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Limes 7 Tanulmányok

Fazekas István

Magyar kispapok Bécsben -  A Pázmáneum 
három évszázada (1623-1947)

„A bécsi intézet erős torony és az Úr szőlőjének 
védbástyája lesz, egyúttal maradandó emléke a papi 
bőkezűségnek, amely a császárok nagylelkűségével 
versenyez.”
(VIII. Orbán brévéje Pázmány Péterhez, 1623. november 14.)

A tridenti zsinat (1545-1563), mint az egyházi élet annyi más területén, a pap
képzésben is mérföldkőnek bizonyult. Amíg a középkor gyakorlata szerint a pap
növendéknek elegendő volt egy plébános mellett a legfontosabb ismereteket megsze
rezni, az egyetemes zsinat határozatai értelmében minden egyházmegyének szemi
náriumot kellett alapítania, és e zárt közösségben avatott tanárok vezetése mellett kel
lett felkészítenie az egyházi pályára lépőket választott hivatásukra. Oláh Miklós 
esztergomi érsek már 1565-ben megalapította az ország első szemináriumát tíz 
növendékkel az esztergomi egyházmegye számára. Az alapítás az Oláh-féle 
reformtörekvések kudarca után nem bizonyult életképesnek, az 1590-es átszervezés 
sem segített rajta, új erőre csak Pázmány Péter újraalapításával kapott 1616-ban. 
Kézenfekvő a felismerés, ami a magyar katolikus megújhodásban kulcsszerepet ját
szó 1611-es nagyszombati zsinat határozataiban is visszatükröződik, hogy jól képzett, 
erkölcsileg feddhetetlen, hívei előtt tekintéllyel bíró világi papság nélkül nincs kato
likus reform.

A 17. század első fele a harmincéves háború időszaka (1618-1648), amelynek 
egyik mellékhadszíntere Magyarország, ahol az erdélyi fejedelem csapatai küzdenek 
a Habsburgok közül származó magyar király csapataival. A nyugtalan kor késztette 
arra a nagy érseket, hogy ne elégedjen meg a Nagyszombatban újjászervezett egy
házmegyei szemináriummal, hanem az ország területén kívül, viszonylagos bizton
ságban alapítson papnevelőt súlyos paphiánnyal küzdő egyházmegyéje számára. így 
esett választása a középkor óta egyetemmel rendelkező Bécsre.

A bécsi egyetem alapítása óta (1365) vonzotta a magyarországi tanulókat. A közép
korban és a reneszánsz idején virágzó egyetem jelentősége a 16. században némiképp 
csökkent, helyét a német reformációs központok (Wittenberg, Heidelberg) vették át, 
bár jelentőségét Magyarország számára sosem veszítette el. A csekélyebb számú hall
gatóság között mindig találunk magyarokat. Nem keveseket az uralkodói udvar von
zott a városba. A tiszántúli katolikus nemesi enklávé pl. többé-kevésbé rendszeresen 
küldött diákokat Bécsbe. 1559-ben Várday Miklós iratkozott be az egyetemre.1 1572- 
ben Zokoly Miklós folytatja itt tanulmányait, amelyről tanulságos levélben számol be



Fazekas István 8 Tanulmányok

Várday Istvánnak.2 1576-ban Telegdy Pál báró inskribál az egyetemre.3 A 17. század 
folyamán a katolikus magyar arisztokraták Grác mellett előszeretettel küldik gyer
mekeiket Bécsbe. Itt tanul Homonnay Drugeth György (1646), Kéry János (1649), 
ifjabb Csáky László (1662), Lippay Miklós Antal (1674), Eszterházy Mihály és 
Gábor (1687)4. A sort még hosszan lehetne folytatni.5 Az egyháziak számára ösztöndí
jak teszik lehetővé, hogy Bécsben tanuljanak. Oláh Miklós végrendeletében két pap
nak készülő ifjú taníttatására ezer forintot hagyott. Kutassy György ( f i568) és 
Poklostóy Máté esztergomi kanonokok hasonlóképpen alapítvánnyal, 800, illetve 
1100 rajnai forinttal támogatták az ekkor a bécsi egyetemhez áttelepedett, Krisztus
kollégiumban tanuló papnövendékeket. Ezek az alapítványok tették lehetővé, hogy 
több-kevesebb rendszerességgel az esztergomi káptalan növendékeket küldjön a bécsi 
egyetemre.6 így iratkozhat be 1573-ban Bedi Mihály, 1612-ben Kőszeghy János az 
egyetemre.7

Az egyetem mellett a 16. század folyamán más oktatási központok is kialakultak, 
mindenekelőtt a jezsuiták bécsi gimnáziuma érdemel emlitést (alapítva 1552), ahol a 
középiskolai stúdiumok mellett filozófiai tanulmányok is folytathatók voltak, és ame
lyet magas oktatási színvonala miatt nemcsak katolikus, hanem protestáns diákok is 
előszeretettel látogattak. A növendékek közül elég említeni az evangélikus Révay 
Pétert, aki strassbourgi tanulmányai előtt tanult itt.8 1574 óta a kollégiumhoz tarto
zott a Szent Ignác és Pankrác Pápai Kollégium is, amelyben magyar kispapok is ta
nultak.9 Szép számban látogatták magyarok a bécsi tartományi iskolát (Landschafts
schule) is, amely Alsó-Ausztria nemes ifjait hivatott pallérozni.10 Hátrányosan 
befolyásolta mind az egyetem, mind a jezsuita kollégium fejlődését a kettejük között 
hoszabb ideig fennálló konkurrenciaharc, amely végül a jezsuita kollégium és az 
egyetem egyesítésével ért véget (1623)." E döntés, amely időben egybeesett a 
Pázmáneum alapításával, teremtette meg a 17. században bekövetkező felvirágzás 
alapját.

Pázmány 1619. január 10-én bocsátotta ki a később róla Pázmáneumnak nevezett 
papnevelőintézet első alapítólevelét, amelyben a szeminárium vezetését lényegében 
az esztergomi káptalanra bizta.12 A Bethlen támadását követő zűrzavaros időszak 
azonban nem kedvezett az új alapítás beindításának. A nyugalmasabb idők eljöttével 
1623. szeptember 10-én, ünnepélyes formában szeptember 20-án került sor egy újabb 
alapítólevél kibocsátására, amely az elsőhöz képest jónéhány változást tartalmazott13. 
A működési feltételek közül a legfontosabbak: az intézménybe az érsek prezentálja 
(széküresedés esetén a káptalan) a lehetőleg Magyarország területéről származó hall
gatókat, akik közül előnyt élveznek Erdély és a hódoltság szülöttei, a belépőknek 
fogadalmat kellett tenniük, hogy felszentelés után három éven át az esztergomi egy
házmegye területén fognak működni, ha visszatérnének a világba, kötelesek a tanít
tatásukra fordított költségeket megtéríteni. Az égető paphiány miatt az érsek azt 
kívánta, hogy intézetének hallgatói csak kivételes esetben végezzenek rendszeres 
egyetemi tanulmányokat, leginkább csak a kétéves morális kurzust látogassák. Az 
első pillanatra érthetetlennek tűnő döntést indokolja az a tény, hogy éppen a Pázmány 
által összeállíttatott lista szerint az esztergomi egyházmegye egykori 900 
plébániájából csupán 100-ban működött katolikus pap.
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Az intézmény vezetésével az érsek korábbi döntésével ellentétben a jezsuita ren
det bízta meg. A rendi elöljárónak állt jogában kinevezni a regenst, aki mellett előbb 
egy, később két tanulmányi felügyelő működött. Ők tanulmányaikat folytató jezsui
ták voltak, akik egy-két évig látták el ezt a feladatot, közülük többen később az intézet 
vezetőivé lettek, mások pedig a bécsi egyetem tanáraivá. A jezsuiták kiválasztása 
mellett a fent említett egyetemi változások szólhattak, ti. a teológiai és filozófiai kar 
irányítása lényegében a rend kezébe került.

A frissen alapított intézet 1624. május 10-én a pápai megerősítést is megkapta.M A 
hosszas eljárás után kapott papszentelési kiváltságok (1625.VI. 13) ugyan nem érték 
el a pápai kollégiumok kiváltságait, de így sem elhanyagolható könyebbséget jelen
tettek azon hallgatók számára, akik az ország olyan területéről származtak, ahol a 
püspökségek határai elhalványodtak. Indokolt esetben lehetőség nyílt dimisszoriális, 
azaz püspöki elbocsátó nélkül csupán rektori javaslatra, érseki igazolással a kispap 
felszentelésére.15

Az alapítás kapcsán meg kell emlékezni a működést biztosító pénzügyi háttérről. 
Az anyagi hátteret részint az érsek által Esterházy Miklós nádornál 15 411 magyar Ft 
68 dénár, részint az alsó-ausztriai rendeknél elhelyezett összeg, 100 000 rajnai Ft je
lentette.1'’ E summa után az e korban szokásos 5-6 %-os kamatot fizettek a kölcsön- 
vevők. Az érsek halálakor még egy nagyobb összegű adománnyal segítette intézetét. 
Egy zárt ládában 45 000 rajnai Ft-t hagyományozott rá azzal a szándékkal, hogy az 
összegen ingatlant vásároljanak, és ezáltal szilárd alapokra kerüljön a papnevelde. Az 
ingatlan megvétele sajnos nem következett be, a pénzt Augsburg városnál helyezték 
ki kölcsönre.17

A frissen alapított papnevelő első működési helye az Annagasse-i Szt. Anna temp
lom melletti ház volt. Az érsek azonban nem találta megfelelőnek az épületet, mert 
távol feküdt az egyetemtől, illetve alkalmatlan volt egy ilyen intézet befogadására, 
így azután 1625-ben 4000 rajnai Ft-ért megvásárolta a „Bursa liliorum” nevű házat, 
amely korábban az egyetem württembergi nációjának adott otthont, majd később a 
jezsuiták birtokába került (a régi házszámozás szerint ez a Nr. 1137, ma 
Postgasse 11.)18 1628-ban ide költöztek át a kispapok. 1646-ban a szomszédos ház is 
az intézmény birtokába került (Nr. 1138, Postgasse 13.).19 1668-1670 között e két 
telken építették fel azt az épületet, amely egészen 1900-ig otthont adott a 
Pázmáneumnak (az 1822-es bécsi házösszeírás számozása szerint CNr.683.).20 Az új 
házban az elöljárók és a személyzet helyiségein, a házi kápolnán kívül a hallgatók 
számára könyvtár, két tanulószoba (musaeum superior et inferior), négy hálóterem 
(dormitorium), ebédlő (refectorium), betegszoba (infirmaria) épült.21 Az Annagassei 
házat az alapító még 1627-ben elcserélte az ún. Aranyhegy („Mons aureus”) avagy 
Goldberg nevű házzal (Fleischmarkt 28., Postgasse 15., Nr. 1155.), amelynek az 
udvara érintkezett a Pázmáneunr udvarával.22 Ezt a házat mindig bérbe adták, a bér
leti díj az intézet fenntartását szolgálta.

Az első növendékek 1624. június 13-án érkeztek meg, az ünnepélyes fogada
lomtételre csak három hónappal később, 1624. szeptember 1-jén került sor. A hall
gatók, az alapító kívánságának megfelelően, a letett fogadalmat aláírásukkal hite
lesítették.23 A kiválasztott 14 növendékből a fogadalmat csak 13 tette le, az erdélyi
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Kászonyi János augusztus 24-én titokban elhagyta az épületet.24 Novemberben két 
további hallgató érkezett, így összesen tizenöten vágtak neki az első tanévnek.25 
Nyelvi hovatartozásuk tükrözte az egyházmegye nyelvi megoszlását: többségükben 
szlovákok voltak, kisebb részben horvátok és magyarok. Az öt magyar közül négy 
Erdélyből érkezett, közülük azonban csak kettő fejezte be tanulmányait. A szeminári
umok kötött életét nem volt könnyű megszokni. Még a tanulásra szolgáló termet sem 
hagyhatták el prefektusuk engedélye nélkül, a házból csak a regens engedélyével 
távozhattak, napközben a nyelv gyakorlása végett latinul kellett beszélniük, az 
étkezési időkön kivül nem táplálkozhattak, elöljáróikkal illemtudóan kellett viselked
niük, egymás között pedig kerülni kellett a vitát.26 Az egyetemi stúdiumok további 
nehézségek elé állították a nem megfelelő alapképzettséggel ideérkezőket.

A korabeli egyetemi tanulmányok normális esetben három év filozófiát (egy-egy év 
logika, fizika, metafizika) és négy év teológiát foglaltak magukban. A teológia teljes 
körét felölelő négyéves kurzusra az első időben csak ritkán bocsátották a pazmani- 
tákat. Létezett egy kétéves ún. morális kurzus, amelyen csupán a legfontosabb 
lelkipásztori ismeretek átadására törekedtek. Kezdetben főleg ezt a tanfolyamot láto
gatták leginkább a növendékek. A hét évig tartó tanulmányokat kevesen végezték el 
egy helyen. Egyesek a filozófiát Nagyszombatban járták, csupán a teológiára kerül
tek fel Bécsbe. Másoknál fordított a helyzet. A legkivételezettebbek lehetőséget kap
tak arra, hogy Rómában, a Collegium Germanicum-Hungaricum falai között foly
tathassák tanulmányaikat. Pázmány 1627-ben külön alapítványt tett a viaticumra, az 
útiköltségre, amelyet azután Szelepcsényi érsek egészített ki.27 Az 1680-as évektől 
rendszeresen két-három növendék utazott az Örök Városba.

Az intézet növendékei hamarosan beilleszkedtek az egyetem életébe. A magyar 
náció számára jelentős utánpótlást jelentett megjelenésük. A növendékek elismerését 
jelezte, hogy a 17. század folyamán több pazmanista részesült abban a kitüntetésben, 
hogy a magyar náció ünnepén, Szent László napján ünnepi beszédet tartson.28 Az elis
mertséget mutatja az a tény is, hogy meghívást kaptak az uralkodói temetésekre. 
1686-ban, amikor III. Ferdinánd özvegye, Eleonóra császámő meghalt, a temetésén 
ott vonultak a pazmanisták is.29

A szemináriumi élet kialakításában igen nagy szerepet játszott a Pázmáneum 
második rektora, Henrik Lamormanini utóda, Joannes Hmira (rektor 1626-1642, 
1646-1655), aki Pázmány érsekkel karöltve tevékenykedett. Az érsek maga is állandó 
figyelemmel kísérte neveltjeinek sorsát. Ha kellett dicsért, ha kellett korholt, ha kel
lett büntetett, és várta az új papokat.30 Az intézetből elsőként kikerülő pap minden 
bizonnyal Joannes Sgovitz volt, akit már 1625. március 22-én felszenteltek.31 Az első 
tizenöt növendékből hárman szakították meg tanulmányaikat, hatan kerültek az 
esztergomi egyházmegye szolgálatába, négy személyről nincs további információ. 
Az első évfolyamból nagy pályát befutó személy nem került ki. A következőből már 
igen, az 1625-ben inskribáltak között volt Széchényi György, aki 1685-1695 között a 
növendékek közül elsőnek emelkedett az érseki székbe.32

1631 -ben már 40 kispap tanul a régens és a két tanulmányi felügyelő (praefectus 
museorum) irányítása mellett. A sikeres kezdetet jelzi, hogy részint hasonló alapítá
sokra kerül sor Bécsben, részint pedig, hogy más egyházmegyék az intézethez kap
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csolódó alapítványokat tettek. Elsőként a zágrábi egyházmegye bécsi nevelőjét kell 
megemlíteni, amely Balthasar Napuli zágrábi kanonok 46 900 Ft-nyi, eredetileg 
Grácba szánt hagyatékából jött létre 1624 körül, és amelyet Collegium Croaticumnak 
neveztek.33 A Pázmáneum szomszédságában álló intézet egészen 1783-ig működött 
(Schönlatemgasse 13., helyrajzi száma Nr.l 135/1136., később CNr.682.). Pázmány 
példáját követte Lippay György egri püspök, aki 1639/1640-ben alapította meg egy
házmegyéje bécsi papnevelőjét.34 Az intézetnek a „Mons aureus” adott otthont. 
Hallgatói a Pázmáneum szabályzata szerint éltek, szintén jezsuita elöljárók irányítása 
alatt, a Pázmáneumban étkeztek, de más ruhát viseltek.35 A harminc főre tervezett 
intézet virágkora az 1640-es évek közepére, Lippay János rektorságára (1642-1645) 
esett. Ekkor a két intézetben közel 90 hallgató lakott.36 Az anyagi alapok csökkenése 
miatt néhány évvel később, 1650 körül az önálló intézet megszűnt. A fennmaradt 
alapítványi összegből (évi kamat 640 Ft) már csak arra volt lehetőség, hogy négy hall
gatót tartson az egri püspök a Pázmáneumban. Fenesy György (egri püspök 
1687-1690) 1687-ben hasznosabbnak ítélte az alapítványt Nagyszombatba áthe
lyezni.37 Az egrieken kívül győri és nyitrai egyházmegyei kispapok tanultak nagyobb 
számban a Pázmáneumban. A győriek költségeit a Dallos püspök által hagyomá
nyozott, és az uralkodó által igénybevett 25 000 Ft-ra fizetett évi 1500, majd 1200 Ft- 
ból fedezték. Ezen összegből 1660-1732 között előbb 12, majd 10 növendék tartás
díjára futotta.38 A harmadik „vendég” egyházmegye a nyitrai volt, Gubasóczy János 
püspök jóvoltából 12 alapítványi hellyel (1683-1731).39 Az épületben helyet kaptak 
még ún. konviktorok, akiknek a költségeit pártfogójuk, világi vagy egyházi személy 
fedezte. Ezek közül említésre érdemes Volkra Kristóf gróf, későbbi veszprémi 
püspök, vagy Homonnai Drugeth Bálint, későbbi korbáviai püspök.40

Az intézmény működését gyakran anyagi gondok nehezítették. A kihelyezett 
összegek kamatai igen nehezen érkeztek be. Fennakadást okoztak a háborúk is. 
1663-1664-ben a török háborúk miatt nem is érkeztek hallgatók az intézetbe. Két 
évtizeddel később 1683-ban a török ostromolta Bécset, majd megindultak a törökel
lenes felszabadító háborúk, amelyeket a kuruc kor harcai követtek. 1709-ben, amikor 
kényszerűségből csökkenteni kellett az ételadagokat, kisebbfajta lázadás tört ki a 
növendékek között. Az ügy végül érseki vizsgálattal zárult le. Keresztély Ágost 
esztergomi érsek e korból származó számításai szerint az alapítvány 5400 Ft-t hozott 
évente, egy hallgató tartására évi 200 Ft volt szükséges, az intézet egyéb kiadását évi 
600 Ft fedezte. Az alapítvány hozadéka tehát 24 kispap számára tette lehetővé, hogy 
a bécsi egyetemen tanuljon.41 Míg 1700—1711 között alig vesznek fel növendékeket, 
1712, az első békeév mindjárt 27 kispapot hozott a Pázmáneumba.

A nehéz idők ellenére anyagiakban is gyarapodott az intézet. A jezsuita nevelés 
nemcsak a kemény tanulást követelte meg, hanem felismerte a felfrissülés jelen
tőségét is. Ezt a célt szolgálták a tanrendbe beépített ún. recreatiós időszakok, amely
nek színteréül a kollégium birtokában lévő kertek szolgáltak, amelyek közül hosz- 
szabb időre csak a Tabor vámhely közelében, a későbbi Lipótvárosban (Leopoldstadt) 
vásárolt kert maradt a szeminárium birtokában.43 Ez a többszöri gyarapodás után 
mintegy öt holdnyi terület sok gyümölcsfájával nem csupán a növendékek pihenését, 
lelki épülését szolgálta, hanem némi bevételhez is juttatta az intézetet.
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A Pázmáneum első száz évének mérlege mintegy 2000 növendék, akik a jezsuita 
régensek munkáját dicsérik. A növendékek közül néhány ismertebb név: Széchényi 
György (1625), Gubasóczy János (1642), Csáky Imre (1690), Acsády Ádám (1699), 
Csáky Miklós (1716). Az elöljárók közül említettük már Johannes Hmirát, Lippay 
Jánost, a Pozsonyi Kert híres szerzőjét, jól ismert név még Szentiványi Mártoné 
(1676-1678), a neves polihisztoré, Hevenessy Gáboré (1707-1709), aki a modem 
történeti forrásgyűjtés és forrásfeldolgozás atyja volt Magyarországon.43 Az 1705-től 
rendszeresített spirituális állást betöltő személyek közül említésre méltó Timon 
Sámuel (1711), a történész, vagy Faludy Ferenc (1737), a költő.

A Pázmáneum jezsuita korszakának kissé váratlanul 1761-ben vége szakadt. 
Barkóczy Ferenc, az új esztergomi érsek 1761. november 1-i hatállyal egyházmegyé
je  összes papnevelőjét kivette a jezsuiták kezéből, a Pázmáneum esetében ráadásul 
elrendelte a Nagyszombatba való áttelepítést. November 4-én a növendékek 
elhagyták a házat. Ez alkalommal részletes leltár készült a szeminárium ingó és ingat
lan vagyonáról.44 Az alapítványi tőke ekkor 208 512 rajnai forintra rúgott, ami évente 
9080 Ft 36 krajcárt hozott. Az inventárium alapján a Pázmáneum ekkor jól felszerelt 
könyvtárral rendelkezett, amely legalább 1200 kötetből állt. A legfontosabb 
tankönyvnek minősülő alapkönyvek, mintegy 150 különböző könyv, külön voltak 
elhelyezve a teológusok tanulószobájában (musaeum superior). A legfontosabb 
munkákból több példány is rendelkezésre állt. így például a Vulgatából nem kevesebb 
mint 15 db várta a növendékeket, a héber és káld nyelv alapjaiból (Fundamenta 
Linguae Hebraeicae et Chaldaeae) 20 db, a Cathechismus Romanusból 17 db sorako
zott a polcokon.45 A leltárból kiderül, hogy az intézet vezetőin (regens, spirituális, két 
tanulmányi felügyelő) és a hallgatókon kivül a házhoz ekkor tekintélyes kiszol
gálószemélyzet tartozott (szakács segéddel, cipész, szabó, pincemester, kapus és 
alkapus, házi szolga, két credentionarius diák, fehémeműmosó és kertész).

Barkóczy tervei szerint Nagyszombat csak közbülső állomás lett volna, az érsek a 
magyar katolikus egyház központjává ismét Esztergomot akarta tenni, ide szánhatta 
egyházmegyéje bécsi papnevelőjét is. Váratlan halála azonban nem engedte terveit 
véghezvinni, lehetőséget adott viszont arra, hogy széküresedés lévén az esztergomi 
káptalan elérje az uralkodónál, hogy a zágrábi egyházmegye, amely megvásárolta a 
Pázmáneum épületét, kénytelen legyen azt visszabocsátani. A Pázmáneum 1766. 
november 3-án 36 növendékkel, élükön az esztergomi káptalan tagjai közül ki
nevezett regenssel, visszatért eredeti helyére.46

Az 1760-as évekkel a kollégium életében egy nyugtalan, állandó változásokkal ter
hes időszak veszi kezdetét (1761-1813). A 18. század a felvilágosult abszolutizmus 
kora, amikor az állam igyekszik befolyását az élet minden területére, igy az egyházra 
is kiterjeszteni. Bevezetésképpen gyors egymásutánban két nagyobb szabású egyete
mi reformra is sor került. 1752/53-ban a filozófia három évét a tananyag megtartása 
mellett kettőre csökkentették, a teológia négy éve elé egy ötödik év került, amikor is 
a hallgatók mint jelöltek (candidati theologiae) a szent nyelvek és az egyháztörténet 
terén tökéletesítették ismereteiket. Az 1776-os egyetemi refonn ezen a nyomvonalon 
továbbhaladva a praktikus ismeretek súlyát igyekezett növelni, behozva például a 
lelkipásztorkodás tant.47
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II. József még tovább ment, és ún. generális szemináriumokat, központi pap
nevelőket állíttatott fel, ezek az intézmények lettek volna hivatottak államhoz hű 
papokat nevelni. A felvilágosult abszolutizmusnak azonban volt pozitív oldala is. A 
jezsuita oktatási rendszer a 18. századra már nagyon merevvé vált, továbbra is a régi 
skolasztikus módszer szerint számtalan disputációval stb. oktattak. A gyakorlatiasabb 
papképzés felé az első lépéseket a felvilágosult abszolutizmus tette meg, felfedezve 
pl. a lelkipásztorkodástan fontosságát.

A generális szemináriumok felállításának következményeként 1784-ben a 
Pázmáneum másodszor is bezárásra került. Növendékei Pozsonyba, az ottani ge
nerális szemináriumba kerültek, az épületet II. József a süketnéma intézetnek adta át, 
a kollégium alapítványai a Vallásalap kezelésébe kerültek. A nemlét állapota azonban 
csak 19 esztendeig tartott. I. Ferenc 1803-ban elrendelte a papnevelő visszaállítását. 
A helyreállítási költségekre 13 000 Ft-t utalt ki az üresedésben lévő esztergomi érsek
ség jövedelméből. A süketnéma intézettől visszakapott épületbe 29 növendék tért 
vissza, de már a következő évben 60-ra emelkedett a hallgatók létszáma. A létszám- 
növekedés miatt emelni kellett az elöljárók számát is, a rektor mellé vicerektor, spi
rituális, 1813-tól külön tanulmányi felügyelő került. A francia háborúk kisebb-na- 
gyobb zűrzavart okoztak a papnevelő épületében.

Az intézet második korszakának lezárását I. Ferenc 1813. július 2-án kelt rendelete 
jelentette, amely az alapítványos helyek számát 29-ben maximálta. Ezek közül 20 
helyet kapott az esztergomi egyházmegye, 3-3 helyre volt jogosult az anyaegyház
megyéből 1776-ban kihasított Beszterce, Rozsnyó és Szepes püspöksége.48 Ez a 
megoszlás a következő évszázadban csak annyira változott, hogy az erdélyi egy
házmegye az alapítólevél megfelelő passusára hivatkozva elérte, hogy ő is kapjon két 
alapítványi helyet. Más egyházmegyéknek saját költségen két-két növendék 
küldésére volt lehetőségük. A szemináriumba szerzetesrendek is küldhették hall
gatókat. Ezzel a lehetőséggel a bencések, premontreiek és a ciszterek éltek viszony
lag rendszeresen.

1813-mal egy nyugodtabb időszak kezdődött a Pázmáneum életében. A 19. század 
első fele nemcsak a magyar történelemben reformkor, hanem a Pázmáneum 
történetében is egy felfelé Ívelő időszak. Ez a megállapítás különösen igaz Kunszt 
József, a későbbi kalocsai érsek rektorságára (1832-1845). 1838-ban a pesti Központi 
Papnevelő mintájára a pazmanisták létrehozták saját önképzőkörüket, a Magyar 
Iskolát, amely sikeresen kapcsolta össze az irodalmi készségek csiszolását és a lelki 
élet elmélyítését. Mint pesti társaik, ők is jelentettek meg kiadványokat, amelyeket 
javarészt maguk a kispapok fordítottak.

A 19. század elejétől a Pázmáneumon kívül újabb tanulási lehetőség nyílt a ma
gyar kispapok számára Bécsben. Az uralkodó 1816-ban, Jakob Frint Burgpfarrer 
kezdeményezése nyomán elrendelte egy posztgraduális intézet felállítását a biro
dalom legtehetségesebb fiatal papjai számára („Höhere Bildungsanstalt für 
Weltpriestcr zum heiligen Augustin zu Wien”), amelyet a későbbiekben röviden csak 
Augusztineum vagy Frintaneum néven emlegettek. Az intézetben Magyarország 
nyolc, Erdély négy alapítványi helyet kapott. Az Augusztineumba az egyházmegyés 
püspök ajánlása nyomán az uralkodó választotta ki a növendékeket. A fejenként évi
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1500 aranyra terjedő költségeket az illető ország Vallásalapjának kellett fedeznie, 
Magyarország és Horvátország esetében a kőrösfői bencés apátság javadalmai szol
gáltak erre a célra. A Pázmáneum legkiválóbb hallgatói közül számosán szerezték 
meg doktori fokozatukat az Augusztineum tagjaként.49 Elegendő itt Haynald Lajos 
kalocsai érsekre, vagy Franyo Rackira, a híres történészre utalni.50

1848 nemcsak Magyarországon, hanem Bécsben is viharokat hozott. Az egyetemi 
ifjúság forrongása, a bécsi forradalmak következményeként több mint egy éven át 
üresen állt az épület. A rektor maga is elmenekült, csak a vicerektor tartott ki. Az 
1849/50-es tanévre csupán két hallgató érkezett, de nekik sem volt sokáig maradásuk 
a katonaság által megszállt épületben.51 Három ember közreműködésére volt szükség, 
hogy újra talpra álljon az intézet: Szajbély Henrik rektor, Kunszt József, akkor eszter
gomi vikárius és Scitovszky János prímás érdeme, hogy az 1850-es években újra 
átlagosan 50 hallgató tanul a Pázmáneumban. 1865/1866-os tanévben például 55 
növendék van az intézetben. Közülük 18 jött Esztergomból, Besztercebányáról, 
Rozsnyóról, Szepesről 3-3 növendék érkezett, Erdélyből szintén hárman, míg a Csaná
di, diakovári, győri, kalocsai, nyitrai, pécsi, szatmári, szombathelyi, székesfehérvári, 
váci egyházmegyék, továbbá a zirci ciszterci rend 2-2, Eger, Veszprém és Zágráb 
pedig 1-1 hallgatót küldött a császárvárosba.52 A nyolcosztályos gimnázium felál
lítása annyiban befolyásolta az intézet életét, hogy a továbbiakban már csak teológiai 
tanulmányok végzésére érkeztek hallgatók Bécsbe. 1860-ban Scitovszky János 
prímás a papnevelőnek új szabályzatot adott.53 Fontos változás, hogy 1868-ban, 
Lipótváros rendezése során eladásra kerül a kollégium kertje. A vételárból később két 
bérházat építtetett az intézet.

Az Osztrák-Magyar Monarchia kora egy viszonylag nyugodt időszak a szeminárum 
életében. Bécs ekkor Európa egyik kulturális központja, egyeteme is felvirágzik. 
Némi nehézséget csupán az anyagiak jelentettek. A nem alapítványi helyen lévő 
növendékekre ugyanis 1851-1874 között fejenként 400 Ft támogatást kapott az 
intézet a Vallásalaptól, ez átlagban évi 7600 Ft körül mozgott, amely támogatást azon
ban Eötvös József vallás- és közoktatási miniszter 1874-ben beszüntette.54 1886-ban 
Simor prímás arra kötelezte az egyes egyházmegyéket, hogy hallgatóikért évi tartás
díjat fizessenek. Mivel erre több egyházmegye nem volt hajlandó, a hallgatói létszám 
mintegy 40 főre esett vissza.55

A Pázmáneum e korbeli rektorai közül említésre méltó Rimely Károly (mb. rektor 
1865—1870), aki levéltári források alapján megírta az intézmény történetét. Műve 
mindmáig a Pázmáneum történetének legalaposabb feldolgozása. Sujánszky Antal 
(1872-1881) személye egyházi írói tevékenysége miatt érdekes. A harmadik rektor gr. 
Széchenyi Miklós, a későbbi győri és nagyváradi püspök (1898-1902), az ő érdeme 
a Pázmáneum új (mai nevén Boltzmangassei) otthonának felépítése. Intézete iránt 
érzett szeretetét jól mutatja az a könyv, amely az „Utódomnak” címet viseli.56 
Széchenyi e kötetben részletesen összefoglalta a rektor legfontosabb teendőit, hiva
talos ügyek elvégzéséhez mintaleveleket csatolt az összeállításhoz. Az intézet iránti 
odaadását jelzi az is, hogy 1923-ban, halála évében támogatása lehetővé tette, hogy a 
háromszázéves jubileumra megjelenjen Fraknói Vilmos, a híres egyháztörténész 
munkája az intézet első korszakáról.
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Az intézet hallgatói között tallózva számos ismert névvel találkozunk. A 19. század 
utolsó harmadában itt tanult Rézbányay József (1878-1882), Schönherr Gyula 
(1882), Majláth Gusztáv (18831887), Trikál József (1892-1896), Sipos István 
(1894-98) és még hoszan lehetne folytatni a névsort.

Az új, 55 hallgatóra méretezett épület, amelyet elkészülte után az uralkodó, Ferenc 
József is meglátogatott, mintegy új életre keltette a szemináriumot. A hallgatók nem
csak egyetemi tanulmányaikkal készültek a papi hivatásra, hanem egyéb, önkép- 
zőköri, egyesületi tevékenységgel is. Az 1838-ban alapított Magyar Iskola 30 év 
kihagyás után 1901. február 2-án újra megkezdte működését.57 Egy két évet megért 
kőnyomatos folyóiratot is megjelentetett Virradó címmel. Új kezdeményezést jelen
tett a Szociális Kör megalapítása 1906-ban, amely XIII. Leó Rerum novarum (1891) 
enciklikájának szellemében az egyház szociális küldetését hivatott tanulmányozni. A 
kör tagjai a társadalomtudományok modem eredményeinek megismerésével, új ide
ológiai irányzatok tanulmányozásával készültek a világban való munkálkodásra.

A szemináriumi élet azonban továbbra sem volt könnyű. Nagyon sok kötöttséggel 
kellett a papi pályára készülőknek megbarátkozniuk. Reggeltől estig szoros 
időbeosztás szerint éltek. Csak elöljáróik által engedélyezett könyveket és újságokat 
olvashattak. A városban csak párosán közlekedhettek. Az I—II. évfolyam közös 
hálóteremben aludt, közös fürdőhelységet használt, csak a III—IV. éves klerikus urak 
kaptak külön szobát.58

Az intézet fejlődését az első világháború (1914-1918) alaposan megtörte. Az 
intézet a háborús évek alatt ellátási és fűtési nehézségekkel küszködött, amelyek 
lényegében csak a húszas évek közepére oldódtak meg.59 A háborús éveknél is sú
lyosabb csapást jelentett azonban a Monarchia széthullása. A háború és a Monarchia 
felbomlását követő devalváció aláásta az intézmény anyagi alapjait. Egy 1920-as 
beadvány szerint az intézet vagyonának gerincét 1 millió korona értékű magyar 
értékpapír és két bérház jelentette.60 A pénzalapok megrendülését jelezte, hogy az 
alapítvány hozadéka már az alapítványi helyek költségeit sem fedezte. Az 1920/21-es 
tanévben már csak 19 növendéke volt az intézetnek. Szerencse a szerencsétlenség
ben, hogy Csernoch János személyében egy volt pázmánita viselte ekkor az esztergo
mi érseki tisztet (1912-1927), aki mind pénzügyi támogatásával, mind a rendszeresen 
küldött élelmiszersegéllyel hozzájárult az intézmény újbóli stabilizálódásához. 
Hasonlóképpen jelentős támogatást nyújtott az utód Serédi Jusztinián, akinek 
vezetésével a püspökkari konferencia végül 1928-ban a Pázmáneum fenntartása mel
lett döntött.61 A következő 1928/29-as tanévben újra megtelt a szeminárium, 55 
növendék tanult az intézetben. Az érseki segély mellett jelentős segítség volt az ismét 
folyósított állami támogatás. A Vallás- és Közoktatási Minisztérium rendszeres évi 
segéllyel és rendkívüli támogatásokkal egyaránt segítette az intézményt.62 Az új 
helyzethez alkalmazkodva sikerült elérni az egyetemi tandíjmentességet, és az elöl
járók ügyesen lavíroztak a városi adószabályok között is.

Az intézet stabilizálásában nagy szerepet játszottak az akkori elöljárók, Csárszky 
István rektor (1915-1928), Tiefenthaler József spirituális (1915-1926), Mössmer 
József prefektus (1893-1928), illetve Kiss Károly rektor (1929-1934), utóda 
Záborszky István megbízott rektor (1934-1946), Magyary Gyula ökonomus és
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prefektus (1929-1940), Korompai József spirituális (1926-1932).“ A szemináriumon 
belüli intenzív élet egyik jele volt a számos egyesület működése. A 40 főnyi 
növendéksereg képes volt a Magyar Iskola és a Szociális Kör mellett még egy 
Missziós Kört és egy Cserkészcsapatot is működtetni. 1926/27-ben megindult a Páz
nia nita Tudósító, amely 1947-ig összesen 17 számban adott képet az intézmény belső 
életéről. 1924. július 4-én Máriacellben megalakult a volt hallgatókból álló Pazmani- 
ta Szövetség, amely szellemi és anyagi támogatást adott a nehéz helyzetű intézetnek.

A történelem nem volt kegyes a Pázmáneumhoz ezután sem. Nemsokára eljött 
1938, az Anschluß éve, amikor az otthont adó ország, Ausztria egy olyan birodalom 
része lett, amely kifejezetten ellenséges volt a katolikus egyházzal szemben. A 
világháború okozta nehézségek miatt mindjobban apadt a hallgatói létszám, 1942/43- 
ban már csak 18 hallgató van a tágas intézetben. A nehéz körülmények ellenére 
tovább működött a szeminárium, még 1945-ben is van néhány kispapja. A nagy 
világégést követően újra talpra állt az intézet, 1948-ban újból 20 növendék tanult, 
amikor a kommunista hatalomátvétel elzárta az anyaországtól, az esztergomi egy
házmegyétől a Pázmáneumot. Ezzel ismét egy új korszak kezdődött az intézet 
életében.

A Pázmáneum fennállása alatt több mint 6000 növendék számára nyújtott otthont, 
közülük több mint százan emelkedtek püspöki méltóságba, hatan bíborosi méltóságra 
jutottak.64 Az intézmény mindvégig hűen teljesítette az alapító által kijelölt feladatot, 
hasznos munkások képzésével segítette a magyar katolikus egyházat. A római 
Collegium Germanicum-Hungaricummal összehasonlítva a Pázmáneum jelentőségét 
nem az elitképzés adta, hanem a nagyszámú jól képzett alsópapság, amely alapvető 
tudását a bécsi egyetemen szerezte, miközben intézeti elöljárói a szükséges tudás 
megszerzése mellett emberi habitusának formálásában is nagy szerepet játszottak. Az 
intézet jelentőségét szépen foglalják össze Csárszky István rektor ma is aktuálisan 
csengő szavai (1927): ,,A külföldön szerzett tapasztalatok élesítik a megfigyelést, 
összehasonlításra késztetnek, tágítják a látókört, fejlesztik az érzékel a nemzeteket 
összekötő nagy kapcsolatok iránt, egyengetik a kölcsönös megértés útját. ”.65
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Ress Imre

A közös minisztériumok szerepe a magyar 
államéletben (1867-1900)

„Az utcákat számtalan Ferenc József népesítette be. A hivatalokban ismerős és 
ismeretlen arcok bukkantak fel, mind ősz pofaszakállal. Még a paloták fenséges kapu

jában álló portások is ugyanazt a maszkot viselték. ” A dinasztikus elvárásokhoz iga
zodó bécsi hivatalnoki mentalitást felidézve az ismert regényíró, Franz Werfel az 
1930-as évek végén a távoli Amerikában vetette papírra ezeket a gunyoros gyöngéd
séggel bíráló sorokat, a már több mint félévszázada országló Ferenc József és hivatal
nokai külsőségekben is megnyilvánuló teljes azonosulásának érzékeltetésére. Az 
emigráns író nosztalgikus visszaemlékezésében ekkorra már feledésbe merült, hogy 
az öltözködésében, viselkedésében és gesztusaiban oly egységesnek látszó bécsi 
magas bürokrácia tevékenysége, állami hovatartozása és nemzeti elkötelezettsége a 
dualizmus korában, de különösen a századfordulót követő évtizedben, gyakran 
képezte éles politikai viták, poentirozott parlamenti interpellációk tárgyát és 
hosszadalmas közjogi értekezések témáját. A hierarchikus előírásokat szertartásosan 
követő hivatalnoksereg ugyanis a bécsi minisztériumokban államjogilag három 
elkülönülő területen szolgálta császári és királyi urát. A Flofburgot övező hivatali 
negyedben, ahol egymást érték az állami szerveknek otthont adó régi paloták és a tin
taváraknak gúnyolt új hivatali épületek, az egyes minisztériumok jogállását az 
uralkodó -  a császár és király -  címeiből kombinált jelzők különböztették meg. A 
„császári és királyi” elnevezés a közös külügy-, pénzügy- és hadügyminisztériumot 
illette. A kötőszót nélkülöző „császári-királyi” változattal a „ Birodalmi Tanácsban 
képviselt királyságok és országok”, tehát a szűkebb Ausztria kormányának hivatalait 
jelölték. Végül egy „magyar királyi” kormányhatóság, a Király Személye Körüli 
Minisztérium tette teljessé a bécsi államigazgatási központ dualisztikus jellegét.

A bécsi minisztériumok 1867 után ily módon önmagukban is megjelenítették azt a 
hármas tagolódású kormányzati rendszert, amely a kiegyezés nyomán váltotta fel a 
Habsburg-monarchiának a polgári forradalmak leverését követő állami beren
dezkedését, a végrehajtó hatalom és a törvényhozás német vezetésű, összbirodalmi 
méretű centralizációját. A dualista átalakulás sajátos paradoxona, hogy az államjogi
lag kétközpontúnak nevezett Osztrák-Magyar Monarchiában a gyakorlatban három 
kormányzati-hatalmi központ alakult ki. Egyfelől széleskörű kormányzati és törvény
hozói jogosítványok birtokába jutott a dualista Monarchia mindkét részállama. Ez azt 
jelentette, hogy minden tisztán belső ügy, mint pl. a közigazgatás, az oktatás, az 
igazságszolgáltatás, továbbá a gazdasággal, a pénzügyekkel, a költségvetéssel és a 
közlekedéssel összefüggő kérdések döntő hányada mindkét államban saját kormá
nyok és parlamentek kizárólagos hatáskörébe került. Ezeken a területeken az egyes
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országok kormányai önállóan, egymástól teljesen függetlenül járhattak el, noha a kor
mányzati tevékenységet bizonyos fokig behatárolták az uralkodó abszolutisztikus 
hatalmából megőrzött jogosítványok, elsősorban az un. előszentesítési jog, a parla
menti vitára kerülő törvények előzetes uralkodói elfogadtatásának kötelezettsége. A 
kétoldalú kapcsolat további jellemzője, hogy az államélet egyes szféráiban 
intézményesült a két parlamenti kormány közötti egyeztetés, sőt a konszenzusra 
alapozott eljárások gyakorlata. Ezek a kölcsönös megállapodással intézendő kérdések 
alkották a „közös érdekű ügyeket”, amelyek nagy hányada abból eredt, hogy az 
államszervezet dualista átalakulása nem érintette a gazdasági közösség lényeges ele
meit. A valutarendszer, a vámterület, a külgazdasági kapcsolatok kezelése, a jövedé
ki termékek adóztatása egységes maradt, s minden állampolgár az egész 
Monarchiában korlátozás nélkül gyakorolhatta a letelepedés, az ingatlanszerzés, az 
iparűzés és a kereskedés szabadságát. A szoros gazdasági összefonódás követelte meg 
az érintett területeken a jogharmonizációt, amelyet a két kormány szakminiszterei 
által kidolgozott, de a saját parlamentek által külön-külön elfogadott, azonos szövegű 
törvényekkel oldottak meg. A gazdasági közösség fenntartásának feltételeit a két fél 
tíz évenként vizsgálhatta felül, s konszenzus esetén ekkor módosíthatták a kvótát, a 
közös költségekhez való hozzájárulás arányát.

Másfelől az állami szuverenitás fontos ágazataiban, a Pragmatica Sanctio-ból le
vezetett birodalmi jellegű közös ügyekben csak korlátozottan, s jelentős áttételeken 
keresztül érvényesült mindkét kormány és törvényhozás befolyása. Az Osztrák- 
Magyar Monarchia közös ügyeit, a külkapcsolatokat, az együttes katonai védelmet, s 
ezek anyagi fedezetét intéző három minisztérium tevékenységének keretét alapvetően 
a széleskörű uralkodói előjogok továbbélése szabta meg. A közös miniszterek 
testületé mint harmadik hatalmi pólus sajátos kormányzati képződményt jelentett. Ez 
az együttes nem volt parlamenti kormány, összetétele nem tükrözte a pártok közötti 
erőviszonyokat, s a közös miniszterek kiválasztása az uralkodó kizárólagos döntésén 
alapult. A közvetlen parlamenti ellenőrzésük csökevényesen érvényesült, hiszen a két 
parlament által kiküldött delegációk a közös minisztériumok költségvetésének elu
tasítása révén elsősorban a miniszterek alkotmányos felelősségét -  főként az államjo
gi törvények betartását -  kérhették számon. A közös miniszterek parlamenti rendsze
ren való kívülállásának mértékét viszonylagossá tette, hogy az eredményes 
működéshez nem nélkülözhették az országos kormányok és országos parlamentek 
támogatását.

A közös minisztériumok abszolutisztikus és alkotmányos elemeket egyaránt hor
dozó felemás jogállásának létrejöttét -  miként Komjáthy Miklós egykori országos le
véltári főlevéltárnok több mint három évtizede készült alapvető kormányzattörténeti 
tanulmányaiban kimutatta — egy olyan sajátos kompromisszum eredményezte, 
amelyben a kiegyezést megkötő magyar politikai vezetőrétegnek a birodalmi centrali
záció megszüntetésére irányuló törekvése és Ferenc Józsefnek a külügyi és hadügyi 
vonatkozású uralkodói előjogai változatlan fenntartásához való makacs ragaszkodása 
jutott kifejezésre. Magyar részről semmiképpen sem akarták az állami önállóságot 
korlátozó birodalmi kormány és birodalmi parlament fennmaradását, amelynek fel
számolása fejében érintetlenül hagyták a külügyet és hadügyet érintő uralkodói fel
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ségjogokat. A birodalmi centralizmussal szembeni védekező attitűd nyilatkozott meg 
abban, hogy a Habsburg-monarchia dualista államszervezetének felépítését szabályo
zó törvények magyar alkotói kínosan ügyeltek arra, hogy a közös ügyeket kezelő mi
nisztériumokat kizárják a magyar államigazgatás közvetlen viteléből, sőt 
kiküszöböljék a kormányzatra és a törvényhozásra való befolyásukat. Eredendően 
hozzájuk kapcsolták a magyar állami önállóságot korlátozó birodalmi egység és a 
centralizáció szándékát. A fenntartásokat erősítette, hogy a közösnek nevezett mi
nisztériumok egyáltalán nem voltak újonnan alapított intézmények. Az elhelyezés, a 
hivatali gyakorlat és a tisztviselői felfogás sokkal inkább a hagyományőrzést és a 
folyamatosságot, mintsem valami újnak a kezdetét juttatta kifejezésre.

A Külügyminisztériumnak otthont adó, tartózkodóan arányos, finomvonalú barokk 
palota a Ballhausplatzon, amelyet a 18. században az állami titkos kancellária céljaira 
emeltek, a birodalmi egységet s a nagyhatalmi állást jelképezte. A ballhausplatzi 
tisztviselői mentalitás a nagy kancellárok, Kaunitz, Metternich és Schwarzenberg 
igézetében még a kiegyezés után is jó ideig a Monarchia nyugati küldetésének, főként 
a németországi aktivitás dimenzióiban és a dinasztikus érdekpolitika kategóriáiban 
gondolkodott. Az ügyviteli gyakorlat is alig módosult. Számos szervezeti változtatás 
ellenére még a Monarchia végén is az a belső hivatali ügyrend volt érvényben, ame
lyet Metternich 1816-ban honosított meg az államkancellárián.

A dinasztia iránti feltétlen elkötelezettséget és a hadsereg nemzetekfelettiségét hir
dető régi osztrák katonaszellem lengte át az egykori Udvari Haditanácsnak az Am Hof 
téren álló ódon épületét éppúgy, mint a századfordulót követően a Ringen emelt hatal
mas neobarokk kormányzati palotát, ahol a kiegyezés teremtette államjogi változások 
és alkotmányos viszonyok közé nehezen beilleszkedő Hadügyminisztérium székelt. 
Az 1913-ban átadott épület előterében Joseph Radetzky tábornagy monumentális 
bronz lovasszobrát állították fel. Az emlékmű a Windisch-Grätz, Jellacic, Radetzky 
alkotta tábornoki triumvirátus legkiemelkedőbb tagjának diadalát hirdette, amint 
1848-49-ben úrrá lett a birodalom létét fenyegető nemzeti forradalmi mozgalmakon. 
A jelképértékű szobor reliefjének üzenete a hadügyigazgatás legfölső szintjén 
általánosan elterjedt felfogást tükrözte, amely 1867 után is ellenszenvvel viseltetett 
minden nemzeti elkülönülés, főként a hadsereg egységét megbontó magyar honvéd
ség iránt.

Talán csak a közös Pénzügyminisztérium volt híján az ily erősen a múltban gyöke
rező hivatali tradíciónak. A birodalmi elődhatóság, amely már 1867 tavaszán 
átengedte a magyar financiális ügyek intézését a pesti társminisztériumnak, osztrák 
országos pénzügyminisztériumként működött tovább Savoyai Jenő fényűző városi 
palotájában. Ennek hátsó szárnyához támaszkodva húzódott meg a rusztikális 
Questenberg-Kaunitz ház, ahol a közös Pénzügyminisztérium bajlódott a közös költ
ségvetés összeállításával és 1878 után Bosznia és Hercegovina igazgatásával. A 
szerény külsőségek is elárulták, hogy ennek a minisztériumnak volt a legkisebb súlya 
a hivatali rangsorban.

A közös minisztériumok dualista jellege az igazgatási gyakorlatban és a törvény- 
hozásban 1867 után csak fokozatosan nyert polgárjogot. Az uralkodó a kiegyezési 
törvény osztrák változatának meghatározását követve 1867 után még hosszú
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évtizedekig birodalmi minisztereket nevezett ki a közös minisztériumok élére. A 
Monarchia egészének ügyeit intéző miniszterek elnevezésének kérdése a dualizmus 
értelmezésében meglévő magyar—osztrák nézetkülönségek egyik megnyilvánulása 
volt. A magyar felfogás szerint az 1867-es kiegyezés két tartósan szövetséges állam 
kapcsolatát szabályozta és helyezte törvényes alapra. Az osztrák álláspont viszont azt 
emelte ki, hogy az országos kormányokat széleskörű jogosítványokkal felruházó 
1867-es elrendezés nem szüntette meg a magyar korona országait és az uralkodó többi 
országát és királyságát magában foglaló összbirodalmat. Ennek szellemében a külü
gyi tárca osztrák illetőségű irányítói közül többen is szükségét érezték, hogy hivatali 
állásuk tekintélyét az összbirodalom egységét kifejező birodalmi kancellári címmel 
erősítsék meg.

A közös miniszterek között hivatali állása révén kétségtelenül a külügyminiszter 
számított rangelsőnek. Kivételezett helyzetét és az uralkodóhoz fűződő bizalmas vi
szonyát jelezte, hogy hivatali címében együtt szerepelt a „külügyek és a császári ház 
minisztere” elnevezés. Az uralkodó távollétében elnökölt a közös minisztertanácsban 
és ellenjegyezte másik két közös minisztertársa kinevezését. Noha a belpolitika 
intézményes befolyásolásának eszközeivel alig rendelkezett, informális kapcsolat- 
rendszere megsokszorozta hivatali állásának súlyát. Mint a korona első tanácsadója, 
a törvényekben rögzített kereteken túlmenően olyan kérdésekben hallathatta szavát, 
amelyek korántsem tartoztak a külügyi tárca hatáskörébe. Ha valamelyik országos 
kormány élére miniszterelnököt kerestek, vagy más nagyjelentőségű belpolitikai 
kérdés került napirendre, a közös külügyminiszter véleménye többnyire meghatároz
ta az uralkodói döntést. A birodalmi kancellári cím ily módon elsősorban a közös 
külügyminiszternek a belső viszonyok alakítására gyakorolt befolyásának 
intézményesítését szolgálta. Elsőként a magyarokkal való kiegyezés létrehozásában 
kiemelkedő szerepet játszó Friedrich Ferdinánd Beust igényelte a dualista rendszer 
megszilárdítása érdekében ezt a pozíciót. Az 1880-as évek elején a kettős Monarchia 
leghosszabb ideig szolgáló külügyminisztere, Gustav von Kálnoky az eredményes 
nagyhatalmi politika folytatásához szükséges vezetési egység megteremtése végett 
elevenítette fel a birodalmi kancellári tisztség visszaállításának gondolatát, amely 
egyúttal a két parlament és a két országos kormány külpolitikai befolyásának korlá
tozását célozta. A századelőn a másik hivatásos diplomatából lett külügyminiszter 
Alois Lexa von Aehrenthal a Monarchiához fűződő magyar és osztrák érdekeltség 
gyengülése láttán kivánta a birodalmi kancellári felhatalmazást, hogy a belső vi
szonyokra a birodalmi egység erősitése érdekében fejthessen ki hatást. A dualista 
korszakban azonban végül csak egyetlen külügyminiszter, az osztrák szolgálatba 
kényszerült egykori szász diplomata, Friedrich Ferdinand Beust viselte ténylegesen 
ezt a különleges hivatali rangot. A birodalmi kancellári cím felvételére 1867-ben 
közvetlenül a magyar kiegyezési törvény szentesítése után került sor. Az időbeli egy
beesés alapján többnyire a magyar elkülönüléssel szembeni demonstrációként 
értékelték ezt a hivatali aktust, amely ellen a magyar kortársak pártkülönbségre való 
tekintet nélkül kifogást emeltek. Újabban Somogyi Évának a dualista monarchia kor
mányzati rendszerét elemző monográfiája mutatta ki, hogy Beust kancellári 
működése elsősorban a zilált osztrák belpolitikai viszonyok konszolidálására és a
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dualizmus lajtántúli elfogadtatására irányult. A magyar belpolitika alakulása kevéssé 
foglalkoztatta, hiszen Pesten szilárdan kézben tartotta a kormányzatot a dualizmust 
létrehozó Deák-párti parlamenti többség. Beustnak ez a differenciált hozzáállása a 
belpolitikai kérdésekhez szinte az egész dualizmus korszakára tipikusnak és modell 
értékűnek tekinthető. A közös miniszterek többnyire csak akkor fordítottak nagyobb 
figyelmet a birodalom egyes részeinek belső problémáira, ha az ottani fejlemények a 
dualista államjogi elrendezés alapelveit, pl. a vám- és devizauniót, a külpolitikai ori
entációt vagy a közös hadsereg fejlesztését érintették. Ilyen ügyekben 1867 körül nem 
volt szükség a közös külügyminiszter magyarországi közbenjárására. A kiegyezés 
után gyorsan megállapodás született a magyar-osztrák kereskedelmi- és vámszövet
ségről, s a magyar parlamentben különösebb nehézség nélkül ment keresztül az 
általános hadkötelezettség bevezetéséről szóló törvény. Beust kancellársága idején 
(1867-71) ezért nem könnyű olyan eseményt említeni, amely a magyar államéletben 
játszott szerepére utalna. Éppen ellenkező előjelű tendencia figyelhető meg ebben az 
időszakban. A magyar kormány alakította ki a külpolitika befolyásolásának és ellen
őrzésének sajátos formáit, s vitte keresztül a közös minisztériumokkal kapcsolatos 
személyzeti elképzeléseit.

A kiegyezést megkötő magyar politikusok nagyon is tisztában voltak azzal, hogy a 
közös minisztériumok egyszerre jelentik a magyar szuverenitás teljességének hiányát 
és az egész monarchiára való hatásgyakorlás lehetőségét. Ezért a kiegyezést követően 
a magyar kormánypolitika egyik legfőbb törekvése arra irányult, hogy a közös mi
nisztériumok döntéselőkészítő posztjaira az osztrák főhivatalnokok mellé egyenrangú 
magyar tisztviselők kerüljenek, s a közös hivatali apparátusban növeljék a ma
gyarhonos személyek részarányát. Ezek az igények -  a katonai felségjogai felett 
éberen őrködő uralkodó várható ellenállása miatt -  a hadügyminisztériumot eleve 
nem érintették, csak a két polgári minisztériumra korlátozódtak. A magyar kormány 
számára fontos volt minden személyi kérdésben elért eredmény. Ezáltal mind a kor
mánypártnak, mind az ellenzéknek demonstrálni lehetett, hogy a sokat támadott 
közös ügyek kezelésében jelentős mértékben erősödött a magyar befolyás. A két érin
tett közös miniszter, Beust és Becke sem zárkózott el, s messzemenően figyelembe 
vette a magyar személyi javaslatokat. Ily módon fokozatosan mindkét minisztérium
ban kialakult a vezető állások paritásos betöltésének gyakorlata. A külügyminisztéri
um két osztályfőnöke közül az egyik 1868 óta mindig magyar volt. A közös pénzügy- 
miniszter mellé pedig többnyire a másik birodalomfél állampolgárai közül került ki a 
miniszter adminisztratív helyettesének számító osztályfőnök. A paritásos váltógaz
daság végül a polgári közös miniszteri posztok betöltésekor is érvényesült. Becke 
közös pénzügyminiszter váratlan halála után (1870) helyébe már nem választottak 
osztrák nemzetiségű utódot, hanem a magyar kormány kérésének helyt adva, Lónyay 
Menyhért személyében először került magyar politikus egy közös tárca élére. Ettől 
kezdve általánossá vált a gyakorlat, noha azt külön törvény nem szabályozta, hogy a 
polgári miniszteri állásokat többé sohasem töltötték be egyazon birodalomfélből szár
mazó személyekkel. Ha az egyik civil közös miniszter magyar volt, akkor a másiknak 
mindenképpen osztráknak kellett lennie, és fordítva.

A dualizmus ötven esztendeje alatt négy-négy magyar közös külügy- és pénz-
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ügyminisztere volt a Monarchiának, de a Magyarországról kikerült külügymi
niszterek lényegesen rövidebb ideig voltak hivatalban. A Ballhausplatzon, Metternich 
legendás Íróasztalánál összesen alig tizenhárom esztendeig ültek magyar miniszterek, 
míg a közös költségvetés összeállítása és Bosznia-Hercegovina kormányzása három 
és fél évtizeden keresztül volt magyar miniszter kezében. A közös minisztériumokban 
működő magyarhonos tisztviselők pontos számának, nemzeti összetételének és szo
ciális eredetének feltárásával a dualista korszak egészét illetően mindeddig adós 
maradt a történeti kutatás. A századvégen készült egykorú statisztikai összeállítás a 
külügyi szolgálatban és a külügyminisztériumban szolgáló magyarhonos tisztviselők 
számát mintegy tizenöt százalékra tette. A közös minisztériumokban szolgáló ma
gyarokkal kapcsolatban néhány olyan jellegzetes tendencia azonban eddigi kutatá
saink alapján is megrajzolható, amely döntő fontosságú a közös minisztériumok és a 
magyar politikai élet viszonyának megértéséhez.

A kiegyezést követően a Magyarországról kikerülő közös miniszterek (Lónyay 
Menyhért, Andrássy Gyula, Szlávy József) mindegyike, bécsi állásának elfoglalása 
előtt, a Deák-párt alkotta magyar országos kormány tagja volt. A közös minisztériu
mi magyar főtisztviselők többsége is a magyar miniszterelnök kezdeményezésére 
került Bécsbe. A magyar kormánynak egyébként nem kis nehézséget jelentett a 
széleskörű felkészültséget igénylő külügyi posztokra alkalmas egyének kiválasztása. 
A magyar tisztviselők számára Andrássy miniszterelnök által 1867 őszén kiszemelt 
külügyi osztályfőnöki és a belgrádi főkonzuli állásra csak hosszú keresgélés után si
került megfelelő jelölteket találni. A kiegyezés után sokan még úgy érezték, hogy 
dehonesztáló a bécsi hivatali állás vállalása. A külügyi osztályfőnöki megbízatást 
elfogadó Orczy Béla báró 1869-ben ezért nem is tartotta illdomosnak a külügymi
niszter által adományozott kitüntetés elfogadását. A belgrádi diplomáciai misszióra 
vállalkozó Kállay Béni pedig nem a birodalmi kancellárt, hanem a magyar mi
niszterelnököt tekintette valódi elöljárójának. Az alsóbbrangú magyar honos közös 
hivatalnokok között határozottan érzékelhető a magyarországi német és erdélyi szász 
szakértelmiség jelentékeny súlya. Ezek többsége a kiegyezés előtt valamelyik osztrák 
kormányhatóságnál kezdte pályafutását, s így könnyebben azonosult a közös mi
nisztériumi mentalitással. Hivatalnoki működését befejezve ez a réteg többnyire 
Bécsben ragadt s végleg osztrákká vált. Ezt az utat járta a budai születésű Johann 
Falke von Lilienstein báró, aki magyar honosként 1868-tól 1895-ig vezette a külügy
minisztérium sajtóosztályát. Unokája már németül alkotó, jelentékeny költőnő lett, 
akitől az Osztrák Köztársaság ma is érvényes nemzeti himnuszának szövege szár
mazik.

Az 1880-as évek mindenképpen éles cezúrát jelentenek a közös minisztériumi ma
gyar felsőbürokrácia rekrutálódásának módjában és politikai kötődésében. A magyar 
közös miniszterek ebben az időszakban már nem a parlamenti kormányzati szférából 
érkeztek, hanem az udvari kabinetpolitikusok közül kerültek ki. A közös minisztéri
umokban a magyaroknak fenntartott főtisztviselői posztokat is többnyire az aulikus 
hagyományokat ápoló, egykori ókonzervatív arisztokrata családok leszármazottai 
foglalták el, akiket nem fűztek szoros kapcsolatok a magyar liberális kor
mánypárthoz. A bécsi magyar miniszteriális bürokrácia szociális átrendeződése egyik
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magyarázata lehet a közös minisztériumok és a magyar kormány között a századvé
gen kibontakozó konfliktussorozatnak.

Természetesen a magyar kormány és a közös minisztériumok viszonya a dualizmus 
korábbi időszakában sem volt súrlódásmentes. Ha nem is igazolódott a kiegyezésko
ri nemzedék restaurációs-centralizációs aggodalma, a két kormányzati centrum eltérő 
helyzetéből mindenkor adódtak nézetkülönbségek. Leegyszerűsítve azt lehet mon
dani, hogy a közös minisztériumok által képviselt birodalmi érdekek és a pesti kor
mány által érvényesített magyar nemzeti szempontok állandó ütköztetésével zajlott az 
érdekegyeztetés folyamata. Ebben a kapcsolatrendszerben viszonylag keveset számí
tott, hogy a közös kormányzat tényleges vezetője, a külügyminiszter viselte-e vagy 
sem a birodalmi kancellári címet. Amikor 1871 őszén a korábbi magyar miniszterel
nök, Andrássy Gyula követte Beustot a külügyminiszteri székben, a magyar arisz
tokrata látványosan elhárította a birodalmi kancellári cím felvételét, hiszen ez 
nehezen volt összeegyeztethető a magyar közjogi felfogással. De a Monarchia 
egységét szolgáló külügyminisztériumi funkciók az ő hivatali ideje alatt is csorbítat
lanul fennmaradtak, noha a szervezeti formák kétségkívül tökéletesebben igazodtak a 
dualista államjogi elrendezéshez. Végleg megszilárdult a két országos kormánnyal és 
a delegációkkal kapcsolatot tartó osztrák és magyar osztályfőnök pozíciója és 
kialakult a külgazdasági kapcsolatok kezelésének intézményes gyakorlata. Ez utóbbi
ra az szolgáltatta a közvetlen alkalmat, hogy az 1870-es évek közepén lejártak a 
kiegyezés előtt a külállamokkal kötött kereskedelmi szerződések. A megújításhoz a 
két országos kormány egyetértését kellett biztosítani, amely az eltérő gazdasági 
adottságok miatt korántsem bizonyult egyszerű feladatnak. Az agrárkivitel 
elősegítése és az ipari termékek olcsó behozatala végett a magyar félnek a szabad
kereskedelem fenntartásához, vagy alacsony vámtarifákhoz fűződött érdeke. Osztrák 
részről viszont az ipari tenuelés védelmében törekedtek a terhes külföldi konkuren
ciát protekcionista védvámokkal kiszorítani. Az egyeztetés a közös külügyminisztéri
um közvetítésével a vám- és kereskedelmi konferencián történt, ahol a külgazdasági 
kapcsolatokért felelős külügyi osztályfőnök elnöklete alatt a két országos kormány 
képviselői határozták meg a külkereskedelmi tárgyalásokon követendő alapelveket. A 
vám- és kereskedelmi konferencia révén így intézményes kapcsolat létesült a közös 
külügyminisztérium és a két oszágos kormány gazdasági szakminisztériumai között. 
A két országos kormány képviselői, mint a Monarchia tárgyaló delegációjának szak
értői, resztvettek a külföldi államokkal folytatott kereskedelmi tárgyalásokon is, s így 
közvetlen részesei és alakítói voltak a külgazdasági kapcsolatokat érintő döntési 
folyamatoknak.

Ez az eljárás az 1870-es évek közepétől vált általánossá, de számos kivételre is 
akadt példa. Ha a kialakult intézményes keretek között nem sikerült konszenzust 
elérni, a vitatott kérdést többnyire a közös minisztertanács elé utalták. A közös mi
nisztertanács az uralkodó vagy a külügyminiszter elnöklete alatt általában a közös 
miniszterek és a két miniszterelnök részvételével tanácskozott, ahol a hiányzó 
egyetértést kísérelték meg létrehozni. Ha előrelátható volt, hogy valamelyik országos 
kormány ellenkezése miatt nem várható konszenzusos megállapodás, a közös mi
nisztertanács nem az egyeztetés fórumaként funkcionált, hanem gyakran a nyomás
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gyakorlás eszközévé vált. Ilyen esetekben a külügyminiszter az uralkodóval előzete
sen elfogadtatta álláspontját, amelyet aztán a minisztertanácson elnöklő uralkodó 
támogatását jelezve terjesztett elő elfogadásra a Hofburg tanácstermébe idézett orszá
gos kormány tagjainak. Az ilyen eljárás egyik tipikus esete az 1875-ben Romániával 
kötött kereskedelmi szerződés ügye. A Magyarországgal határos félig független 
fejedelemségekkel, igy Romániával és Szerbiával az önálló kereskedelmi szerződé
sek kötése a kiegyezés után politikai és gazdasági megfontolásokból határozott 
törekvése volt a magyar kormánynak. Andrássy külügyminiszterként is nagy jelen
tőséget tulajdonított a két szomszédos országhoz fűződő kereskedelmi kapcsolatok 
rendezésének. Ebben főként az a politikai meggyőződés játszott szerepet, hogy a 
török főhatalmat mellőző kereskedelmi szerződés révén a Monarchia elősegíti 
Románia és Szerbia állami szuverenitásának fokozatos elérését, amelytől pozitív visz- 
szahatásaként a magyarországi románok és szerbek lojalitásának erősödését remélték. 
Másfelől az áttekinthetetlen törökországi viszonyok helyébe lépő szabályozott 
kereskedelmi kapcsolatok előnyösnek Ígérkeztek a kölcsönös áruforgalom számára. 
Amikor az 1870-es évek közepén a külpolitikai feltételek és a romániai belpolitikai 
erőviszonyok lehetővé tették egy ilyen kereskedelmi szerződés megkötését, Andrássy 
mielőbb tető alá akarta hozni a megállapodást. Ennek érdekében messzemenően 
figyelembe vette a Monarchiába irányuló román agrárexport megkönnyítését kívánó 
bukaresti igényeket. Magyar kormánykörökben viszont elégedetlenek voltak a kül
ügyi vezetés engedékenységével, kifogásolták a magyar agrárérdekek elhanyagolását, 
s végül a két magyar szakminiszter memorandumban követelte a külügyminisztertől 
az előzetes szerződés módosítását. Andrássy a közös minisztertanács tekintélyét 
vetette be a magyar ellenállás leszerelésére. A pesti kormány valamennyi tagját 
Bécsbe rendelte, s az uralkodó jelenlétében fogalmazta meg a külügyi vezetés kíván
ságát; a Magyarország számára gazdaságilag nem mindenben előnyös, de hatalom- 
politikai meggondolásból fontos román kereskedelmi szerződés mielőbbi parlamenti 
elfogadtatását. A bécsi minisztertanácsban elhangzott érvek hatásosnak bizonyultak, 
s a magyar parlament mint „anyagi jólétünket általában előmozdító fontos 
egyezményt” foglalta törvénybe a korábban oly hevesen vitatott román kereskedelmi 
szerződést. Joggal feltételezhető, hogy a külügyminiszter és a magyar kormány 
közötti pengeváltásnak egészen más következményei lettek volna, ha a miniszteri 
posztot történetesen éppen nem egy volt magyar miniszterelnök tölti be.

Andrássy külügyminisztersége idején azért is különösen érdekes a Ballhausplatz és 
a magyar kormány viszonya, mert Andrássy magyar miniszterelnökként 1867-71 
között maximálisan kihasználta azokat a lehetőséget, amelyet a magyar kiegyezési 
törvény az országos kormányoknak a külpolitikai döntések befolyásolására előirány
zott. Elsősorban a külügyi apparátust illető személyi javaslataival teremtette meg a 
feltételeket, hogy pontos információkat nyerjen a Magyarországot oly közelről érintő 
balkáni nemzeti mozgalmak alakulásáról, s kezdeményezze a törökországi területi 
status quo változatlanságára épitő osztrák keleti politika revízióját. Mindenképpen a 
magyar álláspont érvényesülésének tekinthető, hogy a magyar miniszterelnök 
javaslatára a külügyminisztériumba került Orczy Béla báró kapta meg a kelettel kap
csolatos valamennyi diplomáciai ügy felügyeletét. Andrássy magyar miniszterei-
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nőkként több önálló külpolitikai akciót is kezdeményezett. A belgrádi konzuli posztra 
kinevezett Kállay Béni az ő intenciója szerint folytatott tárgyalásokat a szerb kor
mánnyal, többek között Bosznia és Hercegovina nagyobb részének majdani szerb bir
tokba Vételéről. Emellett több alkalommal közvetlenül tárgyalt a román fejedelemmel 
és számos más külföldi diplomatával. Ez a különutas magyar politika azért 
érvényesülhetett, mert Beust tolerálta a számára nem egyszer kényelmetlen magyar 
aktivitást. Andrássy és Beust között nem is keletkezett olyan konfliktus, amely miatt 
az uralkodó közbelépésre vagy közvetítésre kényszerült volna. Sajátos módon a közös 
külügyminiszter és a magyar miniszterelnök viszonya egy magyar belpolitikai ügy 
kapcsán akkor éleződött ki, amikor Andrássy költözött be a bécsi ballhausplatzi 
palotába. A közös külügyminiszter Andrássy ugyanis nem helyeselte utódjának, 
Lónyay Menyhértnek a horvát kiegyezés revíziójára irányuló törekvését. A két ma
gyar politikus kapcsolatában nem elhanyagolható az a személyes mozzanat sem, hogy 
Andrássy a szláv föderalistákkal kokettáló, s az uralkodó feltétlen bizalmát is élvező 
riválisát szívesebben látta volna nagykövetként a távoli Konstantinápolyban, mint a 
budai Sándor-palotában. Pedig a közös pénzügyminiszteri posztot a magyar mi
niszterelnöki székkel felcserélő Lónyay tulajdonképpen az uralkodó kívánságát tel
jesítette, amikor tárgyalásokba kezdett a horvát ellenzékkel. Az 1871-es őszi cseh 
kiegyezési kísérlet meghiúsulása ellenére, amelynek sikerétől a horvátok az 1868. évi 
magyar-horvát kiegyezés újratárgyalását várták, Ferenc József a dualizmus keretei 
között változatlanul fontosnak érezte a szláv nemzeti igények kielégítését. Az új ma
gyar miniszterelnöktől főként azt várta, hogy engedményekkel és kompromisz- 
szumokka! segítse elő a dualizmust elfogadó horvát tartománygyűlési többség 
kialakulását, s így teremtse meg Horvátország politikai stabilitását. Lónyaynak az 
uralkodó intenciói alapján a horvátokkal megkezdett tárgyalásait a Deák-pártban 
sokan ellenezték. Andrássy is ragaszkodott a saját művének tekintett 1868-as magyar- 
horvát kiegyzés változatlan fenntartásához. A horvát ellenzékkel szemben a 
kifárasztást és a megosztást, például a Szábor elnapolását, új választások kiírásával 
való fenyegetést, s a virilisták aktivizálását tartotta célravezetőnek. Bizalmi állásából 
adódóan az uralkodónak is kifejthette Lónyay horvát politikája miatti aggodalmait. A 
közös külügyminiszter és a magyar miniszterelnök közötti ellentétek feloldására 
végül Ferenc József elnöklete alatt közös minisztertanácsot hívtak össze. A kife
jezetten belpolitikai -  a formális közjog szerint a magyar minisztertanács elé tartozó 
-  kérdés eldöntésében Andrássy részvételét az uralkodó azzal indokolta, hogy a kül
ügyminiszter jelenléte azért szükséges, mert a horvát problémának a Monarchia 
külkapcsolatait érintő vonatkozásai vannak. A közös minisztertanácsban az uralkodó 
által támogatott Lónyaynak a horvát kérdés kompromisszumos megoldását javasló 
álláspontja kerekedett felül. Végül mégis Andrássy elképzelései érvényesültek, hiszen 
a hazai parlamenti támogatását elvesztő Lónyay az uralkodó változatlanul kinyilvání
tott bizalma ellenére 1872 őszén távozni kényszerült posztjáról. A horvát kérdés 
kezelésében kibontakozó Andrássy-Lónyay vetélkedés során a magyar kormány 
támogatásával belgrádi főkonzulnak kinevezett Kállay Béni, mint közösügyes 
hivatalnok, nem a külügyminiszter, hanem a magyar miniszterelnök felfogását támo
gatta. Az eset kapcsán Andrássy korlátozta a magyar miniszterelnök és a belgrádi
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képviselet közvetlen érintkezését, amelynek pedig éppen az ő kormányelnöksége ide
jén alakult ki a Ballhausplatz által eltűrt gyakorlata.

A bécsi közös miniszteri posztról a magyar kormánypolitika kiigazítását szolgáló 
beavatkozások nem terhelték meg Andrássynak a pesti kormányhoz fűződő viszo
nyát. Andrássy külügyminiszteri pozíciója ugyanis az 1870-es évek első felében 
bizonyos fokig védelmet jelentett a magyar kormány számára a katonai vezetés költ
ségvetési követeléseivel szemben. Az általános hadkötelezettség bevezetése és a 
gyalogság átfegyverzése jelentős többletkiadással járt, amelyet a magyar kormány az 
1873.évi pénzügyi válság, az utolsó nagy magyarországi kolerajárvány pusztításai és 
a mezőgazdasági termelést sújtó természeti csapások közepette nem tudott teljesíteni. 
A költségvetést tárgyaló maratoni közös minisztertanácsi üléseken Andrássy 
óvatosan, de többnyire mégis sikerrel támogatta a katonai kiadások lefaragásáért fel
lépő magyar kormánytagokat. így a magyar delegáció több éven keresztül ellenvetés 
nélkül szavazta meg a közös költségvetést. Az 1870-es évek első felében a sorozatos 
magyar konnányválságokat is közös külügyminiszter közreműködésével oldották 
meg. Ez a gyakori belpolitikai szerepvállalás nyilvánvalóan azzal magyarázható, 
hogy Andrássy parlamenti politikusként került a Ballhausplatzra, s bécsi miniszteri 
állásának tartóssága jórészt a magyar belpolitika alakulásától függött. A belső viszá
lyokba merült, válságról válságra bukdácsoló Deák-párt egyre kevésbé lehetett a 
külügyminiszter megbízható parlamenti hátországa. Sőt a 67-es alapon álló konzer
vatív arisztokrácia önálló pártalakulásával az udvar számára elfogadható kormányza
ti alternatíva jelentkezett. A konzervatív zászlóbontással szemben Andrássy mint a 
Deák-párt és a balközép fúziójának bécsi protektora lépett fel, és segítette elő egy 
szilárd liberális kormánypárt létrejöttét, valamint a korábbi közjogi ellenzéki vezér, 
Tisza Kálmán miniszterelnökségének az uralkodó környezetében való elfogadtatását. 
A tíz évenként esedékes gazdasági kiegyezés megújításakor a két országos kormány 
vitájában a közös külügyminiszter formálisan semlegesnek mutatkozott, de infor
mális kapcsolatain keresztül erősítette Tiszát az Osztrák Nemzeti Bank dualizálásá- 
nak elérésében, de egyidejűleg fékezte a vám- és devizauniót kikezdő magyar 
törekvéseket. A közös külügyminiszter, Andrássy számára végeredményben Tisza 
Kálmán miniszterelnöksége alatt sem volt kétséges, hogy az ő személye a legalkal
masabb a magyar érdekek bécsi érvényesítésére. Befolyásának erőssége azon 
mérhető, hogy a Ballhausplatzról 1879 őszén történt távozásakor a dualista szokásjog 
alapján a magyaroknak járó két bécsi kulcspozíciót, a külügyminisztérium egyik 
osztályfőnöki állását s a közös pénzügyminiszteri posztot az ő jelöltjeivel töltötték be. 
Az előbbire Kállay Béni, az egykori belgrádi főkonzul került, aki három évi konzer
vatív párti parlamenti képviselőség után Andrássy kifejezett kívánságára folytatta 
közösügyi hivatalnoki pályáját. A közös pénzügyminiszter pedig a volt Deák-párt régi 
gárdájának prominens képviselője Szlávy József lett. Ezek az új bécsi magyar tiszt
ségviselők tehát kevéssé kötődtek a hivatalban lévő magyar miniszterelnökhöz. Az 
eljárás jól mutatta, hogy a közös minisztériumi állásokra való javaslattétel lehetősége 
személyhez, semmint hivatali álláshoz kapcsolódott. A közös minisztériumok mega
lakulásakor -  mint korábban láttuk -  lényegében Andrássynak, mint magyar mi
niszterelnöknek az állásfoglalásától függött, kik kerültek a magyarokkal betöltendő
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állásokba. A hetvenes évek végén távozó külügyminiszterként is az ő szava döntött. 
Tisza Kálmán a későbbiekben már sikertelenül kísérelte meg, hogy a közös minisz
tériumokkal kapcsolatos személyi elképzeléseinek érvényt szerezzen.

A közös költségvetést tárgyaló 1882. évi delegációs ülésszakon szokatlan esemény 
történt. A magyar képviselők a Bosznia és Hercegovina igazgatásában tapasztalható 
hiányosságok miatt hevesen megtámadták a magyar kormánypártból kikerült közös 
pénzügyminisztert, Szlávy Józsefet, s szinte egyhangúlag vetették el az okkupáit tar
tományok pacifikálására szükséges rendkívüli hitelek megszavazását. Arra már 
korábban is akadt példa, hogy valamelyik delegációban kifogást emeltek egyik vagy 
másik közös miniszter ellen, s a delegátusok vonakodtak jóváhagyni az érintett tárca 
költségvetését. Az ilyen akciók többnyire nem lépték túl a verbális konfliktus 
mértékét, mert az országos miniszterelnökök -  főként az uralkodó felszólítására - 
kisebb költségvetési tételek törlése árán eredményesen csillapították a háborgó 
képviselőket. Szlávy érdekében nem mozdult sem az uralkodó, sem a magyar kor
mányfő. Bécsben nem kedvelték a közös hadügyminiszterrel gyakran összekülön
böző Szlávyt, Tisza pedig saját bizalmasával akarta felváltani a veterán Deák-párti 
politikust. A delegációs ülésszak végeztével Szlávy benyújtotta lemondását. Az 
utódlásáról hetekig tartottak a tárgyalások a közös külügyminiszter és a magyar kor
mányfő között. Tisza Kálmán a magyar kormány jelöltjeként Csáky Albin grófot 
szerette volna elfogadtatni, míg a külügyminiszter az uralkodóval egyetértésben 
Kállay Bénit favorizálta. A két főváros között váltott táviratokból kiolvasható, hogy a 
közös külügyminiszter de facto elismerte a magyar miniszterelnök javaslattételi jogát 
erre a magyaroknak fenntartott közös miniszteri állásra, de Tisza Kálmán pártfo- 
goltjával szemben speciális követelményt támasztott: a délszláv politikai és társadal
mi viszonyok alapos ismeretét. Miután ilyen miniszterjelöltet Pesten nem tudtak 
prezentálni, elhárult az akadály a Balkán-specialistaként ismert Kállay Béni közös 
pénzügyminiszteri kinevezése elől. Bosznia és Hercegovina igazgatásáról készített 
programját még egyeztették a magyar miniszterelnökkel, de Kállay közös minisz
terként korántsem lett a magyar kormánypolitika feltétlen támogatója. Politikai kon
cepciója két alapvető ponton - a birodalomhoz való viszony és a külpolitikai szem
lélet kérdésében - tért el Tisza Kálmán és a magyar politizáló elit felfogásától. Abban 
Kállay sem különbözött kortársaitól, hogy az ország integritását és a magyar vezető
szerep fenntartását a Monarchia keretében vélte lehetségesnek. Formális nemzeti 
vívmányok, az állami különállás erősítése és az önálló katonai követelések helyett a 
közös kormányszervek magyar birtoklását tartotta célravezetőnek. Huszonegy évig 
tartó minisztersége alatt, amely példa nélkül áll a Monarchia történetében, szívósan 
és céltudatosan törekedett a közös minisztériumi magyar tisztviselők arányának 
növelésére. Kiválasztottjai nem a politikusi elitből, hanem sokoldalú jogi, történeti és 
nyelvi felkészültséggel rendelkező szakértelmiségiek közül kerültek ki. 
Közreműködésükkel kívánta valóra váltani Magyarország Monarchián belüli 
hivatását, a felszabaduló balkáni népek irányába a nyugati civilizáció eredményeinek 
türelmes közvetítését. Kísérleti terepnek Boszniát és Hercegovinát tekintette, s meg 
volt győződve arról, hogy az ottani nemzetileg és vallásilag heterogén lakosságot -  
saját civilizációját továbbfejlesztve -  lehet Európához közelíteni. Ezen küldetés si
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kerétől remélte a nyugatra irányuló orosz expanzió békés feltartóztatását. Kállay saját 
korábbi, s a kortársi magyar liberális közvélemény felfogásától eltérően már elkerül
hetőnek vélte a cári Oroszországgal való fegyveres megmérkőzést s az orosz dip
lomáciával létesített szoros konzultatív viszonyra alapozta az organikus fejlődést 
segítő európai hatalmi status quo fenntartását.

Az Oroszországgal való aktív együttműködés politikáját vallotta minisztertársa, 
Kálnoky Gusztáv gróf, aki vele egyidejűleg másfél évtizedig volt a külügyek irányító
ja. Kállay és Kálnoky együttes minisztersége természetesen korántsem jelentette, 
hogy egyoldalúan magyar oldalra billent volna a polgári közös miniszterek paritásos 
egyensúlya. „Gustav Graf Kálnoky von Kőröspatak”, ahogy németül hívták a közös 
külügyminisztert, nem tudott magyarul, hiszen székely főnemesi felmenői a 18. 
században telepedtek le Morvaországban. A nyelvében, kultúrájában német, 
érzelmeiben feltétlenül dinasztiahű családból származó Kálnoky az osztrák diplomá
cia konzervatív hagyományain nevelkedett. Jellemző módon Andrássy külügymi- 
nisztersége idején két évig rendelkezési állományba került, s reaktiválása után is csak 
a politikailag jelentéktelen koppenhágai követi posztot kapta. Rövid szentpétervári 
nagyköveti működés után esett rá Ferenc József választása. Kálnoky és Kállay hosszú 
minisztersége az uralkodó rendíthetetlen bizalma mellett azon alapult, hogy 
Magyarországon Tisza Kálmán, Ausztriában pedig Eduárd Taaffe gróf óvatos reform- 
politikája nem bolygatta a dualizmus közjogi alapjait. A nyugalmi állapot kifejezője, 
hogy a belpolitikai kérdésekben egyébként is járatlan, parlamenti kapcsolatokkal nem 
rendelkező Kálnoky a magyar ügyekben teljesen szabad kezet adott minisztertársá
nak. A 80-as évek kényes magyar fejleményeiről, főként a közös hadsereg elleni pesti 
tüntetések társadalmi hátteréről Kállay magyar munkatársai, elsősorban Thallóczy 
Lajos állították össze az aggódó uralkodónak és a külügyminiszternek szóló bizalmas 
tájákoztatókat. A 90-es évek elejétől nyilvánvalóvá lettek a magyar kormány és a 
külügyminiszter ellentétei. Elsősorban az erdélyi nemzetiségi politika és a magyar 
kormány „túlhajtott liberalizmusa”, főként az egyházpolitikai törvények ügyében 
alakult ki markáns véleménykülönbség. Nagyrészt Kálnoky személyéhez kapcsolták 
a liberálisok kiszorítását célzó magyarországi kormányváltásra tett bécsi kísérletet, az 
uralkodó feltétlen bizalmát élvező Khuen-Héderváry Károly horvát bán magyar kor
mányfői megbízatását, noha a háttérben a szálakat valójában Kállay mozgatta. 
Amikor 1895 tavaszán a pápai nuncius magyarországi nyilatkozatai miatt nyílt vitá
ba keveredett a magyar miniszterelnökkel, a konfliktust Bánffy Dezső olyan pontig 
feszítette, amellyel kikényszerítette Kálnoky lemondását.

A közös külügyminiszter látványos megbuktatása kétségtelenül növelte Bánffy 
hazai presztízsét. A külügyekben a magyar befolyás növelése és az alkotmányos 
ellenőrzés kiterjesztése a változatlan intézményi formák között mégis csak szándék 
maradt. Lendületéből jószerivel csak egy formális aktusra futotta. Ellenjegyezte az új 
külügyminiszter, Agenor Goluchowski kinevezését hírül adó királyi leiratot, akinek 
kiválasztásáról az uralkodó természetesen nem a magyar miniszterelnökkel, hanem a 
távozó Kálnokyval konzultált.

A Kálnoky-eset hatására a közös miniszterek belpolitikai megnyilvánulásai 
óvatosabbá váltak, burkoltabb formát öltöttek, de infonnális befolyásuk súlya és
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jelentősége korlátlanul érvényesült. Ezt a hatásos fegyvert a magyar parlamenti poli
tikusok jól ismerték, s a századvég pártpolitikai csatározásai közepette a sors különös 
fintoraként éppen Bánffy ellen fordították. A gazdasági kiegyezés parlamenti elfo
gadtatásával eredménytelenül birkózó Bánffy helyébe elégedetlenkedő párthívei a 
mérsékelt ellenzékkel való összefogást kínálták kormányzati alternatívaként. A Széli 
Kálmán vezetésével alakuló új parlamenti többség kormányképessége az uralkodó 
beleegyezésétől függött, aki Bánffy menesztését illetően habozni látszott. A sorsdön
tő audiencia előestéjén a kormányzati szerepre készülődő ellenzékiek egyik vezetője, 
Horánszky Nándor kalandos utazás után kereste fel Bécsben egykori képviselőtársát, 
Kállay Bénit, aki Bánffyt megelőzve vállalta az uralkodónál a közbenjárást a minisz
terelnökváltás érdekében. A kora reggeli kihallgatáson a bécsi bennfentes érvei hatá
sosnak bizonyultak. A később sorrakerült Bánffy, mint bukott miniszterelnök távozott 
Ferenc József dolgozószobájából.

A közös miniszter belpolitikai beavatkozása elfogadott formájának tekinthetjük ezt 
a dualista korszakban nyilván nem egyetlen alkalommal előfordult eljárást. Tételesen 
a közös miniszter nem sértett törvényt, nem lépte túl hatáskörét, hiszen csak tanácsot 
adott az uralkodónak. A polgári közös miniszterek kulisszák mögötti alakításai hoz
zátartoztak a dualista alkoúnányosság komiányzati táncrendjéhez.
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Szögi László

A bécsi egyetemek és akadémiák magyar hallgatói 
a 19. század első felében

1. Magyarországi hallgatók a Monarchia egyetemein
A külföldi magyar egyetemjárás adatai általában a 18. század végéig vannak feltárva, 
mivel e korszak egyetemi forrásai nagyrészt kiadottak. A francia forradalom utáni 
korról eddig keveset tudtunk. Az egyetemi matrikulák közzététele térségünkben 
sajnos elmaradt például a németországitól, így csakis az egyetemi levéltárakban 
megőrzött források kutatásával juthatunk új információkhoz. Az osztrák egyetemek 
matrikulái szerencsére megmaradtak, de ezek kiadása nem jutott még el a 19. 
századig1. A 20. század hadi eseményei következtében sajnos sok helyen elpusztultak 
vagy kallódnak az eredeti egyetemi matrikulák (például: Prága, Pest), így ott a kutató
nak a másodlagos fonásokat (tanévenkénti, kari hallgatói névsorok, classifícatios 
könyvek, vizsganyilvántartások stb.) kell használnia. A korszak újonnan alapított 
műszaki és kereskedelmi tanintézeteiben összevont egyetemi matrikulát még nem 
vezettek, így itt a kutatás számára csak az említett forrástípusok állnak rendelkezésre.

Peregrinációs kutatásoknál mindig alapvető kérdés a vizsgálandó terület 
meghatározása, mind a hallgatókat küldő, mind a befogadó ország szempontjából. A 
jelenlegi vizsgálatoknál csak a születési hely adatából indulhattam ki, hiszen a 
soknemzetiségű Magyarországon a 19. század első felében, a rendelkezésre álló for
rásokból képtelenség bármilyen egyetemi hallgató nemzetiségi hovatartozását megál
lapítani. Tudnunk kell, hogy a korabeli egyetemi források 1850 előtt nem közük a 
hallgatók nemzetiségét vagy anyanyelvét, de legtöbb esetben még a vallását sem. 
Ennek megfelelően, jóllehet például egy Nagyszebenből jött erdélyi hallgatóról nagy 
valószínűséggel állíthatjuk, hogy szász, mégsem lehetett célunk a forrásanyag ilyen 
szempontok szerinti válogatása. Éppen ellenkezőleg: a történelmi Magyarország és 
Erdély területén élt valamennyi nemzetiség egyetemjárását kívánjuk feltárni, s ezzel 
nemcsak a magyar, de a szlovák, ukrán, román, szerb, horvát, osztrák és német 
történetírásnak egyaránt segítséget kívánunk nyújtani. Ugyancsak segíthetjük ezzel a 
magyarországi zsidó kisebbség igen jelentős művelődési törekvései történetének 
feltárását.

A vizsgált terület megválasztásában gyakorlati okokból mégis vontunk bizonyos 
önkényes határokat. Az ún. magyar koronatartományok közül Horvátország és 
Szlavónia lakosságának peregrinációjára nem terjesztettük ki a kutatást, hanem csak 
a Dráva-Duna vonalától -  tehát a későbbi Horvát-Szlavónország határaitól -  északra 
születettek adatait gyűjtöttük egyelőre össze. Ez korszakunkban bizonyos 
következetlenséggel jár, hiszen így a határőrvidék egy része bekerül a vizsgált 
területbe, más részei viszont kimaradnak, mint ahogy kimaradnak a Horvátországban
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vagy Szlavóniában élő, kis számú, nem délszláv lakosság peregrinusainak adatai is. E 
kétségtelenül vitatható megoldást tudatosan, s több okból is választottuk. Gyakorlati 
kérdés, hogy a vizsgált terület ilyen mértékű kitágítása oly mértékben növelte volna 
a kutatás időigényét, hogy arra egyszerűen nem volt lehetőségünk. Lényeges szem
pont az is, hogy peregrinációs kutatásainkat időben legalább 1918-ig kívánjuk tovább 
folytatni, és a későbbi időszakban az említett Dráva-Duna vonal már a tényleges belső 
politikai határt jelenti. Mégis a legfontosabb érv, ami a választás mellett szólt, az a 
kutatásaink során szerzett tapasztalat.

A Habsburg Birodalom egyetemeire és főiskoláira a 19. században egyre nagyobb 
számban érkeztek balkáni területekről származó diákok. A Balkán belső határainak 
állandó változása azonban lehetetlenné teszi, hogy politikai határokhoz kössük a 
térség peregrinációjának vizsgálatát. Meggyőződésünk, hogy a Balkánról kiinduló 
peregrinációt, legalábbis az I. világháborúig, egy közös kutatás keretében kell feltárni 
Konstantinápolytól a román fejedelemségekig és Görögországtól Szerbiáig, ideértve 
a szlavón, horvát, bosnyák és dalmát területeket is.

A két forradalom közötti időszakban, a Lajtán-túli tartományokban működő mind a 
17 egyetemen, illetve akadémián volt magyarországi és erdélyi születésű hallgató. A 

jelzett korszakban mintegy 9000 peregrinusról tudunk (Horvátországot és Szlavóniát 
nem számítva). Közülük jó néhányan több helyen is megfordultak, több helyre 
iratkoztak be. A peregrinálási kedv a politikai és hadi eseményeknek megfelelően vál
tozott. Az újonnan beiratkozok száma 1790-1805 között gyorsan növekedett (1805- 
ben 151 fő), majd a napóleoni hadjáratok miatt erősen zuhant, 1813-1825 között vi
szonylag egyenletesen fejlődött.

Ez utóbbi fejlődés nemcsak a napóleoni háborúk utáni konszolidációval ma
gyarázható, hanem a bécsi udvarnak azzal a törekvésével is, amellyel igyekezett 
minél kisebbre csökkenteni a birodalmon kívüli peregrinációt. Ismert, hogy az 1819 
márciusi jénai Kotzebue-merénylet után, augusztusban ült össze Karlsbadban a 
„Szent Szövetség” kongresszusa. A karlsbadi határozatok után nemcsak a német- 
országi Burschenschaft-ok működését tiltották be, de a Habsburg Birodalomban is 
tilos volt az egyetemi ifjúsági egyesületek működése. 1821-ben, a bécsi Egyetemen 
protestáns teológiai fakultás alapjait vetették meg, s így kívánták elérni, hogy a 
protestáns lelkészek se menjenek külföldre tanulni. Ebben az időben a magyar 
diákoknak sem engedélyezték a németországi peregrinációt, de mivel a bécsi 
protestáns fakultás főleg a református magyar teológusok igényeit nem elégítette ki, 
1825-ben újra megengedték a birodalmon kívüli egyetemi tanulmányokat.

Az 1830 körüli mélypontot az európai kolerajárvány és a forradalmi mozgalmak 
újabb erősödése magyarázhatja. Innen kezdve, egészen a szabadságharcig, korábban 
soha nem látott mértékben nőtt a külföldi egyetemekre beiratkozottak száma. A maxi
mumot 1839-ben 286 új beiratkozóval érte el.

1839 és 1844 között átmeneti csökkenés következett be, majd 1846-ban csaknem a 
korábbi maximumot közelítette meg a Magyarországról a Monarchia egyetemeire 
beiratkozottak száma. Itt azonban nem átmeneti hullámzásról van szó, hanem egy 
valódi fordulópontról. 1790-től egészen 1842-ig, a birodalmon belüli magyar pereg- 
rinációban a bécsi Egyetem játszott meghatározó szerepet. A peregrinusok összlét-
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számát és a bécsi Egyetem magyarországi hallgatóit mutató vonalak lényegében 
párhuzamosan haladnak 1842-ig, 1839 után azonban már tartósan egyre kevesebben 
iratkoztak be a bécsi Egyetemre, de a csökkenést megállította a bécsi Polytechnikum 
„magyar” hallgatóságának rohamos emelkedése. Hasonló tendenciák egyébként, ha 
néha késéssel is, vagy csak 1848 után, de Prágában és Grácban is kimutathatók. 1844 
körül határozható meg tehát az a fordulópont, amikor a hagyományos orvosi, sebészi, 
illetve teológiai pályák iránti érdeklődést felváltja a reáltudományok külföldi 
elsajátítása iránti igény.

A peregrinusok nagy száma több szakmában persze annál is inkább érthető, mert 
Magyarországon és Erdélyben 1850 előtt több tudománynak nem volt egyetemi szin
tű oktatási intézménye, tehát e tudományokat csak külföldön lehetett elsajátítani.

A hallgatók születési helyének földrajzi megoszlása alapján igen érdekes 
következtetéseket tudunk levonni a peregrinálási szokásokról. Igaz, hogy a hallgatók 
13%-ánál nincs megadva a születési hely adata, azonban a maradék is olyan jelentős 
szám, hogy fel tudjuk vázolni az ország egyes régióinak a külföldi egyetemjárásban 
betöltött szerepét. Ha az abszolút számokat nézzük, figyelemre méltó, hogy az első és 
második helyen az ország két legfontosabb városa: Pest-Buda, illetve Pozsony talál
ható. A mai Budapest egykori elődeiből, Budáról, Pestről és Óbudáról összesen 883 
fő külföldi egyetemi tanulmányait tudjuk kimutatni, ez csaknem 10%. A koronázó 
városból, Pozsonyból 690-en indultak külföldre egyetemre, ez a 8%-ot közeliti meg. 
A városi lakosság jelentősége az egyetemjárásban egyébként változatlanul fontos 
volt, sőt a korábbi évekhez képest valószínűleg növekedett. Az ország területét 99 
közigazgatási egységre felbontva vizsgáltuk a születési helyek szerinti megoszlást. A 
99-ből 19 város adatát külön kigyűjtöttük, a többi a magyarországi és erdélyi megyék, 
a szabadkerületek, illetve az Al-Duna és a Tisza-torkolat menti határőrvidék három 
egységéből áll. Az első 40 közigazgatási egység között 16 város adata található, és 
összességében a hallgatók több mint 35%-a érkezett a 19 városból. Mindez mutatja, 
hogy a városi polgárság döntő mértékben vett részt a külföldi tanulmányokban, ezen 
belül is közöttük nőtt legjobban a már említett reáltudományok és a művészképzés 
iránti érdeklődés.

A városok sorában jelentős helyet foglal el még Sopron a maga 8. helyével és több 
mint 234 küldött hallgatójával, és az erdélyi szász város, Nagyszeben 172 hallgatójá
val, továbbá Brassó a maga 140 külföldön tanult polgárával. A szűkebb 
Magyarországról jelentős még Győr, Temesvár, Kassa, Arad, Selmecbánya, 
Besztercebánya hallgatóinak a száma. Erdélyből még Kolozsvár az a város, ahonnan 
közel 100 hallgató érkezik a Habsburg Birodalom egyetemeire.

Földrajzi vizsgálatunk pontosságát nyilvánvalóan befolyásolja az a tény, hogy az 
ország nyugati határai mentén lévő városok és megyék eleve a bécsi Egyetem 
vonzáskörzetébe tartoztak, így az ezen megyékből származó magas hallgatói létszá
mot nehezen hasonlíthatjuk össze az ország belsejéből külföldre peregrináltakkal. 
Összességében, hogyha Pozsony és Sopron adatait vizsgáljuk, e régióból több mint 
23%-a került ki a hallgatóknak, akiknek egy része azonban nyilvánvalóan nem a föld
rajzi közelség okából tanult Bécsben vagy az osztrák egyetemeken.

Ha az ország jelentősebb régióit hasonlítjuk össze, akkor azt tapasztalhatjuk, hogy
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a Felvidék vánnegyéiből és az oda tartozó, külön vizsgált városokból összesen több 
mint 2700 hallgató került külföldre, ez az összes peregrinus 30,6%-át teszi ki. Ha a 
felvidéki városok adatait levonjuk az előbb említett számból, akkor a vármegyékből 
csupán 1662, de még így is sok, közel 19%-ot kitevő hallgató indult a Habsburg 
Birodalom egyetemeire. Az ország nyugati, dunántúli területeiről, beleértve Sopron, 
Győr és Pécs városát is, összesen 1909 fő tanult e korban a birodalom egyetemein, ez 
mintegy 22%-át teszi ki a hallgatóknak. Itt a városok leszámításával ugyanaz az 
arány: 1461 fő, azaz 16,5%. Közel ugyanennyi hallgató érkezett az Alföld várme
gyéiből, beleértve Arad, Pest-Buda, Nagyvárad, Szabadka, Eger, Temesvár és 
Újvidék városokat, ez a régió együttvéve 1961 főt küldött a külföldi univerzitásokra, 
ami mintegy 22,1%-ot tesz ki. A városok leszámításával, különösen figyelembe véve, 
hogy az előbbi számot Pest-Buda hallgatói rendkívüli mértékben megnövelték, itt 
jóval alacsonyabb értéket kapunk, az Alföld megyéiből és szabadkerületeiből csak 
722 ember ment külföldre tanulni, ez alig valamivel több, mint 8%.

Erdélyből összesen 986 fő, azaz 11%-nál valamivel többen jutottak külföldre, 
ebben az esetben Nagyszeben, Brassó és Kolozsvár adatait leszámítva Erdély egyéb 
területeiről csak 583 fő, azaz alig 6,6% tanult külországi egyetemen. A keleti régió 
elmaradottságát a legjobban Kárpátalja megyéi illusztrálják, a négy megyéből össze
sen csak 71 fő, azaz kevesebb, mint a hallgatók 1 %-a került ki.

A korábban már említett változást legjobban az illusztrálja, ha összevontan vizs
gáljuk az egyes szakmacsoportok iránti érdeklődést. Ennek alapján az első két helyen 
már az új, korszerű természettudományokkal is foglalkozó fakultások és szakmák áll
nak, nevezetesen első helyen az orvos, sebész és gyógyszerész szakmacsoport a maga 
2338 főjével, ami az összes peregrinusnak 26,5%-át jelenti. Hasonlóan jelentős a 
mérnöki, építészeti, hadmérnöki pályák iránti érdeklődés, az 1730 fő csaknem 20%- 
át teszi ki a külföldön tanultaknak, és ez a létszám jóval magasabb, mint a pesti 
Institutum Geometricumban e korszakban összesen végzett 1275 fő. Relatíve még e 
korszakban is igen jelentős a teológusok külföldi tanulmánya, hiszen 1349 fővel több 
mint 15%-át teszik ki az egyetemjáróknak. Meglepően magas azonban a művészeti, 
iparművészeti pályák iránti érdeklődés, a 746 hallgató több mint 8%-át adja a 
külföldön beiratkozottaknak. Körülbelül azonos szinten, 5-6% körül mozog az érdek
lődés a kereskedelmi pálya iránt, a jogi, illetve közgazdasági, e korban kamera- 
lisztikának nevezett tudományok iránt, továbbá a bölcsészet iránt érdeklődők és azon 
gimnazisták aránya, akiknek későbbi pályájáról még elég keveset tudunk. A hazai 
agrárképzés fejletlenségét mutatja, hogy az állatorvosi és mezőgazdasági pályák iránt 
az érdeklődés még csak a 3%-ot haladja meg, a 293 fő azonban egy új, fontos, a ma
gyar gazdaság szempontjából lényeges szakmát tanul külföldön.

2. A külföldi magyar egyetemjárás egyik legfontosabb központja -  Becs
Már kutatásunk megkezdése előtt nyilvánvaló volt, hogy a birodalmon belüli ma

gyar peregrináció egyik legfontosabb iránya a császári székhely és a birodalmi 
főváros, Bécs lesz. A császárvárosban működtek a birodalom legkorszerűbb felsőfokú 
tanintézetei, és ez óriási vonzóerőt gyakorolt a Monarchia minden tartományának ta-
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nulni vágyó ifjúságára. Az eredmények mégis kissé meglepőek, hiszen Bécs fölénye 
a peregrináció tekintetében a vártnál is sokkal nagyobb. Az öt számításba vett bécsi 
felsőfokú tanintézetben tanul a birodalmon belüli, magyarországi születésű hall
gatóság 84%-a, azaz 7413 fő.

A teljes peregrinációt tekintve, Németország, Svájc, Németalföld és Itália más 
egyetemeit figyelembe véve2, ez az arány természetesen csökken, de akkor is megál- 
lapitható: a két forradalom között Pesten kívül Bécsben képezték Magyarország és 
Erdély értelmiségének jelentős részét.

a) A bécsi Tudományegyetem
A 19. század első felében a magyar felsőoktatás egyik sarkalatos kérdése volt a 

Bécshez való viszony. A magyarországi tanügyet ugyan külön törvények szabályozták 
a birodalmon belül, így az 1777-es Ratio Educationis, majd ennek 1806-ban kiadott 
második változata, de a ferenci abszolutizmus idején a pesti egyetem oktatási rendjét 
egyre szorosabban a bécsi egyeteméhez igazították. Ennek megfelelően ezekben az 
évtizedekben a pesti bölcsészeti kar tanulmányi idejét kétszer változtatták meg bécsi 
mintára. Az orvosi karon 1813-ban lényegében a bécsi fakultás rendszerét vezették 
be.

Ebben az időben a bécsi orvosi iskola Európa egyik legjobbjának számított, így 
érthetően nagy volt e fakultás iránt a magyarországi hallgatók érdeklődése. A ma
gyarországi katolikus egyház már régóta a bécsi Pazmaneumban képezte legtehet
ségesebb kispapjait, s ők a bécsi teológiai fakultásra iratkoztak be. Ehhez hasonlóan 
több szerzetesrend is Bécsbe küldte tanulni novíciusainak egy részét. Bécsnek 
hímevén kívül volt egy szűkebb vonzáskörzete is. Természetes, hogy a nyugat-ma
gyarországi (a mai Burgenlandnál nagyobb területről) német anyanyelvű lakosság 
Moson, Sopron, Vas megye területéről Bécsbe küldte tanulni fiait.

A hallgatóság földrajzi megoszlásáról a bécsi Egyetem esetében az összes hallgató 
adatainak elemzésekor, a már elmondottakhoz hasonló megállapításokat tehetünk. Az 
első két hely ebben az esetben felcserélődött, hiszen a bécsi Egyetemre Pozsony 
városából iratkoztak be a legtöbben, 364-en. Második helyen Pest-Buda áll a maga 
328 hallgatójával, majd természetesen a nyugati határszéli megyék, de közéjük 
ékelődve Nyitra vármegye is 167 Bécsbe küldött hallgatójával. Egyértelműen látható, 
hogy a dunántúli és a felvidéki megyék, valamint a jelentősebb városok küldik 
Bécsbe a legtöbb hallgatót.

Erdélyből 591 fő, vagyis a jelentkezők 13,28%-a érkezett, vegyesen szászok és 
magyarok, de voltak közöttük a görög katolikus románság képviselői is. A hallgatóság 
nem elhanyagolható hányadát képezte a magyar arisztokrácia Bécsben nevelkedő 
ifjabb generációja, őket főleg az egyetemi gimnázium tanulói között találjuk meg, az 
ún. felsőbb fakultások hallgatói között kevesebben vannak. A hallgatóság társadalmi 
rétegződéséről -  jóllehet, mintegy 800 hallgatóról nincs adatunk -  mégis érdekes 
képet tudunk felvázolni. Bécsben a nemességet már messze megelőzi a polgári, vál
lalkozói réteg aránya; első helyen ők állnak, több mint 550 hallgatóval, jelentős szám
ban kereskedő családpkból számlázó hallgatók tanulnak itt, valamint hasonlóan 
magas a hivatalnokok gyermekeinek aránya az egyetemjárók között. Negyedik helyen
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állnak az iparosok és kézművesek, közel 350 hallgatóval, és nagyon jelentős a hatodik 
helyen álló paraszti származású diákok száma 290 hallgatóval.

Az orvosi, sebészi, gyógyszerészi pálya láthatólag nemzedékről nemzedékre örök
lődik, 332 ilyen családból származó hallgatóval találkozunk Bécsben, többségében 
éppen az orvosi fakultáson. A honoratior rétegből, illetve az értelmiség köréből is elég 
jelentős számban mentek külföldre tanulni. Figyelemre méltó, hogy már a művészeti, 
zenészi pályát folytató szülők gyermekei is megjelennek az egyetemeken, csaknem 
50 fővel találkozunk közülük Bécsben. Magas, de már csak a hetedik helyen áll a 
nemesi, birtokosi családból származó hallgatók létszáma, a 224 fő relatíve már kisebb 
jelentőségű a bécsi egyetemjárók között.

A régi egyetemi matrikulákból csak az első beiratkozás időpontja rögzíthető, így 
egyelőre az 1805 utáni évekből nem tudtuk a gimnazistaként vagy bölcsészként 
beiratkozó hallgatók további egyetemi pályáját nyomon követni. Az első immat- 
rikulációt alapul véve elmondhatjuk, hogy a magyarországi diákok nemcsak minden 
fakultáson, de azokon belül a különféle szakokon is megtalálhatók voltak.

A felmért 60 év alatt legtöbben, a magyarországi születésűek 1/5-e a Teológiai 
Karra iratkozott be. Közöttük sok lehetett a szlovák anyanyelvű kispap, de minden 
egyházmegyéből, s Erdélyből is érkeztek Bécsbe.

Az Orvosi Kar iránt volt a legnagyobb az érdeklődés. A 855 orvostanhallgató, a 775 
sebész és a 418 gyógyszerész mind ezen a fakultáson tanult, de természetesen ez a 
hatalmas létszám igen heterogén eredetű hallgatóságot takart. Az orvosok és sebészek 
között viszonylag nagy számban voltak magyarországi zsidó családok fiai, de pontos 
számot erről nem lehet mondani, mert a matrikulákban csak esetenként rögzítették a 
hallgatók vallását. Feltűnő a gyógyszerészek magas száma, ami csaknem 10%.

A középkori eredetű bécsi magyar akadémiai nemzet, amelyhez a hagyomány 
szerint a cseh és morva diákok is tartoztak, erre az időre már elveszítette jelentőségét. 
A még ekkor is vezetett „Natio Hungarica” anyakönyvében a jelzettnél jóval 
kevesebb hallgató nevét találjuk. Egyes karok hallgatói az átlagosnál valószínűleg 
jobban összetartottak, így elsősorban az orvostanhallgatók. Ennek érdekes példája 
egy 1843-ban a padovai Egyetemen megjelentetett disszertáció. A miskolci születésű 
Katzender Áron dolgozatát „amicis et collegis dilectissimis” ajánlja, és kilenc kol
légája nevét sorolja fel3. A Bécsben 1841-ben beiratkozott Katzender a felsorolt 
diákokkal együtt tanult a bécsi Egyetem orvosi karán. A magyarok részt vettek a bécsi 
egyetemi hallgatók mozgalmaiban is. Ennek legszebb példája, hogy 1848-ban a bécsi 
akadémiai légió tisztjei között a 48 orvos közül 8 volt magyarországi, illetve erdélyi 
születésű, de a mérnökhallgatók seregtesténél (Technikerkorps) is 34 tisztből 6 szár
mazott Magyarországból vagy Erdélyből4.

Bécsben már 1766-ban megnyilt a Ludwig Scotti-féle állatgyógyintézet, amelyből 
1777-ben alakult ki a híres Johann G. Wolstein vezette állatorvosképző intézet tiz 
évvel később. 1787-ben a pesti orvosi kar keretében is létrejött az Institutum 
Veterinarium, amelynek megszervezésében éppen Wolstein professzor segített. A 
bécsi állatorvosképző intézetet 1812-ben szintén a bécsi Egyetem orvosi karához 
csatolták, így ettől kezdve a magyar állatorvostan-hallgatókról.is vannak adataink. A 
38 év alatti 282 hallgató mutatja, hogy a magyar állatorvosok jó része is hosszabb-
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rövidebb ideig megfordult Bécsben5. A jogász hallgatók nagy részénél biztosra 
vehetjük, hogy nem voltak magyar anyanyelvűek. Az erdélyi szászok vagy a 
Magyarországon született katonacsaládok fiai tanultak Bécsben jogot.

A pesti egyetem jogi karán 1849 előtt ugyan létezett a kameralisztika tanszék, de az 
államigazgatási és a közigazgatási ismeretek elsajátítására így is több, mint százan 
vállalkoztak a bécsi Egyetemen. Reméljük, hogy a kutatások bővítése során a 10%- 
nyi bécsi gimnazista és a 300 bölcsészhallgató pályájáról további információkhoz 
jutunk.

b) A bécsi Polytechnikum
Az egész Európát megváltoztató ipari forradalom éppen hogy csak eljutott Közép- 

Európába, amikor Bécsben, az 1770-ben alapított Realhandlungsakademie utód
jaként, de egészen új profillal 1815-ben megalakult a Polytechnikum, a bécsi 
Műegyetem. Az előkészítő osztály mellett a technikai osztályon azonnal, a 
kereskedelmi tagozaton csak 1817 őszén kezdődött meg a tanitás. A Polytechnikum 
első igazgatójának, Johann Joseph Prechtl-nek vezetésével az 1848-as forradalom 
előtt olyan látványos fejlődést produkált, ami a császárvárosban is ritkaságnak számí
tott. Az intézet a műszaki tudományok széles körét oktatta, így a gyorsan fejlődő 
iparágak minél nagyobb számban igényelték az innen kikerülő mérnököket. A tech
nikai tagozaton volt a leggyorsabb a fejlődés, itt a hallgatói létszám 33 tanév alatt a 
kezdő létszám harmincháromszorosára emelkedett és az 1847/48-as tanévben 1585 
fővel tetőzött. Ebben az évben az intézet hallgatóságának összlétszáma (1925 fő) 
olyan magas volt, amelyet legközelebb csak a századfordulón ért el újra. A 
kereskedelmi tagozaton nem volt ilyen gyors a növekedés, de a 40-es években így is 
közel háromszázan tanultak itt kereskedelmi-közgazdasági ismereteket6.

Mivel Magyarországon önálló Műegyetem felállítását az udvar 1836-ban nem 
engedélyezte, mérnöki ismereteket csak a már említett Institutum Geometricumban 
vagy külföldön lehetett tanulni. 1846-ban ugyan megnyílt Pesten az inkább közép
szintű oktatást nyújtó, József nádorról elnevezett Ipartanoda, melynek indításánál 
éppen Johann V. Prechtl is segédkezett, de ez a kor igényeit nem elégítette ki. Nem 
véletlen tehát, hogy a birodalmon belüli „magyar” peregrinációban a bécsi 
Polytechnikum áll a második helyen, a peregrinusok mintegy 18%-ának fogadásával.

A hallgatók közül 799-en csak a technikai, 591-en csak a kereskedelmi tagozatra 
iratkoztak be, 149-en viszont mindkét tagozat előadásait hallgatták. A bécsi 
Műegyetem hallgatóságáról egészen pontos adatok állnak rendelkezésünkre, mivel a 
fennmaradt vizsganyilvántartásokból végig nyomon követhető a diákok egyetemi 
pályája. A technikai tagozaton sokkal nagyobb volt a magyarországiak száma, az 
1848-as forradalom előtti tanévben például 175 fő, de arányuk csak 10% körül moz
gott, s mindössze két tanévben haladta meg a 11 %-ot. Természetesen ez a szám is igen 
jelentős. A kereskedelmi tagozaton, ahol a magyarországi német és zsidó kereskedő
családok fiai tanultak igen nagy számban, egészen más volt a helyzet. E tagozaton 
már 1820-ban 14% felett volt a magyarországi születésűek aránya, és ez az arány 
csaknem egyenletesen nőtt a forradalomig. 1843-ban a beiratkozott hallgatók közel 
24%-a érkezett Magyarországról vagy Erdélyből. Átlagban megállapítható, hogy az



Szögi László 42 Tanulmányok

intézet egészét tekintve a hallgatóság 10-13%-a jött a vizsgált területről, és az 1840- 
es években ők vették át a bécsi peregrináción belül a vezető szerepet.

A bécsi Műegyetem hallgatóságának földrajzi megoszlásáról majdnem hiánytalan 
adatokkal rendelkezünk. A legelső helyen itt már az ország legjelentősebb városává 
fejlődő Pest-Buda áll, több mint 200 hallgatójával, a második hely azonban itt is 
Pozsony városáé, kb. 150 hallgatóval, továbbá igen jelentős a nyugati határszéli 
megyék, Nyitra, Pozsony, Sopron szerepe. Igen magas még a Zalából, sőt a 
Szepességből, Nagyszebenből, Brassóból, Besztercebánya városából jövők aránya, 
ami láthatóan arra utal, hogy a műszaki pályák iránt a szepességi és az erdélyi szá
szok is igen élénk érdeklődést mutattak. A műegyetemi hallgatók között származás 
tekintetében messze a legelső helyen állnak a kereskedő családból származó diákok, 
ez azonban nyilvánvalóan azzal függ össze, hogy a kereskedelmi osztályra szinte 
kizárólag ilyen famíliából érkeztek. A korszerű műszaki ismeretek iránti érdeklődés 
már igen nagy az iparos, kézműves családokban is. Az ilyen famíliákból származók 
száma több mint 150, ők a második helyen állnak, közel azonos szinten a hivatalno
ki, tisztviselői családokból származókkal. Nagyon jelentős a polgári eredetű és hono- 
ratior rétegből származók aránya, a nemesek itt csak a nyolcadik helyen állnak, 
mindössze 54 fővel. Bizonyos szakmák már itt is öröklődnek, mérnöki, építészeti 
családokból is több mint 50-en iratkoztak be a bécsi Műegyetemre. Olyanok tanultak 
ekkoriban a Polytechnikumban, mint Ybl Miklós, az egyik leghíresebb magyar 
építész, Juhbal Károly, a pesti Ipartanoda későbbi tanára, de kivételként az egyik leg
előkelőbb erdélyi családból származó Teleki Sámuel gróf is. Sokan képezték magukat 
tovább a bécsi Polytechnikumban, így többen érkeztek a Selmecbányái Bányászati 
Akadémiáról, de ugyanígy sokan mentek Bécsből Selmecre. Gyakori volt az áthall
gatás a bécsi Képzőművészeti Akadémiára és viszont, hiszen az építészek ott, pon
tosabban ott is nyertek kiképzést. Volt, aki a pesti Institutum Geometricumból, volt 
aki a keszthelyi Georgikon ún. mérnöki iskolájából ment Bécsbe.

c) A bécsi Képzőművészeti Akadémia
Bécs egyik legrégibb felsőoktatási intézménye, a Képzőművészeti Akadémia 1992- 

ben ünnepelte fennállásának 300. évfordulóját. E nagy hagyományú főiskolán a 19. 
század első felében a képző- és iparművészet, az építészet legkülönbözőbb ágait taní
tották. Az 1812-es új akadémiai statútum kiadása után az intézet négy fő részlegre 
tagolódott. A festészeti, szobrászati, rézmetsző és mozaik iskola a képzőművészet 
alapvető ágait képviselte. Az építészeti iskola részben már a műszaki tudományokhoz 
kapcsolódott. A vésnöki iskola a képzőművészet speciális ágát jelentette, míg az ipar- 
művészeti iskolában az alkalmazott művészetet, egy-egy kézműves mesterség fogá
sait lehetett elsajátítani. Az alapvető kurzusokon túl több speciális tanfolyamot, 
például mesteremberek számára vasárnapi oktatást is szerveztek az Akadémián7. Az 
Akadémia a maga nemében egyedülálló volt a Habsburg Birodalomban, ezért 
érthetően nagyszámú külföldi hallgató iratkozott itt be. Feltűnően sok volt a vizsgált 
időszakban az itáliai és a Balkán-félszigetről jött beiratkozó. A görögkeleti országok
ból több ikonfestő tanult Bécsben, de még a nagyon távoli norvégiai Bergenből, vagy 
az észtországi Révaiból (Tallin) is érkeztek növendékek.

A magyarországi eredetű hallgatóság számát és arányát elég nehéz 1850 előtt
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megállapítani. Az akadémián készült ugyan egy összevont felvételi nyilvántartás a 
hallgatókról, ebbe azonban csak a képzőművészeket, festőket, szobrászokat jegyezték 
be, de azok közül sem valamennyit. E kötetekben a két forradalom között mintegy 
3200 jelentkezőt regisztráltak, s ezeknek közel 10%-a érkezett Magyarországról vagy 
Erdélyből*. Az Akadémia legkülönbözőbb tanfolyamai anyakönyveinek átnézése után 
derült ki, hogy az intézetbejárt „magyarok” száma ennél sokkal magasabb. Összesen 
893 beiratkozó adatait tudtuk összegyűjteni, s ez a Monarchián belüli peregrinusok 
több, mint 10%-a. Különösen fontosnak tartjuk, hogy ebben az esetben nem csupán 
az ún. „akadémita” értelmiségi pályákra készülőkről szerezhetünk információkat, 
hanem olyan mesterlegényekről (mai szóval szakmunkásokról), akik Bécsben 
művészi fokon akarták szakmájukat kitanulni. Ez feltétlenül lényeges kiegészítés a 
magyar iparművészeti képzés történetéhez. A hallgatók 31%-a festészetet, szobrásza- 
tot, rajzot tanult az Akadémián, és van még 27%, akikről egyértelműen nem 
állapítható meg, hogy milyen szakágat tanultak. Ezek többségét azonban ugyancsak 
képzőművésznek tartjuk, mert az ilyen jellegű nyilvántartásban szerepelnek általában. 
A magyarországi hallgatók többségét tehát a képzőművészek, festők, szobrászok 
alkották. A bécsi Képzőművészeti Akadémián a hallgatók földrajzi megoszlása tekin
tetében Pest-Buda magasan vezet, a 893 hallgatóból 160 érkezett az ország leendő 
fővárosából. Sokan jöttek még -  85-en -  Pozsonyból is. A későbbiekben azonban az 
előző két intézményhez képest változik a kép. A több mint 70 jelzett közigazgatási 
egység között nincs olyan nagy különbség a hallgatóság szóródása tekintetében. A 
harmadik helyen álló Pozsony megyéből 26, míg a 31. helyen lévő Baranya megyéből 
is 7-en érkeztek a Képzőművészeti Akadémiára. Az érdeklődés tehát egyenlően 
oszlott meg az ország különböző részei között, feltűnőnek talán csak az tekinthető, 
hogy a délvidéki, elsősorban a szerb nemzetiség által lakott vidékekről relatíve többen 
iratkoztak be az Akadémiára, közülük nyilván nagyon sokan ikonfestők.

Erdélyből a hallgatóknak mintegy 6,8%-a, 61 fő érkezett a Képzőművészeti 
Akadémiára. A hallgatók származásáról, családjáról sajnos kevesebbet tudunk, a hall
gatók több mint felénél nincs jelezve a szülő foglalkozása, így ezért a származásról 
csak óvatos következtetéseket vonhatunk le. A kézművességet is tanító Akadémiára 
érthetően iparos családokból iratkoztak be igen sokan, és nem véletlen, hogy a 
negyedik helyen állnak a művész, zenész családokból származó diákok.

A hallgatók közül itt is több mint 70 fő kereskedő családból származik, és sokan jöt
tek hivatalnoki famíliákból. Olyan magyar festők fordultak meg korszakunkban az 
Akadémián, mint Markó Károly, Brocky Károly és Barabás Miklós.

Az építészek 147 fős hallgatósága is igen jelentős szám, azért is ilyen magas, mert 
ezt a szakmát sem lehetett Magyarországon ekkor még akadémiai fokon tanulni.

A vésnöki, kisplasztikái iskolába kevesen, mindössze 40-en iratkoztak be, de van 
köztük olyan nagy művész is, mint Ferenczi István, a magyar szobrászat egyik 
reformkori kitűnősége. A legkülönbözőbb mesteremberek itteni tanulmányait az 
„iparművészet” megjelöléssel foglaltuk össze. Az így jelölt 184 fő az akadémiai hall
gatók 1/5-ét jelenti.
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d) A bécsi Hadmérnöki Akadémia
A műszaki tudományok legkorábbi felsőfokú tanintézetei szerte Európában, 

elsőként Franciaországban és Itáliában, a hadmérnöki iskolák voltak. A Habsburg 
Monarchiában is már viszonylag korán, 1717 végén szervezték meg az első had
mérnöki akadémiát. Az intézet, amelynek székhelye Bécs környékén többször is vál
tozott (Gumpendorf, Laimgrube, Wieden), népszerűsége egyre nőtt, és a birodalom 
minden részéből vettek fel korlátozott számban hallgatókat. Az Akadémia kétéves 
előkészítő tanfolyama csak a későbbi katonai-műszaki ismeretek tanításának 
alapozását szolgálta, így ez inkább középiskolai, gimnáziumi tanfolyamnak fogható 
fel. Ezzel magyarázható, hogy nagyon sok, egészen fiatal, 10-14 éves tanuló is volt a 
beiratkozottak között. A tényleges felsőfokú képzés hat évig tartott, de ennek végzése 
közben is sokan maradtak ki az Akadémiáról. Tény, hogy az intézet matematikai, 
geometriai oktatása a legkiválóbbnak számított a Monarchiában, ezért igen jó 
előképző volt azoknak is, akik polgári pályákra készültek ugyan, de magas szintű 
matematikai ismereteket kívántak elsajátítani.

Az intézet hallgatói névsorát a századfordulón kiadták9, így a diákok összetételéről 
pontos adatokkal rendelkezünk. Vizsgált korszakunkban 3154 hallgató iratkozott be 
az Akadémiára, ezeknek 17-18%-a volt magyarországi vagy erdélyi születésű. Ez a 
nagy létszám (541 fő) az Akadémiát az igen előkelő negyedik helyre emeli a „ma
gyarok” birodalmon belüli peregrinációjában. Érdemes megjegyezni, hogy az erdé
lyiek aránya valamennyi tanintézet közül itt volt a legmagasabb: 18,45% (100 fő). 
A„magyarok” száma még növekedne, ha figyelembe vettük volna a Bécsben vagy 
másutt született, általában magyar arisztokrata családból származó hallgatókat. E kb. 
15 fő adatai azonban az egységes feldolgozási módszer érdekében nem szerepelnek a 
táblázatokban.

A magyarországiak viszonylag nagy beiratkozási arányát reálisabban ítélhetjük 
meg, ha a kimaradók arányát is megvizsgáljuk. A beiratkozottak több mint 53%-a 
nem fejezte be az Akadémiát, hanem néhány év tanulás után kimaradt. Közülük 
néhánynak a nevével a selmeci Akadémia hallgatói között találkozhatunk, mások a 
bécsi Polytechnikumba, majd az Egyetemre iratkoztak be, tehát nem hagyták el a 
műszaki pályát, de a polgári életben helyezkedtek el. Sok hallgató életútját még nem 
tudjuk nyomon követni, ez is további kutatást igényel. A magyarországi kadétok föld
rajzi megoszlásáról annyit mondhatunk, hogy a már említett nagy létszámú erdélyi 
(főleg Kolozsvár, Nagyszeben, Brassó városából származó) hallgatók mellett sokan 
jöttek a nyugati vármegyékből, elsősorban Pozsony, Sopron, Zala, Vas és Győr 
megyékből. Feltűnő még a délvidéki, bácskai, bánáti részben szerb és német 
nemzetiségű lakosság nagyobb arányú szereplése.

A hallgatók társadalmi rétegződése szempontjából nem meglepő, hogy a nemesi 
származásúak nagy többségben vannak, mintegy kétszer annyian, mint a nem neme
sek. Kezdetben szinte csak a magyar arisztokrácia és a katonatisztek gyermekeit írat
ták be az Akadémiára, azonban az 1810-es évek végétől fokozatosan emelkedik a nem 
nemesi származásúak aránya. Jellemző, hogy a nemesi származású hallgatók nagyobb 
arányban lépnek ki végzés előtt az Akadémiáról, mint az egyéb családok gyennekei. 
A pályához való kötődés legerősebb a katonacsaládból szánnazóknál, ők csaknem
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57%-ban befejezték az Akadémiát. Az Akadémia hallgatói között a magyar tudomány 
és hadtörténet kiválóságai is megtalálhatók. A legismertebb Bolyai János, aki 1818- 
ban iratkozott be az intézetbe, s aki később a nem euklideszi geometria egyik első 
kidolgozója lett. A szabadságharc magyar honvédseregének számos tisztje is az 
Akadémián tanult, köztük Török Ignác, az Aradon kivégzett 13 tábornok egyike. A 
történelem érdekes találkozása, hogy a Budai vár védelmében 1849-ben elesett, 
debreceni születésű, de magát svájcinak valló Heinrich Hentzi császári tábornok is a 
bécsi Hadmérnöki Akadémia hallgatója volt.

e) A bécsi Konzuli Akadémia
A bécsi tanintézetek között speciális helyet foglalt el a szintén még a 18. század 

közepén, 1754-ben alapított Keleti Nyelvek Akadémiája, a K. K. Akademie der 
Orientalischen Sprachen. Az intézet célja eredetileg egy olyan állandó tanfolyam 
szervezése volt, ahol a török birodalommal való kapcsolatok intézéséhez a megfelelő 
diplomáciai és nyelvi jártassággal rendelkező szakembereket képezik ki. A nyelvi tan
folyamként induló iskola fokozatosan a Habsburg Monarchia diplomata- és 
konzulképző akadémiája lett10.1. Ferenc császár -  korszakunkban -  1812. szeptember 
25-én új tantervet hagyott jóvá az intézet számára, amelyet 1833-ban Metternich 
javaslatára kifejezetten jogi-diplomáciai jellegű tanfolyammal bővítettek. Az intézet 
később Keleti Akadémia, majd 1898-tól Konzuli Akadémia néven működött.

Az Akadémia eredeti hallgatói nyilvántartásai a vizsgált időszakból nem maradtak 
fenn, így csak az 1904-ben kiadott, szűkszavú jubileumi évkönyv névsorából tudunk 
bizonyos következtetéseket levonni". E különleges célokat szolgáló főiskolára csak 
igen korlátozott számban vettek fel hallgatókat, s korszakunkban kizárólag az arisz
tokrácia soraiból. 1790 és 1850 között 140 hallgatót említenek a források, s ezeknek 
viszonylag nagy része, 13,5%-a származhatott Magyarországról vagy Erdélyből. 
Feltűnő azonban, hogy ezek a hallgatók szinte valamennyien a napóleoni háborúk 
idején jártak az intézetbe. 1815 után évente alig néhány hallgató került ki az 
intézetből, sőt több évben nem is jeleznek végzősöket. Ebben a korszakban 1-2 
kivételtől eltekintve, már nem került magyarországi születésű diák az Akadémiára.

Jegyzetek
1. Az osztrák egyetemi anyakönyvek kiadása: Becs: Quellen zur Geschichte der Universität 

Wien. 1. Abteilung: Die Matrikel der Universität Wien (Bearb: Franz Gall, Marta Szaivcrt)
I V. 1377-1689. Wien 1954-1975., VI. 1689-1715 (Bearb. Kurt Miihlbcrgcr und Walter 
Schuster) Wien 1993, Grác: Johann Andritsch: Die Matrikeln der Universität Graz. 1- 3. 
1586-1710. Graz 1977-1987., Innsbruck: Die Matrikel der Universität Innsbruck. 1/1-3 
Matricula icologica 1671-1754. II/I-3. Matricula Philosophien 1671-1754. Ill/1 —4. 
Matricula Universitatis 1755-1792. Innsbruck 1952-1984. Salzburg: Virgil Redlich: Die 
Matrikel der Universität Salzburg 1639-1810. Salzburg 1933.

2. Ha felfelé kerekítve a Habsburg Birodalmon kívüli területekre, illetve egyetemekre eljutó 
hallgatók számát 2500-ra becsüljük, akkor is a két forradalom közti időszak összes pereg
rinusának 65%-a Bécsben tanult. A bécsi egyetemre beiratkozott magyarországi születésű 
hallgatók közölt adatait elsősorban az egyetem eddig még ki nem adott, összevont, vala
mennyi fakultás hallgatóit tartalmazó anyakönyveiből vettem. Az anyakönyvekbe a hall
gatókat az első beiratkozás alkalmával jegyezték be, de csupán a nevet, a születési helyet.
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az apa vagy gyám foglalkozását és a fakultás megjelölését tartalmazza a matrikula. Ritka 
kivételként van utalás a hallgató vallására. Néha előfordul, hogy a korábban az egyetemi 
gimnáziumba beiratkozott hallgatót újra bejegyezték az anyakönyvbe, ha az egyetem 
valamelyik klasszikusnak számító fakultásán folytatta tanulmányait, de ezt a rendszert nem 
alkalmazták következetesen. Vizsgált korszakunk három matrikula kötetben található: 1.) 
Archiv der Universität Wien (továbbiakban UAW). Cod. M. 11. (Matricula Universität 
Wien) 1779-1833. E kötet anyaga nem teljes, az 1794 és 1803 közötti években nem 
vezették be a hallgatók adatait. Ennek megfelelően ebből a kötetből az 1790-1793, illetve 
az 1804-1833 közötti adatokat gyűjtöttem ki. E kötet esetében lényeges információ, hogy 
1790-1793, illetve 1804-1814 között a tanéveket a téli szemeszter naptári évszámával 
jelölték (pl.: 1810= 1810/11. tanév). 1815/16-ban egy évig a tanév jelölést vezették be az 
anyakönyvbe, majd 1816 és 1824 között ismét a téli szemeszter évszámával jelölték a 
beiratkozás tanévét. 1825/26-tól kezdve a nyári félév évszámával vannak bejegyezve 
tanévenként a hallgatók. Az anyakönyvet több, mint fél évszázadon át folyamatosan, ABC- 
rendben vezették, de úgy, hogy a B és P, az F és V, a D és T, a C és K, illetve az I és J 
betűkkel kezdődő nevek egy csoportban találhatók. 2.) A következő kötet: UAW Cod. M. 
12. 1834-1842. E kötetből is hiányzik az 1838/39-es tanévre beiratkozottak névsora. 3.) A 
korszak, s egyben a bécsi egyetem utolsó, még ilyen rendszerben vezetett anyakönyve: 
UAW Cod. M. 13. 1843-1850. 1842/43-tól az 1849/50-es tanévig folyamatosan és hiány
talanul, ABC-rendben vezetett matrikula. A hiányzó tanévekre beiratkozott hallgatók 
adatait a nagyobbrészt éppen e korból megmaradt és tantárgyanként vezetett hallgatói név
sorokból tudtam összegyűjteni: Orvoskariak: UAW Studentenkataloge Cod. Med. 15. 
1-1794-1796., Med. 15.2-1797., Med. 15. 3-1798., Med. 15.4-1799., Med. 15.5-1800., 
Med. 15. 6-1801., Med. 15. 7-1802, Med. 15. 8-1803, Med. 15. 9-1804. és Med. 15. 
47-48-1838/39. tanévre. Jogikariak: UAW Studentenkatalogc Cod. .1. 16. 1-9-1796-1804 
között és J. 16. 27- az 1838/39. tanévre. Bölcsészek: UAW Studcntenkataloge Cod. Ph. 63. 
1 1798, Ph 63. 2-1799, Ph. 63. 3 és 4-1801, Ph. 63. 5-7-1802-1804 között tanévenként. 
Az 1838/39-es tanévről bölcsész hallgatói katalógus nem áll rendelkezésre.
A fentieken kívül kiegészítő és ellenőrző forrásként használtam még az egyetem kari 
anyakönyvcit, melyek közül három használható a tárgyalt korszakra: I.) UAW Cod. Med. 
2. Album Matriculae Inch Fac. Med. 1804-1818. 2.) UAW Cod. Ph. 22. Matricula Inclytae 
Facultatis Theologicae Viennensis 1760-1850, ebből használható az 1804. november 19- 
től 1850-ig beiratkozottak névsora. 3.) UAW Cod. Ph. 2. Album Inclytae Facultatis 
Philosophicae 1700-1791, 1805-1812. és 1829/30, csak a jelzett időszakra tartalmaz ada
tokat. További, a jelen dolgozatban még nem használt adatok a protestáns teológiai 
fakultásról, UAW. TH. E. 2. 1. Matrikel de Evangelischen Theologischen Fakultät 
1820/21-1883/84. A vizsgált korszakban beiratkozott 796 fő 78%-a, 621 fő származott 
Magyarországról, ennek közel harmada Erdélyből! A Josephinumban tanult katonaorvosok 
adatai csak hiányosan, az 1789 és 1804, illetve 1824 és 1830 közötti évekből találhatók a 
bécsi egyetemi levéltárban. UAW Jo. 1. 1-3. 6.

A bécsi egyetemre vonatkozó legfontosabb irodalom:
Franz Gall: Alma Mater Rudolphina 1365-1965. Die Wiener Universität und Ihre 
Studenten Wien, 1965. 232. p. A magyar vonatkozásokra Fraknói Vilmos, Kari Schraufás 
Barta István régi, ismert munkáin kívül: Harhammer Astrid: Die Ungarische Nation an der 
Universität Wien (1453-1711) Wien, 1980. 355. p. (Kéziratos doktori disszertáció, 
melynek folytatása készül.) Astrid Steindl: Die Akademischen Nationen an der Universität 
Wien = Aspekte der Bildungsund Universitätsgeschichte 16. bis 19. Jahrhudert (Hrsg. Kurt 
Mühlbergcr, Thomas Maisei) Wien, 1993. 15-39. p.

3. Andreas Veress: Matricula et Acta Hungarorum in Universitatibus Italiae Studentium. Vol.
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I. Padova 1264-1864. Bp. 1915. 138-147. p.
4. A bécsi légióra: Julius Marx: Die Anfänge der Wiener Akademischen Legion und ihr 

Offizierkorps 1848. = Mitteilungen der Österreichischen Staatsarchivs 21. Wien, 1969. 
165-213. p., tovább Julius Marx: Polizei und Studenten. Ein Beitrag zur Vorgeschichte des 
13. März. 1848. = Jahrbuch Vereines für Geschichte der Stadt Wien. Band 19-20. Wien, 
1963-64.

5. A bécsi állatorvosképzésre lásd: 200 Jahre Tierärztliche Hochschule in Wien. (Ed. Richard 
Pobisch, Oskar Schallcr) Wien 1968.

6. A politechnikum hallgatóiról a bécsi műegyetem levéltárában az 1850 előtti időszakról a 
tanévenként vezetett vizsgajegyzékek maradtak meg, külön a technikai és külön a 
kereskedelmi tagozat hallgatóiról.
Archiv der Technischen Universität Wien. Prüfungskataloge, (Hauptkataloge)- Technische 
Abteilung 1-35. 1816-1850. Az 1848/49-es tanévben az intézet nem működött, erről név
sor sincsen. Commerzielle Abteilung 1-33. 1818-1850. A Műegyetem történetének két 
legjobb feldolgozása: Die K. K. Technische Hochschule in Wien 1815-1915. 
Gedenkschrift (Hrsg. Joseph Neuwirt) Wien, 1915. 650 p. 150 Jahre Technische 
Hochschule in Wien 1815-1965. 1-3. Band Wien, 1965.

7. Walter Wagner: Die Geschichte der Akademie der bildenden Künste in Wien. Wien, 1967. 
492 p. +33 t., Akademie der bildenden Künste in Wien 1872-1972. (Red. Albert 
Massiczek) Wien, 1972. 248. p.

8. A bécsi Képzőművészeti Akadémia Levéltárában az 1850 előtti évekből két átfogó hallgatói
névjegyzék és nagyon sok művészeti szaktanfolyam hallgatói listája maradt meg. A két leg
fontosabb: Archiv der Akademie der bildenden Künste in Wien. Schülerlisten Band. 2. 
Aufnams Protocoll für die academischen Schüler von Juli 1765 bis Juli 1795. Band. 7. 
Protokoll der die K. IC., Akademie der bildenden Künste in Wien frequentirenden Schüler 
von Jahre 1796-1850.
A fentieken kívül a 3, 5, 6, 8-23, 25-27, 27 1/1, 28-41,41 1/2, 42-44, 45/a, 45/b, 46-58 
és 59 1/2 jelzetű kötetekből gyűjtöttem egyes adatokat. A névsor döntő többségét már más 
rendszerben közölte: Fleischer Gyula: Magyarok a bécsi Képzőművészeti Akadémián Bp. 
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Ujváry Gábor

A tudós Magyarország Becsben
Magyar tudományos intézetek a császárvárosban, 1920— 1945

A Történeti Intézet és a Collegium Hungaricum alapításának előzményei
A magyar tudomány és a magyar kultúra fejlődésében, Magyarország nemzetközi 
tudományos és kulturális kapcsolatainak történetében a 14 század második felétől 
meghatározó volt Bécs szerepe. A különböző kultúrák találkozási pontjában fekvő, s 
éppen emiatt ezek között akarva, de akaratlanul is közvetítő város Magyarország 
„nyugati kapuja” volt. Falai között a középkortól számos magyarországi születésű 
egyetemista, tudós és művész élt. A városban otthont találó kulturális intézmények 
-  az 1365-ben alapított egyetem, az 1624-ben megnyílt Pázmáneum és az 1749 és 
1938 között fennállott (s napjainkban megváltozott célokkal újra működő) „elitképző 
iskola”, a Theresianum -  szinte ugyanolyan erős szálakkal kötődtek a magyar szent 
korona országaihoz, mint az osztrák örökös tartományokhoz.

Éppen e rendkívül szoros történelmi kapcsolatok okán és ezek tervszerű, forrásokon 
alapuló kutatásának-földolgozásának igénye miatt szorgalmazta a legsikeresebb s 
legkoncepciózusabb magyar kultúrpolitikus, gróf Klebelsberg Kunó* már 1917-ben -  
a Magyar Történelmi Társulat frissen választott elnökeként -  a Bécsi Magyar 
Történeti Intézet alapítását. Bécsről és történeti kutatásokról lévén szó, Klebelsberget 
erősen befolyásolták az ott tevékenykedő magyar levéltárosok elképzelései, a magyar 
forráskutatás és -kiadás addigi eredményei és hiányosságai, valamint a bécsi nagy 
közgyűjteményeknek a magyar történelem kutatása szempontjából kitüntetett 
szerepe.

Klebelsberg a Történelmi Társulati elnökségét Thallóczy Lajostól, a századforduló 
és a századelő egyik legtehetségesebb és legkülönösebb figurájától vette át. A kiváló 
historikustól, a rendkívüli műveltségű, nyelvek sokaságát beszélő Balkán-szakértőtől, 
Ferenc József bizalmasától, a közös pénzügyminisztérium felügyelete alatt álló bécsi 
gazdasági levéltár, a Hofkammerarchiv 32 esztendőn keresztül (1885— 1916) hivatal
ban lévő igazgatójától. Aki mindemellett még -  s bízvást állíthatjuk: e funkcióját tar
totta a legfontosabbnak -  „bűzémagy” is volt. Azaz bécsi otthona, a hírhedt-híres 
„bűzértanya” gazdája, ura és parancsoltja. Azé a „bűzértanyáé”, ahol a magyar és az 
osztrák közéleti nagyságok, miniszterelnökök, miniszterek, tudósok, művészek mel
lett számos (köztük majd a Bécsi Magyar Történeti Intézet létrehozásában is 
közreműködő) történészt: Takáts Sándort, Csánki Dezsőt, Fejérpataky Lászlót, 
Fraknói Vilmost, Thaly Kálmánt, Réthy László alias Lőwy Árpádot, Angyal Dávidot, 
Károlyi Árpádot, Szekfű Gyulát és Eckhart Ferencet is vendégül látott. A mindenben

*A különböző lexikonokban és kézikönyvekben Klebelsberg Kunó nevét hosszú „ó”-val írják, s a szerkesztőség ezt a formát 
választotta egységesítve egyes szerzők eltérő írásmódját. Kivéve, ha címben másképp szerepel.
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a Monarchiához kötődő, annak európai hivatásában hívő, ám megroppanását és elke
rülhetetlen végét is felismerő Thallóczy sorsában jelképesnek tűnik, hogy 1916-ban, 
immár a megszállt Szerbia polgári kormányzójaként, a királyi pártfogója temetéséről 
hazautaztakor bekövetkezett vonatbalesetben vesztette életét.

Thallóczy a korábbi külföldi történeti kutatásokat jellemezve már 1885-ben kije
lentette: „Mindé búvárlatok fényes bizonyságai a spontán kutatási vágynak, de ha 
összefoglaljuk, nem látjuk az intéző kezet, mely irányt adna, mely kimutatná: erre az 
irányra ez az ember kell, ez még nincs átkutatva, tehát kezdjük meg ezt. ” Emiatt java
solta: „ úgy a bel-, mint külföldi levéltárakat rendszeresen s abból a célból kell átku
tatni, melyik micsoda magyar s magyar vonatkozású anyagot foglal magában... Nem 
magunknak, de a köznek kell kutatni. " Mintha Klebelsberg érveit hallanánk 1917-ben 
és az ezutáni esztendőkben.

Mivel a Birodalom központi hatóságai és a Monarchia közös ügyekkel foglalkozó 
minisztériumai a császárvárosban voltak, a Magyarország történetére vonatkozó 
Mohács utáni források jelentős része mindmáig a bécsi archívumokban található. 
Ennek ellenére ezek a levéltárak sokáig szinte hozzáférhetetlenek voltak, viszonylag 
későn, a múlt század második felében nyíltak meg a magyar kutatók előtt. A 
kiegyezés után a bécsi központi levéltárak a közös minisztériumok alárendeltségébe 
kerültek, s a rendezési és a leltározási munkák sikeres elvégzéséhez is szükség volt a 
magyar történelmet ismerő levéltárosokra, ezért az állások egy részét magyar állam
polgárságú szakemberekkel töltötték be a „közössé” vált intézményekben.

Elsősorban e Bécsben tevékenykedő magyar levéltárosoknak köszönhető a magyar 
történeti források kiadásának a múlt század hetvenes—nyolcvanas éveitől megfigyel
hető minőségi és mennyiségi föllendülése. Történelmi tanulmányaiban számos bécsi 
levéltári forrásra hivatkozott Fraknói Vilmos, Károlyi Árpád, Szilágyi Sándor, Veress 
András, Thallóczy Lajos, Takáts Sándor és Wertheimer Ede is. A kutatások azonban 
nem igazán tervszerűen, többnyire egységes koncepció híján, tudományos és mód
szertani irányítás nélkül folytak, ráadásul elsősorban a 15—17. század történetére 
korlátozódtak.

Klebelsberg kiváló érzékkel vette ezt észre. Tisztában volt azzal is: Bécsben élő, az 
ottani levéltárakat kitűnően ismerő, elsőrangú magyar szakemberekben sincs hiány. 
Thallóczy 1916-ban bekövetkezett halála után továbbra is itt dolgoztak a Bécsi 
Magyar Történeti Intézet alapítói és későbbi vezetői. Reaktiválható nyugdíjasként 
Károlyi Árpád, aki 1877-től a közös külügyminisztérium alá rendelt Haus-, Hof- und 
Staatsarchiv tisztviselője, 1897-től első aligazgatója, 1909-től nyugalomba 
vonulásáig, 1913-ig igazgatója. Szekfű Gyula 1909-től ugyancsak a Haus-, Hof- und 
Staatsarchiv, Eckhart Ferenc 1911-től, Miskolczy Gyula pedig 1914-től a Hofkam
merarchiv fiatal, ám szakmai körökben 1917— 1918-ban már jól ismert levéltárosai. 
A „régiek” (Thallóczy és Károlyi) és az „újak” (Szekfű, Eckhart és Miskolczy) közöt
ti folyamatosság így érezhető, kimutatható. Természetes és kézenfekvő tehát, hogy 
nagyszabású tervei kidolgozásakor és végrehajtásakor Klebelsberg is elsősorban 
rájuk számít.

Klebelsberg 1917. április 26-án, a Magyar Történelmi Társulat elnöki megnyi
tójában szólt először a bécsi történeti intézet fölállításának és az addig elhanyagolt
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18— 19. századi források kiadásának szükségességéről. Nem sokkal később a két 
gondolat összekapcsolódott. Még ez év júniusában kidolgozta a Társulat a ,, Fontes 
históriáé Hungaricae aevi recentioris”, azaz a Magyarország újabbkori történetének 
forrásai című sorozat programját, s Klebelsberg ekkor már ennek megvalósítására 
kívánta a bécsi kutatóintézetet megalapítani.

Ezért bízta meg Károlyit, Szekfűt és Eckhartot a sorozatterv véleményezésével, a 
Társulat megállapította tárgyi kereteken belüli témajavaslatok kidolgozásával. 
Károlyiék nem tétlenkedtek, s -  nem hiába ismerték kitűnően a magyar történelemre 
vonatkozó bécsi kútfőket -  1918 februárjára meglehetősen részletes tervet készítettek. 
Ekkor még csak a magyar történelem fontosabb forrásainak 17. század végétől a 19. 
század közepéig (1687-től 1847-ig) terjedő megjelentetésére gondoltak. A korszak- 
határ kijelölésének igen egyszerű, gyakorlati oka volt. 1918 előtt — s ez is csak 1905- 
től volt így -  a bécsi levéltárak gyűjteményeiből 1847-ig, addig is megrostálva-cenzú- 
rázva kerülhettek iratok a kutatók kezébe. A Monarchia összeomlása következtében 
azonban jelentősen javultak a tudományos kutatómunka feltételei, s az archívumok 
1894-ig megnyíltak az érdeklődők előtt. Ezért a tervezett Fontes-sorozat keretei a 
szabadságharc utáni események vizsgálatára is kibővültek-kitágultak.

1918 végén és 1919-ben -  az addigi államkeretek fölbomlása miatt, a „likvidáció” 
részeként -  a bécsi közös levéltárak szétválasztása is megkezdődött. Magyar részről 
az ez irányú munkálatok irányítására Károlyi Árpádot kérték föl, Szekfű Gyulát a 
Haus-, Hof- und Staatsarchiv, Eckhart Ferencet a Hofkammerarchiv magyar anyagá
nak fölmérésével, kiválasztásával és összeírásával bízták meg. Mi sem tűnt ter
mészetesebbnek, minthogy a Fontes kiadásának és a Bécsi Magyar Történeti Intézet 
megalakításának előkészítésére a Történelmi Társulat által 1920 nyarán kiküldött 
„levéltári misszió” tagjai is ők voltak.

A bécsi történelmi kutatások szabályzata is elkészült. E szerint a Történelmi 
Társulat ,,az újabbkori magyar történet teljes megvilágítására szükséges források 
kiadásának előkészítése végett Bécsben rendszeres kutatást szervez... " A Századok 
1920. évfolyamának mellékleteként megjelentek a Magyar Történelmi Társulatnak a 
korszak európai történettudományában mintaszerűnek tekinthető, kisebb módosítá
sokkal még napjainkban is kiválóan használható, részletes forráskiadási szabályzatai. 
A Magyarország újabbkori történetének forrásai sorozat szabályzata szerint ekkor 
már „az 1686-tól 1918-ig lefolyt korszak történeti forrásainak kiadása” volt a vál
lalkozás célja.

Az első lépések megtörténtek. A Monarchia fölbomlása után, az 1917. évitől telje
sen eltérő nemzetközi, belpolitikai és gazdasági viszonyok között, amikor nemcsak az 
ország, de a kulturális-tudományos intézményrendszer is szétesett és földarabolódott. 
Miután Klebelsbergnek igen hamar, 1920 októberében sikerült a bécsi 
Gárdapalotában három szobát megszereznie, az intézet, immár állandó székhellyel, 
megkezdhette működését. A két első ösztöndíjas Mályusz Elemér és Hajnal István 
-  később mindketten a magyar történettudomány kiváló, nagy hatású mesterei - 
voltak. Ugyanebben az épületben 1924 őszén egy újabb tudományos „testvérintézet”, 
a Collegium Hungaricum is megnyitotta kapuit a fiatal magyar értelmiség legtehet
ségesebbjei előtt. Immár nem csak a történészeket, hanem valamennyi
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tudományterület képviselőit, részben felsőbb éves egyetemistákat is fogadva. A 
külföldi magyar intézetek alapításával a nemzetközi kitekintésű, külföldön is tár
gyalóképes elit nevelését elősegítő klebelsbergi tudománypolitika jegyében.

A spiritus rector: Klebeisberg Kunó
Magyarország nemzetközi kulturális kapcsolatainak tudatos és tervszerű alakítására 

csak a Monarchia fölbomlása árán visszaszerzett teljes állami önállóság 
következtében kerülhetett sor. A revizió lehetőségétől állandóan rettegő, s ezért 
Ausztria kivételével ellenséges országokkal körbevett Magyarország éppen a kultúr
politika, mindenekelőtt a „magas műveltség” területén törhetett ki legsikeresebben a 
háboiús vereség miatti kényszerű elzártságból. Itt nyerhette vissza leghamarabb az 
egyelőre csak névleges mozgásszabadságot, e körben javithatta leghatásosabban a 
negyedszázada folyamatosan romló külföldi megítélését. Mindezt kiváló érzékkel, a 
tudománypolitika, a „tudományos nagyüzem” nemzetközi fejlődési tendenciáit is 
számba véve ismerte föl Klebelsberg Kunó.

Klebelsberg kultuszminiszterként gondolatilag kész, világosan megfogalmazott, 
egységes, alkotóelemeiben a gyakorlatban is kipróbált programmal jelentkezett, és 
igen gazdag tudományszervezési gyakorlattal rendelkezett. Elképzeléseit min
denekelőtt német példák inspirálták és motiválták, a húszas évek eleji — a korábbi 
feltételekhez képest lényegében megváltozott -  magyar kulturális viszonyok és az 
ezekkel kapcsolatos nemzetközi kihívások alakították.

1916-ban államtitkárként szervezte meg a mindössze másfél esztendeig, 1917 
januárjától 1918 szeptemberéig fönnálló Konstantinápolyi Magyar Tudományos 
Intézetet, amelynek ügyvezető alelnöke volt. 1918 előtt ez volt az egyetlen magyar 
állami tulajdonban lévő, ösztöndíjasokat fogadó, folyamatosan működő külföldi 
tudományos intézetünk. Kl ebelsberget 1917 februárjában egy rangos társadalmi
szakmai testület, a Magyar Történelmi Társulat elnökévé választották. (Haláláig 
töltötte be e funkciót. Nagyszabású, a legnevesebb magyar historikusok, Károlyi 
Árpád, Szekfű Gyula, Eckhart Ferenc, Hóman Bálint és Domanovszky Sándor 
közreműködésével kidolgozott forráskiadási és kutatási tématervei ugyan csak 
részben valósultak meg, ám így is meghatározták a két világháború között rendkívüli 
eredményeket fölmutató magyar történettudomány fejlődését. Egészen 1948-ig, 
Andics Erzsébetéknek a történettudomány intézményrendszerét „gleichschaltoló” 
hatalomátvételéig.) A Társulat közgyűlésein mondott elnöki beszédeiben többször is 
hangsúlyozta -  egyelőre természetesen csak a történettudományra vonatkoztatva -  a 
tervszerű tudománypolitika, a „nagyüzemekben” folyó „tudományos kollektív vál
lalkozások” fontosságát.

1920-tól -  a „mintaintézet”, a Bécsi Magyar Történeti Intézet megszületésétől -  
Klebelsberg kezdeményezésére egymás után alakultak meg a „magyar kultúra külföl
di őrszemei”. A bécsivel azonos céllal, a vatikáni levéltárakban őrzött magyar 
vonatkozású források föltárására, összegyűjtésére és kiadására jött létre 1923-ban a 
Római Magyar Történeti Intézet. Hozzájuk hasonlóan a magyar állam tulajdonában 
voltak az 1924-ben Bécsben és Berlinben, majd az 1928-ban Rómában megnyílt 
Collegium Hungaricumok, amelyek már több szakterületről fogadtak ösztöndíjasokat.
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A párizsi magyar ösztöndíjasok istápolására 1927-ben állította föl a vallás- és közok
tatásügyi minisztérium a Franciaországi Magyar Tanulmányi Központot. A külföldi 
magyar ösztöndíjasok természetesen magyar intézettel nem rendelkező városokban és 
országokban is kutathattak és tanulhattak a magyar kormány támogatásával.

Klebelsberg iniciatívájára és tevékeny közreműködésével tehát már a húszas évek 
közepére kiépültek az egyre bővülő lehetőségeket nyújtó állami ösztöndíjpolitika 
szervezeti keretei. Az ösztöndíjak minél objektívabb odaítélése és a magyar kultúr- 
propaganda ezáltali megerősítése érdekében azonban sürgetően szükségessé vált az 
egységes irányítást -  s így az áttekinthetőséget is — biztosító, a különböző szak
területek sokszor eltérő szempontjait egymáshoz közelítő szabályozás kidolgozása. 
„A külföldi magyar intézetekről és a magas műveltség céljait szolgáló ösztöndí

jakról” szóló 1927:XIII. te. Klebelsbergnek bevallottan is egyik legkedvesebb 
törvénye volt. Lényegében már kész tényeket rögzített, ösztöndíjpolitikája addig elért 
eredményeit kodifikálta. Igen jelentős volt azonban abból a szempontból, hogy az 
ösztöndíjasok -  nem csak a külföldi, de a belföldi stipendisták is -  korábban esetleges 
kiválasztását az Országos Ösztöndíjtanácsra, a „szellemi és természettudományokat” 
egyenlő számban képviselő, neves tudósokból, valamint ismert művészekből álló 
testületre bízta.

A meghatározó helyszín -  a genius loci
Bécs egyik legszebb és legértékesebb, neves művészettörténészek szerint is a 

barokk-klasszicizmus egyik legjelentősebb műemléke ma az osztrák igazságügyi 
minisztérium épülete. Az idősebb Fischer von Erlach tervezte, a Trautson hercegek 
számára 1710 körül fölépített Museumstrasse-i palota 1760-tól -  a „testőrírók” révén 
a magyar kultúrtörténetben is oly jelentős szerepet betöltő -  magyar nemesi testőrség 
székhelye volt. 1849 után, büntetésből és a testőrség feloszlatása következtében az 
osztrák Generalkommando tulajdonába került az épület, amelyet 1869-ben szolgál
tattak vissza ünnepélyesen a Gárdaalapnak. A Monarchia fölbomlása és ennek 
következtében a Testőrség feloszlatása után, 1918 novemberétől a Külügyminiszté
rium fennhatósága alatt működő, a békeszerződés és a „likvidálási” munkálatok 
végrehajtására alakult magyar Felszámoló Hivatal használta egyes helyiségeit. 1920- 
tól a kormányzósági gazdasági iroda kezelésében állott a Gárdapalota, melyet 1925- 
ben -  a diplomáciai csatornák ügyes fölhasználásával ehhez még az osztrákok támo
gatásával is bírva -  szerzett meg magának a vallás- és közoktatásügyi minisztérium. 
Ez év március 25-én Klebelsberg a Mária Terézia Akadémiai Alapítvány képvise
letében kötött csereszerződést a Palota addigi tulajdonosával, a Magyar királyi Tiszti 
Testőralappal. Az Akadémiai Alapítvány bátaszéki uradalma 500 hold „közép
minőségű földet” adott át a Testőralapnak. Ennek fejében pedig tehermentesen 
megkapta a Testőrpalotát „a rajta lévő épülettel, annak minden tartozékával és 
kiegészítő részével, úgyszintén a palotában levő, mindazokkal a művészeti tárgyakkal, 
bútorokkal és mindennemű fölszerelési eszközökkel együtt, amelyek a testőralap tulaj
donában állanak".

Klebelsberg rendkívül büszke volt a bécsi Gárdapalotában otthonra talált magyar 
intézményekre. ,,Ha időnként megfordulok Bécsben a Collegium Hungaricumban
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—jelentette ki mindig elemi erővel kap meg a genius loci, az a tudat, hogy Fischer 
von Erlachnak, minden idők egyik legnagyobb építőmesterének e remek alkotásában 
éltek Mária Teréziának azok a gárdistái, szerény tisztek, akik abban a nemzetietlen 
korban nemcsak a magyar irodalmat ébresztették új életre, hanem pionírjai lettek az 
egész magyar szellem megújhodásának is. ”

A történelmi légkör és hangulat azonban nem mindenkit tett olyan elfogódottá és 
meghatotta, mint Klebelsberget. A magyar múltat idéző, de nemcsak történelmi, 
hanem piaci értékét tekintve is roppant becses ingatlant többször is megkísérelték 
értékesíteni. 1939-1940-ben -  a bécsi polgármester kezdeményezésére, a magyar 
tudományos-kulturális jelenlétet is nehezen tűrő „nagynémet”, birodalmi törekvések 
jegyében -  komolyan fölvetődött a Hermann-Göring-Werken tulajdonában lévő óbu
dai (Hajógyári-) szigettel történő elcserélésének terve, de végül magyar részről visz- 
szautasították az ajánlatot. A háború után, 1947-ben a bécsi polgármester ismét 
jelezte, hogy kulturális létesítmények és gyűjtemények elhelyezése céljából szívesen 
megvenné a Gárdapalota épületét. A magyar kultuszminisztérium azonban még ekkor 
sem javasolta az épület eladását: „Bécs városával őszinte barátságban és 
demokratikus együttműködésben kívánunk élni — hangzott a válasz —, .v ajánlatát 
őszinte örömmel elfogadtuk volna, azonban a hajdani testőrgárda épülete az egész 
magyar nemzet számára olyan történeti és szimbolikus értékkel bír, hogy a magyar 
Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium legőszintébb sajnálatára kénytelen 
Polgármester úrral közölni, hogy az épület megvételét illetőleg nem bocsátkozhatik 
Bécs városával tárgyalásokba

A harmincas évek elejétől többször szóba került a Gárdapalota hatalmas épületének 
— ösztöndíjasok által lakatlan és kulturális célokat sem szolgáló — részbeni 
hasznosítása. Lábán Antal, a Collegium Hungaricum igazgatója már a harmincas évek 
elején bérbeadta a palota néhány szobáját, mindig vigyázva azonban arra, hogy a 
tudományos jelleget megtartsa-megőrizze, hiszen elsősorban külföldi kutatóknak biz
tosított szálláslehetőséget. 1935-től a bécsi magyar egyesületek -  az 1899-ben alapí
tott Florisdorfi Első Magyar Munkásegylet és az általa 1921-ben létrehozott Bécsi 
Magyar Iskolaegylet -  szintén helyiségeket kaptak a Gárdapalotában. Igaz, ezért nem 
kellett fizetniük, térítésmentesen jutottak hozzá.

1945 után egészen más célokra vették igénybe az épületet. 1945 novemberétől 1947 
szeptemberéig az amerikai megszálló csapatok 8—9, 1945 szeptemberétől a Magyar 
Vöröskereszt 14 szobát foglalt el a Gárdapalotában. Emellett változatlanul itt voltak 
elhelyezve a bécsi magyar egyesületek, és osztrák kulturális egyesületeknek is bér
beadtak szobákat. Ennek következtében -  s persze amiatt, mert a Gárdapalota kar
bantartására-felújítására nem volt pénz, s így egyre több szoba vált lakhatatlanná -  a 
néhány ösztöndíjast és a Bécsben hivatalosan tartózkodó magyar állampolgárokat is 
nehezen tudták benne elszállásolni.

A negyvenes évek végétől a Gárdapalota szinte teljesen kihasználatlan volt, 
ösztöndíjasokat és kutatókat már nem fogadott. 1949-ben, a Kultúrkapcsolatok 
Intézetének megalapításával, majd a nyugati országokban lévő magyar intézetek 
tudományos működésének beszüntetésével az épület is a magyar Külügyminisztérium 
tulajdonába került. A külföldi magyar intézetek szerepéről és hivatásáról vallott
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klebelsbergi tudománypolitikai koncepció ezzel hosszú időre -  akkoriban úgy tűnt: a 
„múltat végképp eltörölni”-szemlélet jegyében végérvényesen -  feledésbe merült. Az 
épület: a Gárdapalota azonban még mindig magyar állami tulajdonban maradt; 
érthetetlen, sőt bűnös elkótyavetyélésére csak 1960— 1961-ben került sor.

A Magyar Dolgozók Pártjának Politikai Bizottsága már 1956. január 18-i ülésén 
hozzájárult az épület értékesitéséhez. A forradalom és Magyarországnak a „nyugati 
világban” érvényesülő, ezt követő nemzetközi elszigeteltsége azonban öt évig hátrál
tatta a határozat megvalósítását. Ráadásul a bécsi magyar követség, Púja Frigyes 
követ többször is erélyesen szót emelt a Collegium Hungaricum épületének tervezett 
eladásával szemben, s ez a Külügyminisztérium korábbi álláspontját is módosította. 
Ugyanakkor, a mindig csak a pillanatnyi érdekekkel -  no meg a devizakiadások 
helyett a kecsegtető devizabevételekkel -  számoló Pénzügyminisztérium mereven 
ragaszkodott az eladást 1951 óta szorgalmazó elképzeléseihez.

1958 novemberében, majd 1959 júliusában tárgyalt újra a Magyar Szocialista 
Munkáspárt Politikai Bizottsága az épület sorsáról. Bár Sík Endre külügyminiszter 
ellenezte a Testőrpalota eladását, s Benke Valéria művelődésügyi miniszter is úgy 
vélte, hogy ,, Népköztársaságunknak rendkívül fontos politikai érdeke Jüződik az 
épület megtartásához”, a Pénzügyminisztérium véleménye, különösen pedig 
Marosán György „szókimondó” keménysége ekkoriban jóval többet ért az ő kiállá
suknál. Szerinte pedig: ,,Mi 400 évig gyarmata voltunk Ausztriának és ebből a házból 
is gyilkoltak bennünket... Ha mi propaganda célra modern, szép, az ország mostani 
életét kifejező épületet építünk, az sokkal inkább jelképezni fogja Magyarország 
életét, mint ez az ósdi régi épület. ”

Közben legalább azt sikerült elérni, hogy a vevőként jelentkező osztrák állami 
szervek 1959 novemberében elfogadták a Gárdapalota -  az addigi 15 millióval szem
ben -  18 millió schillingre fölemelt vételárát (ez még így, az épület rendkívül 
elhanyagolt állapota mellett is jóval kisebb összeg volt, mint a palota valóságos for
galmi értéke). Az osztrákok nálunk jóval meggondoltabbak és józanabbak voltak és 
tudták: „ nem akármilyen épületről van szó ott a Weghuber-park mellett, hanem az 
egyik legnagyobb osztrák építész egyetlen városi palotájáról. Ezt pedig a magunk 
(azaz az osztrák nép) számára megőrizni: kötelesség. ”

A vételi szerződést az osztrák szövetségi, kereskedelmi és újjáépítési minisztérium 
kötötte meg a magyar államot képviselő ügyvéddel. A szerződésben kikötötték, hogy 
a palotában lévő festmények és műtárgyak -  a Bessenyei-szobor kivételével, amelyet 
a nyíregyházi Bessenyei György Tanárképző Főiskolának adtak át -  a vevő tulaj
donába kerülnek, az átadás-átvétel pedig 1961. február 1-jén fog megtörténni. A 
palota új tulajdonos általi értékesítése esetére 25 esztendeig a magyar államot 
elővásárlási jog illette meg. Az osztrák minisztertanács 1960. március 22-én hagyta 
jóvá a Collegium Hungaricum épületének megvásárlásával kapcsolatos fizetési 
feltételeket. Két héttel ezután a vételár első fele már befolyt a Magyar Nemzeti Bank 
zürichi számlájára. A palota sorsa megpecsételődött... A magyar múlt, a magyar iro
dalom- és tudománytörténet egy kicsiny, ám annál fontosabb helyszíne került — igaz 
hogy baráti, ám mégis -  idegen kézbe.

Az eladás összegéből építették föl 1963-ra a Collegium Hungaricum Holland-
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strasse-i épületét. Ezen újabb „rémtörténet” néha keserűen kacagtató, ám többnyire 
csak szomorúságot okozó fejezetei már nem tartoznak témámhoz, még kevésbé a 
klebelsbergi tudománypolitikai elképzelések utótörténetéhez. „Kinti barátaink állás- 
foglalásának figyelembevételével -  hangzott a Külügyminisztérium álláspontja -  
kénytelenek vagyunk ragaszkodni ahhoz, hogy az új épület tervezési stb. munkáit ” két, 
szerényebb képességű osztrák „elvtárs” végezze el, hiszen „barátaink véleménye 
szerint politikailag lehetetlen helyzetet teremtene, ha a Magyar Népköztársaság által 
építendő épületet” egy harmadik, igaz hogy ismert, ám „fekete” -  azaz néppárti — 
osztrák épitész tervezné. A kivitelezést pedig inkább egy tőkeszegény kommunista 
vállalatra bízták. Ennek meg is lett az eredménye, hiszen az építkezés egyik magyar 
irányítójának emlékezései szerint: „a magyar költségvetés tartalékaira volt szükség” 
az építővállalat fenntartásához.

A finoman szólva felelőtlen döntés következményei máig hatóak. De -  néhány 
szabályt erősítő kivételtől eltekintve -  kit érdekelt a korabeli vezetők közül a 
Gárdapalotában érezhető, Klebelsberg által oly sok szeretettel emlegetett genius loci? 
Egyáltalán, kit érdekeltek akkor a — ha ismerték egyáltalán a nevét -  reakciósnak, 
népellenesnek bélyegzett „Gróf’ tudománypolitikai elképzelései-alkotásai; a magyar 
tudomány, történetírás és forráskiadás bécsi kötődései?

Az Intézet fejlődésének előfeltétele: az Ausztria és Magyarország közötti korrekt 
(kultúr- és külpolitikái kapcsolatok

Nyilvánvaló, hogy az Ausztria és Magyarország közötti kulturális és tudományos 
kapcsolatokat a két ország összeköttetései és külpolitikai mozgástere határozták meg. 
A két világháború közötti időszakban, egészen az önálló Ausztria megszűnéséig, 
mindkét állam -  már csak a korábbi „közösség”, és ebből adódóan a sokban hasonló 
problémák okán is — szorosan egymásra volt utalva.

így volt ez a Monarchia felbomlása óta. 1918 novemberében Bécsben nyílt meg a 
függetlenné vált Magyarország -  a Tanácsköztársaság idején is folyamatosan működő 
és az osztrákok által is elismert -  első követsége, amelyet Ausztria német megszál
lásáig, amikor főkonzulátus lett a követségből, a magyar diplomácia kiemelkedő 
képviselői vezettek. A húszas években a követség személyzetéhez tartoztak, külügyi 
állományban voltak a felszámolási munkálatokban tevékenykedő és a Bécsi Magyar 
Történeti Intézet alapításában kulcsszerepet játszó levéltárosok, Szekfű Gyula és 
Eckhart Ferenc, valamint egy ideig Károlyi Árpád is.

A kapcsolatok alapja -  kissé egyszerűsítve az ennél persze sokkal bonyolultabb és 
összetettebb diplomáciai problémákat -  az volt, hogy Ausztriának szó szerint lét
fontosságúak voltak a magyar mezőgazdasági termékek, Magyarország számára 
pedig, mint mindvégig kárpát-medencei letelepedése óta, Ausztria jelentette a „nyu
gati kaput”. 1919 tavaszán és nyarán még a kommunizmus „importálhatóságának”, a 
„világforradalom” nyugati terjeszthetőségének-terjedésének reményében, később 
pedig -  a Kisantant szorító gyűrűje miatt -  a nyugat felé, elsősorban Olaszország és 
Ausztria (s csak a harmincas évek elejétől Németország) irányában elképzelt 
diplomáciai nyitás értelmében.
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A húszas évek közepéig a legkülönbözőbb politikai indíttatású, de a „Horthy- 
Magyarország” elítélésében egységes bécsi magyar emigráns csoportok ottani hatósá
gok által eltűrt, sőt részben támogatott tevékenysége, ezt követően pedig -  1934-ig -  
a „vörös Bécs” és a „fehér Budapest” inkább csak ideológiai szinten jelentkező ellen
téte zavarta az egyébként korrekt osztrák—magyar viszonyt. Cnobloch, a budapesti 
osztrák nagykövet már 1922 májusában jól látta azonban, hogy a burgenlandi kérdés 
megoldásával az osztrák-magyar gazdasági és politikai kapcsolatok újból fölerősöd
hetnek. Annál is inkább, mivel a húszas évek elejének legfontosabb külpolitikai témái 
mindkét országban csaknem azonosak voltak. A Monarchia javainak likvidálásáról, a 
környező országokhoz és a győztes hatalmakhoz fűződő viszonyról, a határok 
kérdéséről, a Habsburg-restauráció lehetőségéről, illetve megakadályozásának 
mikéntjéről, a nyersanyagforrásaitól jórészt elszakított Ausztria és Magyarország 
életképességéről (inkább: életképtelenségéről), valamint az AnschluB-ról folytatott 
viták nem sokban különböztek egymástól Ausztriában és Magyarországon. Bár a jól 
fejlődő osztrák-csehszlovák kapcsolatokat és a magyar politikával szembeni fenn
tartásokat gyanakodva figyelték Magyarországon, az Anschluß-ra vonatkozóan -  a 
húszas évek végéig -  az osztrákok többségével egyazon álláspont alakult ki: annak 
előbb vagy utóbb, de mindenképpen be kell következnie. Persze egészen másként 
vélekedtek erről a harmincas évek elejétől, amikortól az önálló Ausztria fönn
maradása fontos magyar érdekké is vált. 1933— 1934-től, Ausztria tekintélyuralmi 
állammá történt átalakításától, egészen az 1938 márciusában bekövetkezett Anschlufi
ig pedig harmonikusak és súrlódásmentesek voltak az osztrák—magyar kapcsolatok.

A kultúra és a tudomány területén a két ország viszonyát az egész korszakban 
meghatározta -  az Ausztriában egyébként az első két külföldi tudományos-kulturális 
intézet -  a Bécsi Magyar Történeti Intézet és a Collegium Hungaricum tevékenysége, 
a Gárdapalota nyújtotta lehetőségek (nemzetközi kongresszusokra, konferenciákra, 
rövidebb kutatómunkára érkezett tudósok és a Bécsben szereplő magyar művészek 
fogadása; előadások, felolvasóestek, az ösztöndíjasoknak szóló nyelvtanfolyamok és 
kirándulások, valamint társadalmi rendezvények -  így pl. bálok -  szervezése stb.) 
széles körű kihasználása. A magyarok Monarchia korabeli bécsi tudományos és kul
turális jelenléte megmaradt, sőt, sokak szerint tovább erősödött. A budapesti osztrák 
nagykövet már 1925 nyarán arról panaszkodott, hogy a magyarok kitüntetett 
helyzetbe kerültek a bécsi művészeti körökben és a hangadó napilapoknál, s ezáltal 
sokszor inkább a magyarok sugallta véleményt, mint az osztrák érdekeket képviselő 
álláspontot fogadja el az osztrák közvélemény. Továbbra is igen sok, sőt, a numerus 
clausus törvény miatt a húszas években növekvő számú magyar egyetemi hallgató 
látogatta az osztrák -  változatlanul, átlagosan 80—85 százalékos részesedéssel a 
bécsi -  egyetemeket.

Tudományos téren a Monarchia közös intézményeinek felosztásáról folytatott, 
hosszú ideig elhúzódó tárgyalások árnyékolták be a két állam kapcsolatait. Éppen a 
levéltárak tekintetében sikerült Ausztriával a leghamarabb a konszenzuson alapuló 
-  az 1526 utáni Magyarországra (is) vonatkozó bécsi forrásokat közös szellemi tula
jdonnak nyilvánító -  megegyezést tető alá hozni: 1926 májusában aláírták a mind
máig érvényben lévő titkos badeni egyezményt. (A múzeumi és könyvtári állomány
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rendezéséről csak 1932 novemberében sikerült megállapodni.)
A kulturális és a tudományos kapcsolatok intézményesítése érdekében már 1934- 

ben megkezdődtek a tárgyalások Olaszországgal, Ausztriával, majd Lengyelország
gal. Leginkább azért e három „baráti állammal”, hogy az e téren is érezhető német 
nyomást ellensúlyozzák, hogy az egyértelmű német orientációt elkerüljék. 
Ausztriával 1934 októberében történt az ez irányú kapcsolatfelvétel, 1935. március 4- 
én írták alá az erről szóló megállapodást.

Az 1935:XIX. törvénycikként becikkelyezett egyezmény indokolása kiemelte a 
nagy múltú bécsi magyar kulturális intézmények -  a Pázmáneum, a Therézianum -  
erjesztő szerepét, s a Collegium Hungaricum és a Történeti Intézet további fenn
tartásáról is rendelkezett. Mindemellett intézkedett egy magyar tudós -  Miskolczy 
Gyula -  bécsi vendégtanári állásra való meghívásáról; évente két-két, a másik állam 
által jelölt csereösztöndíjas hallgató vagy fiatal tudós fogadásáról és tizenkét—tizenkét 
hallgató tandíjfizetési kedvezményéről; a másik állam nyelvének tanítása céljából a 
fővárosok tudományegyetemein, esetleg másutt is lektorok alkalmazásáról; az 
egyetemi és a főiskolai tanárok, színdarabok, rádióműsorok, kiállítások, hivatalos 
kiadványok cseréjéről; közös kutatásokról; a levéltári anyagoknak a „kormánymeg
bízással jelentkező kutatók” számára a teljes viszonosság alapján történő fel- 
használásáról és közzétételéről.

Az egyezmény biztosította lehetőségek kiaknázására azonban igen rövid időszak: 
az Anschluß-ig eltelt, nem egészen három esztendő állt csak rendelkezésre. A fel
sőoktatási kapcsolatok -  a Klebelsberg-időszak után ismét -  igen biztatóan fejlődtek. 
1937-től a magyar vendégtanár mellett Ferenczy Géza (aki egyben a Történeti Intézet 
és a Collegium Flungaricum könyvtárosa is volt) személyében már magyar lektor is 
működött a bécsi tudományegyetemen. A budapesti osztrák követ pedig még 1938 
januárjában is igen bizakodóan írt az osztrák—magyar kultúrkapcsolatok előző évi 
felélénküléséről, elmélyüléséről, valamint arról, hogy egy -  a Pázmány Péter 
Tudományegyetem rektora, Kenéz Béla vezette -  ismert magyar professzorokból álló 
küldöttséget fogadott. Pataky Arnold, Magyary Zoltán, Eckhart Ferenc, Navratil 
Ákos, Kornis Gyula és Burger Károly voltak a tudós delegáció tagjai. Mindannyian 
szorgalmazták a bécsi egyetemmel való szorosabb, a különböző szakmai szervezetek 
által is támogatott tudományos együttműködést, esetleg egy közös, magyar—osztrák 
tudományos társulat alapítása révén. Mint tudjuk, a szép tervek megvalósítását a 
történelem -  ez esetben is -  kíméletlenül és könyörtelenül meghiúsította...

Az otthonos légkör megteremtése -  az intézetek szervezeti kereteinek kialakítása
Az 1920 októberében még csak három szobával rendelkező Bécsi Magyar Történeti 

Intézet állandóan és fokozatosan terjeszkedett. Károlyi Árpád 1928 februárjában „a 
félemeleten 18 lakószoba (az igazgató két szobáján és az irodán kívül); míg az első 
emeleten a könyvtári két helyiségen kívül németországi kutatóink részére már 1925 
óta 3 szoba” használatát jelentette. A Collegium Hungaricum 1924 őszi mega
lakulásától szintén egyre nagyobb területet foglalt el az épületben: egy 1928 novem
beri beszámoló szerint összesen már 78 helyiséget használt.

Az állami költségvetésből 1923/24-től 1929/30-ig komoly összegeket, összesen
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csaknem egymillió pengőt különítettek el a Testőrpalota külső és belső helyreál
lítására. A húszas évek végére a 194 helyiséges épület majdnem teljes lakható részét 
a Collegium, illetve a nála jóval kevesebb szobát elfoglaló Történeti Intézet céljaira 
építették át és rendezték be. Az épület korábbi pompájában ragyogott.

A Történeti Intézet 1922 nyarán fölállított szakkönyvtára is állandóan gyarapodott, 
s a Collegium Hungaricum jóval szerényebb bibliotékájával 1935-ben történt 
egyesítése nyomán több mint 20. 000 kötetesre szaporodott. Az 1936-ban nyilvánossá 
vált könyvtárat -  amely Magyarország határain kívül a legértékesebb gyűjtemény volt 
a Kárpát-medence történetéről -  a II. világháború után részben hazaszállitották, s a 
Magyar Tudományos Akadémia Történettudományi Intézetének rendelkezésére bo
csátották.

A Bécsi Magyar Történeti Intézet kezdetben a Magyar Történelmi Társulat alá tar
tozott: a Társulat küldte ki 1920 nyarán azt a levéltári missziót, amelyből az intézet 
kifejlődött. Mivel 1923-tól „a folyton fokozódó drágaság erősen éreztette hatását, s 
már-már az a veszély fenyegette az intézetet, hogy a ... Történelmi Társaság kénytelen 
lesz a kutatást elszűkíteni, sőt esetleg egy időre meg is szüntetni”, 1924-ben az 
Országos Magyar Gyűjteményegyetem Tanácsát arra kérték, vegye fennhatósága alá 
az intézetet, így biztosítva annak az állami költségvetésekből a jövőjét.

Klebelsberg 1924. február 14-i rendeletével csatolta a Bécsi Magyar Történeti 
Intézetet a Gyűjteményegyetemhez, amely a Történelmi Társulattal kötött erről 
egyezséget. Ennek alapján állapították meg az Intézet szervezeti szabályzatát. E 
szerint az ,, Intézet rendeltetése: 1. a bécsi nagy levéltárak és más közgyűjtemények 
anyagának a magyar történetírás céljaira való felkutatása, másolása, tudományos 
rendszerezése és kiadásra való előkészítése...; 2. e tudományos feldolgozással kap
csolatban alkalmas kezdő erőknek a történeti (különösképpen levéltári) kutatás mód
szereibe gyakorlati úton való bevezetése. ” Az Intézet igazgatóját változatlanul a 
Történelmi Társulat jelölése alapján nevezték ki, az intézeti tagok kijelölésére pedig 
a Társulat továbbra is irányító befolyást gyakorolt.

A Collegium Hungaricum nem csak egy szakterület, hanem -  a Történeti Intézettel 
szemben -valamennyi tudományág képviselőit fogadta, igy szabályrendeletében 
megfogalmazott célkitűzései is kiterjedtebbek voltak. E szerint a Collegium feladata: 
,, /. A tagul felvett, tudományos, művészi pályáira készülő, avagy ily pályán működő 
magyar állampolgárok bécsi tudományos kutatásainak, szaktanulmányainak, 
általános művelődésének, németnyelvi ismereteinek és az osztrák szakkörökkel való 
összeköttetéseinek céltudatos előmozdítása; 2. az osztrák—magyar kulturális kapcso
latok ápolása és elmélyítése társadalmi érintkezések, előadások, tanfolyamok, kiál
lítások, kiadványok stb. által; 3. felvilágosító tevékenység a magyar és osztrák kul
turális intézmények és testületek, valamint tudományos pályám működő személyek 
érintkezései tekintetében. "

Bár mindkét intézet a Gyűjtemény egy etem Tanácsának igazgatása alá tartozott, az 
intézetigazgatók és a tudós kortársak állandóan hangsúlyozták a Bécsi Magyar 
Történeti Intézetnek a Collegiumtól mint „testvérintézménytől” való teljes független
ségét. A két intézet közül, mind Budapesten, mind Bécsben a Történeti Intézetnek volt 
magasabb a tudományos rangja és a presztízse. Ezt igazolja az is, hogy a Collegium
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Hungaricum igazgatója, Lábán Antal, 1931-ig a Történeti Intézet államtitkári rangú 
vezetőjének, a bécsi magyar kulturális intézetek kurátorának, Károlyi Árpádnak volt 
alárendelve. 1934-től pedig a Történeti Intézet igazgatói irányitották a Collegiumot is.

A Történeti Intézet önállósága és a Collegium Hungaricumokétól eltérő státusza 
abban is megnyilvánult, hogy költségvetése önálló volt és tagjaira — a Collegium 
Hungaricumokban vagy más külföldi állomáshelyeken tartózkodó ösztöndíjasoktól 
eltérően — nem az 1927-ben alakult Országos Ösztöndíjtanács, hanem az intézetigaz
gató véleményének meghallgatása után az Országos Magyar Gyűjtemény egy etem 
Tanácsa tehetett javaslatot a vallás- és közoktatásügyi miniszternek. (A Gyűjtemény
egyetem Tanácsa pedig csaknem minden esetben az igazgató -  többségében valame
lyik tudóstársa ajánlásán alapuló -  véleményét fogadta el.) így volt ez egészen 1935- 
ig, amikortól a „többi külföldi ösztöndíjjal való azonos elbánás elve alapján” az 
Ösztöndíjtanácsot bízták meg az intézetbe szóló stipendiumok meghirdetésével, a 
beérkezett kérvények elbírálásával.

A Történeti Intézet elnevezése 1933-ban, Klebelsberg halála után változott Gróf 
Klebelsberg Kunó Magyar Történetkutató Intézetre. 1934. január 22-én a 
Gárdapalotában tartott díszes emlékünnepségen -  melyen Klebelsberg özvegyén 
kívül részt vett Hóman Bálint, Gratz Gusztáv, Antal István, Innitzer, bécsi bíboros, 
Schuschnigg, akkor még osztrák kultuszminiszter -  leplezték le az alapító, 
Klebelsberg szobrát.

A Történeti Intézet és a Collegium igazgatói
A Történeti Intézet első igazgatója Klebelsberg atyai barátja, segítője és jóakarója, 

Károlyi Árpád volt. Őalatta élte az intézet fénykorát. A tagok munkáját állandó 
figyelemmel kísérte és felügyelte, mindig készen állt a szakmai tanácsadásra, segített 
a szükséges szakmai kapcsolatok megszerzésében-megtartásában. Megtört, alig halló 
öregemberként is biztos kézzel vezette az intézetet; tanácsokat kért és kapott 
Klebelsbergtől, de ő is ugyanígy tanácsokat adott neki: Klebelsberg haláláig 
ragaszkodtak egymáshoz.

Károlyi 1928 márciusáig vezette az intézetet. Ugyanő 1924 decemberétől 1931 
szeptemberéig, államtitkári címmel fölruházva a bécsi magyar kulturális intézetek 
(azaz a Történeti Intézet és a Collegium Hungaricum) kurátora is volt. 1928 már
ciusától 1929 szeptemberéig a neves jogtörténész, Eckhart Ferenc volt az igazgató. 
1929 szeptemberétől rövid ideig Miskolczy Gyula, 1929 novemberétől a magyar 
történetírás Károlyi Árpád melletti másik „nagy öregje”, Angyal Dávid — aki ezt 
megelőzően Habsburg Ottót oktatta magyar történelemből -  volt a Történeti Intézet 
vezetője. A Collegium Hungaricum első és egyetlen, 1924— 1934 közötti önálló igaz
gatója a kevésbé ismert és az előbbieknél tudósként is színtelenebb és jelentékte
lenebb irodalomtörténész, Lábán Antal volt. 1910-től a Theresianumban (ahol a ma
gyar diákoknak még a két világháború között is magyar nyelven oktatták a földrajzot, 
történelmet és irodalmat) tanított, ennek magyartanárából lett a Collegium vezetője, 
1928-ban pedig a bécsi egyetemen magántanári címet szerzett a magyar iro
dalomtörténet témakörében. Ügyes és lelkes szervezőként irányította az intézményt. 
Ahogy Domanovszky Sándor emlékezett igazgatóságáról: „A te szerény, munkás éle
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tedben ez gyökeres változást jelentett. A Theresianum tanári állásából egy nagyrahi- 
vatott intézmény élére kerültél, ahol előzmények híján neked kellett a Collegium belső 
életét kialakítanod, külső kapcsolatait és jó  hírét megteremtened. Az új intézménnyel 
szemben megnyilvánuló ellenséges hangulat közepeit is ez a legrövidebb időn belül 
teljes mértékben sikerült... A Collegiumnak lelke volt és ez a lélek te voltál. Nem volt 
az az ösztöndíjas, bármily szakos is lett légyen, akinek munkája iránt ne érdeklődtél 
volna, akinek munkája elől összeköttetéseiddel az akadályokat nem segítettél volna 
elhárítani. Építkezéseket, átalakításokat, berendezéseket vezettél, tanfolyamokat, a 
bécsieknek magyar tárgyú előadásokat szerveztél... Minden cseleketed és minden 
gondolatod a kollégiumé volt... ”

1935 szeptemberétől a bécsi magyar kulturális intézetek fönnállásáig, 1948 végéig 
ismét Miskolczy Gyula irányította a Történeti Intézetet és a Collegium 
Hungaricumot. Miskolczy -  1930-tól 1935-ig a római Collegium Hungaricum igaz
gatója -  feladatai a „külföldi intézetek adminisztrációjának átszervezése”, racionali
zálása következtében lényegesen kibővültek, mivel a költségvetésnek a kulturális 
érdekeket sokszor elhanyagoló pénzügyi szempontjai Klebelsberg leköszönése után 
már nem tették lehetővé az óriási ráfordításokkal kiépített külföldi magyar kulturális 
intézmények változatlan keretek közötti fenntartását: Miskolczy Gyula ezért egy 
személyben volt a bécsi egyetem magyar vendégprofesszora, a Collegium 
Hungaricum és a Történeti Intézet igazgatója, valamint a magyar levéltári (sőt, 
később egyben a múzeumi) delegáció vezetője.

Miskolczy „szolgálatát Bécsben a háború alatt is megszakítás nélkül látta e l”; 
utána mind a magyar vallás- és közoktatásügyi minisztérium, mind a bécsi egyetem 
szinte azonnal, az elsők között igazolta. Szívósan küzdött azért, hogy a Történeti 
Intézet és a Collegium Hungaricum visszanyerje két világháború közötti rangját és 
szerepét. 1948-ban azonban már bizonyossá vált: teljesen hiábavaló ezirányú törek
vése. A magyarországi kommunista hatalomátvétel egyben a bécsi magyar kulturális 
intézetek megszüntetését jelentette.

Miskolczyt 1948 novemberében hazarendelték. Mivel tudta, hogy ez mit jelent, 
nem tett eleget a fölszólításnak. Inkább Bécsben maradt. 1948. december 1-jéig állt 
magyar állami alkalmazásban, ezután vendégprofesszorként, majd 1949-től címzetes 
egyetemi tanárként haláláig, 1962-ig tartott előadásokat a bécsi egyetemen. Még a 
Testőrpalotában lakó egykori igazgatóként megélte az Intézet és a Collegium 
Hungaricum szebb napokat látott, a magyar történelem két évszázados hányattatá
sairól tanúskodó épületének, a két világháború közötti kulturális külpolitika 
büszkeségének, ám 1949 óta egyre csak pusztuló (mű)emlékének 1961-es eladását.

A bécsi intéz.etek támogatása és tagjai
Klebelsberg -  rendkívül ügyes, vérbeli tudományos menedzserként -  a Történeti 

Intézet müködtetéséhez-fejlesztéséhez szükséges összegeket a legnehezebb gazdasá
gi helyzetben, a húszas évek elején is mindig biztositotta. Pénzt „fölhajtva”, azért ki
lincselve, vállalkozásokba beszállva, alapítványokat létrehozva teremtette elő a 
különböző forrásokból származó összegeket az intézet fenntartásához. Kultuszmi
niszterként pedig, 1924-től már a Collegium Hungaricumra is gondolva, az állami
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költségvetésből igyekezett biztosítani a két intézet jövőjét.
A Történeti Intézet először 1923/24-ben szerepelt az állami költségvetésben, a 

következő évtől már önálló tételként. Ekkor — tehát 1924/25-ben -  7920 aranyko
ronát, 1925/26-ban 175 200 papírkoronát, 1926/27-ben 19 05! pengőt kapott az inté
zet. 1927/28-tól már a Collegium Hungaricumnak megszavazott támogatást is pon
tosan ismerjük. (A továbbiakban az első helyen mindig a Collegium, a másodikon 
pedig a Történeti Intézet állami költségvetésben biztosított összegét tüntetem föl.) 
1927/28-ban 65 114 + 24.868 (összesen 89 982), 1928/29-ben és 1929/30-ban 90 000 
+ 28 000 (118 000), 1930/31-ben 81 000 + 26 000 (107 000), 1931/32-ben 73 000 + 
26 000 (96 000) pengőt juttattak a két intézetnek. (A már említett, a Gárdapalota fölú
jítására több éven keresztül átutalt, összesen mintegy 1 000 000 pengőnyi támogatá
son túl!) Ezután -  a gazdasági világválság és Klebelsberg miniszterségről történt 
leköszönése, majd halála következtében -  radikálisan csökkent, majd e csökkentett 
szinten maradt az intézetek költségvetési támogatása: 1932/33-ban 22 000 + 10 000 
(32 000), 1933/34-ben 19 000 + 9000 (28 000), 1934/35-től 1938/39-ig -  amikortól 
nincsenek pontos adataink, mert már nem különitették el a különböző külföldi 
tudományos intézetekre szánt összegeket -  18 050 + 8550 (26 600) pengő.

Az intézet egyéb költségvetési tételekből -  és más forrásokból, pl. 1924-től 
kezdődően a bécsi Theresianum magyarországi alapjából -  is folyamatosan 
részesedett, hiszen a fennmaradt akták tanúsága szerint a miniszter által jóváhagyott 
költségvetés mindig magasabb volt az országgyűlés megszavazta állami támogatás
nál.

Klebelsberg ügyelt arra, hogy a nehezen megszerzett pénzt megfelelő célokra 
fordítsák. Elfoglalt miniszterként is állandóan és folyamatosan figyelemmel kísérte a 
Collegium és a Történeti Intézet ügyeit. A legapróbb részletek -  a szobák elhelyezése, 
a Gárdapalota csinosítása, sőt, még a bútorok és az ágynemű beszerzése -  is érde
kelték; az intézetekkel kapcsolatban szinte mindenről tudott. Valóban szívügye, egyik 
legkedvesebb -  mert egész tudománypolitikai rendszerét részben megalapozó -  
alkotása volt e két intézet. Károlyi Árpád, Lábán Antal és mások tudósításaiból 
mindig tájékozódott arról, az ösztöndíjasok közül ki milyen témán dolgozik, meny
nyire haladt előre vállalt feladata teljesítésében, megfelelt-e a beléhelyezett bizalom
nak. Gyakran maga tett javaslatot a kiküldendők személyére és arra vonatkozóan, 
mivel lenne érdemes foglalkozniuk, mit kellene átnézniük. Látszólag önkényes és 
diktatórikus módszerét azonban a „szakmák” sohasem kérdőjelezték meg — az utókor 
pedig fényesen igazolta őt, hiszen valóban a legkiválóbbak kerültek ki Bécsbe.

Klebelsberg minél több fiatalt kívánt bevonni a bécsi kutatásokba. A tehetségeseket 
igyekezett a lehető legtovább Bécsben marasztalni, számukra még a legszorítóbb 
időkben is megpróbált zavartalan kutatási feltételeket biztosítani. A hosszabb ideig itt 
tartózkodók többsége a pályán éppen akkor induló, ígéretes huszon-éves volt. A 
külföldi ösztöndíjról hazatérők elhelyezkedéséről Klebelsberg gyakran személyesen 
gondoskodott.

Klebelsberg lemondása, majd jó egy esztendővel azutáni halála fordulópontot jelen
tett a bécsi intézetek s valamennyi külföldi magyar tudományos intézmény sorsában 
és életében. Bizonyos, hogy elszürkülésükben, eljelentéktelenedésükben nemcsak a
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gazdasági világválságnak, hanem a rájuk figyelő, őket irányító és segítő, szervezői 
adottságokkal rendelkező személyiség hiányának is komoly szerepe volt. Hiszen 
Klebelsberg a húszas évek elején a harmincas évek elejinél sokkalta kedvezőtlenebb 
helyzetben is meg tudta alapítani a Bécsi, majd a Római Magyar Történeti Intézetet, 
a bécsi és a berlini Collegium Hungaricumot, képes volt a magyar tudomány 
intézményrendszerét megújítani és ésszerűen átalakítani.

A Történeti Intézetnek -  szabályrendelete szerint — „állandó” vagy „változó” belső 
és külső tagjai, valamint vendégei voltak. A belső tagok a Gyűjteményegyetem 
tudományos tisztviselői, „az intézet céljait szolgáló kutatásokkal, publikálásokkal 
megbízott hazai történetkutatók”, valamint már végzett, a másolásban, kivonatolás
ban stb. segédkező fiatalok közül kerültek ki, és több mint három hónapot — általában 
egy szemesztert, még inkább egy tanévet, gyakran pedig ennél is hosszabb időt — 
töltöttek az intézetben. A külső tagok az egyéb kutatási témákon dolgozó hazai tudó
sok voltak, akik kiküldését a Gyűjteményegyetem javasolhatta, míg a vendégek 
-  Bécsben tartózkodó magyar kutatók -  számára az igazgató rövidebb időre adhatott 
engedélyt az intézetben lakásra. Egy 1924 őszén Klebelsberg és Friedrich Schmidt- 
Ott, a Notgemeinschaft der deutschen Wissenschaft elnöke közötti megállapodás 
eredményeként 1925 tavaszától három szobát német vendégkutatók számára tartottak 
fenn; cserébe a németek magyar tudósokat fogadtak athéni, firenzei és berlini 
intézeteikben.

Sajnos az intézet tagjairól készült különböző kimutatások más és más szempontok 
szerint készültek, általában az egyazon forrástípuson belül is következetlenül. Igen 
nehéz tehát az intézet belső és külső tagjairól, illetve vendégeiről pontos statisztikát 
összeállítani. Jómagam -  a lehető legtöbb forrás bevonásával és összehasonlításával -  
161 belső, esetleg kültagként az intézetben tartózkodó ösztöndíjast regisztráltam. 
Hasonló eredményre jutunk, ha az 1923/24. tanévtől az 1941 /42-ig minden esz
tendőről megjelent hivatalos jelentések adatait összegezzük. (Itt persze figyelembe 
kell vennünk azt is, hogy 1920 őszétől 1923-ig és 1942 nyarától 1945-ig hiányoznak 
a kimutatások.) Eszerint ebben az időszakban összesen 209 esetben -  ez az esetszám 
az ismételten ösztöndíjhoz jutottak miatt mintegy 150 személyt takar -  voltak az 
intézetnek belső tagjai. Közöttük olyan tudósok mint Alföldi András, Bakács István 
János, Baranyai Béla, Baráth Tibor, Benda Kálmán, Berlász Jenő, Bobula Ida, Csóka 
Lajos, Deér József, Domanovszky Sándor, Ember Győző, Fekete Lajos, Fleischer 
Gyula, Gyóni Mátyás, Hadnagy Albert, Hajnal István, Házi Jenő, Hermann Egyed, Ila 
Bálint, Jakó Zsigmond, Jánossy Dénes, Kelényi Béla Ottó, Komoróczy György, 
Kosáry Domokos, Komjáthy Miklós, Kumorovitz Bernét Lajos, Lukinich Imre, 
Mályusz Elemér, Mérei Gyula, Miskolczy Gyula, Paulinyi Oszkár, Perényi József, 
Pleidell Ambrus, Ravasz Borbála, Salacz Gábor, Sinkovics István, Steier Lajos, 
Szabó István, Török Pál, Váczy Péter, Zádor Anna, Zsinka Ferenc. Mindehhez még 
azt is hozzá kell tennünk, hogy nemcsak a Bécsi Magyar Történeti Intézetnek, de a 
Collegium Hungaricumnak is számos történész ösztöndíjasa volt (pl. Fekete Nagy 
Antal, Genthon István, Eperjesy Kálmán, Barta István, Mol lay Károly, Sashegyi 
Oszkár). Néhányan pedig (mint Pálfy Ilona, Mezősi Károly, Lederer Emma, Szilágyi 
Lóránd, Waldapfel Eszter, Czeglédy Károly) a Collegium ösztöndíja mellett — tér-
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mészetesen más időpontban — a Történeti Intézet tagságát is elnyerték. Az Intézet 
vendégeként pedig valamennyi , jegyzett” magyar történész hosszabb-rövidebb időt 
töltött a Testőrpalotában.

A Collegium Hungaricumba a történészeken kívül már valamennyi tudományág 35 
év alatti, legalább közepes szintű német nyelvtudást igazoló képviselői pályázhattak. 
1928-ig, majd a negyvenes évek elejétől, nők nem jelentkezhettek. Kezdetben az 
itteni ösztöndíj célja kettős volt: szaktanulmányi továbbképzés -  elsősorban germa
nistáknak és a magyar középiskolák jövendő német szakos tanárainak —, valamint a 
tudományos kutatómunka lehetőségének biztosítása. Ennek megfelelően -  a Történeti 
Intézettel szemben -  a második tanévet elvégzett, német szakos egyetemisták is tag
jai lehettek a Collegiumnak. Egészen 1933-ig, amikortól már ide is csak végzett fiata
lok kérvényezhették felvételüket. A többnyire egész -  néha akár több -  tanévet, 
ritkábban egy-egy szemesztert a Gárdapalotában lakó ösztöndíjasok 90 %-a a ma
gyar államtól, a többiek a magyar törvényhatóságoktól, minisztériumoktól, 
alapítványoktól kaptak támogatást. Voltak „félfízetéses” és „fizetéses” tagok is, 
akiknek ugyanolyan előképzettséggel kellett bírniuk s ugyanolyan jogokat élveztek, 
mint a többiek. 1935-től, az ebben az évben a magyar—osztrák „szellemi 
együttműködésről” kötött kulturális egyezmény értelmében az osztrák állam által 
fizetett magyar „csereösztöndíjasoknak” is -  évente 2—2 főnek -  a Palotában volt az 
otthonuk. (Egészen az önálló osztrák állam 1938-as megszűnéséig.) Az ösztöndíja
soknak minden tanév október elejétől, illetve közepétől -  majd 1933-tól november 1- 
jétől -  július közepéig teljes ellátást, azaz ingyenes lakást, fűtést, világítást, kiszol
gálást (!), napi háromszori étkezést (a háborús időszakban „étkezési váltságot”), 
mosást és orvosi kezelést biztosítottak a Collegiumban, s tanulmányi kiadásaik, 
valamint szaktudományi munkájuk költségeit (utóbbiakat 1933-tól már csak részben) 
is kifizették. A harmincas évek elejéig: „a kollégiumban az általános művelődési 
képzés előmozdítására a következő intézmények szolgálnak: német, valamint francia, 
angol vagy’ olasz nyelvtanfolyamok; rendszeres előadások valamennyi tagot egyaránt 
érdeklő művelődési kérdésekről az irodalom, történelem, műtörténet, ter
mészettudományok stb. köréből. Van alkalmuk a tagoknak sportolásra is (vívás, svéd
torna, kirándulások) Valamennyi kollégistának — még a „fizetéseseknek” is — iga
zolnia kellett munkateljesítményét, összefoglaló jelentést kellett írnia az Ösztöndíj- 
tanácshoz.

A Collegiumba a kultuszminisztériumnál, majd 1928-tól az Országos Ösztöndíj- 
tanácsnál lehetett pályázni. A nyilvános — a hivatalos Budapesti Közlönyben, 
valamint az egyetemeken, főiskolákon, kutatóintézetekben és közgyűjteményekben 
meghirdetett -  pályázat beadási határideje kezdetben április, 1930-tól a február 20-a 
körüli időpont volt.

Az ösztöndíjasok száma az első esztendőben, 1924/25-ben 18 volt, ezután 1929-ig 
állandóan emelkedett, majd stagnált, 1931-től pedig radikálisan -  a felére — csökkent. 
A harmincas években már csak évente 12— 17 fiatal kapott valamilyen formában 
támogatást. Érdekes módon a háború alatt ismét több ösztöndíjas lakott a Palotában. 
Bár az eltérő szempontú kimutatások ez esetben sem könnyítik meg az intézet 
történetét kutató történész dolgát, számításaim szerint az 1924-es alakulástól
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1944/45-ig kb. 480 esetben több mint 350-en kaptak a Collegiumba három hónapnál 
hosszabb időre szóló ösztöndíjat; a vendégek száma pedig sok-sok százra rúgott. A 
két intézményben tehát összesen mintegy 700 esetben kb. 500 fő tartózkodott három 
hónapnál hosszabb ideig. A Collegium ösztöndíjasai voltak -  a korábban fölsorolt 
történészeken kívül -  pl. Keresztury Dezső, Lengyel Béla, Treml (Tamás) Lajos, 
Mendöl Tibor, Jókay Zoltán, Ujváry Dezső, Eckmann János, Horváth Barna, Katona 
Jenő, Kubacska András, Péczely László, Lajos Iván, Szép Ernő, Szendrey Ákos, 
Ottlik László, Zemplén Béla, Kalmár János, Szabolcsi Bence, Koch Sándor, Láng 
Sándor, Bibó István, Bogsch László, Buday Kálmán, Hartnagel Erzsébet, De Chatel 
Andor, Fél Edit, Pakucs Béla, Sárkány Oszkár, Kosa János, Telegdi Zsigmond, Gál 
István, Kerényi András, Tálasi István, Wessetzky Vilmos, Juhász Lajos, Vályi Nagy 
Tibor, Rosdy László, Gyallay Pap Domokos, Kéry László.

A sokba kerülő külföldi „elitintézetekkel” szemben megnyilvánuló ellenérzések és 
ellenvetések dacára: az ösztöndíjasok névsorán, tudományos teljesítményén és későb
bi életpályáján végigtekintve, a Collegium Hungaricum és a Történeti Intézet 
vonatkozásában igen komoly eredménnyel járt az állami ösztöndíjakció. A itt időzöt- 
tek többsége -  mintegy kétharmada, háromnegyede — a negyvenes évek közepéig 
bekerült a magyar értelmiségi elitbe, s gyakran (igaz, 1945-től, majd 1948-tól sokszor 
már az emigrációban) még az ötvenes, hatvanas és hetvenes években is vezető 
szerepet játszott.

A Collegium és a Történeti Intézet tudományos eredményei
Klebelsberg tudatos forráskiadvány-programjának 1918— 1920 közötti alapozó 

munkálatai során a bécsi levéltári anyagot legjobban ismerő magyar történészek-le- 
véltárosok határozták meg azokat a témákat, amelyekre a legtöbb, illetve a legérdeke
sebb magyar vonatkozású iratanyag található, majd a forráskiadás-sorozat mintaszerű 
tervezetét is elkészítették. Csak ezután kezdődtek el a Fontes-kötetek megjelentetése 
céljából indított bécsi kutatások.

A Bécsben kutató magyar történészek óriási segítséget kaptak a levéltári likvidációs 
bizottság tagjaitól, majd 1927-től a magyar levéltári delegátusoktól. A magyar kor
mány a Monarchia fölbomlását követően azonnal bejelentette társtulajdonosi igényét 
az egykori „közös levéltárakra”. A megegyezés e területen sokkal hamarabb és simáb
ban történt, mint pl. a múzeumi és a könyvtári állomány esetében. Az egykori 
Monarchia kultúrjavainak kezeléséről zajló osztrák—magyar tárgyalásokon sikerült 
elérni, hogy 1921-től a Kriegsarchivban, 1922-től pedig a Haus-, Hof- und Staats-, 
valamint a Hofkammerarchivban magyar levéltári kiküldöttek dolgozhassanak. 
Rendkívüli szerepe volt ebben Károlyi Árpádnak, aki — Szekfű és Eckhart segít
ségével -  a magyar jogigényeket megfogalmazta. Ezek értelmében írták aztán alá 
1926 májusában az 1927. január 1-jén életbe lépett badeni levéltári egyezményt. 
Eszerint: 1. Magyarország visszakapta a kizárólag magyar provenienciájú, tisztán 
magyar szellemi tulajdonnak tekinthető irategyütteseket; 2. a két állam közös szelle
mi tulajdonának nyilvánították a központi államigazgatás 1526— 1918 közötti, 
legalább részben magyarországi hatáskörű szerveinek működése során keletkezett 
állagokat; 3. állandósították a levéltári delegáció intézményét.

A Bécsi Magyar Történeti Intézet által biztosított kutatási lehetőségek a magyar
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történettudomány további fejlődésére is rendkívüli hatással voltak. Mindenekelőtt az 
újkori magyar történelem forrásainak mintaszerű kiadása, illetve ezek rendkívül szín
vonalas földolgozása révén. Köszönhetően annak, hogy a példás alapossággal kidol
gozott és megfogalmazott, szakmailag is felsőfokú program nem csupán terv és igény 
maradt, hanem részben meg is valósult.

Klebelsberg minisztersége idején, a Fontes-tervek megvalósítása érdekében még 
össze lehetett fogni a később egymással szembekerülő historikusokat, közös munkára 
lehetett megnyerni őket. A húszas években nagyjából egyidőben dolgoztak a Fontes- 
köteteken az ezután a legkülönfélébb irányba tartó tudósok: Károlyi Árpád, Angyal 
Dávid, Szekfu Gyula, Mályusz Elemér, Hajnal István, Domanovszky Sándor, Steier 
Lajos, Thim József, Miskolczy Gyula, Lukinich Imre, Baranyai Béla, Viszota Gyula, 
Iványi-Grünwald Béla; azaz a két világháború közötti időszakban amúgyis „aranyko
rát” élő magyar történettudomány színe-java. Kutatók, akiket csak Klebelsberg tudott 
együtt tartani, akiket csak Klebelsberg tudott egyazon cél érdekében mozgósítani.

1921 -tői, Károlyi Árpád Széchenyi István döblingi irodalmi hagyatékát földolgozó 
könyvének megjelenésétől 1944-ig folyamatosan, összesen 24 cím alatt, 42 kötetben 
jelentek meg a Fontes-kiadványok. Csak néhány olyan esztendő volt, amikor egy 
kötet sem látott napvilágot: 1923 (ekkor viszont az eredetileg szintén a bécsi 
intézethez kapcsolódó, de végül torzóban maradt sorozat, a Magyarország törökkori 
történetének forrásai egyetlen kötete hagyta el a sajtót), valamint az 1931-es év és az 
1941— 1943 közötti időszak. A legtöbb kötet a Klebelsberg-időszakban jutott el a 
szakközönséghez: a „Gróf’ életében 25 jelent meg. Az átlagosan 50 íves kötetek az 
iratok eredeti nyelvén (latinul, németül, magyarul, franciául, szerbül, horvátul, 
szlovákul), jegyzetekkel kiegészítve, név- és tárgymutatóval ellátva jelentek meg. 
Bevezető tanulmányaik jóval igényesebbek és terjedelmesebbek voltak a megszokott
nál: általában alaposan körbejárták a kérdés történetét és a kiadott iratokon kívül föl
használták azokat is, amelyeket a kutatások során kiválogatottak, ám végül kihagytak 
a kötetből. A bevezetések többsége a vaskos kiadványok egyhannadát—egynegyedét 
tette ki. Hiba volt azonban, hogy az eredeti nyelvükön közölt forrásokat kizárólag 
magyar regesztákkal és jelzetekkel látták el, és hogy a kötetek cime és tartalomjegy
zéke is magyarul volt megadva. így a környező országok történészei kevésbé 
ve(he)ttek tudomást e kiadványokról -  holott általában ezek az ő szempontjukból is 
roppant fontosak lettek volna. Annál is inkább, mivel a Fontes-kötetek egy része 
olyan forrásokat is közölt, illetve földolgozott, amelyek az 1927. július 15-i, a 
Testőrpalotával szemközti Igazságügyi Palotában kiütött tűzvész martalékai, illetve 
az 1944— 45. évi bombázások és pusztítások áldozatai lettek.

A látványos eredmények ellenére az eredeti, 1917-—1920 között megfogalmazott 
Fontes-célkitűzéseknek csak kisebb része valósul(hatot)t meg. A tematikailag igen 
gazdag Fontes az újkori magyar történelem hézagainak föltárását vállalta, aminek 
maradéktalanul nem tudott (nem is lehetett volna) megfelelni. Valószínű, hogy 
Klebelsberg és a bécsi magyar levéltárosok szándékosan állították ilyen magasra a 
mércét, hiszen tudták: e tervek töredékének a teljesülése is óriási hasznot hoz a ma
gyar történettudománynak. így, bár a sorozat köteteinek többsége mintaszerű, komoly 
elismerést kiváltó kiadvány volt, a különben igen fontos kérdéseket tisztázó, ám



Ujváry Gábor 67 Tanulmányok

szűkebb témát elemző és bemutató kötetek mellett csak néhány nagyobb terület ala
posabb feltérképezése történ(hetet)t meg. Széchenyi munkái 13, a nemzetiségi kérdés 
történetéről szóló forrásoké 8, József nádor iratai és a Naplók, emlékezés ek-sorozat 
4-4, a Kossuth-emigráció aktái 3 kötetben jelentek meg. Ez összesen 32 kötet a 42- 
ből, ami viszont azt jelzi: egy-egy megkezdett témát igyekeztek minél teljesebben 
körüljárni.

A Fontes mellett még sok-sok könyv, tanulmány, forrásközlés és cikk megjelenése 
köthető a Bécsi Magyar Történeti Intézetben folytatott kutatómunkához. Az 
Intézetnek saját periodikája is volt: Angyal Dávid kezdeményezésére 1931-től 1940- 
ig 10 kötetben láttak napvilágot az Évkönyvek, amelyek kezdettől fogva a Magyar 
Tudományos Akadémia anyagi támogatásával jelentek meg. Tíz kötetükben 85 ma
gyar és 30 német nyelvű tanulmányt adtak ki a legkülönbözőbb történeti témákról. 
Egy-egy évkönyvben kezdetben 15-20, sőt, 1934-ben már 23 értekezést nyomtattak 
ki; 1936-tól 10 alá csökkent, 1938-ban 3, 1939-ben és 1940-ben 4 volt az értekezések 
száma. Az 1940-es évfolyammal megszűnt Évkönyvek felélesztésére a második 
világháború után is történtek kísérletek. A szép tervekből azonban -  az Intézet és a 
Collegium Hungaricum tevékenységének 1948 utáni szünetelése miatt -  semmi sem 
lett...

Az intézeti tagok bécsi kutatómunkáját, közvetve vagy közvetlenül, a korszak nagy 
történeti összefoglalásai is fölhasználták, értékesítették. A „Hóman-Szekfü” Szekfű 
által írott köteteiben igen sok utalás történik a Fontes-kötetekre, az ösztöndíjasok 
bécsi forrásokat földolgozó tanulmányaira. A Domanovszky szerkesztette Magyar 
Művelődéstörténet öt kötetében pedig jó néhány egykori intézeti tag (így Deér József, 
Váczy Péter, Kring Miklós, Sinkovics István, Szilágyi Lóránd, Mályusz Elemér, 
Paulinyi Oszkár, ifj. Szentpétery Imre, Lukinich Imre, Szabó István, Berlász Jenő, 
Vácz Elemér, Juhász Lajos, Höllrigl József, Ember Győző, Bakács István János, 
Csapodi Csaba, Hermann Egyed, Csóka J. Lajos, Haraszti Emil, Miskolczy Gyula, 
Párdányi Emil, Hajnal István, Tóth László, Hajdú János) írása olvasható; ezek nagy 
részében -  természetesen -  a korábbi bécsi kutatásokat is hasznosították. Ugyanígy 
igen sok bécsi levéltári anyagra hivatkoztak az 1635-ben alapított nagyszombati 
egyetem és annak jogutódja, a Pázmány Péter Tudományegyetem három évszázados 
történetét bemutató kötetekben is.

Mint már említettem, a Collegium Hungaricum tudományos presztízse a Történeti 
Intézeté alatt maradt. Ennek ellenére teljes joggal állította Lábán Antal már 1932-ben, 
hogy: ,, /./ A bécsi kollégium nyolc éven át a hazai tudományos élet szempontjából 
értékes új generációt nevelt és a kollégium tagjainak szaktanul mányi... eredményeiről 
számos professzori elismerő bizonyítványon kívül két és félszáz -  magyarországi és 
külföldi lapokban megjelent — szaktanulmány tesz tanúbizonyságot. 2./ A bécsi 
Collegium Hungaricum tagjai igen csekély kivételektől eltekintve visszatérésük után 
(Magyarországon is) igen derekasan megállották helyüket... 3./ A bécsi Collegium... 
a magyar szellemi és szaktudományi életnek a külföld előtti föltárása szempontjából... 
jelentős munkát végez.” Az 1935-ös magyar-osztrák kulturális egyezmény szerint 
pedig ,,a bécsi Collegium Hungaricum volt ösztöndíjas tagjai tollából eddig több 
mint 750 tudományos tanulmány jelent meg”. A Collegiumnak is volt egy önálló
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sorozata, a Collegium Hungaricum füzetei. Összesen 13 jelent meg belőle, első darab
ja  — amelyet az igazgató, Lábán Antal írt a Gárdapalota és a Collegium történetéről -  
kivételével valamennyi ösztöndíjasok: Pálfy Ilona, Eperjesy Kálmán, (Tasnádi) 
Kubacska András, Hegedűs Lajos, Szép Ernő, Müller Gyula, Nagy Irén, (Solt) 
Speneder Andor, Baráth Jenő, Skala István, Borbély Andor és Nagy Júlia, valamint 
Lakatos Géza tollából; kettő német, a többi magyar nyelven.

Miskolczy Gyula 1946-ban leírt gondolatait kölcsönvéve, a Történeti Intézetről 
nyugodt szívvel elmondhatjuk: „a M. Tud. Akadémia kivételével nem volt még egy 
olyan szerv, amely legnemzetibb tudományszakunkért annyit tett volna, annak 
fejlesztése körül olyan érdemeket szerzett volna, mint ez a kis intézet. Ennek az 
intézetnek kizárólagos érdeme, hogy újabbkori történelmünket ismerni kezdjük, job
ban, mint bármely Duna-völgyi nép a maga újabb történelmét és hogy történeti szem
léletünk realisztikusabbá, illúziótlanabbá, módszerében modernné vált. Elég arra az 
impozáns kiadványsorozatra hivatkozni, amely Magyarország Újabbkori 
Történetének Forrásai cím alatt jelent meg s amelyhez foghatót az első világháború 
után talán Európának egyetlen népe sem tudott létrehozni, valamint a M. Történet
kutató Intézet Évkönyvének tudományos és metodikai szempontból magas színvonalú 
tíz kötetére. Ennek az intézetnek a megszüntetése, nyugodt lélekkel mondhatom, a 
legértékesebb munkát végző magyar külföldi intézet megszüntetését jelentené. Nem 
szabad elfeledni, hogy ez az intézet van a bécsi hatalmas közgyűjtemények, levéltárak, 
múzeumok, könyvtárak anyagának magyar szempontból való feldolgozására hivatva. 
Ez a munka időben korlátlan, még generációk megfeszített szorgalma sem tudja 
elvégezni." -  „Elvégre nem tudunk változtatni azon a tényen, hogy négyszáz éves 
múltunk legfontosabb levéltári, sőt művészeti dokumentumait a bécsi levéltárak, a 
bécsi Nationalbibliothek, sőt bizonyos fokig a bécsi nagy múzeumok őrzik és hogy a 
magyar tudósok és művészek százszámra Bécsben tökéletesítették tanulmányaikat. Ha 
Béccsel megszakad az összeköttetés, akkor megszakad az összeköttetésünk a saját 
múltunkkal" -  jelentette ki, szinte előre látva, megjósolva a néhány évvel ezután 
bekövetkező helyzetet. Abban is igazolta őt az azóta eltelt ötven esztendő, hogy 
(legalábbis e tekintetben) „megismétlődik újra a történelem, és Bécs az lesz, ami a 
XVIII. században volt: valóban közvetítő nagy kulturális áramlatok szolgálatában..., 
hogy szellemiségünk fejlődésében Bécs szerepe a jövő években -  mennyi időre, azt 
még senki sem mondhatja meg -  a közelmúlttal szemben inkább növekedni, mint 
csökkenni fog. ”

1998 őszére teljesen megújul a Collegium Hungaricum 1963-ban megnyitott 
Hollandstrasse-i épülete. Bízunk benne, hogy az olyannyira szükséges, külső és belső 
átalakítás csak a múlt egy szeletével -  az 1963— 1990 közötti időszakkal -  való sza
kítást fogja jelképezni. Bízunk benne, hogy végre visszatérhetünk vállalható és követ
hető hagyományainkhoz; hogy (Miskolczy szavait átértelmezve) a magyar 
tudományos élet számára Bécs, a Collegium Hungaricum és az újra alapított Magyar 
Történeti Intézet az lesz, ami a két világháború közötti időszakban volt: a fiatal ma
gyar értelmiség elit- és továbbképző központja, a magyar történettudomány fontos 
műhelye.
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Rathmann János

Makó Pál és a tereziánus Becs

„A felvilágosodás korában nem találunk 
még egy olyan magyar származású tu
dóst, aki a hazai pedagógia egészére és 
ezen belül a matematika oktatására oly 
mély hatást gyakorolt volna, mint Makó 
Pál.”

(Szénássy Barna)

A tereziánus korszakban Bécs felpezsdült állapotot mutatott: az itt élő vagy az ide járó 
magyar fő- és középnemesség számos szellemi élményt szerezhetett. Megújult a szín
ház, az opera, felfrissült a szépirodalom is. Egészében a modem művelődési 
törekvések európai szintet mutattak, melyek magyar részről irigységgel vegyes 
csodálatot váltottak ki.

Az irigység oka, hogy a tartós nehézségekkel küzdő magyar köznemesség képtelen 
volt ezt utánozni, például gyermekét a bécsi egyetemre küldeni. A legtöbb -  főként 
katolikus — nemes ifjú be kellett hogy érje a nagyszombati egyetem lehetőségével, 
míg a kálvinisták és az evangélikusok kis számban a német protestáns egyetemekre 
kerültek be.

A közigazgatási teendők ellátására a Mária Terézia által alapított bécsi Theresianum 
volt hivatott felkészíteni a nemesi rendet. És a maga nemében páratlan intézmény 
színvonalának emelésére mindent meg is tett a bécsi kormányzat; a cél fontossága 
miatt megnyerve -  vagy ide utasítva -  a bécsi egyetem legjobb professzorait. így 
került ide Makó Pál Európa-hírű matematika professzor és oktatásreformer is, aki 
több mint egy évtizeden át többféle tárgyban fejtett ki oktató tevékenységet.

A végzett -  nem nagy számú -  magyar hallgatók között találjuk Széchenyi Ferencet 
és Festetics Györgyöt is.

A bécsi szellemi életben sok minden virulhatott, csak a francia radikális filozófiai 
irányzatok (a Diderot -  d’Alembert-vonal) nem. Hiányzott -  leginkább — az ehhez 
szükséges szabad vitaszellem, a szabadszellemű szalonok, kávéházak, könyvkiadók, 
amelyek a párizsi szellemi élet gazdagságához képest itt-ott nyújtottak csak 
lehetőséget.

A szabadkőműves páholyok és a rózsakeresztesek, német mintára és németországi 
irányítással, létrejöttek ugyan (pl. Ignaz von Born, a magyar kémikus aktív részvé
telével), ám kérészéletűek voltak. Másrészt, ahol életben maradtak, ott a kormányzat 
megpróbálta őket a felvilágosult abszolutizmus szolgálatába állítani.

Makó Pál a bécsi katolikus felvilágosodás egy sajátos változatát képviselte. 
Azoknak a korábbi jeles magyar vagy magyar származású természettudósoknak a
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sorába tartozott, akik közül a kémikus Bőm Ignácot, a fizikus Segner János Andrást 
ma már Európa-szerte elismeri a tudománytörténet, míg Makó elismerése még várat 
magára.

Történeti érdemei mellőzésének szemléleti okai voltak: sem a jezsuita rendhez való 
tartozása, sem a tereziánus felvilágosodás-vonal követése, pl. az iskolareformban 
(Ratio educationis) való közreműködése nem illett a „haladó” felvilágosodáskép 
keretei közé. így szakadt szét gazdag tudós személyisége mozaikokra: egy külön- 
külön élő „epigon fizikus”, „önállótlan matematikus” és „vonalhű” -  vagyis a kora
beli udvari politikai vonalhoz hű -  wolffiánus filozófus mozaikjaira. Munkásságát 
ennek megfelelően nem kerülhette ugyan meg sem a fizikatörténész1, sem a matema
tikatörténész2, sem a neveléstörténész3, de mind csak a maga szűk körében akarta 
értelmezni, sőt a magyar filozófiatörténet -  oly sok más feledékenysége mellett -  az 
ő munkásságát sem méltatta interpretációra.

Makó Pál korántsem a tipikus jezsuita életutat járta be, sőt szinte mindenben rend
hagyó volt. Nem illett rá sem a jezsuitaoktatással szemben -  az ő korában -  gyakran 
hangoztatott ellenvetés, hogy korszerűtlen, hogy megrekedt az arisztotelészi -  Szt. 
tamási vonalnál, hisz ő egészen Leibnizig jutott, sem az, hogy iskolai módszertanában 
megkövült skolasztikus fogásokat alkalmazott, hiszen az ő tankönyveit a fogalmi tisz
taság jellemezte.

Arra a kérdésre sem válaszoltak életrajzírói, honnan meríthette az integrál- és dif
ferenciálszámításra vonatkozó, a 18. század hatvanas éveinek elején 271 oldalon 
megírt kitűnő könyvének ismereteit. Hiszen a felsőbb analízist sem Trencsénben, sem 
Nagyszombatban, sem Grácban (ahol néhány szemesztert töltött), sem a Dunai- 
Monarchia más egyetemein nem tanították, ahol ő iskoláit végezte. Christián 
Wolffnak állítólag olyannyira szeretett írásaiból sem vehette át, hiszen Wolff, mate
matikaprofesszor létére, semmi érdeklődést nem mutatott nagyszerű mesterének, 
Leibniznek legzseniálisabb alkotása, az 1684-ben megjelentetett integrál- és differen
ciálszámítás iránt. A debreceni hímeves polihisztor, Hatvani István szerencséjében 
sem volt része, aki a leibnizi analízis akkoriban legjobb európai műhelyében, 
Bázelben a Bernoulli fivéreknél járhatott, de aki még így sem volt képes összefoglaló 
analízis megírására. A kitűnő kortárs, a kantiánus Anton Kreil is nagyra becsülte 
Makó újszerű könyveit.4

Mindebből következik, hogy Makó Pál esetében egy feltételezett önállótlansággal, 
„eltanulással”, átvétellel szemben fel kell tételeznünk egy igen alapos és elmélyült 
önálló kutatómunkát, amely
1. meglátta Leibniz művében — bár bizonnyal Bernoulli közvetítésében -  a nagy 

matematikai nóvumot;
2. képes volt annak minden gondolati bonyolultságával megbirkózni,
3. elsajátítani, adoptálni, s a geometria és fizika számos jelenségére (pl. a rugalmas 

ütközésre, a fénytörés és visszaverődés jelenségeire, mechanikai szerkezetek 
szögszámításaira) önállóan alkalmazni (lásd példáit, amelyeket legalább 50 évig 
átvettek).

Csak így érthető meg az a — ma is -  imponáló történelmi tény, hogy az osztrák pro
fesszorok legnagyobb csodálkozására és bámulatára, akik ezt csak hírből ismerték,
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Makó volt az, aki elsőként merészelt a bécsi egyetemen differenciál- és integrál- 
számításról szóló előadást tartani, nagy-nagy sikerrel. Nyilvánvaló, hogy ezzel a tet
tével megelőzte korát.5

Ami pályáját és forrásait illeti, az irodalom egyáltalán nem említi a gráci egyetemen 
diákként eltöltött szemesztereit. Gráci egyetemtörténeti kutatásaim alapján ennek 
nagy jelentőséget tulajdonítok, éppen a 18. század első felének gráci egyetemi (ter
mészettudományi és matematikai) hagyományai miatt.
1. Grácban a 18. sz. első felében az egyetemnek még mindig jezsuita jellege ellenére 

erősen élt a /fe/j/er-hagyomány.
2. Kitűnő fizikusok és matematikusok tanítottak, Karl Scherffer a modern fizika ered

ményeit elvitte Grácba, amit S. Leopold Biwald folytatott. Taupe, a jeles mate
matikaprofesszor is aktívan működött; Paul Guldin és szakkönyvtára a ter
mészettudományok terén jeleskedett, s jó érzékkel adoptálták az akkori európai 
tudomány nóvumait, s ennek nyomán be tudtak törni, és éppen ezért a ter
mészettudomány felől támadtak a newtoni-leibnizi eszmék.

3. A gráci jezsuiták kitartottak az arisztoteliánus — tomista -  skolasztikus teológiai 
hagyomány mellett, s megpróbáltak szembeszállni a modern áramlatokkal, pl. a 
leibnizi filozófia Wolff-féle megfogalmazásával.

A jezsuita egyeduralomnak a janzenisták vetettek véget — mint ismeretes (bekerül
tek az egyetemi tanárok közé, -  éppen Mária Terézia parancsára -  nem jezsuita, de 
augusztiánus teológia-professzorok; majd megalapították a jogi fakultást is.)

A 18. századtól megindult gráci fejlődés úgy (is) vált lehetővé, hogy működni 
kezdett egy, a jezsuitákon belüli oppozíció, melynek eredménye egyfajta alkal
mazkodás volt a felvilágosodás követelményeihez. Például 1764-ben Newton legjobb 
kiadásai bekerültek a jezsuita könyvtárba, elkezdődött a tanárok specializációja (nem 
taníthatott mindenki minden fakultáson).

Nos, az egyetemre teológiát tanulni jött Makó idejének nagy részét az akkoriban 
dinamikus erővel előretörő és fellendülő matematika és fizika-tanszakok 
könyvtáraiban, ill. előadásain tölthette, még ha az egyetemi levéltár csak a teológia 
fakultásra való beiratkozásáról ad is biztos hírt számunkra/’

Ami Makó filozófiai nézeteit illeti, arról a magyar fílozófiatörténetírásban csak 
elnagyolt, summázott vázlatokat lehet találni. A legutóbbi munkák -  a piarista eklek
tikusokhoz hasonlítva gondolatrendszerét, őt magát jezsuita eklektikusnak 
definiálják.7

Véleményem szerint jelentősebb gondolkodó annál, semmint hogy ezzel a 
jellemzéssel el szabadna intézni.

A kortársak közül Anton Kreil, német származású pesti egyetemi tanár szépen 
megírt nekrológjában (1793) Makónak Ch. Wolffhoz való közelségét és Leibnizzel 
való szembenállását emeli ki, ám nem hallgatja el a Wolffal szembeni kritikai eszméit 
sem/

A teljes képhez azonban körültekintő történeti elemzésre lenne szükség. 
Mindenekelőtt annak a filozófiai-eszmetörténeti szituációnak a megrajzolására, 
amelyben az eredetien gondolkodó, magányos Makónak a Monarchia viszonyai 
között mozognia kellett: filozófiai előrelépési kísérleteinek akadályai voltak: az
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Ausztriában polgárjogot nyerő, szalonképes Wolff-ban taszítja a lapos pedantéria, 
Leibnizben, a filozófusban meghökkenti a monász-tan és a sok-sok ellentmondás. 
Egyik legjobb ismerője és professzortársa, Anton Kreil, így emlékezik róla: „Logikai 
és metafizikai kompendiumaiban nálunk elsőként alkalmazta Wolff tudományos mód
szerét, száműzve belőle a skolasztikus módszert, megtisztítva e tudományokat egy sor 
haszontalan vitakérdéstől és minden addiginál közelebb hozta őket rendeltetésükhöz. ”

Az itt elhangzott emlékezés megszépítő képét azonban -  valójában -  sok töprengés, 
lelkiismereti kérdés, sőt válság színezi át. Ám Kanthoz, aki ezen ellentmondások 
javarészét képes volt feloldani, eljutni nem tudott. Kant a Monarchiában kezdettől 
fogva nem szalonképes gondolkodó, akit csak illegálisan, a szabadkőművesség állan
dó gyanújával lehetne tanulmányozni.9

Itt lehet valószínűleg megtalálni a makói ingadozás és egyben gondolati 
megrekedés nyitját. Szemléletes ugyanis, hogy Ausztria legnagyobb kantiánus 
szülötte, Karl Leonhard Reinhold sosem tért vissza hazájába: Jénában, majd Kidben 
talált fdozófiai katedrát és miliőt magának és még inkább kantiánus tanainak.

Makó kétévi bécsi fílozófia-professzorság után magának a filozófiának mint 
hivatásnak is búcsút mondott: az újonnan tervezett hímeves Theresianumban betöl
tött előkelő és rangos állásában mindent tanított -  matematikát, kísérleti fizikát és 
mechanikát is csak filozófiát nem.10

Ami a fizikát illeti: valójában Makó Pál korában a monarchiában két szekta 
különült el a fizikában: a newtoniánusoké -  ide tartozott az igen nagy hatású dalmát 
tudós, Roger Joseph Boscowich, aztán Scherffer és lényegében Makó, -  a másik 
oldalon a leibniziánusok szektája -  akik persze többnyire a Wolff-féle rendszerezés
ben kapták a leibnizi tanokat.

Makó tehát, ami a fizikát és természetfilozófiát illeti, világosan a newtoniánusok 
oldalán volt, ami pedig az általános filozófiai kérdéseket illeti, inkább a wolffi felé 
hajlott.

A fizikai tudomány akkoriban új eszméit hazánkban elsőként megértő és propagáló 
Makó tevékenységét Kosáry Domokos emelte ki először művelődéstörténetében, 
utalva Makónak a newtoni fizika új gondolatait interpretáló munkásságára."

Kosáry -  Zemplén Jolán nyomán -  utalt arra is, hogy Makó a newtoni fizikának egy 
Boscowich-féle változatát tette magáévá.12 Ez a megítélés teljességgel helytálló, az 
azóta megjelent szakirodalom is igazolja. Ugyanakkor az is kiviláglott, hogy az 
említett Boscowich-interpretáció együtt járt a kortárs filozófiai irányok értelmezésé
vel is, s eléggé megosztotta a fizikusokat és filozófusokat egyaránt.

Elvont feltételezésünk szerint a természettudományokon nevelkedett, ízig-vérig 
kísérleti fizikus Makónak örömmel kellett volna fogadnia azt a leibnizi törekvést, 
amely — különféle tanaival — összhangba hozta a haladó természettudományokat és az 
istenhitet valló filozófiát. — Hogy a filozófiában Makó mégsem állt egyenesen 
Leibniz oldalára, annak elméleti és történeti okai vannak.

Először is Makó a Leibniz-féle -  igazában sohasem kifejtett -  feloldási kísérleteket, 
a különféle tanokon keresztül, nem tudta elfogadni: ellentmondásait feloldhatat- 
lanoknak tartotta. Ugyanakkor kínálkozott az ebben a korban roppant vonzónak és 
hatásosnak tűnő Roger Boscowich természetfilozófiája, amely feloldani látszott a két 
„szekta” ellentéteit.
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Másodszor: A kor osztrák, cseh és magyar jezsuitái mind jobban közeledtek 
Christian Wolff felvilágosító tanaihoz (pl. a jezsuiták bécsi udvara), mert pl. ezt 
összekapcsolhatónak tartották Boscowich természetfdozófiai tanításaival is (Theoria 
philosophiae naturális 1758 Wien). — Mindezeknek a hatása volt egy ilyen, kettős 
effektus alatt álló „jezsuita Schulphilosophie”, amely nyilvánvalóan eklektikus voná
sokat mutatott fel ugyan, ám mégis alkalmazkodott az új eszmékhez, a „kor 
szelleméhez”.

Valószínű, hogy Makót a roppant energikus, tényleges tudásánál akkoriban sokkal 
nagyobb hatású és befolyású Boscowich térítette el Leibniz követésétől a filozó
fiában. Boscowich természetfilozófiájában a maga teóriájával le akarta küzdeni a 
Leibniz-Newton ellentétet, amennyiben szintetizálta a leibnizi monász-tant a newtoni 
erőfogalommal.13

-  Ennek bonyolult leírása, a pro- és kontra-érvek felsorakoztatása nem e rövid 
tanulmány keretébe tartozik. Mindez ugyanakkor együttjárt azzal is, hogy a szin
téziskísérlet közben Boscowich számos alapvető leibnizi teóriát (pl. a teremtésnek az 
isteni tökéletesség elégséges alapjából való magyarázatát) nem fogadott el, sőt 
hevesen cáfolta őket. Ennek hatására a leibnizi tan egy Boscowich-féle interpretá
cióban már korántsem tűnt olyan szimpatikusnak Makó és elvbarátai szemében és 
nyilvánvalóan olyan irányban befolyásolta őket, hogy ennek csak Wolff-féle rendsze
rezését, főként pedig a wolffi módszertani elemeket értelmezzék pozitívan.

Makó Pál -  úgy tűnik -  aligha volt a filozófiában szuverén gondolkodó, kiváltképp 
nem vonta ki magát Boscowich filozófiai interpretációi alól, ám ez nem jelentette, 
hogy ne jutott volna el különvéleményhez, hogy ne lettek volna a részletekben átgon
dolt interpretációi a korban sokat vitatott leibnizi és wolffi filozófiáról.

Boscowich filozófiai és fizikai tanításai akkoriban gyorsan elterjedtek Ausztriában. 
Ennek minden valószínűség szerint az volt az alapja, hogy tanaiban lehetőséget láttak 
arra, hogy Ch. Wolffal való összekapcsolását megvalósítsák. Gmeiner arról számol be 
könyvében, hogy a ,Jezsuiták Mária Terézia kormányának utolsó évtizedében 
Boscowichot tanították az összes osztrák iskolában, és Scherffer..., Makó, Biwald és 
Horváth írásaikban magyarázták ö t 14

Makó filozófiai és logika-kompendiumai mindenesetre színvonalasak és a maguk 
korában eredetiek voltak, s emellett természetes logikájukkal és szemléletességükkel 
sikert arattak, úgy hogy említett két tankönyve, messze túlélve szerzőjét, 1819-ig 
összesen 14 kiadásban jelent meg.15 Makó gondolati szuverenitása abban is kife
jezésre jut, hogy több ponton eltér Wolfftó! és saját koncepciót követ. Például a 
„velünk született eszmék” descartesi tételét nemcsak elveti Wolffal egybecsengően, 
hanem Locke-ra hivatkozva pozitíve is kifejti az empirizmus tételét. Ebbe bizonyára 
a kitűnő kísérleti fizikus Makó gondolkodásmódja is belejátszik.

Makó gondolatmenetei azt mutatják -  pl. „a világ szükségszerű teremtéséről” vagy 
a „megkülönböztethetetlenségi elv”-ről szóló leibnizi tanok tekintetében -  l6, hogy 
nem az akkoriban szokásos „könnyebb” módszert választotta, vagyis nem Wolfif- 
szövegekből akarta interpretálni Leibnizet, hanem Leibnizet magát olvasta és inter
pretálta, ami filológiailag is igazolható.

Itt jutnak kifejezésre Makó érdemei: kitűnő gondolkodói képessége, az, hogy még
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ilyen körülmények között sem vált epigonná, nem vált a wolfft eszmék egyszerű 
követőjévé, utánzójává, nem vált pl. Baumgartenné, aki -  az esztétikatörténetben ját
szott kitüntető szerepe ellenére -  képes volt osztozni Wolff szinte minden hibájában 
és tévedésében is.

Makó a felvilágosodás gyermeke volt a tolerancia-e Ív széles körű követése mellett 
abban is, hogy tudományos tevékenységében nem ismerte az autoritárius elvet: 
kortárs- és megelőző gondolatmeneteket egyaránt kritika tárgyává tett, és ha kellett, 
kemény bírálatban részesítette, még mielőtt beépítette volna könyvébe. Éles logiká
val, megbízható intellektussal tudott közeledni a legnehezebb és legbonyolultabb 
szövegekhez is.

A Newton-Leibniz-vitában is jellemző és szimpatikus az állásfoglalása. Éppen a 
differenciál- és integrálszámítás Leibniz-féle koncepciója az, amiben nem osztozik a 
Boscowich-féle közelítéssel. Ót sem a felfedezés prioritása, sem az új tétel kifej
tésének formája nem érdekli: ezért nem áll be a Leibnizet Newton ellenében szidal
mazok népes táborába. Ehelyett rájön arra, hogy itt van Leibniz legértékesebb kincse, 
és ezt minden tudásával meg akarja érteni, ki akarja fejteni, hasznosítani akarja, még
pedig a természettudománynak általa áttekintett összes köre számára.

Makó „analízis” könyvének keletkezéstörténetével még adós a történettudomány.17 
Hiszen itt a kérdések egész sora vetődik fel: például a leibnizi új logika megértésének 
a készsége, ami együtt kellett, hogy járjon a hagyományos logika elvetésével. Erről 
azonban hallgat analíziskönyve, s a baráti levelek nagy része is.

Amikor Makó Pál a maga differenciál- és integrálszámításról szóló tankönyvét 
először megjelentette (1764), már 9 esztendeje napvilágot látott a nagy Euler, a 
század meghatározó18, bizonnyal legnagyobb matematikusának hasonló témát feldol
gozó könyve, de még előtte Jacob és Johann Bernoulli e témát boncoló tanulmányai 
is.19 Ez azt jelenti, hogy Leibniz ide vonatkozó korszakos gondolatai a differenciál
számításról („Nova Methodus pro maximis et minimis itemque tangentibus” 1684. 
in.: „Acta Eruditorum”) a 18. század első felében a kontinens akkori leghíresebb 
matematikai iskolájában, a bázeli iskolában, Jacob és Johann Bernoulli kezében, 
valamint a szintén Svájcból induló Euler kezében csodálatos fejlődésnek indultak.

Makó Pál ugyan bizonyára foglalkozott Leibniz eredeti tanulmányával, ám alkotó 
éveiben nem kényszerült arra, hogy a leibnizi nagy eszmét ő építse tovább. Ilyenfajta 
eredetiségre nem is törekedett. Ugyanakkor nem lebecsülhető az a szellemi teljesít
mény, amelyet differenciál- és integrálszámítási könyvének megírása kívánt, bár nem 
léphetünk fel azzal az igénnyel, hogy művét a nagy elődök — Euler és J. Bernoulli -  
tanulmányaival egybevessük. Ilyen módon részben a részletes kidolgozásig jutott a 
leibnizi alapgondolat, részben pedig használhatóvá vált fizikai kísérletek és fizikai 
törvények interpretálásához.

Makó javára írandó, hogy olyan évtizedben látott munkához mint nagyszombati 
matematikus, amikor nemcsak Magyarországon, de a Dunai Monarchiában sem volt 
a bázelihez (Bemoulli-fivérek) vagy a berlinihez (Euler) fogható matematikai iskola 
és ennek folytán a felső iskolai oktatás ezen a téren az említett központok színvonala 
alatt volt, sőt a század meghatározó matematikusainak eredményei még a felső isko
lai körökbe (az oktatásba még kevésbé) sem tudtak behatolni. Makó ilyen
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körülmények között végzett el olyan jellegű -  színvonalas -  közvetítő feladatot, 
amikor tanulmányai, összefoglalásai kizárólag a szakmának, s nem a hazai diákság
nak szóltak, s csak némi reménye lehetett arra, hogy könyvét valahol külföldön — a 
már rendelkezésre álló többi mellett -  tankönyv gyanánt is használni fogják.

Meggyőződésem, hogy a hazai viszonyokat és a diszciplína korabeli dinamikus 
európai fejlődését mindmáig Sárközi Pál, a fáradhatatlanul és dicsérendő tárgysze
rűséggel kutató pannonhalmi tanár, történész, Makó egyetlen hazai monográfusa vizs
gálta reálisan.

„Kerek-gedei Makó Pál és matematikai működése” c. tanulmányában azt írja, hogy 
ezekben az évtizedekben -  vagyis a 18. század 40-es -  70-es éveiben „a differenciál
ás integrálszámításról szóló könyvek egymás után jelennek meg.”20 „Cantor (a neves 
osztrák tudománytörténész) több mint 50 szerző könyvét sorolja fel”21, ahol is „Makó 
Pál szóban forgó könyve méltán sorolható a jobbak közé”.22 Cantor elismerő 
véleményére egy újabb történeti munka szerzője, Szénássy Barna is hivatkozik: 
„Algebra-könyvét Cantor is említi és elismeréssel ir róla”, és „a kor egyik legjobb 
algebrakönyvének tartja.”23

Ha magát a művet nézzük és nem időzünk sokat Makó választékos eleganciájú 
latinságánál, szembe kell tűnjék a szerkezet átgondolt, didaktikus felépítettsége, 
amely egyébként Makó összes könyvének erőssége.

A bevezetőben gondosan igyekszik definiálni a végtelen kicsi és a végtelen nagy 
fogalmát. Az I. könyvben a differenciálszámitással, a II. könyvben pedig az integrál- 
számítással foglalkozik, megtartva azt a korábbi módszerét, hogy az elméleti részeket 
a sok-sok példa követi, és nem feledkezik meg a fizikai alkalmazásról sem.

Izgalmas és még előttünk álló feladat Makó intim tudományos gondolatainak 
feltárása, amelyek tudvalévőén legkevésbé tankönyvekben szoktak feltárulni24, az 
életművét reprezentáló és újra meg újra interpretált kompendiumaiban. Pedig életút
ja őrá mindenekelőtt ez utóbbi feladatot rótta. Amikor Leibniznél -  és feltehetően J. 
Bernoullinál -  olvasta, majd saját könyvében újrafogalmazta a -> 0, a kife
jezéseket, újra el kellett gondolkodnia az ellentmondás (contradictio)-törvény 
értelmezésén, és ezt magyar kutatók közül bizonnyal elsőként tette meg, mégpedig 
partnerek, segéderők nélkül, társtalanul, tudományos magányában. Talán ez az oka, 
hogy Makó az itt támadt gondolatait „zárójelbe teszi”, hallgat róluk. De számol és 
alkalmaz és a gyakorlat újra meg újra őt -  és mesterét, Leibnizet -  igazolja.

Mindezek alapján megérdemli, hogy az utókor -  és benne Bécs és egész Közép- 
Európa -  hálával és tisztelettel emlékezzen rá, a tudósra és tanárra egyaránt, hogy ezt 
a tiszteletet műveinek feltárásával és interpretálásával rója le.
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Makó differenciál- és integrálszámításról írt könyvének címlapja
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Abralap Makó könyvéből
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Gergely Jenő

Az 1912-es bécsi Eucharisztikus Világkongresszus 
és a magyar katolicizmus

Az osztrák-magyar együttélés számos történeti és társadalmi aspektusának egyik 
figyelemre méltó mozzanata a katolikus egyház szervezetének és működésének itteni 
alakulása. Bár kétségtelen, hogy más történelmi keresztény egyházakhoz -  például 
éppen a reformátushoz -  képest a katolikus = egyetemes, tehát nemzetek fölötti és 
univerzális, mégsem független attól a nemzeti és társadalmi közegtől, amelyben 
éppen maga is él.

A Magyar Királyság területén működő katolikus egyház Szent István óta őrizte 
különállását és önállóságát (sőt a térségben missziós küldetést is betöltött), soha nem 
került más impérium egyházjogi függvényébe. Az önálló középkori magyar államiság 
megszűnte -  Mohács -  után sem vált a magyarországi egyház a Habsburg birodalmi 
egyház részévé. Amikor pedig megszűnt a Német-Római Császárság, az új keletű 
Osztrák Császárságban, a Habsburg Birodalomban sem vált a Gesamtmonarchie egy
házának részévé. Ezt az önállóságot többféle közjogi és kánonjogi tényező biztosítot
ta.1

így elsősorban az a tény, hogy a magyar impérium területén élő katolikus egy
házban a 13. századtól kezdve az esztergomi érsek mint prímás gyakorolta az egybe- 
tartozásnak és önállóságának biztosítékát adó prímási jogokat. A főkegyúri jog 
kialakulásával összefüggésben pedig legalább ennyire fontos, hogy azt kizárólag csak 
a mindenkori magyar király gyakorolhatta, és nem a császár. A magyar prímás, majd 
hercegprímás, mint legátus natus közvetlenül az Apostoli Szentszékkel érintkezett, 
így elmondható, hogy a magyar államiság megőrzésében, a birodalmon belüli 
különállás megtartásában igen fontos szerepet kapott a prímási funkció. A rendiség 
időszakában pedig kialakult a püspöki konferencia őse, a prelátusok külön tanács
kozása, amelyen csak a magyar királyság főpapjai vehettek részt.2

Az 1867-es kiegyezés létrejöttével, a kétpólusú Osztrák-Magyar Monarchiában 
pedig -  éppen az abszolutizmus-kori beolvasztási törekvések reakciójaként is -  még 
határozottabban kifejezésre jutott a Monarchia Lajtán inneni részén a magyar katoli
cizmus önállósága. Ezen az a tény sem változtat, hogy az Apostoli Szentszék nunciust 
továbbra is Bécsbe küldött az uralkodóhoz (lévén a külügyek közös ügy), aki azon
ban a nunciust mint magyar király is fogadta. A Monarchia végnapjaiban, 1912 szep
temberében sorra kerülő XXIII. bécsi Eucharisztikus Világkongresszus kiváló 
illusztrálása lehet annak, hogy bemutassuk a kettős monarchia nem dualista katolikus 
egyházán belül megmutatkozó különbségeket, sőt ellentéteket.

Talán az is említést érdemel még a bevezetőben, hogy a bécsi 1912-es kongresszus 
volt az első világháború előtti legnagyobb szabású nemzetközi katolikus rendezvény,
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amint 1938-ban majd a budapesti lesz a második világégést közvetlenül megelőzően. 
Az pedig az osztrák, illetve a magyar katolicizmus pozícióit sejteti, hogy 1912-őt 
követően Bécsben nem került sor újabb nemzetközi eucharisztikus kongresszusra, 
míg Budapest ezt 1938-ban elnyerte.3

Eucharisztia, eucharisztikus kongresszus, világkongresszus
Mielőtt bemutatnánk a bécsi kongresszus előkészítését, lefolyását és abban a ma

gyarok részvételét -  illetve tartózkodását —, röviden összefoglaljuk ennek a külön
leges egyházi rendezvénysorozatnak a forrásvidékét, előtörténetét és mibenlétét.

Először is célszerű tisztázni néhány, nem mindenki által ismert fogalmat. Az 
eucharisztia -  magyarul oltáriszentség -  a katolikus hittan egyik központi fogalma. 
Az oltáriszentség az egyház tanítása szerint a legfölségesebb a szentségek között, 
hiszen magát a kegyelem szerzőjét, Krisztust foglalja magában. Krisztus jelenléte az 
oltáriszentségben az egyik sarkalatos katolikus dogma. Az eucharisztia vételével 
egyesül a hívő lelke Krisztussal. A „hálaadó áldozat” szentmisében történő végbe
menetele mellett azonban már a középkorban kialakult az oltáriszentség, az 
eucharisztia tisztelete, s e tisztelet liturgikus keretei és szabályai is. Ennek első for
mája az ún. úrnapi körmenet, illetve az Űrnapja volt. Az 1240-es években vált az 
Űrnapja az egyetemes egyház kötelező ünnepévé. Végül is az Űrnapjából, és az 
úmapi körmenetből fejlődött ki az eucharisztikus körmenet vagy zarándoklat, majd 
pedig többnapos rendezvényként a kongresszus, amelynek záróakkordja az 
eucharisztikus körmenet volt és maradt. Az Űrnapja egyébként mozgó egyházi ünnep: 
Pünkösd ünnepének nyolcada utáni első csütörtök.4

(Az úmapi körmenet és az eucharisztikus körmenet hasonlóságára utalhatunk egy 
magyarországi, főleg nyugat-dunántúli szokással. Űrnapján a falu vagy kisváros 
főutcáján jobbról és balról 2-2 lombsátrat állítottak fel, a helyi viszonyoktól függően 
tölgy, cser vagy fenyőgallyakból. A templomból induló körmenetben a pap a bal
dachin alatt vitte az oltáriszentséget, ministránsok kíséretében. A hívek az ideillő egy
házi énekeket énekelték és az imákat mondták. A prosecció betért mind a négy sátor
ba. Mivel az évszaknak megfelelően ez a kora nyári virágok időszaka, az oltári
szentség előtt fiatal, általában elsőáldozó korú lánykák és fiúk kosarukból 
virágszirmokat szórtak az útra.)

Az eucharisztia ünneplését és tiszteletét a középkorban elsősorban az eretnekségek, 
majd később a protestantizmus elleni hatékony védekezésként szorgalmazták. A 
szentségimádás, az ima mint ennek formája, kiegészülve a minél gyakoribb szentál
dozással egyértelműen a hitélet elmélyítését, intenzívebbé tételét szolgálta. A modem 
korban, a századelőn X. (Szent) Pius pápa számos megnyilatkozásában szorgalmazta 
az eucharisztia tiszteletének kiterjesztését és elmélyítését. Ekkor már a fő ellenségnek 
a liberalizmus és a szekularizáció számított Róma szemében.

Az első eucharisztikus zarándoklatra Franciaországban került sor, 1874 júniusában 
Avignonban.5 Ezt követően évente ún. nemzeti eucharisztikus kongresszust tartottak 
a vallástalan burzsoázia által uralt Harmadik Köztársaságban. Zola és Maupassant 
világában igencsak érthető, hogy a vallástalan polgári mentalitással szemben az egy
ház és vallás védelmében kísérleteket tettek nagyobb tömegek mozgósítására is.
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Mit is ért a katolikus egyház eucharisztikus kongresszuson?
„Fényes, rendkívüli ünnepség az oltáriszentség tiszteletére. Vannak helyi, egyház

megyei, országos és nemzetközi eucharisztikus kongresszusok. A nemzetközi 
eucharisztikus kongresszusok lassanként az egész katolikus világ ünnepei lettek, s 
fokozódó fénnyel tartattak meg, utóbbi minden második évben. ”6

Az első nemzetközi eucharisztikus kongresszusra 1881 júniusában az észak-fran
ciaországi iparvárosban, Lille-ben került sor. Figyelmet érdemel, hogy nem a tradi
cionálisan vallásos társadalmi rétegek között, hanem a modern polgári társadalom 
marginális helyzetben élő csoportjai között talált először visszhangra az eucharisztia- 
tisztelet, telítődve bizonyos szociális üzenettel is. 1908-ig az Eucharisztikus 
Világkongresszusok kivétel nélkül frankofon területen (Franciaországban, 
Belgiumban) kerültek megrendezésre, az egyetlen kivételt az 1893-as jeruzsálemi 
kongresszus jelentette. London csak 1908-ban kapta meg a rendezés jogát.

Miért tudott ilyen nehezen kitömi ez a katolikus demonstráció a kimondottan kato
likus latin világból? Nyilvánvalóan azért, mert a vegyes felekezetű országokban, ahol 
a katolikusok kisebbségi helyzetben voltak, az eucharisztia megjelenítése, mint a 
katolikus hódítás szimbóluma, erős ellenállásba ütközött. A protestáns környezet 
aligha tolerálta ezt a triumfalizmust, és így a rendezésre sem igen vállalkozhattak az 
ott élő katolikusok. A világháborút megelőző soviniszta légkörben pedig egyenesen a 
nemzeti egység megbontásának vádját válthatta ki ilyen felekezeti demonstráció. A 
kölni kongresszus (1909) a nyugati, Rajna-vidéki német katolicizmus fellegvárában; 
a bécsi (1912) a zömmel katolikus Monarchiában zajlott le. Igazán kisebbségi sors
ban az angol katolicizmus élt, ám a brit birodalom liberalizmusa és toleranciája 
elviselte ezt a „tüntetést” is (1908).

Fontos azt is hangsúlyozni, hogy az Eucharisztikus Világkongresszus rendezését 
nem egyik vagy másik ország, hanem egy bizonyos város nyerte el -  a századfordulón 
már működő állandó bizottság pápai jóváhagyással történő döntése alapján. A 
szerencsés városnak nem kellett feltétlenül fővárosnak lennie.

A századfordulóra kialakult a nemzetközi kongresszusok rendezésének tematikája, 
a lebonyolítás forgatókönyve. Lényeges változás a nemzetközi eucharisztikus kong
resszusok menetében akkor történt, amikor a mozgalom elérte Szent Péter székét, 
eljutott Rómába. Az 1905-ben tartott, sorban XVI. kongresszuson részt vett maga X. 
(Szent) Pius pápa is, az eucharisztikus mozgalom lelkes támogatója. (A részvétel ter
mészetesen csak azt jelentette, hogy a pápa a Vatikánon belül, a Szent Péter bazi
likában zajló rendezvényeken jelent meg, hiszen továbbra is ellenséges volt a viszony 
a pápaság és az olasz állam között. így a pápa magát még mindig fogolynak tartotta, 
és nem lépett ki a Vatikán falai közül.) A pápa elsősorban azzal emelte a nemzetközi 
eucharisztikus kongresszusok tekintélyét, hogy ettől kezdve valamennyi világkong
resszusra elküldte legátusát. (Mint újabban tapasztalhatjuk, esetenként maga a pápa 
személyesen is megjelenik az eucharisztikus világkongresszuson.)

A XXIII. Eucharisztikus Világkongresszus: Becs, 1912. szeptember 12-15.
Az első világháborút közvetlenül megelőző években tartott nemzetközi 

eucharisztikus kongresszusokkal az Apostoli Szentszék igyekezett kifejezésre juttatni
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semlegességét az antant és a központi hatalmak között. Hogy a nagyhatalmak főváro
sai közül mégis Bécs lett a kongresszus helyszíne, azért sejteti, hogy ez a semlegesség 
nem volt egészen tökéletes. E kongresszusok közül fényével és pompájával, de 
méreteit tekintve is kiemelkedett a leginkább konzervatív és katolikus dinasztia 
székvárosában, Bécsben tartott XXIII. Eucharisztikus Világkongresszus, amelynek 
tündöklését állítólag még a folyton zuhogó eső sem tudta elmosni.7 Azt hogy a 
Vatikán számára sem lehetett közömbös a választás, alátámaszthatja az a tény, hogy a 
Monarchia területét tekintve Oroszország után Európa második legnagyobb országa 
volt, 50 milliós lakosságát tekintve pedig Oroszország és Németország után a har
madik helyen következett.

Már a város, a helyszín megválasztása is figyelmet érdemel. Ugyanis, ha a gesztus 
elsősorban az Osztrák-Magyar Monarchiának szólt, úgy a kongresszus helye nem 
feltétlenül csak Bécs lehetett volna, hiszen a birodalom kétközpontú volt, s két egyen
rangú részének, az Osztrák Császárságnak, illetve a Magyar Királyságnak külön- 
külön volt fővárosa Bécs, illetve Budapest. Sőt a dualista mentalitáson túllépve a 
gesztus szólhatott volna a lengyel katolikusoknak, ha a színhely Krakkó, vagy a 
horvátoknak Zágráb, netán a cseheknek Prága és így tovább. De a Szentszéket e téren 
inkább politikai megfontolások vezették. Amint a pápa nunciusát a „közös 
uralkodóhoz”, az osztrák császárhoz és magyar királyhoz küldte, s mivel a császár
király állandó székhelye Bécsben volt, a nuncius is itt állomásozott. (Ritka magyar- 
országi kirándulásokkal.) Tehát ha a Monarchia katolikus népei vetélkedhettek volna 
a kongresszus elnyeréséért, aligha kétséges, hogy Róma az osztrák Habsburgok 
székvárosát, Bécset választja. De éppen arra helyezték a hangsúlyt, hogy a kong
resszust nem egy ország, hanem egy város nyeri el, s ezzel ezt a feszültséget nagyrészt 
feloldották.

A bécsi eucharisztikus kongresszus előkészítése, lebonyolítása, programjai során 
kitűnt, hogy az kizárólag az osztrák katolikusok kezében van, és a magyar egyházi és 
világi katolikusok igencsak egyértelműen háttérbe szorultak vagy vonultak. 
Megállapítható tehát, hogy ez a bécsi eucharisztikus világkongresszus közelről sem 
volt „dualista”. A közvetlen előzményekkel együtt egy hetet kitevő rendezvények tar
talmi rekonstruálását lehetővé teszi, hogy 1913-ban vaskos kötetben közreadták az 
ünnepségsorozat „Protokollját” egy ún. Bericht formájában.* A bécsi kongresszus 
nem annyira gondolati és eszmei gazdagságával, az éjszakai szentségimádások 
ellenére sem intenzív lelkiségével tűnt ki, hanem sokkal inkább a pazar fényű 
körmenetekkel, felvonulásokkal, a Rotunde-ban tartott több ezres ünnepi ülésekkel 
(Festversammlung) lehet jellemezni, amelyek egyértelműen a dinasztia hatalmát és a 
Gesamtmonarchie önteltségét sugallták.

Talán az is vezette a bécsi kongresszus rendezőit, hogy megmutassák: ahogyan a 
magyarok 1896-ban a millenniumi tündökléssel a maguk nagyhatalmi illúzióit 
erősítették, nekik is van hasonló illúziójuk. Náluk azonban nem lévén a Szent Istváni 
állameszmével egyenértékű politikai ideológia, ezt a katolikus Habsburg-mítosz 
helyettesítette. Mindez a katolikus barokk birodalomszerte élő hagyományaiból 
táplálkozott; a barokk egyházkép és mentalitás adekvát eszközei a látványos ünnep
ségek, körmenetek voltak.
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Az eucharisztikus világkongresszus idején az osztrák katolikus egyház élén Franz 
Nagl bíboros, bécsi hercegérsek állt. A bíboros ekkor azonban már idős és 
betegeskedő ember lévén, nem igen vállalt aktív szerepet az eseményekben. 
(Egyébként rövidesen, 1913. február 4-én elhunyt.) Az elnökség, illetve a rendezést 
koordináló igazgatóság (direktórium) alá különféle előkészítő bizottságok tartoztak: 
propaganda, sajtó, lakás, közlekedési, pénzügyi, rendezvényi, körmeneti, továbbá a 
Monarchián belüli nemzeti szervező bizottságok.

X. (Szent) Pius pápa legátusaként Wilhelm van Rossum bíborost küldte Bécsbe. A 
holland születésű Rossum a redemptorista rend vezetője volt (tehát szerzetes), akit a 
pápa 1911-ben kreált bíborossá. így elmondható, hogy a magas testület legújabb tag
jaként érkezett Bécsbe. (1918-tól a Propaganda Kongregáció, a missziók elnöke lett 
és 1932-ben hunyt el.)9 Rajta és a már említett Nagl bécsi bíboros hercegérseken kívül 
további nyolc bíboros érsek vett részt a kongresszuson: a párizsi, olmützi, westmins- 
teri, salzburgi, breslaui, armaghi, mechelni és prágai bíboros érsek, összesen tehát tíz 
kardinális. Közülük azonban öt a birodalom polgára volt, így a legátus mellett csak 
négy külföldi bíboros érkezett a császárvárosba.

Már a bíborosok számbavételénél szembetűnő, hogy hiányzott a magyar bíboros 
érsek, hercegprímás: Vaszary Kolos esztergomi érsek. A magyar egyház fejének 
távolmaradása már akkor is nagy visszhangot váltott ki, és szinte mindenki politikai 
szándékokat keresett mögötte. Maga a bécsi udvar is nyíltan kifejezésre juttatta 
rosszallását. A távolmaradásnak azonban elsősorban kétségtelenül egészségi okai 
voltak. Vaszary közismerten súlyos szívbeteg volt, általános leépülés látszott rajta, és 
éppen ezért nem is vett részt a hazai egyházi ügyek vitelében sem. Visszavonult bala
tonfüredi magányába, és régi bizalmasán, rendtársán, Kohl Medárd segédpüspökön 
keresztül tartotta a kapcsolatot a külvilággal. Ebből a magányból a bécsi kongresszus 
sem tudta kimozdítani. Távolmaradását az uralkodó körök, maga Ferenc József is 
sérelmesnek vélte, így távoznia kellett. Vaszary bíboros már a kongresszus „más
napján”, 1912. októberében bejelentette a királynak és a pápának lemondási 
szándékát. Ezt 1912. december 31-i hatállyal el is fogadták. Utóda az igencsak agilis 
és a hatalommal kiváló kapcsolatokat ápoló kalocsai érsek, Csernoch János lett.10

(A közvéleményben máig él az a tudat, hogy ekkor a magyar egyháznak három 
bíborosa is volt egyszerre. Valójában azonban 1912 szeptemberében ez nem állt fenn. 
Ugyanis Samassa József bíboros, egri érsek, 84 éves korában, 1912. augusztus 20-án 
elhunyt. Cum irure succesionis koadjutora, Szmrecsányi Lajos érsek a beiktatásával 
kapcsolatos teendők -  és talán az illő gyász miatt — nem vett részt a kongresszuson. 
A harmadik bíboros, báró Hornig Károly veszprémi püspök kinevezésére pedig csak 
1912 decemberében került sor. így ő még „bíbor nélkül” vett részt a bécsi kong
resszuson.)"

Visszatérve a résztvevő főpapok listájához, az is tény, hogy a keleti keresztény egy
házak vezetői közül csupán az antiochiai patriarcha jelent meg Bécsben. A kong
resszusjegyzőkönyve összesen 32 ott lévő érseket sorol fel. Ezeknek majdnem a fele 
a Monarchia területéről érkezett, Szarajevótól Lembergig bezárólag. Ekkor a Magyar 
Királyság területén (tehát beleértve Horvát-Szlavónországot is) öt érsekség létezett: 
az esztergomi, kalocsai, egri, fogarasi (gör. kath.) és a zágrábi. Bécsben közülük csak
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kettőnek a főpásztora volt ott. Csemoch János kalocsai érsek és Apsai Viktor Mihály 
fogarasi (gör. kath.) érsek.12

A kongresszusi beszámolók szerint azon „szinte valamennyi magyar püspök meg
jelent”. Nézzük meg konkrétan, hogy mely egyházmegyék ordinariusai voltak ott, és 
kik hiányoztak. (A listát alfabetikus rendben közölték): Balázs Lajos rozsnyói, gr. 
Batthyány Vilmos nyitrai, Boromisza Tibor szatmári, gr. Csáky Károly váci, Fischer- 
Colbrie Ágoston kassai, Glattfelder Gyula Csanádi, br. Hómig Károly veszprémi, 
Hosszú Vazul szamosújvári (g. kát.), Krapacz János diakovári, gr. Mailáth Gusztáv 
erdélyi, gr. Mikes János szombathelyi, Párvy Sándor szepesi, Prohászka Ottokár 
székesfehérvári, Radnai Farkas besztercebányai, Radu Demeter nagyváradi (g. kát.), 
gr. Széchenyi Miklós nagyváradi (lat. szert.), Várady Lipót Árpád győri, Vucic Ferenc 
zengg-modrusi és gr. Zichy Gyula pécsi megyéspüspökök. (Összesen 19 Ordinarius.) 
Ez azt jelenti, hogy csak az üresedésben lévő körösi, eperjesi és lugosi görög kato
likus egyházmegyék ordinariusai nem lehettek ott).13

A magyar katolikus püspöki kar teljes létszámú „felvonulása” azt is demonstrálta, 
hogy a hercegprímás távolmaradása közelről sem a magyar egyház távolmaradását 
akarja jelenteni. Rajtuk kívül több címzetes püspök (segédpüspök és helynök) is részt 
vett a kongresszuson. Első helyen közülük Papp Antal püspököt, munkácsi koadjutort 
kell említeni, aki június 1-jén lépett hivatalába. A hercegprímás mindkét segéd
püspöke: Kohl Medárd, illetve Rajner Lajos is ott voltak Bécsben. Rajtuk kívül 
Horváth Viktor kalocsai, Kránitz Kálmán veszprémi, Kutrovácz Ernő győri, Lányi 
József nagyváradi segédpüspök, illetve Bogisits Mihály választott püspök képviselték 
„hivatalból” a magyar katolikus egyházi hierarchiát.

*

Visszatérve a kongresszus lefolyásához, első helyen azt kell megemlítenünk, hogy 
a pápai legátus, Rossum bíboros szeptember 10-én, kedden érkezett meg Bécsbe. Az 
államhatáron várta a rendező bizottság vezetősége. A fővárosba érve a legátust Ferenc 
József császár a Hofburgban, a császári lakosztályban fogadta. (Itt jegyezzük meg, 
hogy az uralkodó csak ritkán jelent meg a rendezvényeken, ott inkább az uralkodó ház 
férfi- és nőtagjai forgolódtak.) A kongresszus hivatalos megnyitó ünnepségére 
szeptember 11-én, a Rotunde-ban került sor. A pápai legátus és a résztvevő főpapok, 
valamint a világi notabilitások jelenlétében felolvasták X. (Szent) Pius pápa latin 
nyelvű brévéjét. (Ezt németül tolmácsolták.)14

A kongresszus érdemi tevékenységét szeptember 12-én, csütörtökön kezdte meg. 
Formálisan ez háromféle rendezvényből állt: a főrendezvények a Rotunde-ban sorra 
kerülő ünnepi nagygyűlések (Festversammlung) voltak. Napközben a tanácskozások 
részint tematikus, részint nemzeti szekciókban, különböző helyeken folytak. Késő 
este, illetve éjszaka pedig a hívek szentségimádásokon vehettek részt Bécs főbb temp
lomaiban.

A szekciók témái sokfélék voltak: pasztorális kérdések, mint pl. a nagyvárosok, a 
betegek és a nők lelkipásztori gondozása, az ifjúsággal való foglalkozás, az uniós 
törekvések, az egyházi zene és művészetek, különös tekintettel az eucharisztiára stb. 
Az egyes szónoklatok és előadások (köztük nem sok volt a stiláris különbség) men
talitására a Monarchia és a dinasztia iránti feltétlen lojalitás volt a jellemző: annak
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bizonyítása, hogy a katolikus egyház, a hit védelme most is, mint a történelem során 
annyiszor, egybeesik a birodalom és a Habsburgok érdekeivel. Példaként csupán 
egyetlen előadáscímet emelnénk ki a szeptember 12-i programból: „Die heilige 
Eucharistie und das Haus Habsburg”.15

A magyarok, illetve a Magyar Királyság területéről érkezett vendégek ezeken a 
bizottsági tanácskozásokon jóformán semmiféle szerepet sem kaptak. Csupán három 
esetet említhetünk a gazdag rendezvénysorozatból, amikor egyáltalán megemlitik 
őket. A harmadik kongresszusi napon, szeptember 13-án a gyermekek tömeges szent
áldozásával egybekötött szentmisében „működött közre” a ceremóniában Apsay 
Viktor Mihály, a román görög katolikus fogarasi érsek.16 Ugyanezen a napon, a 8. 
akadémiai szekcióban -  amelyben a közép- és felsőfokú oktatásban résztvevő ifjúság 
problémáival foglalkoztak -  megjelent Glattfelder Gyula Csanádi és gróf Zichy Gyula 
pécsi megyéspüspök. Glattfelder nyilván autentikus is volt, hiszen itthon maradandó 
alkotásának bizonyult az ún. Szent Imre kollégium. A jegyzőkönyvből kitűnik, hogy 
az ülésen egyikük sem szólalt fel. A harmadik eset az uniós kérdésekkel foglalkozó 
szekció ülése volt, amelyen részt vett Netzhammer bukaresti érsek mellett Hosszú 
Gyula (Vazul) szamosújvári román görög katolikus megyéspüspök is, ám ő sem 
szólalt fel. Ha nem is kell feltétlenül tudatosságot keresnünk az események ilyetén 
alakulásában, az mindenesetre figyelmet érdemel, hogy a négy magyarországi „aktív 
résztvevő” közül kettő az erdélyi görög katolikus románság főpásztora volt.

A kongresszus negyedik, záró napján, szeptember 14-én került sor a Rotunde-ban 
az ünnepi záróülésre, a Festversammlung-ok közül az utolsóra. Ezt követően a legá
tust és a kongresszus legmagasabb rangú résztvevőit a császár fogadta a Hofburgban. 
Míg ez a hatalmi és egyház elitnek szólt, a „népnek” a másnapi (szeptember 15.) 
vasárnapi eucharisztikus körmenet jelentette az igazi élményt, a részvétel érzetét és 
tudatát. (A rossz idő miatt számos zarándok -  főleg a környező tartományokból és 
magyarországi vármegyékből -  csak erre a proseccióra érkezett Bécsbe.)

A Heldenplatzról induló körmenet a Ringen valóban hatalmas tömeget mozgatott 
meg, a források szerint több mint 150 000 résztvevővel. (Ez akkor soknak számított.) 
Ha itt nem is tudjuk a teljes „menetet” rekonstruálni, az leszögezhető, hogy gondos 
egyházi és politikai protokoláris szempontok szerint rendezték meg. A körmenetben 
-  már ami témánk szempontjából érdekes -  a nemzetek szerinti sorrend érdemel 
figyelmet. A franciák, az angolok, a birodalmi németek és a svájciak megelőzték a 
magyarokat. Viszont csak a magyarok után következtek a csehek és a Monarchia 
többi nációi. (Az osztrák örökös tartományok zarándokai is külön-külön vonultak 
fel.)

A magyar szekció a kongresszuson
Az Eucharisztikus Világkongresszusról készült beszámoló a központi ren

dezvények és a szakosztályülések mellett ismerteti a nemzeti szekciók programját is. 
(Az elhangzó előadásokat azonban már nem közük.) Ami az itteni sorrendet illeti, már 
érvényesült a „dualista” szemlélet: első helyen a magyar szekcióról számoltak be.17 
Ezt követi sorrendben a lengyel, cseh, szlovák, horvát, rutén és olasz szekció prog
ramja a Monarchia nemzetei közül, továbbá a spanyol és a holland szekció működése. 
A többi országból nyilván nem érkezett annyi vendég, hogy szekciót képezhettek volna.
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A magyar szekció működéséről szóló beszámoló azzal indul, hogy Magyarországon 
is felállítottak egy ún. kongresszusi szervező bizottságot, amelynek az volt a felada
ta, hogy kellő propagandát fejtsen ki a bécsi rendezvény érdekében, majd pedig 
gyakorlatilag szervezze a résztvevő zarándokokat (jelentkezés, utazás, szállás stb.). A 
magyar szervező bizottság elnöke Izabella főhercegnő volt. Előzetesen mintegy 
15 000 magyarországi zarándokra számítottak. Ez nagyjából be is igazolódott, a záró 
körmenetben állítólag 12 000 magyarországi hívő vett részt.18 (Természetesen ők sem 
mind magyarok voltak, hanem ide számították a nagyszámú szlovák zarándokot is. A 
horvátok külön szerepeltek.)

Mint fentebb bemutattuk, a püspöki kar szinte teljes létszámban jelen volt, ez mint
egy ellensúlyozta a hercegprímás távollétét. A katolikus arisztokrácia színe-java is 
megjelent, ám ez természetesnek vehető, nem is tekintjük valamiféle olyan vallási 
aktusnak részükről, mint egy zarándoklatot. (Hiszen sokuknak Bécsben is volt palotá
ja, állandó lakhelye.) Az egyszerű magyar és szlovák hívők többsége a nyugat-dunán
túli és nyugat-felvidéki vármegyékből érkezett a császárvárosba, ők is főleg az utol
só napi körmenetre. Éppen ezért igencsak hamisnak tűnik a beszámoló azon része, 
amikor a körmenetben feltűnő magyar csoportot bemutatván a magyar Alföld 
népének jelenlétéről szól.

A magyar szekció a kongresszus idején a kapucinusok templomában tartotta üléseit. 
Az éjszakai szentségimádásokat azonban a magyarok és a szlovákok már külön-külön 
tartották: a magyarok az Augustinerkirche-ben, a szlovákok a kapucinusoknál. A 
magyar szekció elnöke ki más lehetett volna, mint egy Esterházy herceg. A szekció 
programja nem mutatott semmiféle „magyar sajátosságot”, igazodott a kongresszus 
fő rendezvényeinek tematikájához. Figyelmet érdemel azonban, hogy a magyar 
„hivatalos” részvétel igen alacsony szintre helyeződött. A jelenlévő legmagasabb 
magyar közjogi méltóság gróf Zichy János kultuszminiszter volt. (Igaz, ott állt mel
lette nagyobb tekintélyű elődje, gróf Apponyi Albert is.) A „közéleti katolicizmus” 
reprezentánsai Zsembery István, a magyar kongresszus-előkészítő bizottság alelnöke, 
Hindy István a Katolikus Népszövetség igazgatója, és a Népszövetség elnöksége: gr. 
Esterházy Miklós Móricz, gr. Apponyi Albert, gr. Cziráky Antal voltak.

A kongresszusi beszámoló azt tartotta kiemelendőnek, hogy az alább felsorolt kato
likus arisztokraták, illetve arisztokrata családok számos tagja vett részt az ünnep
ségeken: Esterházy herceg, Pálffy herceg; a grófi családok: Almássy, Andrássy, 
Csáky, Csekonics, Cziráky, Dessewffy, Erdődy, Festetics, Esterházy, Komis, Mailáth, 
Schönborn, Somssich, Széchenyi, Szapáry, Wenckheim, Zichy és Zselénszky. Ehhez 
képest sokadrangú kérdés volt, hogy a bécsi Opera előtt 3000 magyar asszony, a hazai 
népviseletbe öltözve várta az oltáriszentséget vivő körmenetet.

Annyit azért megtudunk a magyar zarándokcsoport „menetéről” is, hogy annak élén 
hatalmas feszületet és egy nemzeti lobogót vittek, utána két történelmi zászló haladt. 
De hogy ez mégis elsősorban a katolikus magyar arisztokrácia „ügye” volt, az jelzi, 
hogy közvetlenül utánuk az Esterházyak családi zászlaja következett. De ott volt egy 
Szent Imrét ábrázoló lobogó is, a katolikus magyar ifjúság jelképeként. A menetben 
résztvevők mintegy 50 táblán jelezték egyesületüket, vármegyéjüket vagy városukat.
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Az 1912-es bécsi Eucharisztikus Világkongresszus az Osztrák-Magyar Monarchia 
nagyhatalmi státusát is meg akarta jeleníteni. Ebben fontos ideológiai szempont volt, 
hogy a római katolikus egyház és vallás továbbra is a birodalom uralkodó vallása és 
hatalmi pozícióban lévő egyháza. A tartományok, a társország katolikusainak 
részvétele pedig azt kívánta sugallni, hogy az 50 milliós birodalom legalább a kato
likus hit kérdésében és megvallásában még mindig egységesnek mondható.

Jegyzetek:
1. Csizmadia Andor: A magyar állam és az egyházak jogi kapcsolatainak kialakulása és gya

korlata a Horthy-korszakhan. Bp. 1966.
2. Beke Margit: A magyar katolikus püspökkari tanácskozások története és jegyzőkönyvei 

1919 1944 között. Miinchen-Bp., 1992., I. köt. 12-22. p.
3. Gergely Jenő: Eucharisztikus Világkongresszus Budapesten -  193H. Bp. 1988.
4. Schütz Antal: Eucharisztia. Az Oltáriszentség a hit és ész világánál. Bp. 1936.; Tóth Tiha- • 
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Limes 9! Művelődéstörténet

Bodri Ferenc

Fertőn innen -  Lajtán túl
(Jegyzetek és ismertető)

„...míg a múltba merülünk, felfedezzük 
saját énünk új lehetőségeit...
Ez minden történelmi tanulmány 
értéke és célja...”

(Egon Friedell)

„...A történet nem ért véget.
A történet nem szokott végetérni...”

(Fried István -  Kelemen Zoltán)

Harcias eleink a 9. század táján nem kizárólag zsákmányszerző látogatóba 
merészkedtek a Lajtán túlra, hanem a háznéppel és állataikkal letelepedésre is. A 
további néhány évszázad históriai adatvilága, „az osztrák-magyar kapcsolatok” 
alakulása, Ostmark, vele Vindobona, Wenia, Vienna (stb.) önálló története az Árpád
kor végéig a Korai magyar történeti lexikon gazdagon eligazító címszavai körül meg
található. A folytatás a Magyarország történeti kronológiája köteteiben. A főszer
kesztők (Kristó Gyula, Benda Kálmán) részrehajlások nélküli szolgálatot kívántak 
munkatársaiktól. Körültekintőbb adatközlést, nyitottabb regisztrációt. A helynévmu
tatóban az egykori határokon túli városok közül a legtöbb oldalszám Bécs mellett 
található, hiszen valaha nemcsak magyar királyi székhely volt (Mátyás -  1485), 
hanem a Lajtán inneni elméket és szíveket frissítő, nem ritkán izzító szellemi fókusz 
az elmúltak során. A rideg beidegződéseket pedig nemcsak a gondolkodók tudatában 
oldotta lassan békévé az emlékezés. Univerzitása 1365-től működött, ennek héber és 
görög nyelvet, végül már történelmet is tanító magisztere lett a mi bibliafordító 
Sylvester Jánosunk 1542-1552 között. Meggyökeresedésével zengzetes latin nyelvű 
versezetben ünnepelte a derűsebb szolgálat alkalmát biztosító várost Johannes 
Sylvester Pannonius. Balassi Bálint még lakályosabb fogadtatásban részesült.

Nagy Károly végvidékének története eleink érkezéséig, ha nem is állandó békében, 
de kedvező sorsban alakult. Leginkább a közeli germán törzsek zajtalan idetelepedése 
során. Önállósága szilárdult, amikor Barbarossa Frigyes német—római császár sugal
latából, családi okból és „a magyarok szemmeltartására ’ Istenengemúgysegéljen 
őrgróf a bajor fővárosból e tájra költözött, és Babenberg II. (Jasomirgott) Henrik 
hercegként Viennát székvárosává tette meg (1155). Mindezt azután, amikor egy 
korántsem ritka magyar trónkövetelőt támogatva a Fischa menti csatában II. Géza 
hadaitól kemény leckét kapott (1146). Wenia különben „...a magyar trónviszályokban
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gyakran szolgált az elűzött félnek menedékül..., gyakran ostromolták magyar 
seregek..., gyakran lett békekötés színhelye... ” a város ez idő táji históriáját összegző 
Szovák Kornél szavaival. A kedvezőbb szomszédságot nem ritkán öregbítik 
dinasztikus házasságok kötelékei, kölcsönös látogatások és közös hadviselés. Közben 
egy-egy ismétlődő trónigény miatt újabb háborúság az emberi becsvágy végtelen 
spirálja szerint. Az utolsó Babenberggel majd IV. Béla hadakozik (1246), „az örök
ségért” vívott küzdelem végére pedig a kamasz Kun László és Habsburg Rudolf 
összefogása tesz pontot, amikor közösen legyőzik Morvamezőn az osztrák koronára 
sóvárgó II. Ottokár cseh királyt (1278). Ettől az eseménytől kezdődőn tartják számon 
ott a Habsburgokat, nálunk majd közel három évszázad után.

Elgondolkodtató, hogy a Kolozsváron nevelkedett Cs. Szabó László miért érzi 
Bécsben annyira otthonosan magát. Meghatottan áll a Stephansdom szószéke, „a 
csehnémet” Anton Pilgram („a fonatos bordavezetésű boltozási mód megteremtője”) 
műve, az egyházatyákról 1515 táján faragott „portrészobrai”, majd az orgonalábazat 
korábbi faragványai előtt. Ezek egy rejtekén támasztéknak „körzővel a kezében és 
félkönyéken” a szobrász önmagát örökítette meg. A szemlélődő utóbb felleli 
otthonossága indítékait: hasonlóra emlékezik a kolozsvári Szent Mihály templom 
sekrestyebejárata körüli füzértartó angyalsorából, ahol „behúzott vállal és felhúzott 
nyakkal, sapkában, körzővel a kezében” az itteni János mester faragott arcmása 
látható.

A megoldás egyszerű, a párhuzam pontosan ül. Kolozsvárt Hans Puchspaum 
nyomán már 1444 táján tető alá hozták a Szent Mihály templomot, de a kőfaragóknak 
akadt dolga még néhány évszázadon át. Amikor pedig a bécsi dóm kőművespáholya 
„birodalmi páholynak” választatott (1459), egyúttal a kőfaragók közép-európai 
mintaiskolája lett. Az akkor e tájon legfontosabb szín- és tetthelyre Bmnnből Pilgram 
már a Kolozsvárról elszármazott tanítványával, Jánossal együtt érkezett. Az 
otthonosság talányára fény így derült, a hatások kölcsönösségére ugyanígy. Abban 
pedig magam reménykedem, hogy az angyalsorban János mester „behúzott válla” 
csupán az önportré funkcionális helyzetéből eredt. És mindezek körüli ráadás még, 
hogy a Stephansdom tetőszerkezetének fagerendáit és színes cserepeit az építés ide
jén éppen Bécsben időző Mátyás király hozatta „otthonról”, állva a költségeket. Úgy 
tartják, ezért pompázik nemzeti színeinkben a cseréprajzolat. És persze az is 
gyanítható, hogy az író hasonló otthonossággal szemlélődhetett a kassai Szent 
Erzsébet templom tájékán és belvilágában, ugyanígy Sopronban, Kőszegen, Budán és 
másutt a szentegyházak körül. Tette is sokszor, amikor alkalma, ameddig módja nyílt.

„...Csavargásaim immár regekori kezdetén — folytatja Csé a majdhogy családias 
emlékezést -  Bécset szemeltem ki Európa székhelyének. Ültem egy füstös kis kávéház 
mélyén, federalista álmokba merülve. Nem gyanítottam, hogy végzetesen elszalasztott 
alkalmak után valószínűleg amerikai vagy ázsiai prokonzulok fogják végül ráparan
csolni az önmarcangoló földrészre azt a szövetkezést, amelyet önszántából 
keresztülvihetett volna még az én fiatalságomban is...”. Pár asztallal odébb „egy 
békaszemű mandarin”, egy másik gyakorló áloműző, Németh Andor talán ugyanerről 
a témáról ábrándozott. Más fogadókban akkor, korábban és utóbb számtalan társuk 
tékozolta erről az utópiáról szellemi energiáit, nyűve a kevésbé elegáns enyhhelyek
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megkopottan avítt bútorzatát, „...a dunai népek egymásra találásának gondolata 
sosem a hatalom birtokosaitól indult-indul ki, mindig a hatalom ellenében...” — írta 
egy tanulmányában Fried István nemrégiben. A példák és tanulságok száma bővít
hető, és persze folyamatosan magától bővül tovább, „...világkíváncsi nagyapáink, Ady 
és Kassák, Szittya Emil és mások még akként kóboroltak a kontinens útjain, mint akik 
a földrész lakóival egyetemben úgy tudták, Európa a közös birtokuk. Majd ezt a 
bizonyosságot aligha ’a történelem felettünk elzúgó vasfoga ’ marcangolta szét, 
csupán a természetes történelmi fejlődés útjait aláaknázó (világ?) politika...” -  
elmélkedett egy vasárnapi Anonymus nemrégiben.

Az „Európa-honvágy” így termelődik a valóság és az illúziók mélyszántásaiban, 
egyben az illő adatokkal is bővülő, kellően alapos, szemléletében tisztuló feldolgozá
saival. Elfogadva, hogy ez a virtuális kontinensszékhely „...nosztalgiából, címkórság
ból, érzelgős ábrándokból, aranyos könnyelműségből s nagyúri eleganciából van 
összegyúrva... — olvasom Cs. Szabó László megértő konklúzióit-, ...akkor volt iro
dalmi aranykora, amikor lakói megigézve gyönyörködtek a szivárványos bomlás
ban...”.

Hermann Broch „kedélyes Apokalipszisről” írt (1931). A párizsi Pompidou Központ 
ezzel a címmel foglalta össze egy jelentős kiállítással és tanulmánykötettel a „ Vienne 
1880-1938” alcímű bemutatót. Itt és az ezt követő brüsszeli összefoglalón (Palais des 
Beaux Arts -  1986 ősz) is bizonyára bemutatták az 1874-ben 11 nyelven megjelent 
Eskü és hadi czikkek című füzetkét, a Monarchia közös hadseregének szolgálati 
szabályzatát. A mindkettőt előző „eredeti bemutató" a szakszerűbb Alom és valóság -  
Bécs, 1870-1938 elnevezést viselte, kitágítva a korhatárokat. Itt már az 1914-től 14 
nyelven kiadott Frontújság lapszámai is szerepelhettek, bár mellettük aligha erről 
Komáromi János személyes emlékei (Cs. és kir. szép napok -  1937). Minderről 
közben és utóbb önálló monográfiák, tanulmánygyűjtemények nálunk és sokfelé, pl. 
a győri Műhely „ Polgárosodás és modernizáció a Monarchiában” cím alatt egybe
foglalt különszáma nemrégiben (1993).

A „témakör utóélete” további felszabadítóan sokféle tanulságokat teremt és rejteget, 
így tartjuk sokan és folyamatosan, „...az összehasonlítások által a legjózanabb 
elmélkedni...” — idézzük gyakran gróf Széchenyi István gondolatát, „...a mívelödés 
azon fokára emelkedve, melyen a despotia lehetetlen...” -  toldja meg báró Eötvös 
József a szellemi utód. És persze sokakat idézhetnénk még e tárgyban és nemben 
tovább.

Emlékeim élők, de homályos rejtekéből a megkopott könyvet régen vettem elő. A 
nagy irodalmi ínség idejében jelent meg, bár aligha állítanám, hogy „történelmi mini
atűrjeivel” a megtört szerző „akkor” valamiféle kimódolt sikerre áhítozhatott. A 
megkésett elismerés mégis az idősek derűjét sugározhatta a kihunyt csillagok még élő 
maradéka köré. Hiszen „a búsképű lovag” Ady és Babits, Bródy és Móricz, a 
Cholnokyak és mások szeretettel becsült társa volt a századelőn, az árnyékukban el
fojtott lírikus és novellista lassanként „kételkedő kritikussá..., menekülő lélekké” érett
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a hírlapok szerkesztőségeiben. Társbolygóvá a csillagképek körül. Kezdetben pedig 
úgy tűnt, „Krúdy Gyulával egy úton tart" szépírói jövője felé.

A bérlakás mélyének elefántcsontodúját úgy teremtette meg, hogy önállóságát biz
tosítsa a függönyök mögött, ha már az ezüstkoszorúról lemondva az „aranykoszorú
sok” szolgálatába állt. A füstös redakciók koszlott asztala gyakran így is harctéri 
műtárggyá változott, hiszen a hadapród beszámolóival rotációson művelt, élőben 
„összehasonlító irodalomtörténetet”. De az elűzött múzsa a hajnalok magányidején, a 
csillogó színházi bemutatók után, a kaucsukgallér és a lakkcipők nyűgétől boldogan 
szabadult krónikás előtt nagyritkán mégis jelentkezett. Bár csak a kötelezőket letud
va engedhetett a váratlan csábításoknak, beszélyt és regényt, talán még verset is írt. 
Gyakorta csupán „miniatűrökre” telt. Effélék körül matatgatott.

Amiért az egykori esztergomi preparandista, Kárpáti Aurél „történelmi beszé
deinek” egyik gyűjteménye előkerült (A hollófürtű kedves -  1958), csupán annyi, 
hogy néhány kisremek tárgykörünk alapzatába építhető. írójuk mintegy „látomásosan 
megálmodta", máig érvényes intenciókkal az Aufklärung jó pár hazai mesterének 
sorsváltó pillanatait. Azokét, akik már elődeiknél árnyaltabban látták nemzetünk 
történelmi helyzetét, szerepét Európában, kultúráját a hasonló sorsú társnépek között. 
A Duna melléki kölcsönösség felismerésével sokak tudatába sugalltak példás „hiva
tástudatot és hovatartozást tisztázó számvetést”. Hatásuk folyamatos, nem ismer 
határidőt.

Az első oldalakon „a Granus völgyében” kínlódó sztoikus római császár, Marcus 
Aurélius bukkan elő. A látomás akár egy önportré: Róma légiói helyett a majd két 
évezred előtti írótárs szívesebben vezényelgetné parányi író vesszejét. Távolabb 
Casanova budai látogatásának emléke elevenül, közben másoké előbb és utóbb. Majd 
a Kazinczy Ferenc, Katona József, Kölcsey Ferenc, Görgey Artúr és mások (megany- 
nyi komparatikus) életváltásairól álmodott tolikarcok előtt egy alig százsomyi vil
lanáshoz érkezünk. Hősének idő- és korszerűsége semmit sem kopott.

A bihari remete egy őszi délutánját elevenítő látomásban minden plazmásodik. Az 
1917-ben megjelent novella címét az író egy 1920-as gyűjteményének borítójára 
emelte, de az akkori tétova ínségben a kötetke mérsékelt figyelmet kapott. 
„Megértésről, érdeklődésről, hatásról, aratásról” aligha beszélhetünk.

Hőse Bessenyei György, a hatodik évtizede körül tipródó, „testes, vállas, sűrű vérű, 
besenyőfajta" öregúr. Elzárkózottan él a berettyókovácsi pusztán vagy húsz eszten
deje, keserűségben, szótlanul és zsémbesen. Az egykori bécsi két évtized során az 
akkori Európával meghatározó módon szembesült. Megjárta közben Itáliát, és már 
majd negyedszázada sarkallják és gyötrik a Lajtán túl szerzett pallérozóttság emlékei. 
Szorításukban él, bár életműve tekintélyesebb részét egyedülségében alkotta meg. 
Napjait morzsolva „gyakorta töprenkedik hiábavalóságokon..., régi írásokat hány 
föl..., álmatlan éjszakáin perbe száll Istennel, akit nyakas kálvinistaságapápista úton 
sem bírt egészen megtalálni...". Tépelődik „a lét és halál fejthetetlen kérdéseiről, a 
múltba ereszkedett ifjúság visszahozhatatlanságáról s a komor agglegénység család 
után sajgó epekedéséröl...”, miközben minden vívódása újabb „kínzó titkokat 
rejteget...".

Amikor ebben a káprázatban megjelenik, „sugaras ősz van, dér alig fogta a her-
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vadó füvet". A remete a nagyház ablaka mögül vizslatja a kopár udvar, az út és a 
mezők végtelenjét, szúrósan pillogat napnyugat, sugaras múltja felé. Az estébe hajló 
délután a váradi útról hirtelen egy „bőrfedeles, magas ringóra szíjazott hintó" fordul 
be a csendes kúria elé. A vashágcsót „egy selyemantillás idősebb delnő” lábai elé 
ereszti a fehér kesztyűs inas. , flap nyűgöt" jelentkezett. De az elmúltak részesét „har
madnapos szakállal, elnyűtt csizmában, pipafüstszagú, pecsétes házikabátban..., 
annyi esztendő után", méltóképpen fogadni bajosan lehet. „...Eredj le szaporán a hin
tához...'" -  kiált a másik szobában mélázgató húgának a meglepett egykori testőr-, és 
mondd meg a bécsi grófnőnek, hogy én már ott lakom a kertben, az öreg almafa 
alatt..., az utolsó köszöntést neki küldtem...". Majd torkában ugráló szívvel lesi a 
légypiszkos üveg mögül, „mint fehéredik el a hírre az őzszemű, bársonyszájú asszony, 
mint indul el-elakadó léptekkel a kert felé, s mint kulcsolja össze kezét, lehajtott fejjel 
állván hosszan, mozdulatlan a leveleden almafa előtt...". E néhány perc után a lan- 
dauer visszafordul Várad iránt.

De a történet itt a gerincére érkezett. A szikkadt borostájú háziúr nyergeket, „nyaká
ba vonja décbundáját, fölfordul a lóra s nyomába vág az elporzott hintának", komó
tosan. Nem kíván utolérni senkit, megáll a határdomb tetején. „Áthajol a nehéz vas
deres nyaka fölött, szeme fölé ernyözi tenyerét, s elnéz messze nyugat felé a gyengén 
párázó violás ködökbe, amerre a bécsi paloták cifra tornyai magasodnak, valahol a 
Tiszán túl, Dunán túl... Mögötte a Berettyó menti síkon elfeketednek az árnyak...". 
Végül az útszéli akácok növekvő árnyai nyomára rántja a zablát, és elfoglalja őrhe
lyét a sötétedő világ ablaka és a bőrbe köttetett Voltaire-kötetek szekrénye közé szorí
tott, száradó kalamárisú asztalka felfénylő gyertyájának fényköre mögött. Öklére 
támasztott fejjel tekint a lobogó árnyak fölé, felidézve az időt, amikor „annyi átvir
rasztott éjszakán ismételgette a frantzia grammatikátska rendhagyó verbumait", 
miközben ebben s másban nemcsak a grófné, de egy kiugrott jezsuita, a szlovák 
Kollár Adám Ferenc, a császári bibliotéka őre is szívesen segített sorozatosan. A töb
biek pedig „hajporos dámákkal enyelegtek a schönbrunni rózsalugasok alatt...".

Az elcsorgó fényben „emlékezései támadnak az őzszemű bétsi grófnőről, aki 
mosolygó komolysággal hallgatta a megtanul hatatlan nyelven írott tragédia recsegő 
sorait...", majd a királynő bizalmasaként úgy mesterkedett, hogy a Felségnek szóló 
ajánlással jelent meg a mű, előzve minden ellenvetést. A percegő csönd imbolygó 
árnyai felé révedő fejében megfordulhatott az is, hogy utolsó megjelent munkáját 
hozzájárulása és neve nélkül nyomatta ki Bécsben Révai Miklós -  nem sejtve talán, 
hogy a tervezet szerzője él-e még, ha igen, merre él. A renegát kálomista ezért az 
egykori alma matere, a pataki kollégium bibliotékájára testálta minden könyvét, kézi
ratát.

„...Volt-e itthon... fordított honvágya Bessenyeinek? -  kérdezhetnénk, mint tette 
Vargha Balázs —. Sokat gondolt Bécsre életének utolsó harminc évében, az bizonyos. 
De nem érzékenyen, hanem keserűen és csontig ható kritikáival. Honvágy nem 
gyötörte Bécs után..." -  kapunk itt ősbizonyosságú feleletet hamar. Kárpáti Aurél 
ugyan mélyebb nosztalgiát sejtet a Tiszának reggeli gyönyörűségét Bécsben felidéző 
magyar, a társainál szélesebb szellemi körben gondolkodó hazafi töprengéseiről. 
Mindennek fordítottjára a Tisza közelében jó oka, több ideje is maradt. Vívódásokra
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adódott nem kevés alkalom, akadt még bőségben másoknak is. Akkor sokan tekintet
tek távolabbra is Translaithánián, felségterületük mégis a hazai környezet, a magyar 
nyelv maradt. Állandó hasonlítgatások végtelen sora. „Csontig ható kritika?" — 
inkább számvetés.

Egy másik itteni miniatűr az előzőnél rövidebb és kevésbé lírai. Az Egy kis 
szívesség hőse a Haynau által 1850. március 31-én bitóra juttatott osztrák író, orvos, 
majd őrnagy, Hauk Lajos, a bécsi Constitution munkatársa utolsó estéjét mutatja be. 
1848 októberében Bécsben a forradalmi polgárőrség, a Corps d ’élite alapító parancs
noka lett, a vereség után menekülnie kell. 1849 februárjában Pestre került, itt nyomat
ta ki A Habsburg-ház utolsó órája című röplapot. Debrecenből Kossuth Bemhez 
küldi, a tábornok orvoskari hadsegéde lesz, alezredesi rangban Szászváros parancs
noka. A Délvidék elfoglalása során Versecé. Távollétében ítélték halálra, de hamar 
fogságba jut. Haynau nemcsak „a rebellis császári őrnagynak fizet, hanem a 
torzképrajzolónak is, akinek tolla kicsúfolta az öreg főhercegnőt, Zsófiát, a fiatal 
császár anyját..." -  Kárpáti szerint.

A történet csupán annyi, hogy amikor az aradi főporkoláb, a morva Urticka Alois 
őrmester a kártyázó rabok asztalától a másnap esedékes kivégzés hírével egy késő 
délután a börtönajtó elé hívja egykori bécsi parancsnokát, egyben „egy kis szívesség
re” kéri meg: mivel leánya másnap az Aradtól négyórányi szekérútra levő világosi 
Bohus-majorban választottjának, a szintúgy morva kasznár fiának örök hűséget 
esküszik, jámljon hozzá az őrnagy úr az ítélet azonnali végrehajtásához. A vár- 
parancsnok nem ellenzi, és minden készen áll a lakodalomhoz is. „...A feleségem 
három tyúkot sütött. A rétesekkel is elkészült. Kalács, torta be van már pakolva. 
Hajnalban jön a fuvaros. Most aztán az egész odavan..., közbejött az őrnagy úr 
dolga... Nekem itt kell maradnom..." — panaszkodik.

így aztán „a negyedik sáncban" fél nappal megrövidült egy osztrák republikánus 
élete, aki csak azért bosszankodik, mert éppen jó lapjárása volt. Az esküvőről az 
örömszülők nem maradtak el. Hogy mindez csupán megértő gesztus-e, vagy éppen 
hetykeség, a „minden mindegy már” lovagiassága -  aligha eldönthető. De az esemény 
maradéktalan elismerést keltett a rebellis osztrák iránt. „...Láttam már több kivégzést, 
hat hónappal utóbb itt, Aradon is kivégeztek egy Hauk nevű embert. De ilyen 
megdöbbentő lefolyásút, ilyen magasztos, hősies viselkedést elképzelni se tudtam 
volna..." -  emlékezett évek múltán Herold Alajos, az újaradi molnár egy újságíró 
előtt. Arra nem tudott válaszolni, mi okból esett mindez a „megszokott” kora hajnal 
helyett késő délután.

Az egymás közelébe szorított „miniatűrök” írója tisztán láttatja „a kölcsönhatások” 
legbensőbb lényegét. A gyakran ambivalens, de az emelkedettebb históriai pillana
tokban az ellenérzéseken túllépő rokonszenvet, az egymásrautaltság folyamatos 
jelenlétét, a génekben rejlő szellemi összetartozást. A hirtelen lobbant érzelmeket, az 
„odi et amo” érfalfeszítő kínjait.

A Lajtán túli „odi” abban a pillanatban eredt, amikor a keleti frankok ellen 
Vindobona alatt kabar seregtestek társaságában eleink is segítették Szvatopluk morva 
fejedelem rablóhadjáratát a charlemagne-i Ostmark vidékein. Az egyaránt keverék 
vérű védők és támadóik aligha sejthették, hogy Carnutum város földjét halálával
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szentelte meg Marcus Aurelius. Álmában érte a vég, pihenése során, amikor a Granus 
völgyéből málhájában a görögül írt Ta eisz eaton (Elmélkedések) második könyvének 
tábláival, testében az ismeretlen kór hóhéraival egy szusszanásnyi időre bölcselkedni 
tért a kőfalak közé. Véghónapjaiban teremtette azt, amit előtte és utána más uralkodó 
meg nem alkothatott. De az e táji törzsek viszálykodásait a császár sem csillapíthatta, 
ez mások jelentkezésével majd még inkább erősbödik.

A város lakói árkot ástak, falakat emeltek, szúrós sövényt. Sorompókkal, felvonható 
hidakkal védték a kapuzatot. Hiszen történt még egy s más a morva-magyar-kabar 
látogatás után. A Duna itteni vidékét közel egy évszázadra el is foglalták a keleti láto
gatók. De mindmáig átjáró maradt, továbbnyiló út a nyugatibb tájak felé. A „keletre 
nyitott kapu" kettős irányt jelöl. És hogy a körképet gyanú és gyakran sorompó zárta 
el, ez talán kevésbé az ott élők szándékából eredt. Az árammal töltött szögesdrótke
rítést ne nagyon emlegessük, mert ez kizárólag a Csendes-óceánig terjedő 
„Translaithánia” szégyene.

Megnyugtat, hogy egy nép sohasem azonosítható mindenkori politikusaival, 
elszomorít, hogy többnyire legnagyobb gondolkodóitól is különbözik. Egy sokszor 
megrabolt „régióban” élek, a lekezelt helyzet gyakran borzolja emlékeim és kötődé
seim. Ugyanígy erősíti a szükséges egymásratalálás sokak előtt szinte lehetetlennek 
tartott ábrándjait. Duna-táji minősítésünkről kéretik átpörgetni a francia Jean-Baptiste 
Duroselle „Európa népeinek története" című, világszép albumából az itt élő 
„népekről” alkotott véleményt. Rólunk a legkedvezőtlenebb, előcsalja nyomban a 
beidegződött Zrínyi-felfortyanást. ígéretes, hogy egy horvát eredetű férfi tollából 
csúszott ki magyarul. Vajha mindenki így olvasná „a minősítést” az c tájon élők 
közül. De egyszerre 14 nyelvű kiadásra itt csupán az említett frontújság került. Az idő 
tájban, amikor a Die Fackel 1918/19-es különszámaiban Karl Kraus „a Duna-táji 
európaiak” sorslátomását összefoglalva az összeomlásról mint „az emberiség vég
napjairól" írta a prófétai jövendölések legújabb siralmait.

A századvégen Milan Kundera „elrabolt Közép-Európát" emleget. Ha egy kissé 
pontosabb, írhatott volna „megraboltat" is. Felpanaszolva, hogy Közép-Európa neve 
egy égtájjal is bővült „a pontosítás" során. A „korszerűség” tőlünk távoli eleganciája 
újabban már „Kelet-Kőzép-Európát" emleget. Pontosan árnyal: számon tart nyilván 
egy „Nyugat-Közép-Európát” is a szigorú osztályzat szerint. Gyaníthatóan nem éppen 
geográfiai indítékú ez a modernizált elnevezés.

Pedig a nürnbergi Hartmann Schedel, a „doctor medicináé et physicae” Liber 
chronicarumában (1493), a későbbi Weltchronikban Bécs soktornyú fametszete még 
„ Vienna Pannóniáé" felirat felett látható, és II. József, a számunkra „kalapos király” 
birodalmát „Pannóniái császárságnak" kívánta elnevezni utóbb. Az osztrák hadi
archívum folyóirata pedig a századelőn (katonaként a fiatal Stefan Zweig ennek 
szerkesztőségében munkálkodott) a Donauland címmel tisztelte meg magát. Égtá
jakkal csak újabban szabdaljuk sokfelé a Duna-régiót.

„...Kundera Közép-Eurápája nem pusztán földrajzi fogalom, inkább szellemi táj -  
nyújt reményt az értelmezések között Fried István nem elátkozott vidék..., nem 
boldog békeidők iránt érzett vagy mímelt nosztalgia. Ellenben a népeket nevelő isko
la, az együttélés lehetősége..., amely egymástól eltérő színű fonalakból fonatott. S
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mindenekelőtt hagyomány, örökség, amelyet idegen erő és belső ostobaság nem 
engedett beépülni a jelenbe...". Ezzel az ítélettel és szemiotikával egyetérthetünk. 
Gyanítva, hogy a távolitó kettőzések korántsem földrajzi értékű alkalmazásában „az 
idegen erő" kirekesztő szándéka és „a belső ostobaság" ártatlansága egyként jelen
való.

„Minek utazni? -  nincs értelme. Nekem 
Szegeden is elmondják, amit Bécsben 
tanulhatnék...”

(Bóka László említi Móricz 
Zsigmond szokatlan mondatát)

„...Ausztria-Magyarország nincs többé, Másutt nem akarok élni. Az emigráció 
szóba sem jöhet. Tovább élek a torzóval és azt képzelem, hogy ez az Egész..." — írta 
egy meghitt vallomásában a 63 éves Sigmund Freud 1918. november 11-én. És amíg 
tehette, Bécsben munkálkodott. Majd kényszerből és nagybetegen, a család és önma
ga törékeny biztonsága érdekében, a baráti összefogás féltőén sürgető unszolására 
hagyta el szeretett városát. Pedig az anyakönyv szerint „morva" volt: Freibergben, a 
korábbi és mai Priborban töltötte gyermekkorát.

Londoni érkezését (1938. június 6.) kedves barátja, Stefan Zweig meséli el (A teg
nap világa), ami pedig az osztrák nácik, majd a Gestapo és a Freud-család között 
történt március közepétől a nemzetközi közbelépés, egyben hatalmas áldozatok árán 
kapott „felmentvénnyef ide menekültek körül, az Ernest Jones nagyszerű monográ
fiája lapjain olvasható.

Eltűnődöm, hogy az ekkor majd 84 éves világhírű tudós a sorozatos zaklatások 
ellenére is miért ragaszkodott annyira a grinzingi magányhoz, ami a kéretlen, alpári 
és mindinkább nyomasztó szorongattatás eredményeként „magánynak” már aligha 
tekinthető. Tudtak arról, ami a távolinak aligha mondható Harmadik Birodalom 
határai között 1933 óta történt, mindennek most nemcsak a híre, de a nem kívánt 
vendégekkel valósága is a dolgozószobába tört. Hallottak nyilván a bizonyára kedvelt 
Egon Friedell tettéről, aki amikor karszalagosok csengettek lakása ajtaja előtt, undo
ra és félelme szégyenében az ablakon át az utcakövezetre vetette magát. És bizonyára 
gyakran gondoltak az egykori ellenfél, a két esztendeje halott Karl Kraus 
Búcsúztatójára, „Halotti énekére az Osztrák-Magyar Monarchia felett", amely külön
ben Színi Gyula fordításában már 1919 elején magyarul is megjelent. Úgy vélték 
akkor sokan, hogy „a harmadik Walpurgis-éjjel" megszámláltattak, és ezúttal betel
jesednek „az emberiség végnapjai". Hiszen a volt vitapartner, „a nyughatatlan 
Kraus" minden vészterhes jóslata igazolódott: az országelemeire szétzilált birodalom 
valóban a végleges elbukás „kísérleti telepe” lett. A romjaiból szerkesztett maradék 
más nagyhatalmak „befolyási övezete”, „stratégiai terep” a Duna és a Kárpátok 
vidékein. Bár Kraus aggodalmának teljes bizonyosságát már Freud sem érte meg: alig 
egy esztendőre a londoni helyfoglalás után meghalt, 1939. szeptember 23-án. A „fel
mentvény" néhány hónappal hosszabbította meg a nagybeteg életét.

Sigmund Freud nehezen eltépett kötődéseiben feltehetően nemcsak egy idős ember
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megszokottak iránti természetes ragaszkodása mutatkozik. Másoknál sem így az 
összeomlás, majd az Anschluss napjaiban. Az „igazi osztrákok” állhatatos hite ter
mészetes és érthető: nekik valóban „szülőhazájuk e lángoktól ölelt kis ország”, a tüzet 
pedig folyamatosan szították a pángermán és más nacionalista szellemi pokol indu
latai. De „a betelepedettek” Bécshez, a századelő „bécsi ájeréhez” fonódó, nem ritkán 
ambivalens rokonszenve, egy már helyre nem állítható életforma, az „osztrák-német 
nyelv" iránti kötődés erősbödése, olykor a napjainkig élő nosztalgia feltűnése 
mozgásba lendíti a múltakat vizsgáló fantáziát. A megkésetten eleven sóvárgás aligha 
csak „a nem árja” kirekesztődések során növekedett. Krúdy, Kosztolányi, Márai, 
Krleza és mások csupán látogatók voltak Bécsben, nem német nyelven írtak, maradék 
hazájukban „kirekesztődéstől” nem kellett félniük.

„...Talán nem volt még korszak, s nem volt még birodalom — legalábbis Európában 
amelynek bukása és széthullása után ilyen hamar, szinte az első pillanatokban 

megkezdődött volna irodalmi utóélete, mitologikus magasságokba emelése és sárba 
taposása..." -  foglalta össze az összetett talányok lényegét a Claudio Magris frissebb 
keltezésű „Duna-esszéjét", Stefan Zweig és Sigmund Freud levelezését és hasonlókat 
fordító Kajtár Mária tíz esztendeje. Joseph Roth remek elbeszélését elemezve (A 
császár mellszobra), amely az esszék társaságában és szinte önmagában is felmutatja 
írója nézeteit a Radetzky-induló és A kapucinusok kriptája szellemi forrásvidékeiről. 
A Roth által a „nagynémet szándékok” ellenében teremthető alternatíva történelmi 
tanulságait jelzi -  a Monarchia értelmi folytatását vállaló osztrák köztársaság lehet
séges önállósága megőrzésére irányuló vágyakozást. Császárság nélkül is érvényesen.

A tanulmány az évtizede indított szegedi tudományos sorozat egyik első előadása 
volt. A „Monarchia-modell irodalmi modellként való vizsgálatának programjában" 
az egyetem Összehasonlító Irodalomtudományi Tanszékén, amely korábban Vajda 
György Mihály, majd Fried István professzorok irányításával folyamatosan tart ma is. 
A figyelemre méltó tudományos műhely munkatársai és a meghívottak a kompara- 
tisztika általános diszciplínái, a tágabban értelmezett „kapcsolattörténet” vizsgálata 
mellett ezt a kiváltképpen érdekes és tanulságaiban is izgalmas „részterületet” 
kutatják: a Birodalom emlékét az irodalomban, visszatekintőén és horizontálisan. A 
konferenciák tárgysorozataihoz szívesen kapcsolódnak előadásaikkal külföldi 
tudományos és egyetemi intézetek dolgozói is. A tíz esztendő során kiadott 
gyűjteményekben pl. a salzburgi illetőségű Alois Woldan négy tanulmánya olvasható 
„a téma” lengyel (pl. Stanislaw Vincenz) és ukrán irodalmi jelentkezéseiről. Peter V. 
Zima a budapesti Osztrák Kulturális Intézetben tartott előadása Hasek és Kafka 
„ambivalencián" mutatta fel (1991), a hallei Thomas Bremer másutt Freud olvas
mányélményeit és irodalmi terveit 1914 előtt, a freiburgi egyetemről Antonin Mestan 
a múlt század cseh irodalmának „Ferenc József-képét” nemrégiben (1997). „.../. 
Ferenc József nem csinált karriert a cseh irodalomban — zárta az adatokban és 
érdekességekben egyaránt bővelkedő számvetést 1918-ig egyetlen neves cseh 
szerző nem vett róla tudomást, 1918 után pedig mindenki kigúnyolta... Ma mcir... nem 
téma a cseh írók számára...". A gráci egyetem művelődéstörténész professzora; 
Csáky Móric pedig „a bécsi operett társadalmi-művelődési környezetéhez” fűzött 
előadásával „széljegyzeteket” (1996). Sigmund Freud munkásságának egy további
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szeletével, az 1924-es Rank-vita történetével és tanulságaival a korábban és más 
helyütt József Attila tudattartalmainak változását elemző Bókay Antal foglalkozott.

A lassan másfél évszázad művelődéstörténetét átfogó „Monarchia-irodalom” szinte 
kimeríthetetlen, ugyanígy tágas a néhány évtizede sok helyütt fellobbant érdeklődés 
látóköre, amely az új századvégen új tartalmakat és értelmezéseket keres, árnyaltabb 
értelmet kaphat sorozatosan. Közép-Európa minden nyelvű irodalmában jelentkezett 
és jelentkezik, folyamatosan nyugtalanítva a kontextusokat is vizsgáló irodalomtu
dományt. Az első gyűjtemény (1989) címében „Monarchia-karnevált” jelölt, 
szerkesztői bevezetésében Fried István ekkor a modern komparatisztika módszerei
vel végzett, tágabb horizontú elemzések további tanulságokat ígérő célját, 
lehetőségeit és eredményeit határozta meg. A kutatás új lényegét a vizsgálódások sok, 
árnyaltabb összefüggéseket Ígérő nemzetközi együttműködésében látja, a közös 
feltáró munkában arról, hogy „miképpen látják a hajdani Monarchia népeinek írás
tudói az olykor sokat szidott, olykor gyűlölve szeretett, olykor nosztalgikusan ábrá
zolt, olykor népek börtönének vélt államképződményt...", amelynek „népei nem kíván
tak többé keretei között élni...”.

Ez utóbbi megállapítás már „a Monarchia fenomenológiáját” több évtizede kutató 
Vajda György Mihály itteni első tanulmányában olvasható. A téma irodalmi értékű 
vizsgálatának majd egy életművet szentelő, az egykori Bártfán (1914!) született pro
fesszor csupán idézi ezt a sarkított véleményt. Tudja, hogy „a népeket” szándékaikról 
ritkán kérdezik, akkor és a tárgyban sehol és semmiképp. Ha valahol lehetőség nyílt 
erre, nyomban visszaéltek vele. De nem „a népek” -  természetesen.

A nosztalgikus emlékezők, a haragvó vagy tárgyilagos értékelők mind gyakrabban 
és sokféleként emlegetik az egykori laza és soknyelvű összetartozás értelmi jelen
ségeit, szellemi és gyakorlati előnyeit. A széthullás során hamarosan kiderült és bebi
zonyosodott, hogy amennyiben az államalakulat „a népek börtöne” volt, utóbb „egy- 
egy nemzetállam mélyebb és veszejtőbb börtönök építésére lett képes...” — a további
ak és Fried István tanulsága szerint. Hozzátehetjük: mivel mások megalázásában, 
kínzásában és elpusztításában az emberi lelemény határai végtelenek, a faji vagy 
osztályharcos, a nacionalista vagy politikai elméletekkel fertőzött invenció „a veszej- 
tő börtönök" építésénél jóval messzebb jutott. A „kifinomultabb” és drasztikusabb 
változatok mellett „a végleges megoldásokig” és tovább. Ezen a tájon és sok helyütt.

„Jelenségtanulmányában” Vajda György Mihály körültekintően mutatja be az 
egykori Monarchia kisebb-nagyobb városainak szembetűnő azonosságait 
(állomásépület, tér, híd, szálló, kaszinó, kupleráj stb.), legfőként „közösnek” a 
soknyelvű hadsereg felépítését és szellemét, ugyanigy gyakorlatát. Említettük már a 
jelzett kiállításokon (Bécs, Párizs, Brüsszel) bemutatott soknyelvű szolgálati szabály
zatokat, a Frontújságot és Komáromi Jánosnak a szerkesztőségben szerzett, a pro
fesszor által is idézett tapasztalatait. Az elmozdíthatatlanokon kívül és a szellemiség 
mellett a király nélküli Magyar Királyság számára egyetlen örökségül a hadsereg kor
látolt vakfegyelme és tisztikara, szerkezeti felépítése maradt. Az előadásokban erről 
többen említik Robert von Musil, Miroslav Krleza, Ottlik Géza, Nemeskürty István 
és mások személyes és írásos emlékeit.

További jussunk ráadásként az egykori közös államalakulat együttes történetének
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mindmáig ható és csupán részlegesen feldolgozott alap tanulságainak szövevénye is, 
amelyből éppen az irodalomban jelentkezett sokféleség hatásai alatt talán a legne
hezebb a kilábolás.

A következő konferencián (1990 november) Vajda György Mihály a Rudolf 
főherceg és trónörökös irányításával indult, Jókai Mór szerkesztésében megjelent Az 
Osztrák-Magyar Monarchia írásban és képben (magyarul 1887-1901, 21 kötet), 
enciklopédikus dokumentumsorozat és krónika albumainak szerkezetét és iro
dalomtörténeti fejezeteit elemezte, ebben „a birodalom hat irodalmi nyelvének” 
történetét és összefüggéseit, a kimutatható kölcsönhatásokat. Elragadóan és érzék
letesen, szinte távlatokat nyitva a továbbiak elé. Ezek között itt Hermann Broch 
„Hofmannstahl és kora” című töredékesszéje alapján Bemáth Árpád az emigráns író 
és egykori hazája kötelékeiről, Bánffy Miklós „Erdélyi történet” című nagyregényét 
értékelve Pomogáts Béla a széthullás reminiszcenciáiról, Kiss Gy. Csaba a lengyel 
Stanislaw Vincenz munkásságát vizsgálva „a kulturális sokféleség hagyományairól” 
értekezett.

Egy korábban megjelent remek kismonográfia írója, Kiss Endre több tanulmánya 
olvasható a sorozat köteteiben. Előbb egy Franz Werfel regény, Az érettségi találkozó 
és mások nyomán „a Monarchia morális mérlegét" vizsgálta, majd az Arthur 
Schnitzler -  Georg Brandes levélváltásban „az európai modernség összetevőit”, „az 
első és második felvilágosodásnak” a levelekben tetőző hullámveréseit. Legutóbb a 
bécsi és budapesti impresszionizmus érintkezései körül kutatta Lukács György 
szerepét.

Wenner Éva mindannyiszor a trieszti olasz nyelvű irodalom kitűnő alkotóinak, 
kiemelten és kétszer Italo Svevo, majd Gabriele d ’Annunzio, Umberto Saba és mások 
írásművészetének „monarchikus elemeivel” ismerteti meg az olvasót. Lukács István 
a „délszláv referens”. O a horvát Anton Gustav Matos „hungaricáit” kutatta fel, „a 
nyers elutasítástól a józanabb megítélésig” tartó dokumentumokat. Majd Miroslav 
Krleza „istenes verseit” értelmezte, utóbb Bécs és a szlovén Ivan Cankar kapcsolatát. 
A „magyar-román író”, Liviu Rebreanu első világháborús regényét, Az akasztottak 
erdejét Plugor Magor tette a szellem mikroszkópja alá, felmutatva a megírás 
élményanyagát és körülményeit, a tragikus és sorsváltó tartalmakat.

Az említett brüsszeli kiállítást bemutatva Ferenczi László Szegeden is elmondta azt, 
ami a katalógus tanulmányaiból ott elmaradt: a belga szimbolista költők és magyar 
társaik (Ady, Kassák, Kosztolányi és mások -  figyelem, vonzalom, fordítások) szelle
mi kapcsolatairól. Martonyi Éva pedig a múlt század francia íróinak Duna-táji láto
gatásairól született útleírásait mutatta be, a Verne Gyula-regények „magyar 
vonatkozásait”, felújítva és kiegészitve az általa is említett Birkás Géza, Bajomi 
Lázár Endre és mások ez irányú vállalkozásait.

Az 1993-as kötet önálló témája a Magyarok Bécsben -  Becsről „karneválja” volt, 
bár ebben a tárgykörben minden hasonló társa tartalmaz elemzést, mutat fel nóvumot. 
A szép bevezetőben Fried István összefoglalja erről a korábbi és újabb vizsgálódások 
eredményeit, majd Márai Sándor „Bécs-élményének” pannóját ábrázolja az író 
újságcikkei, az Egy polgár vallomásai kellő részleteiből -  „a Schuberttól 
Gri/lparzeren át Hofmannstahlig és Altenbergig" ívelő szoros kötődéseket. A
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„müvész-Ausztria" mellett közben a „homo austriaticus" egy kassai kisgyerek szem
szögéből nyitott szemléletét. A „hitzingi Helga néni és Ferdinánd bácsi” meghitten 
kispolgári világától Ferenc József kolostori zártságáig, az egyszerűtől a fenségesig. 
Majd „a boldog Ausztria" növekvő fenyegetettségtudatát. Az ebben fellépő nosztal
giát: „...Mert Bécs nemcsak város volt, hanem egy hang, amelyet vagy hall az ember 
lelkében, örökké, vagy nem..." -  mondja A gyertyák csonkig égnek című Márai-regény 
Konrádja, a közel azonos időben és másutt, másféle Hang fülszaggató oktáváait hall
gató és növekvő borzongással regisztráló írói élmény napjaiban.

Szilágyi Márton ezen a konferencián Barcsay Abrahám magyar testőríró egy eddig 
ismeretlen levelét felidézve fűz izgalmas adalékokat a bécsi szabadkőművességgel 
élő kapcsolatairól, Mezei Márta elemzőn összefoglalja Kazinczy Ferenc és Bécs 
szinte folyamatos, de többnyire kevéssé felhőtlen kontaktusát. Rózsa Mária a bécsi 
„aufklerista néplap”, a Wanderer magyar szerzőinek írásait tekinti át az 1814-73 közti 
évfolyamok számaiból Rumy Károly Györgytől Fáik Miksáig, másutt a magyar for
radalom és szabadságharc ebben és más bécsi újságokban ez idő tájban olvasható 
értékeléseit. A kedves Akii Miklós történet alapján Kerekes Gábor a „mikszáthi 
Bécset" idézi fel, Eisemann György pedig A gavallérokat szemelgetve már „mikszáthi 
Monarchia-karnevált” láttat a gesztusokban és aktusokban, nyelvben és magatartás
ban, nagy kitekintéssel az író más műveire is. Péter László itt Tömörkény István bécsi 
jelenléteit követi nyomon, utóbb Juhász Gyula, majd Móra Ferenc látogatásait. 
Tamás Attila az 1904-től Bécsben tanuló Kosztolányi Dezső vonzódásait tárgyalja az 
író fordításait és portrévázlatait elemezve az osztrák költészet iránt, folyamatosan 
eleven hatásokat találva az önálló lírikus költészetében is.

Szörényi László esszéje akár egy színes és élménydús vallomás. A sok helyütt és itt 
is folyamatosan meg-megidézett Krúdy és Bécs tárgykörhöz ad nem kevés új és 
értékes felismerést, szinte a teljes írói oeuvre áttekintésével mutatja fel Krúdy Gyula 
munkásságában „Bécs szimbolikus szerepét”.

A „tárgykör” kimeríthetetlenül élvezetes: Krúdy poézissel formált „Monarchia- és 
császárszemléletéveF, az íróban élő Béccsel utóbb Fried István is külön foglalkozott. 
Ugyanígy Kelemen Zoltán az író kisprózái művei alapján, másutt a királyregények 
miliőjét rajzolta fel, Hamvas Béla „Monarchia-dilemmáinak’ bemutatása után. A 
,JIécs-burjánzások" tételközeiben Sánta Gábor (korántsem pihentetésül) a zolai 
ihletésű Kóbor Tamás, majd Lux Terka „bűnben fogant Budapestjét", a hirtelen 
indusztrializált és sötéten polgárosuló város világát vetítette a „Bécs-pannó” mögé.

„...Az ember lassan érti meg az 
idő jeleit...”

(Márai Sándor — 1938)

A széthullás traumája után nyomban jelentkező „Monarchia-irodalom” (Kafka, 
Zweig, Kraus, Musil, Roth, Broch, Canetti, Krúdy, Márai és mások) hatása számot
tevő, és talán némileg bűntudatos érdeklődés támadt a történelmi fordulattól távolab
bi vidékeken is. Csupán reménykedünk, hogy ebben Jászi Oszkár angol nyelven meg
jelent monográfiájának (Chicago -  1929) emlékezetes része volt. „...egy dunatáji ha
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zafi testamentuma” ez Hanák Péter ítélete szerint, aki a megkésett hazai kiadás remek 
bevezetésében (1982) iránymutatóan összefoglalta a témát feltáró tudomány és a múlt 
felelősségteljes kapcsolatát. Bár az „alapmű” másfél ivre terjedő eredeti irodalom- 
jegyzéke már akkor is sejtette, hogy fejtegetéseit „a testamentum írójának” a maga 
emlékein túl volt mire alapoznia.

Az irodalom és más művészeti ágak nagymesterei ugyan szélesebb sugarú és ívű 
körökben hatnak: eredendően és tartósabban meghatározzák az érdeklődés irányait és 
tartalmait. A szinte sorozatosan megjelentek ágas-bogas hangulatában a sokszor és 
sokféleként elemzett nosztalgia alapvető indítéka kivált a kényszerű széthullatás vál
tozatos lírai hevületű bírálata lett, majd a fasizmus és főként a nácizmus erős- 
bödésével egyenes arányban nőtt az alkotók veszélytudata is. A Kraus által ostorozott 
11,400 akasztófánál a Harmadik Birodalom hasonló célból teremtett és nagy gonddal, 
folyamatosan formált lehetőségei végzetesebb arányú félelmet, majd szorongást kel
tettek nemcsak a zsidóság, de szinte a teljes e táji Európa tisztább értelmű lakossága 
tudatában.

Napjainkban is hátborzongató, hogy a tisztábbanlátás horizontjait mennyire 
beárnyékolta „a börtönből szabadult kisállamok” sokfelől szított és többnyire alapos 
okból elementárisán is feltörő, a „szabadság” lehetőségeiben fokozódó, kölcsönös 
gyűlölete. Az így fogant és szintúgy kölcsönös politika szemfényvesztő fondorlatait 
aligha tudhatta ellensúlyozni pl. a „virtuális Közép-Európa, Globus Intellectualis” 
eszményét álmodó Gál István Apollo című folyóiratának (1934-1939) íróköre. A 
tanulmányszerzők sorában Bartók és Kodály, Illyés és Márai, Cs. Szabó és Szerb 
Antal, Halász Gábor és még jó néhány társuk neve a borítólapokon. Ehhez a szellemi 
mozgalomhoz társult pl. Szvatkó Pál Új Szellem című „kulturális-politikai szemléje” 
Prágában (1937-38), Csuka Zoltán Láthatára Pécsett (1933-1944), mellettük Babits 
Mihály, Móricz Zsigmond, Németh László és mások szelíd „kiegyenlítő” kisérlete, a 
szemközti oldalról Anton Strakáé, Moses Baltáé, íróké, költőké, másoké. Mögöttük 
Eckhardt Sándor 1931-ben indított „közép-európai összehasonlító irodalomtörténeti 
mozgalma" tanulmányíróinak lassanként végtelen sora. Fried István erről írt 
értekezése {Egy fogalom története és körüljárása -  1986) a szegedi folytatás Magna 
Chartájának tekinthető.

Egy elfelejtett, bár magyar költőnek induló újságíró, Demeter Ödön (Edmund 
Demaitre: Sátoraljaújhely -  1906: New York -  1991) 1926/27 táján Párizsba települt, 
itt önálló hírügynöksége lett. Interjúi és világjáró tudósításai kerültek a világlapokba 
és könyveibe, néhányuk a budapesti Literatura és a harmincas években a Pesti Napló 
hasábjaira. 1933-ban „sajtófigyelő” a Reichstag-per lipcsei tárgyalásán, ezután 
„leleményes blöfföléssel” fényképeket és riportot készíthet elsőként a dachaui kon
centrációs tábor létéről és életéről, lakóiról és őrzőiről. A riport hat fénykép tár
saságában a Pesti Napló 1934. január 14-i (vasárnapi!) számában is megjelent.
„Kétezerötszáz ember élete, villamossággal telített drótketrecben" alcímmel, egy-egy 
teljes szöveg-, majd képoldalon. „...A dachaui tábor kétezerötszáz lakója közt ezer 
volt kommunista, ezer szocialista és ötszáz republikánus. Zsidó alig van néhány tucat. 
Idegen nemzetiségű vagy tíz..." -  olvasható a pontos, nevekkel is dúsított beszá
molóban. Az ismert német szellemi kiválóságok névsora és állapota, a velük folyta
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tott beszélgetések hatása aligha nyugtathatták a nemzetközi közvéleményt. Az első 
bizonyosság Hitler alig esztendő előtti hatalomra kerülése után. Az ugyanekkor meg
jelent Hitler-könyvecskéjével pedig egy „mindhalálig monarchista” magyar írót is 
említhetnénk „az elsők” között: Fenyő Miksát. Az összehasonlításokban szinte 
folyamatosan szépülő „közép-európai múltszemlélet" ébredése (bármennyire is 
„ambivalens” volt sokaknál előbb) ez idő tájban már nagyon is érthető. A nosztalgia 
az újsághírek nyomán, majd a várható tapasztalatok árnyékával egyenes arányban 
növekedett, a szembefordulás egységére pedig nem maradt erő. Csupán az értelem 
védekezett. Akár e „nosztalgiával” is. Példaként szolgáltak a Duna hullámai.

A Monarchia „...alkotmánya szerint liberális volt..., de klerikális szellemben kor
mányozták. Klerikális szellemű volt a kormányzat, de szabadelvű volt az élet. A 
törvény előtt minden polgár egyenlőnek számított, de nem mindenki számított polgár
nak..." -  „...Az osztrák hazafiság, amely a soknyelvű államot valahogy összetartotta, 
tulajdonképpen a magyarság iránt érzett közös ellenszenv volt. Rokonszenvet Bécsben 
csak a fiakkeresek és pincérek éreztek irántunk..." — idézi Fried István egyik 
bevezetőjében Robert von Musil, majd Herczeg Ferenc megállapításait. A soknyelvű 
ellenszenv bizonyára nemcsak a „rebellió” utóhatása volt, és nem csupán a „más- 
nyelvűek” jó részben érthető érzelmeiből táplálkozhatott. Talán még a „nemzeti 
öntudatok” féltékenységéből is, hiszen „mennyiségi megfontolódásbóV és főként a 
csehek ellenében a magyarokkal egyezett ki alapjaiban a császári hatalom -  a biro
dalom így csak „kettős pillérre" állíttatott. A „dualizmus” kettőség maradt — ennek a 
külön fájdalomnak közben és utóbb hatalmas irodalma lett. ,pt gyanú hermeneutiká- 
ja ” (Paul Ricoeur) itt funkcionált: emeljük le a polcról pl. Frantisek Palacky („a 
nemzet atyja”), L’udovit Stur, Pavol Országh Hviezdoslav és mások, legalább 
követőik műveit, a szemléletüket feltáró elemzéseket. Igaz természetesen, hogy a 
soknyelvű birodalom településeinek templomi toronyórái eltérően ütnek Ivó Andrié 
szerint, aki már nem is emliti a várostornyok árnyában értekezők különböző szem
léletét. Bár sokak számára „...magától értetődött, hogy a szlovének, a galíciai 
lengyelek és rutének, a boriszlávi kaftános zsidók, a bácskai lókupecek, a szarajevói 
muzulmánok és a mosztári gesztenyesütők a Gott erhalté-t énekelik..., mert nálunk a 
különös a természetes...” — emlékezett Joseph Roth. A kedves Haydn dallama, Franz 
Grillparzer lírája és drámaírói művei, kivált toleranciája a Bánk bánja ellenében sem 
fakulnak talán. Jászi Oszkár végső summázatában „...a Monarchia feloszlatása cél
tudatos törekvés eredménye volt, és nem végzetszerűség...", és ezt újabban a galíciai 
eredetű, francia és német nyelven író Manés Sperber (szemünkben más értékei is 
évülhetetlenek) „az utókor” véleményét egyesítve támasztotta meg: „...valami nem
zetek feletti dolog összeköt minket: az az emlék, amit a régi Ausztriából lelkűnkben 
hordozunk...". Közben Joseph Roth erről ugyanígy, könnyek közt beszélt.

Meglepett, hogy Herczeg Ferenc, a „magyar írófejedelem” Karl Kraust a barátai 
között említi Emlékezéseiben, dicsekszik, hogy írása a Die Fackelben megjelent -  
ugyancsak eltérő világ. Ezután már szinte kevésbé, hogy pl. Bródy Sándor a saját 
kiadásában megjelent Fehér Könyv 1900 márciusi kötetében egyazon hévvel számol 
be Kossuth Lajos utolsó napjairól {„...olybá tűnik föl, mintha ő is kiegyezkedett volna 
halála után..." -  írja itt), megilletődötten emlékezik Ferenczy Idával együtt Erzsébet



Bodri Ferenc 105 Művelődéstörténet

királynévá, tisztelettel ír a Császárról, majd Schratt Katalinról is egyetlen apró 
kötetke lapjain. Igaz, a horvát Miroslav Krleza egykori önmagát így mutatja be: 
„...Tizennyolc esztendős koromban mint Kossuth-párti negyvennyolcas léptem a 
Ludovikába..., nemzetközi szolidaritásról és együttműködésről ábrándoztam...". Ady 
Endréről szóló, hittel telt tanulmányait majd a Kelet Népében Németh László 
ismerteti. Az első világháború előtti Közép-Európában valóban úgy tűnik, hogy „a 
különös a természetes”: „...volt-létezett egy Ausztria, amelyben lehetett élni, és amely
nek fontos üzenete volt Európa számára..." -  idézi Fried István is Márait. És ameny- 
nyiben erről a vidékről és ebből a korból másra is emlékezünk, az aligha több annál, 
amire a kontinens minden állama, nemzete hasonló szégyenérzettel emlékezhetne, ha 
egyszer mégis megteszi. Ezúttal elhagynám a kellő József Attila-idézetet.

Vaskos monográfiákhoz méltó téma lenne „a birodalmi zsidóság" szinte nemzetek 
felett álló „osztrák hazaszeretete". Ismert a császárhű „hivatali értelmiség" 
menekülésével párhuzamosan 1918 őszétől indult exodusa, amelynek végén Bécs és 
Ausztria alig két évtizednyi időre az ígéret földjének mutatkozott. Franz Theodor 
Csokor egyik drámai műve (1918. november 3.) temetési jelenetében szinte a teljes 
Monarchia népeinek „keresztmetszete” áll lehajtott fővel egy frissen kiásott sír körül. 
A halott jó barátot és „a kedélyes Apokalipszis” eltűnt világát együtt gyászolják a 
résztvevők: a találó metafora Hermann Broch regényében olvasható (Az alvajárók -  
1931).

A legutóbbi tanulmánygyűjteményben pedig Bombitz Attila a már jóval a második 
háború után született, és a mi Világirodalmi Lexikonunknak csupán a kiegészítő 
kötetébe került osztrák író, Christoph Ransmayr „történeteiben” fedezi fel a már 
Claudio Magris, Milan Kundera és mások által jegyzett „nemzetek felettiség és világ
kitalálás" eleven kontinuitásának jelenlétét és jelentős eredményeit.

“...a császári és királyi zsidósággal Hitler nemcsak a zsidóságot pusztította el, de 
alighanem örökre szétdúlta...” az egykori birodalom elitjét, „...amelyet bámulattal 
vegyes döbbenettel néztek a lassú befogadó népek...”. A cseppnyi osztrák köztársaság 
maradék zsidósága „...védtelen volt Hitlerrel szemben, élhetetlenségével pecsételte 
meg teljes beolvadását, vagy elhúzódott nagyon messzire a bűn helyétől..." — tűnődött 
el az 1956 elején még csendes bécsi kávéház asztalánál Cs. Szabó László „téli 
utazása” során. Majd hosszú felsorolás következik itt az e táji élet és irodalom megke
rülhetetlen „nemzeti” formálóiról. Közben a Budapesten felnőtt, Bécsben tanuló és 
írói munkásságát Berlinben kezdő, Párizsban, majd Angliában tetőző Koestler Artúr 
életének addigi summázata, a múltjával és tornyaival egyaránt lenyűgöző és „zavar
ba ejtő szláv-német-zsidó levegőjű" Prága lakója, „a hovatartozás nélküli” Franz 
Kafka sokrétűen példázatos üdvtörténete. Épp ekkor delelt a Fried István által is 
említett, „sohasem nyugvó Kajka-láz” arrafelé, bár ott és akkor még aligha pedzették 
Arthur Schnitzler és Csáth Géza utóbb mind „komparatikusabbnak” mutatkozó, bár 
egymástól független szellemi kölcsönösségeit.

A Bécsben megtelepedettek névsora hosszú és párhuzamokkal is telíthető. Cs. 
Szabó László említhette volna még „a világvégét jelző meteorológiai állomás” (Kari 
Kraus) sok egykori és későbbi lakóját, tudatformáló látogatóját ugyanígy. Pl. a 
Ljubljanából érkezett Bruno Brehm, a szintúgy prágai Franz Werfel, Max Brod, a
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galíciai Joseph Roth, a Budapesten született Felix Salten, a russzei Elias Canetti és 
mások jelenlétét, ezen „a meteorológiai állomáson” formálódó és kimunkált kötődé
seit. Vagy éppen a születése idejében a Monarchiához tartozó, majd néhány évtized 
során orosz, román, majd ismét orosz, napjainkban éppen ukrán Csernoviciben 
(„Katolikus érseki és görögkeleti püspöki székhely: egyetem...” a lexikon szerint) 
született és iskolázott, több nemzeti zászló alatt hadviselt Paul Celan útját és sorsát a 
végkifejletig. A példák száma bővíthető.

És szólhatott volna a történelmi pillanatról, amikor a bécsi őshonos Stefan Zweig 
1901-ben első kézirataival a Neue Freie Presse tárcarovatának vezetőjénél, a 
Budapesten született és felnőtt Theodor Herzl úmál jelentkezett. Akinek eszményeiről 
korábban nem kevés „osztrák keserűséggel” és savakba mártogatott tollal a cseh 
paradicsom fővárosában napvilágot látott és nevelkedett Karl Kraus még jóval „a 
végnapok” víziója előtt „Koronát Ciánnak!” címmel és ,^sidókirály” epitetonnal 
gyilkos hangú röplapot írt (1898). birodalmi tudatból” tett így, pedig Herzl úr akkor 
az említett lapnál a főnöke volt. Kraus saját lapja, a Die Fackel majd két év múlva 
indul, és 1911 után tulajdonosa haláláig (1936) egyszemélyű szócsöve lett. Herczeg 
Ferenc ide tehát csak 1911 előtt írhatott, és Bródy Sándornak is volt kitől tanulnia. 
Másoknak ugyanígy.

„...a Habsburgok jogara alatt bugyborékoló moslék..., egységét csak a benne lakó 
valamennyi nemzet hazaszeretetének meggyalázása garantálta...” -  írta a fájdalmas 
elmúlás hatása ájulatában Kraus, „...a lírai költő, aki poloskairtásra adta magát...”, a 
magyar Ignotus nem kevésbé kegyetlen, bár korábbi ítélete szerint. És persze 
„Kakania fenomenológiájához” ebből Musil sok adalékot kaphatott, voltak ugyan 
bőséges tapasztalatai. I. Ferenc Józxe/„atyafigurája” állt őrt „a bugyborékoló moslék” 
kohéziója felett, Kakaniát ő tartotta „minden oldalról átölelve” egy galíciai lengyel 
zsidó író, Bruno Schultz mélabús látomásaiban. Mint a középkori hit „valósága”, ő 
volt a „csoda” a bikolór és a szimmetrikusra torzult madár alatt. Életéért zengett annyi 
nyelven a birodalom himnusza, és ha már sokan kívánták, a fenséges fohász sokáig 
meghallgattatott.

„...a bécsi nyárspolgár és fenség...” alakjának írói megjelenítéseivel többen 
foglalkoztak a konferenciákon, erre az izgalmas témára bevezetőiben Fried István 
gyakran visszatért. Márai Sándor „visszatekintését” külön elemezte, főként a 
Sértődöttek lapjairól. Lukács György torz bírálata ellenében fél évszázad után szol
gáltatott igazságot az író előtt, „...nem valószínű, hogy a schönbrunni aggastyán meg 
tudta volna állítani az idő tragikus sietséggel rohanó percmutatóját...” — borongott 
Márai, aki szerint az uralkodót „a szokáserkölcsök szelídsége” jellemezte, és bár volt 
benne „valami a zupás őrmester és egy bécsi házmester stílusából..., mégis császár 
volt..., a kiegyenlítődés reprezentánsa..., az utolsó tekintély..., az utolsó nagy király 
Európában...”. „...maga volt a tartózkodás és a szigorú böjt, halálával minden efféle 
bilincs leesett...”, és valójában betölthetetlen hatalmi űrt hagyott maga után. Akár a 
„Milyen a termés?” klasszikusan együgyű sarktételeivel. Főként majd akkor, amikor 
Európa megismeri a ducék, führerek és caudillók, a hadurak, főmarsallok és hasonlók 
„imázsát” -  gondolkodását, módszereit és tetteit.

Sohasem feledhetjük pl. Haynau tábornokot. De az előbbiekkel szembesülten a sok
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önfájdalmat átvészelten megvénült császár közben Ferencjóskává, az utókor számára 
atyafigurává szenderült.

„...Boszniában a legkisebb garnizonban, a legkisebb élelmezési őrmester is tudta, 
hogy lopnia pedig nem szabad, mert az egész birodalomban végeredményben van egy 
ember, aki ezt nem tűri és megfogja torolni. Es ez tartotta össze a Monarchiát...” — 
vallotta egy „bocsánatkérő levelében” 1943-ban Egyed Zoltán, a címzettje Márai volt. 
Sajnálatos -  tehetjük hozzá hogy az őrmestertől felfelé az „öreg trotlitór már nem 
tartottak ennyire. A birodalom feltehetően általuk és miattuk is hullik szét már a szá
mon tartott történelmi dátum előtt. Igen sok múlott az uralkodó kiválasztottjain.

Az Egy polgár vallomásai és az Agrami gyermekkorom vizsgálatával Fried István 
egy további előadásban felelevenítette az ebben a tekintetben „ikercsillag”, Márai 
Sándor és Miroslav Krleza {„Ein kroate aus Altösterreich”) „monarchikus felcse
peredését”, majd később az utóbbi „Monarchia-karneválját”: a századelő ma
gyarságáról formálódó véleményét és ennek a „karneválnak” a magyar költészetben 
adódó párhuzamait. A körképet kiegészítette végül a századelő „szlovák-magyar iro
dalmi kapcsolatainak” (pl. Hviezdoslav) a politikai szembenállások ellenében is 
eleven korrespondenciáival.

Krúdy Gyula és Márai Sándor „Bécs-élménye”, az utóbbi „álom-Bécse” (Szindbád 
hazamegy), Franz Kafka „álma és álomszerűsége” Fried szemlélete és kutatásai új 
fókuszában áll. És ha ismerjük „a közép-európai kapcsolattörténet” vizsgálatában a 
felvilágosodás korától indított, előbb írt tanulmányait, korábbi gyűjteményeit — a 
most megjelentek az itt adott eredmények természetes folytatásának tekinthetők. 
Miként a tanszéken irányított,.folyamat”, amely korántsem valamiféle apologetikus 
hajlandóságból fakad, inkább „a dialógus tudományának” lehetőségében rejlő 
„ígéret” korábbi felismeréseiből. Az így feltalált és feltálalt irodalmi és 
művelődéstörténeti párhuzamok adattengerének elemző felmutatása tovább 
szilárdíthatja a szellemiekben „szükséges népszövetség” vágyait, orvosolhatja a 
nacionalizmus kórokozóival sebzett tudatokat mindenhol és mindenfelé. Ebben a 
munkában segédkeznek a külföldről és más hazai intézményekből meghívottak, a tan
széken felnőtt fiatal nemzedék. A „visszatekintő párhuzamok” értéke nem csupán 
komparatikai, hiszen minden új kizárólag csak az elmúltak bölcs tisztázása során épít
hető. A szándékot mégsem nevezném „politikainak”, inkább a tudomány önzetlen 
emberszeretete vezérelheti.

„Universalia sunt realia” -  csupán az eszmények valóságosak a későközépkor 
legátfogóbb szemléletét felújító Egon Friedeil szerint. A komparatisztikai nyomozá
sok és elemzések aranybulláiba és evangéliumaiba ez a gondolat már a kezdeteknél a 
főhelyre került. Katona István egykor „a józan értelem köteleit”, Kármán József az 
önismeret kellő szükségességét ajánlotta öntetszelgés helyett, „...az összehasonlítások 
által legjózanabb elmélkedni...” -  hirdette Széchenyi.

A Közös dolgaink című, idő előtt kimúlt egykori könyvsorozat egykori kötetében 
Fried István emlékezetes tanulmányban foglalta össze Eckhardt Sándor 1931-es 
előadásával indult „közép-európai összehasonlító irodalomtörténet és kapcsolatrend
szerek” cím alatt hirdetett tudományos folyamatát, majd több korábbi „szembesítést 
és párhuzamot” elemzett a „lehetőségek” tekintetében ugyanitt. Jószerével ez a
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„kutatási program” bővült szélesebb horizonton, a társakkal „intézeti és nemzetközi 
szinten' tovább. A gyűjteményekben kitűnő eredmények találhatók.

Az egykori Monarchia emlékként és a városképekben fennmaradt világa és 
művelődéstörténeti kapcsolatrendszerei, a párhuzamosságokban tovább élő és hason
ló szellemű irodalmi és képzőművészeti, zenei kultúra a komparatika módszereivel 
lehetséges elemzések számára „állandó és folyamatos kihívást" jelent — foglalta össze 
a tudományos programot alakító Fried István „a jelenségek kapcsolatairól lehetséges 
európai kitekintés” törekvéseit. Bevezető előadásaiban és tanulmányaiban „töprengé
seit” is, pl. arról, hogy „az olasz és német egységesítő törekvések ellenében” sok 
helyütt jelentkezett „témakörben” a tegnapok világát kellő tanulságokkal és nem 
csupán a passzív rezisztencia szintjén, mintegy eszközként felmutató irodalom nap
jainkban milyen történeti értékszinten elemezhető. Több ízben idézte az e táji kom- 
paratisztika kitűnő szaktekintélyeit, a szlovák Dionys Durisin, az olasz Claudio 
Magris, a meghívottak és mások munkásságát a közös eszmények körül. De érinti 
Milan Kundera „elrabolt Közép-Európa-üveggolyójának" önkínzó vallomásosságát, 
az Esterházy Péter által felrótt „elharapózó Közép-Európa-ima-mormolás” veszélyeit 
és zsákutcáit, felszínességét és buktatóit is. Pontosan tudja, hogy „...messze nem 
bizonyos, hogy amit a kezünkben tartunk, Ariadné fonalaként funkcionálna...", említi 
azt is, hogy „...közép-európai legyen a talpán..., aki itt kiismeri magát, netán a tényál
lást mint olyat...". Csupán mellékesen jegyzem meg itt: „az üveggyöngyjáték 
történetéhez" (sok üveggolyóból áll) Fiermann Hesse már 1934-ben „közérthető 
bevezetésse(' szolgált a Die Neue Rundschau ivein. Szelíd öröm, hogy 50 év után már 
magyarul is olvasható.

Minden töprengés és tartózkodás további nyomozásokra ösztönöz tudóst és olvasót, 
sokféle értelmet ad megkerülhetetlenül az efféle kutatásoknak, a kapcsolatkeresésnek 
a Duna és a Kárpátok vidékein. Másutt talán csak szórakozás. Az eredményekkel 
talán „...a mívelődés olyan fokára emelkedünk — idézi Fried egyhelyütt Eötvös József 
egy 1866-ban formált gondolatát - , melyen a despotia lehetetlen...". Ez pedig 
elhanyagolhatatlan szempont és igény errefelé. Megér minden műhelymunkát és 
áldozatot, szemináriumok és konferenciák sorozatait, minden ilyen irányú fáradozást.

Korántsem „a teljesség”, inkább az érték és élmény kedvéért említeném itt Szkárosi 
Endre remek „vitairatát” A fekete zongora komparative tárgyalt „ízlésfordulatáról”, 
Kolta Magdolna művelődéstörténeti irányú elemzését a pesti Népszínház első 
évadainak útkereséséről (népszínmű vagy operett?), Szabari Antónia kitűnő írását 
egy Krúdy-novelláról (Szindbád elmegy deszkát árulni), ahol az írónak a másutt 
említettektől eltérő kapcsolatairól (hölgyek, növények, megszólaló fák) ad érzékletes 
elemzést a „fictio personae vagy prosopopea” szemszögéből, ugyanígy Szologub egy 
szimbolista regényének {Undokördög: Gorelity József) jó tollú bemutatását -  erőszak 
nélkül az itt említett témakörökbe nehezen illeszthetők.

De a Fried által szemelgetett „Függelékek” idézetei pontosan: Sándor István „bétsi 
levele” 1793-ból, Frankenburg Adolf „bécsi élményei” 1880-ból, Jókai Mór, Krúdy 
Gyula bájos adaléka, Tóth Béla anekdotája illatos ráadás a témakör kertjének szín
pompáihoz. Mezei bokréták a tompa fényekben pompázó fenyőkoszorúk, az üveg
gyöngy és az üveggolyók körül.
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A sorozat gyűjteményei

Monarchia-karnevál az irodalomban. (Az Osztrák-Magyar Monarchia emléke az irodalom
ban) -  1989
A Monarchia a századfordulón. (Monarchia-irodalmak és irodalmak a Monarchiáról) — 1991 
Magyarok Bécsben -  Becsről. (Tanulmányok az osztrák-magyar művelődési kapcsolatok 
köréből) -  1993
Tegnap előtt -  Irodalmi utazások a Monarchiában -  1994
Fried István -  Kelemen Zoltán: Zene -  szó... szó... szó... (Esszék zenéről, irodalomról) -  1995 
A ,,szükséges népszövetség" a művelődés történetében (Irodalmi-kulturális érintkezések a 
Monarchiában) -  1996
,,Azok a szép(?) napok... ” (Tanulmányok a Monarchia irodalmairól) -  1996
Töprengések Kundera „szépséges iiveggolyójá”-ról (Kapcsolatok, hasonlóságok, jelenségek
az irodalom Monarchiájában) -  1997

Szövegek között (Budapesti és szegedi tanulmányok az irodalomelmélet/történet köréből) -  
1996
Utak a kompara tisztikában (Az összehasonlító irodalomtudomány új-régi kérdései) -  1997 
Szövegek között II. (Irodalomelméleti és történeti tanulmányok Szegedről) -  1997

Vajda György Mihály: Állandóság a változásban -  1968 
Összefüggések -  1978 
Don Juan vándorútja -  Szeged, 1993 
Keletre nyílik Bécs kapuja -  Szeged, 1994

Fried István: Kelet- és Közép-Európa között -  1986
Utak és tévutak Kelet-Közép-Európa irodalmaiban -  1989
Tíz híres regény -  1989
Márai Sándor titkai nyomában -  1993
East-Central European Literary Studies Szeged -  1997

Irodalmi tájékoztató :
Amennyiben valaki a szerteágazó és talán befejezhetetlen téma teljesebb bibliográfiai 
feltérképezésére szánná magát -  arra, hogy Balassi Bálint bécsi Zsuzsannájától és Anna- 
Máriájától kezdődőn Bécs (mellette az ország tartományai és más települései) irodalmunkban 
miként, mikor és milyen vonatkozásban fordult-fordul elő, merész kísérletéhez eleve azzal a 
reménytelenséggel foghatna hozzá, hogy akár egy-egy rövidebb időszak feldolgozásához 
néhány életmű kellcnék. Pedig a költő „az sovány böjtben szerzett kisded énekében ” hatalmas 
csáberő rejlik már magában is, mind a látványt és az eseményt, mind pedig „a kapcsolat- 
történetet” illetően. A legköznapibb emlékek Mont-Blanc-csillogású lírai megközelítéseiből is 
testes antológia kerekedhetnék „Balassitól napjainkig". Bornemisza Péter talán épp azon a 
tájon és közel egyidőben a bokáját törte menekülésében a város falai alatt, amikor Balassi 
Bálint az övétől békésebb kalandra vállalkozott.

De Wien und Umgebung irodalmunkban nemcsak a lírikus és szépírói emlékezet vagy az úti
rajzok szintjén volt és maradt jelen. A közelség és az együttlét egymásrautaltságában a kap
csolódás folyamatos. Akár még „közös nyelvről" is tudóskodhatnánk az együttélés és kivált az 
összefonódás időszakaiból. Mindez nem múlt el nyomtalanul. Megszűntek ugyan a gyakrab
ban szoros, nem ritkán szorító, olykor szinte felhőtlen közösség „együtt-rezgésre késztető" 
keretei.
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Csillagos szerencse, hogy a korrespondenciának időben születtek személyes, utóbb 
tudományos és egyetemi szintű műhelyei. A „komparatika" az álmokban és az iro
dalomtörténetben, végül az irodalomtudományban és másutt önálló diszciplínává emelkedett 
az inkább egyéni hajlandóságból eredő munkálkodások után. Ma már nemcsak ,,a megírt 
emlékek" felkutatásában keres és talál „kompatíbilis" egybehangzásokat, a „hatásfeltárás” 
akár Balassi életét és munkásságát vizsgálva egy-két egyetemi szemesztert bizonyára kitöl
tené.

Talán a legtalálóbb képzavar az, hogy módfelett szerteágazó gyökérzetű az a forrásvidék, 
amelyből a költő merített és értelmezője merít. És persze a képzavar, vele ,,a búvárpatak- 
térkép ’’ a kutatás folyamán terebélyesedik.

A jegyzék nem tartalmazza az átfogó históriai és művelődéstörténeti munkákat, de minden 
felsorolt mű bőséges adat- és jegyzetanyaggal, bibliográfiával rendelkezik.

Barczy Zoltán: Királyért és hazáért. A magyar királyi honvédség szervezete, egyenruhái és 
fegyverzete 1868-1918. Somogyi Győző rajzaival. -  Bp. é.n. Corvina 

Berend T. Iván: Válságos évtizedek. A 20. század első fele közép-és kelet-európai történetének 
interpretációja, 3. bőv. átdolg. kiad. Bp. 1987. Magvető 

Deák István: Volt egyszer egy tisztikar. A Habsburg-monarchia katonatisztjeinek társadalmi és 
politikai története 1848-1918. Bp., 1993. Gondolat 

Dobossy László: A közép-európai ember. Bp., 1973. Magvető - Gondban, reményben azo
nosan. Bp -  1989 Gondolat

Esterházy Péter: Hahn-Hahn grófnő pillantása Bp., 1992. Magvető
Fejtő Ferenc: Rekviem egy hajdanvolt birodalomért. Ausztria-Magyarország szétdarabolása 

Bp., 1990. Minerva -  Atlantisz (Medvetánc)
Galantai József: A Habsburg-monarchia alkonya. Osztrák—magyar dualizmus 1867-1918 Bp. -  

1985 Háború és békekötés 1914-1920. Bp., 1991 IKVA 
Gergely András -  Szász Zoltán: Kiegyezés után Bp., 1978. Gondolat
Gonda Imre -  Niederhauser Emil: A Habsburgok Egy európai jelenség. Bratislava, 1977. 

Madách
Gratz Gusztáv: A dualizmus kora. Magyarország története 1867-1918, 2 kötet— 1934 (1992) 
Hanák Péter: A dualizmus korának történeti problémái -  1971 -  Magyarország története 

1 890—1918. 2 kötet (főszerk.) -  1978. -  A Dunánál (Szerk.) -  1982 Jászi Oszkár dunai 
patriotizmusa Bp., 1985. Magvető, -  Európa régiói a történelemben Bp., 1986. MTA Tört. 
Tud. Int. -  A kert és a műhely Bp., 1988. Gondolat -  Ragaszkodás az utópiához Bp., 1993. 
Liget Műhely Alapítvány 

Hegedűs Lóránt: Két Andrássy és két Tisza -  1941
Horváth Zoltán: Magyar századforduló. A második reformnemzedék története (1896-1914) -  

2. kiad. 1974. Gondolat
Jászi Oszkár: A Monarchia jövője -  A dualizmus bukása és a dunai Egyesült Államok -  1918 

(1988), -  Magyar kálvária -  magyar feltámadás. Bécs -  1920; München, 1969; Bp. -  
1989, -  A Habsburg-monarchia felbomlása -  Chicago, 1929; Bp., 1983. Gondolat, -  
Dunavölgyi barátságok és viták. Jászi Oszkár közép-európai dossziéja (Szerk. Litván 
György, Szarka László) -  Bp. 1991

Józsa György Gábor: Ferenc József zászlói alatt (1848-1914) Bp., 1990. Corvina 
Juhász László: Bécs magyar emlékei -  Bécs, 1972. Szent István Társulat, -  Mátyás király 

Bécsben -  München, 1985
Kerekes Lajos: Ausztria hatvan éve 1918-1978 (Kari Rennertől Bruno Kreiskyig) Bp. 1984. 

Gondolat
Kiss Endre: „K.u.K. világrend" halála -  Bécsben Bp. 1978. Gondolat, -A  világnézet kora Bp.
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-  1982. Akad Kiad., Szecesszió egykor és ma. Bp.. 1984. Kossuth 
Kundcra, Milan: A lét elviselhetetlen könnyűsége. Bp., 1992. Európa, Elárult testamentumok 

1996.
Mádl Antal: írók történelmi sorsfordulókon. Bp., 1979. Akad. K.
Magris, Claudio: A Habsburg-mítosz az osztrák irodalomban. Bp., -  1988. Európa, -  Duna. 

Bp., 1992. Európa, Egy másik tenger Bp., 1993. Európa,
Magyarok külföldön (konferencia) -  Szeged, 1991.

Mátrai László: Az alapját vesztett felépítmény Bp., 1976. Magvető
Moravánszky Ákos: Építészet az Osztrák- Magyar Monarchiában 1867-1918. Bp., 1988. 

Corvina
Nyíri Kristóf: A Monarchia szellemi életéről. Bp., 1980. Gondolat, -  Európa szélén Bp., 1986. 

Kossuth
Pethő Sándor: Világostól Trianonig -  3. kiad. 1925.
Pók Lajos: Becs 1900 Bp. -  1989. Helikon
Reden, Alexander Sixtus von: Az Osztrák-Magyar Monarchia. Történelmi dokumentumok a 

századfordulótól 1914-ig. Bp., Salzburg 1989.
Sármány Ilona: Bécs festészete a századfordulón. Bp., 1991. Corona, -  Historizáló építészet az 

Osztrák-Magyar Monarchiában Bp., 1992. Corvina 
Siklós András: A Habsburg-birodalom felbomlása Bp., 1987. Kossuth 
Supka Géza: Habsburg-krónika 3 köt. 1932 Bp. 1986. Helikon 
Száraz György: A kém meg a vadkan. Bp., 1985. Magvető
Sziklay László: Együttélés és többnyelvűség az irodalomban. Bp., 1987. Gondolat 
Zweig, Stefan: A tegnap világa. Bp., 1981. Európa
Warren, Austin -  Wellek, René: Az irodalom elmélete Bp., 1972. Gondolat 
Durisin, Dionyz: Összehasonlító irodalomkutatás Bp., 1977. Gondolat
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Szépfalusi István

A legújabb felismerések az 1956/57-es magyar 
menekülthullámról

1. (Bevezetés) -  A Magyar Köztársaság 1996-ban de hire nem azonos 1956 Magyar. 
Népköztársaságával. Ez számomra, a Budapesten felnevelkedett osztrák állampolgár
nak, aki az 1955. évi Osztrák Államszerződés következtében Bécsbe, az anyai 
nagyszülői családi házba jöhettem, örvendetes esemény.

Az Osztrák Köztársaság 1996-ban de facto nem azonos 1956 Osztrák 
Köztársaságával. Ez számomra, aki 1956. január 21-e és 1992. május 31-e között -  
részben feleségemmel együtt (Evangélikus Világszövetség, Egyesült Nemzetek 
Menekültügyi Főbiztossága, az Ausztriai Evangélikus Egyház Magyar Lelkigondozó 
Szolgálata) -  aktív részese lehettem az osztrák menekültmunkának, szomorú megál
lapítás. Ehhez egyetlen megjegyzés: a helmeri menekültpolitika utolsó aktív 
mohikánjának vallottam magam.1

2. (Módszer és új forrás) — Tudományos konferenciánkon első Ízben szeretném 
összehasonlítani az 1956/57-es menekülthullámról rendelkezésünkre álló osztrák sta
tisztikai adatokat a Magyarországon korábban elkészített titkos statisztikákkal. 
Bécsben az osztrák belügyminisztérium, az ENSZ ausztriai menekült főbiztossága és 
az Intergovernmental Committee for European Migration (ICEM) kivándorló 
hivatalának adatait egyeztettem a nagy kivándorló szervek (voluntary agencies) 
adataival. Ezt korábban megjelentettem. A jegyzetekben tanulmánykötetem második 
kiadásának lapszámaira hivatkozom (vö. bibliográfia és forráskritika a megfelelő 
oldalakon).2 Beszámolóm végkövetkeztetései beépülnek a készülő második, a nyolc
vanas években migráció révén a magyar nyelvterületről Ausztriába került és itt letele
pedett magyarokkal foglalkozó tanulmánykötetembe.

A budapesti Központi Statisztikai Hivatal 1957. július 13-án fejezte be „Az 
illegálisan külföldre távozott személyek főbb adatai” című belügyminisztériumi 
felmérését. Ez -  a következőkben csak Jelentés — teljes terjedelmében eddig még 
sehol sem jelent meg. Jelentős részeket közölt a Statisztikai Havi Közlemények1', 
utalás történt rá a Statisztikai Szemlében1, s a függelékekben közölt táblázatok nélkül 
a Jelentés megjelent a Regio című kisebbségtudományi szemlében.5 A teljes jelentésre 
dr. Tóth Pál Péter, a Központi Statisztikai Hivatal osztályvezetője hívta fel a 
figyelmemet. Segítségét köszönöm.

A 2/1957. B. M. sz. rendelet alapján 1957. február 20-ig ki kellett jelenteni azokat a 15 éves és 
ennél idősebb személyeket, akik 1956. október 23-a után illegálisan külföldre távoztak. (A 
kijelentések az előírt időpontig nem fejeződtek be.) / A kijelentőlapokhoz statisztikai 
szelvényeket csatoltak, amelyek adatait a Statisztikai Hivatal feldolgozta. Az illegálisan kül
földre távozottak adatait... a rendőrségi kijelentések alapján ismertetíéA. / A kijelentőlapokhoz
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csatolt statisztikai szelvényekből 1957. május 10-ig 130 535 érkezett be (azóta, 1957. június 
15-ig) 827 újabb statisztikai szelvény érkezett, ezek adatait azonban a feldolgozás nem tartal
mazza), a szelvényeken 21 196, a szülőkkel együtt távozott 15 éven aluli gyermeket is kije
lentettek. A kijelentések nem tartalmazzák a szülők nélkül külföldre távozott mintegy 10 000 
tizenöt éven aluli gyermeket, az 1957. május 15-ig hazatért 11 447 személy (az illegálisan ha
zatértek figyelembevétele nélkül) nagyobb részét, valamint a büntetőintézetekből megszökött 
és külföldre távozott -  mintegy 3-4000 -  személyt. / A Jelentés a kijelentőlapokon szereplő 
összesen 151 731 külföldre távozott adatait ismerteti.6

Az 1956/57-es migráció adatait előadásunkban 1961. december 31-ig követjük 
nyomon, mert ekkorra, nagy általánosságban, Ausztriában megnyugodott a magyar 
menekültek helyzete; a nagy kivándorlási akciók lezárultak, a középiskolai tanulók és 
az egyetemisták befejezték tanulmányaikat, a magyar menekülttáborok felszámolása 
megtörtént.

3. (Menedékjogot kérők)
Magyarországról Ausztriába érkezett

1956 165 361
1957 15 646 181 0077
1958 318
1959 249
1960 244
1961 174 985

181 992

Az Ausztriába érkezettek száma hónapokra lebontva: 1956. január 1 és október 27- 
e között érkezett 1021, október 28-31 között 780, november 1-30 között 113 810, 
1956 decemberében 49 750, 1957. januárban 12 862, februárban 1149, március 1 és 
december 31 között pedig 1635.8

Magyarországról Jugoszláviába érkezett
1956/58 19 8579

201 849

„Az illegálisan külföldre távozottak több mint fele budapesti lakos volt (81 000, azaz 53,4%), 
míg 19%-uk a többi városban élt (28 500 fő). Jelentős számmal disszidáltak még Nyugat- 
Dunántúlról az osztrák határhoz közeleső községekből.” Amíg a Budapestről távozottak- 
aránya száz lakosra 4,17, addig a fővárost megelőzi Sopron (12,00), Mosonmagyaróvár (5,97), 
Pápa (5,61), Győr (5,09) és Kőszeg (4,49). Az Alföldön és Tiszántúlon a legalacsonyabb az 
arány (100 lakosra 0,35).
„A számbavett illegálisan külföldre távozott személyek 2/3-a férfi (100 500 fő), 1/3-a nő (51 
200 fő). Száz férfira 2,1, ugyanannyi nőre 1,0 disszidált jutott. Budapestről viszonylag na
gyobb számban távoztak nők.
A disszidáltak több mint fele 25 éven aluli (83 000 fő), közel 1/3-a 25-39 éves (47 500 fő). 
Kevesebb mint 12%-uk 40-59 éves, a 60 évesek, valamint idősebbek aránya 1% alatti. Amíg
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száz lakosra általában csak 1,5 disszidált jut, addig ugyanannyi 15-39 évesre több mint 3,0,' 
ezen belül a 20-24 évesekre 4,3, a 15-19 évesekre 4,1. A férfiak disszidálási aránya minden 
korcsoportban magasabb a nőkénél, a férfiaknál a 20-24 és a 15-19 évesek aránya a legma
gasabb (6,3, illetve 6,0%). Mind szám szerint, mind pedig arányában a katonakötclcs kor előtt 
álló férfiak disszidáltak a legtöbben: a 20 éves korú férfiak 10,3, a 19 évesek 9,3%-a távozott 
külföldre (7500, illetve 6700 fő). A fiatalkornak disszidálási aránya Budapesten még az orszá
gos átlagot is meghaladja: innen átlagosan a férfiak 5,6%-a távozott, de a 15-24 éveseknek 
közel 15,0%-a.
Az illegálisan külföldre távozottak több mint 2/3-a (102 500 fő) kereső, l/3-a eltartott. 
Általában száz keresőre 2,1, száz eltartottra 1,0 disszidált jutott. A disszidált keresők közel 2/3-a 
nem mezőgazdasági fizikai dolgozó, 1/4-e szellemi dolgozó és csak 7%-uk dolgozott a 
mezőgazdaságban. A nem mezőgazdasági fizikai dolgozók 4,0, a szellemi dolgozók 3,3, a 
mezőgazdasági dolgozók 0,4%-a disszidált.
A disszidált fizikai dolgozók több mint fele ipari szakmunkás (ezek 4,2%-a disszidált). -  Az 
egyéb szakmai fizikai dolgozók disszidálási aránya 2,5, a segédmunkásoké 5,3%. Az ipari 
szakmunkásokon belül legnagyobb számmal lakatosok, esztergályosok, bányászok és villany- 
szerelők távoztak.
A megfelelő foglalkozású keresők lélekszámúhoz viszonyítva a műszerészek (16%) és az 
esztergályosok (14%) disszidálási aránya a legmagasabb.
A külföldre távozott szellemi dolgozók 2/3-a értelmiségi (17 000 fő), 1/3-a adminisztratív 
foglalkozású. Az értelmiségiek közül a műszakiak vannak többségben, akiknek 7,4%-a disz- 
szidált (ezeken belül a mérnököknek 10,6%-a 2300 fő). Jelentős még az orvosok disszidálási 
aránya is (4,9%-730 fő).
A disszidált eltartottak több mint fele tanuló; ezen belül 3200-on felül van a külföldre távozott 
egyetemi-főiskolai hallgatók száma (az összes egyetemisták és főiskolások 11,2%-a) (Jelentés 
2, 4-5, 7).

4. (Bevándorlás) -  „Legális kivándorlások”-nak nevezi a Jelentés a kiadott kiván
dorló útlevelek számát (1955: 1148, 1956: 2795, 1957-01-05: 6664), viszont utal 
arra, hogy ez a szám nem azonos a kivándorlási engedélyekkel.

A legális útlevéllel Magyarországról kivándoroltak:

1956 2795, ebből nyugati országokba: 1996, ebből Ausztriába: 100
1957 8580 902 164
1958 1634 1531 111
1959 1911 1624 134
1960 1742 1489 67
1961 1405 1164 64
Összesen: 18 070, ebből nyugati országokba: 8706, ebből Ausztriába: 640

Az 1957-ben kiadott kivándorló útlevelek világrészek, illetve országok szerinti megoszlása 
jelentősen eltér az előző évekétől. Amíg az előző években a kivándorlók fele Európába kérte 
útlevelét, addig 1957 első öt hónapjában 60%-uk Izraelbe (a kiállított útlevelek szerint 1957, 
1-5 hónapjában: 65,8%!), és csak 28%-uk Európába távozik (Jelentés 48 és 80).

Az Izraelbe kivándorolt magyarok nagy száma egyértelműen megerősítette az 
Osztrák Statisztikai Hivatal 1957. október 28-i, a magyar menekültek között a vallási
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hovatartozásról készült mikrocenzus vizsgálatának eredményeit. Eszerint a magyar 
menekültek 70,1%-a római, illetve görög katolikus, 18,7%-a protestáns (református 
és evangélikus), 0,7%-a szabadegyházi, 10,5%-a pedig izraelita. A protestánsok 
soraiban túlreprezentáltak az evangélikusok, ami következménye a 8—9 évvel azelőt
ti népi német kitelepítésnek/kiutasításnak, valamint a nagy létszámú menekülőknek a 
határmenti nyugat-magyarországi városokból." Az izraeliták magas arányszáma ma
gyarázatául szolgál: Budapest kerületei közül az első háromban a száz lakosra eső 
„disszidáltak száma” több mint hat (VII: 6,58; V: 6,29; VI: 6,05), míg a következő 
kerületben már „csak” 4,80 (Jelentés 8-9).

Az osztrák tapasztalatok alapján messzemenően igenelhetjük Szászi Ferenc 
állítását, aki szerint „ez a ,láncszerűség’, az ugyanis, hogy a kivándorlók oda 
igyekeztek, ahol rokoni, baráti vagy egyéb kapcsolataik voltak, természetszerűen 
következik abból, hogy az engedéllyel kivándorlók az 1956-os disszidensekhez 
családegyesítés címén kaptak kivándorlásra lehetőséget”.12 Ez is alátámasztja az 
1956/57-es adatok 1961-ig való nyomon követésének szükségességét.

4.1 (Ausztriában menedékjogot kérők és bevándorlók összesen)
Magyarországról menekült 
Magyarországról Jugoszláviába menekült és

1956-61 181 992

onnan Ausztriába bevándorolt 1956-58 407
Magyarországról bevándorolt 640

183 039

5. (Kivándorlás) — A kivándorlási statisztika éves adatokat tartalmaz. Az Osztrák 
Szövetségi Kormány 1956. október 28-án a magyarországi menekülteknek általános 
menedékjogot adott, ezért feltételezhető, hogy ennek haszonélvezőivé válhattak olyan 
magyarok is, akik már korábban, 1956. október 23-a előtt menekültek Ausztriába. 
Ennek oka részben a Traiskirchenben 1956 novemberéből ismert kivándorlási gya
korlat volt. így 1956. november 5-e után, az első hetekben, a menekülttábori mozgó 
hangosanbeszélő pl. közölte, hogy „a Badner Bahn (helyérdekű vasút) traiskircheni 
megállójáról, két óra múlva, szerelvény indul Hollandiába. A férőhelyek száma 800”. 
Az ilyen közlemények futótűzként terjedtek, a vasútállomás a tábortól tíz percre volt, 
és a kivándorlók regisztrálása menet közben a vonaton történt, vagyis ezekre a 
szerelvényekre könnyűszerrel feljuthattak olyanok is, akik már 1956. október 28-a 
előtt Ausztriában tartózkodtak.

A kivándorlás elodázásának jelentős korabeli szempontjai voltak: az egyetemi 
tanulmányok befejezése, vagy legalábbis az érettségi megszerzése az akkoriban 
Ausztriában működő öt magyar gimnázium egyikében. Ez az országban felsőfokú 
tanulmányok folytatására jogosított (az első magyar gimnázium Innsbruckban 1945. 
október 11-én nyitotta meg kapuit és 1956-ban még működött), családegyesítés 
kivárása Magyarországról, rokonok felfedezése Nyugat-Európában és a tengeren
túlon, eredményes ausztriai egzisztencia alapítás.

A magyar menekültek helyzete 1961 végére Ausztriában elrendeződött. Az 
Egyesült Nemzetek Főbiztosságának a menekülttáborok felszámolását megcélzó 
igyekezete, egyetértésben az osztrák belügyminisztériummal, eredményesen zárult, s 
1962 kezdetén már csak 193 háztartásban 321 magyar élt menekülttáborban.13
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Kivándorló magyarok Ausztriából és Jugoszláviából

Ausztria
1956-1961

Jugoszlávia
1957-1958 összesen

Európa

Ausztria 407* 407
Belgium 3 562 2 388 5 950
Dánia 1178 203 1 381
Finnország - 1 1
Franciaország 10 257 2 456 12 713
Görögország - 1 1
Hollandia 3 584 86 3 670
Írország 541 541
Izland 53 53
Luxemburg 250 250
Nagy-Britannia 20 840 292 21 132
Németország 14 423 1 152 15 575

via Németország USA-ba 114 114
Norvégia 1 237 361 1 598
Olaszország 3853 198 4 051

via Olaszország 79 79
Portugália 4 4
Spanyolország 19 19
Svájc 12 008 749 12 757
Svédország 5 947 1 293 7 240
vegyes 404 404

78 160 9 780 87 940
Tengerentúl

Amerikai Egyesült Államok 39 195 2 441 41 636
Argentína 918 103 1 021
Ausztrália 10417 1 507 11 924
Bolívia - 1 1
Brazília 1 013 635 1 648
Chile 272 12 284
Ciprus 2 2
Costa Rica 15 15
Dél-Afrikai Unió 1 331 5 1 336
Dominikai Köztársaság 581 581
Ecuador 1 1

* A Jugoszláviából Ausztriába bevándorolt magyarországi magyar menekülteket a menedékjogot kérők kimutatásába vettük fel (lásd 4. I), am ennyi
ben Ausztriából kivándoroltak, szerepelnek a kivándorlók statisztikájában.
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Irak 1 1
Izrael 1 897 167 2 064
Kanada 25 487 1 766 27 253
Kolumbia 218 12 230
Kuba 7 7
Nicaragua 4 4
Paraguay 7 7
Peru 1 1
Rhodesia 40 40
Taiwan 1 1
Törökország 2 2
Új-Zéland 1 059 82 1 141
Uruguay 45 8 53
Venezuela 709 70 779
vegyes 134 134

83 345 6 821 90 166

Európa+ tengerentúl 161 505 16 601 178 106'4

A kivándorlásnál számos országban a Genfi Konvenció harmadállam-elvét nem 
alkalmazták, de a harmadállamok közül számos magyar tovább vándorolhatott 
negyedállamba. Az ICEM bécsi irodája 13 314 olyan magyarról tudott, akik európai 
országokból tengerentúliakba vándoroltak, ez a szám azonban nem teljes.15

Ugyanakkor Ausztria néhány kivándorolt magyar csoportot (Dominikai 
Köztársaságból), illetve családot visszafogadott, noha az 1957. január 15-i miniszter- 
tanácsi határozat szerint „Ausztria más országba felvett menekülteket képtelen visz- 
szafogadni”.16 A visszautazást Ausztria úgy is ellenőrizte, hogy a nyugat-európai álla
mok konvenciós menekültútlevelével rendelkező magyaroknak az Ausztriába történő 
beutazáshoz osztrák vízum kellett.17

6. (Visszavándorlás és Magyarországra történő kiutasítás)

Visszatérés Ausztriából
1956: november 537

december 971 1508
1957: január 1789

február 1031
március 1248
április-december 1626 5694

1958: 907 907
1959: 168 168
1960: 24 24
1961: 18 18

8319
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Visszatérés Jugoszláviából
1956-1958-12-31 2 773

11 092
Visszatérés Ausztrián keresztül

1956-1959  3 774
Összesen: 14 866lx

A visszatérési adatokban szerepel az a 95 magyar, akit 1956-1959 között 
Ausztriából Magyarországra kiutasítottak.

A Jelentés szerint „az illegálisan külföldre távozottak közül 1957. május végéig 
11 447-en tértek vissza... A hazatértek 2/5-e közvetlenül Ausztriából, 1/5-e 
Jugoszláviából, további 2/5-e a többi nyugati országból érkezett vissza” (Jelentés 
2-3, 41). Az adatok messzemenően megegyeznek az ausztriaiakkal.

Ausztriából Magyarországra 105 személy visszatérését engedélyezte a magyar 
belügyminisztérium (1957: 49; 1958-1961: Só).19

Az Egyesült Nemzetek Menekültügyi Főbiztossága 1957. június 21-ig belső 
használatra naponta, de legalább hetente sokszorositott statisztikai tájékoztatót jelen
tetett meg az új magyar menekültekkel kapcsolatban (Mitteilungen, UNHCR, Wien. 
1957).20 Az Osztrák Szövetségi M Belügyminisztérium naponként, illetve alka
lmanként -  feltehetően legkésőbb 1961 végéig -  szintén tájékoztatót adott ki az új 
magyar menekültekről (Information, Abt. 10UH, Ref. Soizalstat. u. Zentr.-Auskunft, 
Wien, 1956-1961).21

7. (Végkövetkeztetés)
Magyarországról Ausztriába menekült 1956-61 181 992
Magyarországról Jugoszláviába menekült 1956-58 19 857
Magyarországról Ausztriába kivándorolt 1956-61 640

Ausztriából kivándorolt 1956-61
202 449 
161 505

Jugoszláviából kivándorolt 1956-58 16 601

Ausztriából Magyarországra visszavándorolt 1956-61
178 106 

11 092
Jugoszláviából Magyarországra visszavándorolt 1956-59 3 774

Az Ausztriában m aradt magyarok — 1956-1961
14 866

Ausztriába menekült 181 992
Ausztriába Jugoszláviából bevándorolt 1956-58 407
Ausztriába Magyarországról bevándorolt 640
Ausztriába került összesen 183 039
Ausztriából kivándorolt -161 505
Ausztriából Magyarországra visszatért -11 092
Ausztriában maradt magyarok 10 442
Jugoszláviában maradt magyarok 407
(más forrás szerint összesen kb. 600) 
Jugoszláviában eltűnt magyarok 7622
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Tudomásunk van arról, hogy számos magyar kezdetben ismerősöknél tartózkodott 
és nem jelentkezett az osztrák hatóságoknál. Közülük többen így vándoroltak ki, 
avagy hatósági nyilvántartás nélkül tértek vissza Magyarországra. Ezzel kapcsolatban 
vö. pl. a soproni pánikot 1956. november 4-én a déli órákban (Jelentés 1.)

Az Ausztriában maradtak közül néhányan 1962 után is kivándoroltak, avagy visz- 
szatértek Magyarországra. Az 1961-ig kivándoroltak soraiban korábban 
Csehszlovákiából, Romániából és Jugoszláviából Ausztriába került magyar 
nemzetiségűek is lehettek. Ezen kívül nyugati országokból későbbi ausztriai vissza- 
vándorlásról is tudunk családegyesítés címén. E marginális, alig nyilvántartható 
eltolódások ellenére az 1956/57-es magyarok ausztriai megtelepedésének száma 
kerek 10 500 lehet, s ezt a legnagyobb valószínűséggel képviselhetjük. (Nem vettük 
figyelembe azokat az 1956/57-es magyarokat, akik 1962-1989 között nyugati orszá
gokból üzletkötőkként, tudósokként (egyetemi tanárok, kutatók), avagy nyugdíja
sokként tértek vissza Ausztriába, noha mindenképpen ehhez a csoporthoz tartoznak).

Becs, Magyar Nagykövetség, 1996. november 15. Elhangzott ,,A forradalom szomszédja 
Ausztria és az 1956. évi magyar felkelés” témakörű német nyelvű nemzetközi tudományos 
szimpózionon.
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Éger György

A Pinka partján
Az őrvidéki/burgenlandi m agyarság szociológiai jellemzői

Az őrvidéki/burgenlandi magyarságnak van néhány olyan markáns szociológiai 
jellemzője, melyek egyértelműen megkülönböztetik a többi kárpát-medencei magyar 
népcsoporttól. Ezek:

-  a legkisebb autochton magyar népcsoport a Kárpát-medencében
-  a II. világháború után a határon túli magyar kisebbségek közül egyedül ez a cso

port élt demokratikus politikai rendszerben
-  etnikai identitástudata meglehetősen gyenge, jelentősen előrehaladt az asszimilá

ció útján.
A dolgozatban ezeket a jellemzőket kísérlem meg kifejteni.
Mielőtt azonban erre rátérnék, érdemes néhány szóban utalni az első mondatban 

jelzett topográfiai bizonytalanságra. Sokat mondó tény, hogy az első világháború után 
elcsatolt területek, illetve országrészek közül Burgenland elnevezése az egyetlen, 
melynek nincs elfogadott magyar változata a köznyelvben. Itt érdemes párhuzamot 
vonni egy másik történeti országrésszel, nevezetesen Kárpátaljával. Tudvalevő, hogy 
a Kárpátalja kifejezés Trianon előtt nem létezett, később azonban széleskörűen elter
jedt a köznyelvben -  hasonlóan a történeti tájegységek neveihez (Erdély, Felvidék 
stb.). A ,,Kárpátalja" kifejezés genezisét a Néprajzi Lexikon a következőképpen 
vázolja:

„A Kárpátalja fogalom úgy alakult ki, hogy a területet a trianoni békeszerződés 
Csehszlovákiához csatolta, ahol önálló közigazgatási egységként Podkarpatska Rus 
néven kormányozták. Ennek a kifejezésnek a magyar fordítása Kárpátalja."'.

Burgenland esetében a fentihez hasonló folyamat ment végbe. Az új hatalom itt is 
önálló közigazgatási egységet -  új tartományt -  szervezett a Magyarországtól nagy 
részben elcsatolt három vármegye (Moson, Sopron, Vas) 13 járásának területén -  
Burgenland néven. Maga az elnevezés 1920-ból származik. Míg azonban az első eset
ben az utódállam által adott név magyar változata átkerült nyelvünkbe, a második 
esetben ez nem történt meg. Pedig magyarítási kísérletek már a húszas évek második 
felétől voltak; a főleg revíziós propaganda céljára készült anyagokban olyan elne
vezések találhatók, mint Várvidék, Végvidék, Nyugat-Magyarország, Végnyugat(!)’. 
A Burgenland megnevezés a hazai köznyelvben és irodalomban az osztrák 
szóhasználatból terjedt el a hannincas évektől. Újabban -  elsősorban Győri-Nagy 
Sándor nyelvész munkálkodásának eredményeként -  terjedőben van a történetileg és 
etimológiailag egyaránt helyes Őrvidék elnevezés. Kérdés persze, hogy ez mennyire 
fog átmenni a köznyelvbe. A jelenlegi helyzetet mindenesetre jól illusztrálja, hogy a 
térség nevének nincs magyar megfelelője például a Néprajzi Lexikonban.
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A népességszám és a nemzetiségi összetétel alakulása, 1921-1991

1. Burgenland tartomány kialakulása, területi elhelyezkedése
Az I. világháború végén megindult a küzdelem a nyugat-magyarországi térség bir

toklásáért. Az 1918. november 12-én kikiáltott osztrák köztársaság néhány nappal 
később -  november 17-én -  már bejelentette a területi igényét Nyugat- 
Magyarországra. A terület német anyanyelvű lakosai azonban a Tanácsköztársaság 
bukása után, 1919 őszén biztosították Magyarországhoz való lojalitásukról a 
Friedrich-, majd a Huszár-kormányt. A nagyhatalmak ennek ellenére másként döntöt
tek. Az Ausztriával 1919. szeptember 10-én megkötött Saint-Germain-i békében a 
szomszédos országnak -  és a korábbi szövetségesnek -  ítélték Nyugat-Magyarorszá- 
got. Az osztrák törvényhozás tevékenysége Burgenland-ügyben a döntés után azonnal 
beindult.

A terület átadásának terminusaként 1921. augusztus 21-ét jelölték meg; erre azon
ban nem került sor, mivel augusztus végén Prónay Pál és Héjjas István különítményei 
vonultak be az Ausztriának ítélt területekre. Október 4-én Felsőőrött Prónay Pál 
„alkotmányozó gyűlést” rendezett, ennek eredményeként Nyugat-Magyarországot 
Lajtabánság néven önálló tartománnyá nyilvánították.

A nagyhatalmakat nyugtalanította a kialakult helyzet, ezért olasz közvetítéssel 
október 11-13-a között tárgyalások folytak Magyarország és Ausztria között. A 
Velencei Jegyzőkönyvben vállalták a felek, hogy még az év folyamán népszavazással 
döntenek Sopron és környéke hovatartozásáról. Ez meg is történt: a népszavazás 
(december 14-16.) eredményeként Sopron és a környékbeli nyolc falu (Ágfalva, Balf, 
Fertőhöz, Fertőrákos, Harka, Kópháza, Nagycenk, Sopronbánfalva) Magyarországon 
maradt. A szavazásban résztvevők közel kétharmada (65,1%) Magyarország mellett 
voksolt.5

A terület tényleges átadására 1922. január 1-jén került sor, később -  1922-ben és 
1923-ban -  még voltak kisebb határkiigazítások (például Olmód és Szentpéterfa a 
kétoldalú tárgyalások eredményeképpen került vissza Magyarországhoz).

Végül is a trianoni békeszerződés, majd a Sopron környéki népszavazás és a későb
bi határkiigazítás együttes eredményeként 4010 négyzetkilométernyi terület került 
Ausztriához. Az elcsatolás három vármegye (Moson, Sopron és Vas) 13 járását érin
tette az 1910-es közigazgatási beosztás szerint. Teljes egészében Ausztriához került a 
nezsideri (Moson vm.), a felsőpulyai, kismartoni, nagymartoni (Sopron vm.), a fel
sőőri és németújvári járás (Vas vm.). Az elcsatolás 327 települést érintett (1910), 
ebből kettő volt városi jogállású település: Kismarton és Ruszt.

Az elcsatolt települések megyék szerinti megoszlása:
Megye Település %
Moson vm.: 28 8,6
Sopron vm.: 104 31,8
Vas vm.: 195 59,6
Összesen: 327 100,0
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Összegezve elmondható, hogy a határvidéki járások települései 60%-ban 
Ausztriához kerültek, a megyék közül Vas vármegye vesztesége volt a legsúlyosabb: 
az elcsatolt községek közel kétharmada korábban oda tartozott.

2. A terület népességének és nemzetiségi összetételének alakulása  
1920-1991 között

Az Ausztriához csatolt terület statisztikai-demográfiai vizsgálatát megkönnyíti az a 
tény, hogy az 1920. évi népszámlálás idejében (1921. év első napjaiban) még nem 
adták át az Ausztriának ítélt nyugat-magyarországi részt, ott tehát a megmaradt 
területhez hasonlóan elvégezték az összeírást. így az a paradox helyzet állt elő, hogy 
az utódállamokba került területek legkisebbikéről rendelkezünk a legkésőbbi rész
letes magyar statisztikai feldolgozással a Trianon körüli időkből. Ezt követően 1923- 
tól 1991-ig hét osztrák népszámlálás mérte fel a térség jellemzőit.

A népesség anyanyelv szerinti megoszlása Burgcnlandhan 1920 és 1991 között:

Év A népesség Anyanyelv
összesen német horvát magyar egyéb

1920 294 849 221 185 44 753 24 867 4044
1923 286 179 226 995 42 011 15 254 1919
1934 299 447 241 326 40 500 10 442 7179
1951 276 136 239 687 30 599 5251 599
1961 271 001 235 491 28 126 5642 1742
1971 272 119 241 254 24 526 5673 666
1981 269 771 245 369 18 762 4147 1493
1991 270 880 239 097 19 460 6763 5560

A lakosság száma és nemzetiségi összetétel változása 1920 óta
(1920=100.0)

Év A népesség Any any elv
összesen német horvát magyar egyéb

1920 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
1923 ■ 97,1 102,6 93,9 61,3 47,5
1934 101,6 109,1 90,5 42,0 177,5
1951 93,7 108,4 68,4 21,1 14,8
1961 91,9 106,5 62,8 22.7 43,1
1971 92,3 109,1 54,8 22,8 16,5
1981 91,5 110,9 41,9 16,7 36,9
1991 91,9 108,1 43,5 27,2 137,5

A viizsgált 70 évben alapvető átrendeződés történt Burgenland nemzetiségi
összetételében. Miközben a tartomány lakossága szerény mértékben (8,1%-kal) 
csökkent, a német anyanyelvűek (illetve kultúrkörhöz tartozók) száma és aránya 
ugyanennyivel növekedett, 1991-ben 8,1%-kal voltak többen, mint 1920-ban.
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Ugyanebben az időben a kisebbségek részaránya folyamatosan csökkent, a horvátoké 
több mint felére, a magyaroké pedig egyötödére 1920-hoz képest.

A magyarság drámai csökkenését a vizsgált időszak egyes korszakainak különböző 
történései magyarázzák. Mint a táblázatból látható, a legnagyobb veszteség (közel 
10 000 fő) a legrövidebb periódusban (1920-23) jelentkezett. Ennek oka -  a sta
tisztika torzítását most nem számítva -  1./ a magyar állami alkalmazottak (közigaz
gatási tisztviselők, katonaság, vasutasok stb.), valamint egyes magyar értelmiségi 
rétegek és családtagjaik kivonulása; 2./ a nemzeti hovatartozásukban bizonytalan ele
mek többségi néphez való csatlakozása; 3./ a kivándorlás (mely térségünkben később 
kezdődött és jóval tovább tartott, mint a történelmi Magyarország egyéb területein) 
okozta veszteség. 1923 és 34 között a fenti okok közül a második és harmadik tovább
ra is fennállt. A burgenlandi magyarság utolsó nagy létszámvesztése, talán végleges 
megroppanása 1934 és 51 között történt. Ebben szerepet játszottak egyrészt a hitleri 
időszak megpróbáltatásai (a határőr-falvak ismételten tervbe vett kitelepítései, a 
felekezeti iskolák államosítása, a magyar tanítási nyelv megszüntetése, a háborús 
események stb.), majd később az 1945 utáni magyarországi fejlemények (így a határ 
teljes lezárása, a kapcsolattartás lehetetlensége) is. 1951-71 között a magyarság lét
száma stabilizálódott, sőt a korábbi görcsök oldódásával többen vallották magukat 
magyarnak, ugyanakkor a hetvenes években ismét az asszimiláció jelentős előretörése 
tapasztalható. Végül a nyolcvanas években — a magyarországi rendszerváltástól 
bizonyára nem függetlenül — jelentősen, mintegy 63,1%-kal nőtt a magukat ma
gyarnak vallók száma.

A nemzetiségi összetétel alakulása 1920-1991 (százalékos megoszlás)

év német horvát magyar egyéb

1920 75,1 15,2 8,4 1,3
1923 79,3 14,7 5,3 0,7
1934 80,6 13,5 3,5 2,4
1951 86,8 11,1 1,9 0,2
1961 86,9 10,4 2,1 0,6
1971 88,7 9,0 2,1 0,2
1981 91,0 7,0 1,5 0,5
1991 88,3 7,2 2,5 2,0

Felmerül a kérdés, hogy a fenti adatokat a tartomány nemzetiségi képének 
alakulásáról mennyiben tekinthetjük hitelesnek. A hitelesség problémája a népszám
lálások módszertanával kapcsolatos.

Burgenland nemzetiségi összetételét, ezen belül a magyarság számát és arányát 
nehéz pontosan megállapítani, ugyanis 1920 óta a népszámlálási kategóriák (illetve 
ugyanazon kategóriák tartalma) többször változtak. 1920-ban a magyar összeírás az 
anyanyelv szerinti megoszlást közölte, 1923-ban és 1934-ben az osztrák cenzus a 
„sprachliche Zugerhörigkeit”-et (nyelvi hovatartozást) vizsgálta, végül 1951 óta az 
„Umgangssprache” (mindennapi v. köznapi érintkezés nyelve) kategória használatos.
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Ezen -  egyébként egyes osztrák szerzők által is bírált -  statisztikai gyakorlat lényege
sen megnehezíti a megbízható adatsorok összeállítását és egyértelműen kedvezőtlen 
a kisebbségekre.

A fenti adatok korrekcióját éppen a burgenlandi mikrocenzus alapján végezhetjük 
el. Szépfalusi István az említett felvételre hivatkozva 2,2-es szorzót állapít meg és en
nek figyelembevételével a „magyarul beszélők avagy csak értők” számát a tarto
mányban 15 000 főben állapítja meg4. Magam szerényebben, de a definíciót 
szűkebben értelmezve a burgenlandi magyarok, illetve a magyar kultúrához kötődő 
személyek számát kb. 10 000 főre teszem.

3./ A magyarság regionális jellemzői, települési területe
A burgenlandi magyarság vonatkozásában sem az átcsatoláskor, sem azóta nem 

beszélhetünk kompakt települési területről. Sokkal inkább kisebb-nagyobb népesség
koncentrációkról, két-három magyar többségű falu együtteséről, illetve szórványok
ról van szó. Földrajzi elhelyezkedésük különbségei egyben településtörténeti és gaz
dasági-társadalmi eltéréseket is jelentenek.

1920-ban a magyarság jelentősebb települési területei Deák Ernő kategóriái szerint 
a következők voltak5:

1. / A Fertő-tó keleti partján (népi nevén a Tószögben), jobbára az egyes községek kül
területén található majorok, ahol a lakosság foglalkozását tekintve zömmel cselédség.

2. / A volt határőr-falvak: eredeti (többségi) magyar települések nyelvszigetszerű
fekvéssel német nyelvű környezetben. Két elkülönült csoportjuk: Közép- és 
Felsőpulya, illetve Alsóőr, Felsőőr, Orisziget és Kisjobbágyi.

3. / Mezővárosi és uradalmi központok, illetve városi szórványok.
Az első és a harmadik csoportba tartozó térségek magyarsága napjainkra lénye
gében felmorzsolódott. Jól érzékelteti ezt a folyamatot a következő számsor: 
1920-ban 53, 1923-ban 28, 1934-ben 17, 1981-ben pedig már csak 6 településen 
élt legalább 100 magyar anyanyelvű lakos.

Legalább 100 fő, illetve 10% magyar anyanyelvű lakossal bíró települések, 1981

Település fő %
Kismarton 238 2,4
Boldogasszony
(Frauenkirchen) 122 4,6
Felsőpulya* 724 29,9
Felsőőr 1345 22,6
Orisziget 165 57,9
Alsóőr 725 69,7

* 1958-ban egyesült Közép- és Felsőpulya, Felsőpulya néven

A fenti hat településen élt 1981-ben a burgenlandi magyarság négyötöde.
A magyar lakosság területi megoszlása, regionális viszonyai némileg módosultak a 

tartományon belül az utolsó két népszámlálás közti időszakban:
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A burgenlandi magyar lakosság területi megoszlása 1981-1991

Város
járás

1981-ben 1991-ben Változás 1981-91
magyar lakosság fő százalék

száma megoszlása
(%)

száma megoszlás
(%)

Kismarton 238 5,7 314 4,6 76 31,9
Ruszt 1 0,0 14 0,2 13 1300,0
Kismartoni járás 103 2,5 477 7,1 374 363,1
Németújvári járás 67 1,6 204 3,0 137 204,5
Gyanafalvi járás 46 1,1 74 1,1 28 60,9
Nagymartoni járás 95 2,3 425 6,3 330 347,4
Nezsideri járás 385 9,3 987 14,6 602 156,4
Felsőpulyai járás 828 20,0 1061 15,7 233 28,1
Felsőőri járás 2384 57,5 3207 47,7 823 34,5
Burgen land
összesen

4147 100,0 6763 100,0 2616 63,1

Megszűnt a felsőőri járás abszolút többsége — bár szám szerint itt a legjelentősebb 
a növekedés. A második legnagyobb növekedést a nezsideri járás mutatja -  itt ez egy
ben arányjavulást is jelent. Egyes, korábban kevés magyar lakost feltüntető járások
ban olykor többszörös a növekedés -  főként a kismartoni és a nagymartoni járás emlí
tendő ebben a vonatkozásban. Ez a jelenség egyrészt az országos irányzat 
ismétlődését jelenti tartományi szinten: a szórványban élők is öntudatosabban vál
lalják etnikai azonosságukat, másrészt arra mutat, hogy számos, az osztrák állampol
gárságot még el nem nyert kárpát-medence-beli magyar menekült, illetve bevándorló 
telepedett meg Burgenlandban6.

Szervezeti élet, politikai képviselet
Mint a bevezetőben említettük, a II. világháború utáni időszakban a burgenlandi 

magyarság volt az egyetlen a határon túli őshonos magyar népcsoportok közül, ame
lyik demokratikus politikai rendszerben élt. E tény fényében annál furcsább, hogy a 
demokratikus politikai közeg ellenére egyben jószerével az egyetlen népcsoport 
abban a tekintetben is, hogy 1921 és 1968 között semmilyen központi, átfogó 
szervezete sem volt -  még látszatszervezete sem, mint a kommunista országokban élő 
kisebbségeknek.

Ez persze nem jelenti azt, hogy a helyi autonómia és a civil társadalom intézményei 
ne épültek volna ki.

A burgenlandi magyarság kis száma és szórt települési viszonyai következtében 
területi autonómiát sohasem élvezett. A helyi autonómia színtere és szintje a község 
volt. A magyar többségű községekben a községi tanácsban magyarul tanácskoztak, és
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egy ideig a jegyzőkönyveket is magyarul vezették. A németesedés folyamata azonban 
már 1938 előtt fokozatosan megindult.

A magyarság politikai érdekképviseleti szervei (párt, egyesület, szövetség stb.) nem 
épültek ki, szemben a burgenlandi horvátokéval, akik „Hrvatska stranska” néven pár
tot alapítottak, és képviselőjüket bejuttatták a bécsi parlamentbe7.

A magyarság egyesületei kizárólag helyi, községi szinten működtek, és alapvetően 
kulturális, részben pedig gazdasági társulások voltak. A két legjobban strukturált helyi 
társadalommal bíró magyar település, Alsóőr és Felsőőr egyesületei szolgáltatnak jó 
példát erre.

A két háború között Alsóőrött a következő szervezetek működtek (alapítási 
évükkel): Alsóőri Olvasókör (1890), Önkéntes Tűzoltóegylet (1904), Gazdakör, 
Dalárda (1919), Alsóőri Iparos és Önképző Egyesület (1925), Alsóőri Kerékpárosok 
Klubja (Unterwarter Radfahrer-club, 1928), Alsóőri Állatbiztosító Társulat (Vieh- 
Versicherungsverein Unterwart, 1930). Ezek mellett a következő felsőőri 
egyesületekről van tudomásunk: Felsőőri Református Ifjúság Dal- és Olvasóköre 
(1889-), Felsőőri Polgári Olvasókör (1928-7).

Végül, 1968 májusában -  a három magyar többségű felső-őrségi település: Alsóőr, 
Felsőőr és Őrisziget lelkészeinek szorgalmazására -  megalakult a burgenlandi ma
gyarság átfogó érdekképviseleti szervezete, a Burgenlandi Magyar Kultúregyesület 
(BMKE). Az Egyesület célja -  mint statútumából kitűnik -  „a magyar népcsoport 
képviselete, a magyar lakosság kulturális igényeinek megfogalmazása, koordinálása 
és helyzetének javítása. ”

A BMKE tagja az Ausztriai Nemzetiségek Tájékoztató Központjának 
(Informationszentrum Österreichischer Volksgruppen-IZÖV), továbbá az Európai 
Nemzetiségi Szövetségek Uniójának (FUEV). Évente részt vesz a szomszédos orszá
gok nemzetiségeinek találkozóján, aminek 1986-ban Felsőőrött házigazdája volt.

A hivatalos Ausztria és a BMKE viszonyában igen fontos volt a kancellári hivatal 
1977. március 30-i állásfoglalása: „A kancellári hivatal alkotmányi osztálya abból 
indul ki, hogy a BMKE a nemzetiségi törvény értelmében az egyedüli reprezentatív 
egyesülése a magyar népcsoportnak ”9.

Az ausztriai kisebbségek jogi helyzetét jelenleg az 1976. július 7-i ún. „Népcso
porttörvény” szabályozza (Bundesgesetz vom 7. Juli 1976 über die Rechtsstellung 
von Volksgruppen in Österreich/Volksgruppengesetz)10.

Ez a törvény -  ellentétben az osztrák Államszerződés 7. cikkével, amely csak a 
szlovén és horvát kisebbség jogait biztosítja -  már valamennyi Ausztriában élő nép
csoportra vonatkozik, így a magyarokra is. A törvény népcsoportnak nevezi ,,a szö
vetségi téridét részein élő és honosságú, nem német anyanyelvű, és saját népi hagyo
mánnyal rendelkező osztrák állampolgárok csoportjait" (1. § 2. bek.)

A 3. § 2. bekezdés pedig új jogintézmény, a nemzetiségi tanácsok ^népcsoport- 
tanácsok) felállításáról intézkedik.

A magyar nemzetiségi tanács kezdetben összesen nyolc szavazati joggal rendelkező 
tanácsosból állt, továbbá megfigyelőkből. Négy tanácsost a Burgenlandi Magyar 
Kultúregyesület delegált, egyet-egyet a római katolikus és az evangélikus egyház, 
egyel a szocialista párt (SPÖ) és egyet a néppárt (ÖVP) küldött a tanácsba.
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Megfigyelőként részt vett az összejöveteleken a szocialista pártból, a néppártból, a 
szabadság pártból (FPÖ) és a zöldektől egy-egy küldött".

A kilencvenes évek elején az ausztriai magyarság életében fontos közjogi változá
sok mentek végbe. Az osztrák Minisztertanács -  az Ausztriai Magyar Egyesületek és 
Szervezetek Központi Szövetsége évtizedes politikai küzdelmének eredményeként -  
1992. június 30-án határozatot hozott a Magyar Nemzetiségi Tanács kibővitéséről. A 
Nemzetiségi Tanács létszáma nyolc főről tizenhat főre bővült. Ez a lépés a bécsi és 
alsó-ausztriai magyarok népcsoportként való elismerését jelenti a burgenlandi ma
gyarok jogainak csorbítása nélkül. (A Nemzetiségi Tanácsban fele-fele arányban a 
BMKE és Központi Szövetség, továbbá a pártok és az egyházak képviselői foglalnak 
helyet.)

A négy évre kinevezett Magyar Nemzetiségi (vagy Népcsoport) Tanács 1993. 
február 16-án tartotta alakuló ülését Vranitzky kancellár jelenlétében. A Népcsoport
tanács elnökévé Balika Alfréd alsóőri banktisztviselőt választották, helyettese Deák 
Ernő bécsi történész, a Központi Szövetség elnöke lett12.

Etnikai és regionális identitás
Az eddig elmondottakból talán már következik, hogy az őrvidéki/burgenlandi ma

gyarság társadalmi/szociológiai jellemzői mintegy meghatározzák ennek a népcso
portnak az etnikai identitását.

Mint a bevezetőben utaltunk rá, a vizsgált népcsoport, szórvány etnikai identitástu
data -  történelmi múltjából, adottságaiból, kis létszámából, társadalmi struktúrájából 
következően -  meglehetősen gyenge és jelentősen előrehaladt az asszimiláció útján. 
Ezen a ponton megemlíthető az az érdekes szociálpszichológiai tény, hogy furcsa 
párhuzam mutatható ki a magyar nyelvterület legnyugatibb és legkeletibb népcso
portja -  nevezetesen a burgenlandi magyarok és a moldvai csángók -  között a 
nemzeti/etnikai identitás területén.

Köztudomású, hogy a moldvai csángók (etnikai) önazonosságukat, csoport
tudatukat a következőképpen fogalmazzák meg: „Katolikusok vagyunk”. Ugyanerre 
a kérdésre a burgenlandi magyarok így felelnek: „Idevalósiak vagyunk”, esetleg: 
„ Őrségiek vagyunk”. Az első esetben tehát a vallási, a másodikban pedig a regionális 
identitás veszi át az etnikai azonosságtudat szerepét -  miközben a két népcsoport 
gyökeresen különböző társadalmi, gazdasági és tudati feltételek között él.

A kérdés persze az, hogy a jövőben várható-e az (etnikai) azonosságtudat 
erősödése, vagy pedig az asszimiláció, az önfeladás további terjedése lesz a jellemző.

Összegzésképpen
egy kis közép-európai népcsoport -  nevezetesen a burgenlandi magyarok -  vizs

gálata alapján az alábbi következtetések fogalmazhatók meg:
— A demokratikus jogállam, a demokrácia védőernyője a kisebbségi lét szükséges, 

de nem elégséges feltétele. Egy kisebbség — különösen ilyen kisszámú, a beolvadás 
útján előrehaladott népcsoport — megmentéséhez ennél többre van szükség. Ez az 
államra ró többletterheket és kötelezettségeket. Ilyen szempontból példamutató az 
1993-as magyar kisebbségi törvény, amely a kisebbségi önkormányzatok felállítását 
és fenntarthatóságát biztosítja.
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- Más eszközök és módszerek szükségesek a kisebbségvédelem területén egy 
néhány ezres/tízezres és egy -  mondjuk — milliós nagyságrendű népcsoport/kisebbség 
esetén. Az előbbi esetben nyilván nem lehet szó a teljes vertikumú -  az óvodától az 
egyetemig tartó — anyanyelvi oktatási rendszer kiépítéséről -  azonban számos egyéb 
óvó, védő, speciális előnyöket és lehetőségeket biztosító rendelkezés használatára 
igenis szükség van.

-  Ez utóbbi feladat megoldásában a tudományos kutatásra is kiemelt feladatok vár
nak.
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A Bécsi Napió

Klamár Gyula kiadó és szerkesztő 1979. 
december elején bekövetkezett halála 
után, 1980. január 1-jén jelent meg az 
ötvenhatos forradalom után indult és 
nagy népszerűségnek örvendő Magyar 
Híradó utolsó száma. Akkor még bizony
talan volt, hogy lesz-e folytatása. Fenye
getett ugyanis a veszély, hogy az osztrák 
főváros rendszeresen megjelenő magyar 
hírlap nélkül marad, és megszakad a ma
gyar lapkiadás évtizedek óta szinte folya
matos története.

A Magyar Híradónak 1957. január 17- 
én jelent meg az első száma, akkor még 
Bécsi Magyar Híradó néven. A magyar 
menekültek megsegítésére alakult Oszt
rák Nemzeti Bizottság és az Osztrák 
Szakszervezeti Tanács alapította az ENSZ 
menekültügyi főbiztosának támogatásá
val. Fritz P. Molden, a bécsi Die Presse 
kiadója és főszerkesztője jegyezte mint 
kiadó és a tekintélyes osztrák napilap 
nyomdájában állították elő. Az először 
hetente kétszer, majd hetente, végül 
havonta megjelenő, nagy példányszámú 
és nevét 1958-ban Magyar Hiradóra vál
toztató lap hamarosan igen népszerű lett. 
Nemcsak Bécsben és Ausztriában, de 
más európai országokban is sok olvasója 
támadt. Kitűnő munkatársi gárdája és jó 
színvonala folytán a hírlap jellegű ma
gyar sajtótermékek között a legismer
tebbek és legjelentősebbek közé tarto
zott. Érthető volt tehát, hogy amikor 
kiadója és főszerkesztője meghalt, ráadá
sul a megjelenését biztosító anyagi erő

források is kimerülőben voltak, sokakat 
aggodalommal töltött el a kérdés, mi 
lesz, ha Bécs és Ausztria magyarjai 
nélkülözni kényszerülnek egy rendszere
sen megjelenő magyar hírlapot. Hogyan 
tovább? -  kérdezték mind többen, azon 
elmélkedve, miként tartható fenn a ha
gyományokban oly gazdag magyar hír
lapírás Ausztria fővárosában.

A megoldást a valamivel korábban 
alakult Ausztriai Magyar Egyesületek és 
Szervezetek Központi Szövetségé nek 
ajánlata kinálta. Magára vállalta egy 
magyar lap kiadásának tervét és Hanák 
Tibor személyében kitűnő szerkesztőt 
talált a Magyar Híradó nyomába lépő, de 
új néven induló lap élére. A Magyar 
Híradót jogi természetű akadályok miatt 
nem lehetett folytatni. Az alapítók Bécsi 
Naplóra keresztelték a megjelentetendő 
új lapot. Mind Hanák, mind a munkatár
sak nagy része korábban a Magyar 
Híradónak dolgozott.

Az átállás könnyen ment, hiszen a 
Központi Szövetség ugyanolyan szelle
mű és törekvésű lapra gondolt, mint ami
lyen a Magyar Híradó volt. Fő célnak az 
új tulajdonos az alapos, tárgyilagos és 
megbízható tájékoztatást, továbbá a poli
tikai pluralizmus hagyományának az 
ausztriai magyarok körében történő 
ápolását, valamint az ausztriai magyar 
népcsoport identitásának védelmét tekin
tette. A Bécsi Napló céljai és törekvései 
sorában fontos helyet kapott a magyar 
anyanyelvi kultúra, az irodalmi művelt
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ség, a magyarság történetét és sajátossá
gait érintő tudásanyag.

1980 márciusában jelent meg a Bécsi 
Napló mint „az ausztriai magyarok lapja” 
első száma. A pénzügyi helyzet csak 
kéthavi, vagyis évi hatszori megjelenést 
tett lehetővé. Miután a lap Ausztriában 
látott napvilágot és olvasóinak túlnyomó 
többsége ebben az országban lakott, 
magától értetődőnek tetszett, hogy főleg 
az osztrák témák felé fordul a figyelem. 
De ugyanakkor az újság magyar nyelven 
jelent meg és magyar érdeklődést is ki 
akart elégíteni, tehát bő teret kellett biz
tosítania a magyar kultúrának, törté
nelemnek, a magyarországi események
nek és a magyar emigráció problémái
nak. Nem akarván azonban az oszt
rák-magyar tematikában megrekedni, 
érdeklődési körét kiterjesztette az euró
pai kontinens egyéb országaira, sőt a 
világ távolabbi tájaira is.

Ez határozta meg a munkatársi gárda 
összetételét is. Hanák Tibor filozófus, 
író, több emigráns folyóirat -  Új 
Látóhatár, Irodalmi Újság, Magyar 
Műhely, Katolikus Szemle, Magyar 
Füzetek- rendszeres szerzője, valamint a 
Szabad Európa Rádió bécsi munkatársa, 
szellemi nyitottságát a munkatársak 
kiválasztásával is dokumentálta, ameny- 
nyiben jelenlétet és szerepet biztosított 
olyanoknak is, akik az övétől eltérő 
nézeteket vallottak és értékeket őriztek. 
Ez, úgy látszik, a laptulajdonos Központi 
Szövetség felfogásával is egyezett, mert 
ugyanez a nyitottság és értékorientáció 
jellemzi utódát, Deák Ernő történészt is, 
aki a Bécsi Naplót nem valamely 
világnézeti vagy politikai irányzat szó
csövének tekinti, hanem a sokoldalú és 
tárgyilagos tájékoztatás eszközének, 
különféle nézetek és álláspontok szem
besülése színterének. A lap természete

sen kezdetben csak az emigráció szellemi 
embereire és írástudóira támaszkodha
tott. A nyolcvanas évek elején és közepén 
még nem volt természetes és elfogadott, 
hogy a kommunista rendszerű államok
ban élő magyar szerzők minden akadály 
és kockázat nélkül publikálhattak nyugati 
magyar orgánumokban. Csak azok írásai 
jelentek meg a Bécsi Napló hasábjain, 
akik a kockázatok és leselkedő vesze
delmek ellenére is vállalták az idegenben 
való -  többnyire ellenzéki szellemű -  
megszólalást. A Bécsi Napló a pluraliz
mus jegyében igyekezett ellentétes 
megközelítéseket és felismeréseket 
ütköztetni, kizárva persze a szélsőjobb- 
oldali és szélsőbaloldali felfogásokat. 
Ugyanakkor a vitakultúrára is ügyelt, 
amennyiben a színvonalas, tárgyias, 
józan és nyugodt hangú elemzéseket és 
kommentárokat kedvelte. Idegenkedett 
az üres szólamoktól, demagóg frázisok
tól, durva szavaktól és a vitafelek ledo- 
rongolásától. Erre azért is szükség volt, 
mert a kommunizmus elleni küzdelem 
hevében az emigránsok között is akadtak, 
akik szélsőséges fogalmazásokkal és bár- 
dolatlan hangon védték igazukat, támad
ták ellenfeleiket. A lap munkatársainak 
példamutató magatartása jó nevelőnek 
bizonyult, mert következményeként a 
hangos semmitmondás, szitkozódás, gya- 
lázkodás művelői messze elkerülték a 
Bécsi Naplót.

Hanák Tibor 1980 és 1984 között szer
kesztette a lapot. Miután tisztéről lemon
dott, a szerkesztés feladatát Deák Ernő 
vette át. A Bécsi Napló impresszumából a 
kezdeti időben hiányzott a szerkesztőség 
összetételének közlése. Csak 1990-től 
tüntették fel a szerkesztőket. Először ez 
volt a sorrend: Báthori Csaba, Branden- 
stein Mária, S. Csorna János, Deák Ernő, 
Gecsényi Lajos, Kántás János, Vándor
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Györgyi. A győri Gecsényi Lajos bécsi 
magyar levéltári megbízottként kapcso
lódott be a szerkesztésbe. A szerkesztősé
gi feladatok egy részét magára vállalva 
sikerrel tehermentesítette Deák Ernőt. 
1994 januárban Deák Ernő tényleges 
szerepének és munkájának feltüntetésé
vel főszerkesztőként került említésre a 
szerkesztőségi névsorban. Ugyanakkor 
távozott a szerkesztőségből Báthori 
Csaba és Vándor Györgyi. Az utóbbi 
azért, mert helytelenitette a főszerkesztő 
lappolitikáját. Gecsényi Lajos — mivel 
visszatért magyarországi munkahelyére -  
kivált a szerkesztőségből és tagja lett a 
szerkesztőbizottságnak. Az eltávozottak 
helyébe Böröndi Lajos, Hegedűs János, 
Pogány Jenő-Géza és Székely Szabó 
Zoltán került a szerkesztőségbe. A 
következő változásra 1996 januárjában 
került sor. Új tag lett a pozsonyi Varga 
Sándor történész, levéltáros, politikus, 
1989 decembere és 1990 júniusa között a 
szlovák kormány miniszterelnök he
lyettese. 1997 márciusában kivált Bran- 
denstein Mária és bekerült a szerkesztő
ségbe Szemerédi Tibor.

1994 januárjában szerkesztőbizottság 
létesült. Ennek összetétele ábécé sor
rendben a következő: Borbándi Gyula 
(München), Dobos László (Pozsony), 
Gecsényi Lajos (Bécs/Győr), Gömöri 
György (Cambridge), K. Lengyel Zsolt 
(München), Sárközi Mátyás (London).
1997 márciusában szerkesztőbizottsági 
tag lett Monoszlóy Dezső költő és író 
(Bécs) és Szakály Sándor hadtörténész 
(Bécs/Budapest). 1997 júliusában kivált 
a szerkesztőbizottságból az előtte a Ma
gyar Országos Levéltár főigazgatójává 
kinevezett Gecsényi Lajos.

Hanák Tibor attól kezdve, hogy meg
vált a lap szerkesztésétől, főmunkatárs
ként szerepelt az impresszumban, azután

is, hogy 1991 karácsonyán súlyos beteg 
lett és máig sem gyógyult fel. Nevének és 
tisztének feltüntetése azonban az 1997/3. 
számtól kezdve már nem szerepel.

A szerkesztőség és a szerkesztőbizott
ság összetételéhez érdemes hozzátenni, 
hogy olyan személyekből áll mind a ket
tő, akiknek tiszte nem névleges, hiszen 
szerzőkként is igen tevékenyek. A Bécsi 
Napló szakított azzal a régi gyakorlattal, 
hogy fényes nevekkel keltsen maga iránt 
bizalmat és vívjon ki tekintélyt. Helyette 
olyanokat kért fel részvételre, akik a 
szerkesztésben való közreműködést szí
vesen vállalták, és íróként való folyama
tos szereplésükkel hitelesítették a szer
kesztési gyakorlatot. A lapban megjelenő 
közlemények többségét a szerkesztőbi
zottság és a szerkesztőség tagjai írják.

Abból a tényből kifolyóan, hogy a 
Nyugat-Európában kiadott magyar folyó
iratok és lapok száma a nyolcvanas évek 
végétől feltűnő módon csökkent, foko
zatosan nőtt a megmaradt kevesek 
szerepe és jelentősége. A Nemzetőr nyu
gati kiadásának megszűnése óta a Bécsi 
Napló az európai kontinensen -  ha elte
kintünk a katolikus Életünktől és néhány 
kisebb laptól -  az egyetlen olyan orgá
num, amely eddigi szerepén és elterjedt
ségén túlmutatóan hivatottnak látszik 
arra, hogy egymagában pótolja a meg
szűnt folyóiratokat és hírlapokat. Kár, 
hogy a havi megjelenésre való áttérés 
terve megfeneklett és a bővítésre a szük
séges anyagiak hiánya miatt egyelőre 
nincs lehetőség. Ezért egyfelől az 
olvasóközönség növelésére kevés a re
mény, másfelől a nyugati magyar szerzők 
még a korábbinál is észrevehetőbben 
folyamodnak a kárpát-medencei pub
likálási lehetőségekhez. Mégis, a Bécsi 
Naplónak sikerült az elmúlt évtizedben 
erős munkatársi gárdát szerveznie és
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nemcsak sok nyugati magyar szerzőt 
foglalkoztatnia, hanem Magyarországról 
és a vele szomszédos országokból is több 
írót, újságírót, tudóst közreműködésre 
megnyernie.

A leggyakrabban szereplő vagy legis
mertebb szerzők nemcsak hivatásuk és 
érdeklődési körük, de lakóhelyük szerint 
is eléggé megoszlottak, úgyhogy nem
csak tematikailag, de területileg is repre
zentatívvá tették a munkatársi gárdát. Ez 
mindenképpen Hanák Tibor, majd Deák 
Ernő szervezői képességét és nyitottságát 
bizonyította. A szerkesztőség és a szer
kesztőbizottság tagjain kívül az alábbiak 
voltak a lap leggyakoribb vagy legismer
tebb szerzői (ábécérendben): Ausztriában 
Csoknyai Péter, Deréky Pál, Gogolák 
Lajos, Harmat Pál, Honti Géza, Juhász 
Sári, Magyar Imre, Martos Péter, Mikó 
András*, Pénzes Attila, Smuk András, 
Stier Miklós, Szépfalusi István, Tamóczy 
Szabolcs, Taubinger László, Varga Jó
zsef; Németországban Bezerédj Zoltán, 
Csiky Ágnes Mária, Hajnal László Gá
bor, Jákli István, Ölvedi János, Román J. 
István, Skultéty Csaba, Szirmai Endre; 
Svájcban Gosztonyi Péter, Magyari 
Sándor, Nagy Csaba, Padányi-Gulyás 
Béla, Révész László, Vezényi Pál; Ang
liában Czigány Lóránt, Határ Győző, 
Kutasi Kovács Lajos, Pátkai Róbert, Cs. 
Szabó László; az Egyesült Államokban 
Csicsery-Rónay István, Fercsey János, 
Ferdinandy Mihály, Király Béla, Lipták 
Béla, Varga László; Írországban Kabde- 
bó Tamás; Svédországban Thinsz Géza; 
Norvégiában Sulyok Vince; Kanadában 
Tűz Tamás; Izraelben Naschitz Frigyes.

Amint arra lehetőség nyílott, mind több 
szerzője akadt a Bécsi Naplónak Ma
gyarországról és a vele szomszédos or
szágokból. Szám szerint a hazaiak voltak

többségben. Rendszeres munkatárssá 
vált a budapesti Györffy László, de több
ször szerepelt írásaival Debreczeni 
József, Elek István, Görömbei András, 
Jeszenszky Géza, Kosa László, Szabó A. 
Ferenc, Tőkéczki László és Török Bálint. 
Az erdélyiek közül Ábrám Zoltán, 
Lászlóffy Aladár, Lászlóffy Csaba és 
Tófalvi Zoltán, Szlovákiából Somos 
Péter szerepelt néhányszor a bécsi lap 
hasábjain. Az osztrák politikusok közül 
többször kapott helyet a néppárti Erhard 
Busek és Alois Mock. Választások előtt a 
lap megszólaltatta minden nagy párt 
vezető tagjait, valamint ismertette a pár
tok programját.

Ami a lappolitikát és a szerkesztési 
elveket illeti, a Bécsi Napló elsősorban 
osztrák lapnak és az ausztriai magyarok 
szócsövének tekinti magát. Ennek követ
keztében fő feladatának tartja, hogy a 
magyar nemzetiségű osztrák polgárok 
érdekeit védje és a közöttük történő kom
munikációt előmozdítsa, amennyiben 
rendszeresen és bőven tájékoztat min
denről, ami az őslakos burgenlandi ma
gyarok, valamint a bécsi és az alsó-auszt
riai magyar népcsoport körében történik. 
Nem feledkezik meg azonban az Ausztria 
egyéb tartományaiban élő magyarok 
(akár őslakosok, akár az e században 
letelepedtek) ügyeiről és eseményeiről 
sem. A lap támogatta a -  főleg volt emig
ránsokból álló -  bécsi és alsó-ausztriai 
magyaroknak népcsoportként való elis
merését, valamint az új — fele-fele arány
ban a burgenlandi és a bécsi magyarok 
képviselőit tömörítő -  Magyar Nemzeti
ségi (vagy Népcsoport) Tanács létrejöt
tét. 1993 tavasza óta rendszeresen beszá
mol ennek működéséről, törekvéseiről és 
eredményeiről. A kölcsönös megértést és 
jóviszonyt nagyban előmozdítja, hogy a

A Mikó András szerzői álnevet használta politikai jellegű cikkei jegyzéséhez Gecsényi Lajos. ( a szerk. megjegyzése)
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Tanács burgenlandi elnökének helyettese 
Deák Ernő, a Bécsi Napló főszerkesztője.

Abban is jelentős szerepet vállalt a lap, 
hogy a bécsiek -  és általában a 
Burgenlandon kívül élő magyarok -  vi
szonya és kapcsolata a burgenlandiakkal 
zavartalan legyen, és az együttműködés 
szálai erősödjenek. Ezt a célt szolgálja az 
az igyekezete, hogy a burgenlandi ma
gyarok eseményei, eredményei és prob
lémái ugyanúgy helyet kapjanak a lap
ban, mint az Ausztria más tartomá
nyaiban, valamint a világban szétszórt 
magyarok életének mindennapjai. Sze
repet vállalt a Bécsi Napló abban is, hogy 
az ausztriai magyarok identitástudata ép 
és erős legyen, aminek következtében ér
dekképviseletük is hatékonyabbá válhat.

Az ausztriai magyarok különböző ré
tegei és csoportjai közötti szóértés és 
együttműködési szándék szinte napi 
szükségletté lett. Az egyetértés és össze
fogás közös feladata minden magyarnak. 
Deák Ernő 1992-ben a Magyar Nemzet
nek adott interjújában kifejtette, hogy 
„Magyarnak lenni Ausztriában nem 
egyszerűen vegetációt jelent, hanem 
Jeladatot és funkciót, amelyet az össz- 
magyarság érdekében kell felvállalni, 
hangsúlyozom: nem egyénileg, hanem 
közösségileg. Azért jött létre a központi 
szövetség is a hetvenes években, hogy 
megakadályozza az ausztriai magyarság 
önkéntes asszimilációját.” (Kiemelés a 
szerzőtől) A Bécsi Napló főszerkesztője 
következetes kisebbségi politikát, a szer
vezetek közötti együttműködést és jól át
gondolt, tudatos közösségi tevékenységet 
sürgetett.

Az osztrák sajtótermékként működő 
Bécsi Napló ugyanakkor nemcsak ma
gyar nyelvű, de szellemében és törekvé
seiben magyar érdekű és érdeklődésű lap 
is. Tehát feladatának tekinti, hogy Ma

gyarország jelenével és jövőjével törőd
jék, nem kevésbé azzal, hogy a szomszé
dos országok magyar nyelvű polgárai, 
valamint a diaszpórákban élő nyugati 
magyarok helyzetével és sorsával foglal
kozzék.

A kommunista uralom utolsó évtize
dében — tehát a nyolcvanas években — a 
Bécsi Napló azon fáradozott, hogy a vi
lág hiteles képet nyerjen a magyarorszá
gi fejleményekről, és előmozdítani igye
kezett az önkényuralom enyhülését, a 
civil társadalom csíráinak megerősö
dését, végül a demokratikus átalakulás 
folyamatának meggyorsítását. Antikom- 
munista volt, de ezt nem szólamokban és 
harsány hangon juttatta kifejezésre, 
hanem a politikai témáknak is szakszerű 
megközelítésével, higgadt elemzéssel és 
a szilárd meggyőződés nyugalmával. 
Támogatta az ellenzéki csoportokat és 
kezdeményezéseket, mégpedig oly mó
don, hogy nem állt kizárólag az egyik, a 
másik, vagy a harmadik oldalán, hanem 
azok összefogását és együttes fellépését 
pártfogolta.

Az 1989-90-es fordulat, a kommuniz
mus bukása és Magyarország szabad
ságának, függetlenségének, önállóságá
nak visszanyerése után a Bécsi Napló, 
anélkül, hogy a magyar belpolitika napi 
kérdéseiben állást foglalt volna, a 
demokratikus átalakulás következetes 
végbevitelét szorgalmazta és azokat az 
erőket támogatta, amelyek erre töre
kedtek. Mint a nyugati magyarok túlnyo
mó többsége, rokonszenvvel fogadta az 
első koalíciós kormányt, élén Antall 
Józseffel, aki biztosítékot látszott nyúj
tani arra, hogy Magyarország fenntartás 
nélkül a demokrácia, az európai tájé
kozódás és a nyugati nemzetekkel való 
szoros együttműködés útján halad. Antall 
halálát és az országos gyászt kommentál



Borbándi Gyula 138 Szemle

va vezércikkében a főszerkesztő azt írta, 
hogy „akit életében annyian elutasítot
tak, most, elmúltával mintegy önmagukra 
ébredve fedezték fel, mennyire övéké is 
volt, mindnyájuké. A világ magyarsága 
méltóságteljesen egy volt halálában. Az 
elkövetkező hetek, hónapok mutatják 
majd meg, hogy az ismét megtapasztalt 
nagyszerű halál élményével telten egyek 
is lettünk halálában. Ha igen, akkor és 
abban mutatkozik meg igazán Antall 
József történelmi nagysága. ”

Az 1994-es első választási forduló 
után, amikor kirajzolódtak az új kor
mánykoalíció körvonalai, Mikó András 
feltette a kérdést, mit várhat Magyar- 
ország az új kormánytól. Válasza úgy 
hangzott, hogy: „A Kádár-korszak
egyenlösdijére épülő gulyás-kommuniz
must aligha. Jó esetben olyan szélső
ségektől mentes pragmatikus kormány
zást, amely törvényhozói munkájával 
tovább viszi az országot a polgári de
mokrácia meggyökereztetése, a gazdasá
gi stabilizálódás felé... Határokon kívül 
élő magyarokként csak remélhetjük — 
mert ez alfája és ómegája számunkra a 
majdani kormány megítélésének hogy 
a hatalom új birtokosai deklaráltan 
megőrzik a nemzeti múlt, az 1956-os for
radalom és szabadságharc hagyo
mányait, értékeit, mindent megtesznek a 
Kárpát-medencében élő magyarság szel
lemi együvé tartozásának fennmara
dásáért, kisebbségi jogaik nemzetközi ér
vényű garanciákkal való biztosításáért. ” 

A  Bécsi Napló az új kormánykoalíciót 
is teljesitményei és eredményei alapján 
ítélte meg. Érzelmek és indulatok nélkül 
szakszerűen és tárgyilagosan mondott 
véleményt mindarról, amit tett és arról, 
amit elmulasztott megtenni.

A hazai helyzeten és eseményeken 
kívül jelentős figyelem és tér jutott a

kisebbségi magyarok ügyeivel való 
törődésre, főleg az ezzel kapcsolatos 
érdeklődés kielégítésére. Közzétette a 
legfontosabb dokumentumokat és véle
ményt kért a magyar nemzetiségi szerve
zetek illetékes képviselőitől. Néhány 
tudományos dolgozatban mutatta be a 
jelenlegi helyzetet és a történelmi 
előzményeket. Állandóan szerepelt a 
témák között a bős-nagymarosi vízlépcső 
ügye (főleg Lipták Béla tollából), az 
ausztriai menekültek problémái, a helsin
ki folyamat, a nyugati magyar cserkészek 
sorsa, osztrák vélemények Magyarország 
helyzetéről és kilátásairól. 1997-ben 
András Imre egyházszociológus a 
Magyar Katolikus Püspöki Kar szociális 
körlevelét ismertette és méltatta.

Az 1956-os forradalom évfordulói 
mindannyiszor alkalmat kínáltak a 
népfelkelés kevéssé ismert részleteinek 
felidézésére vagy pedig története külön
böző vetületeinek megvilágítására. 
Állandó téma volt a magyarországi poli
tikai, gazdasági és kulturális helyzet. 
Egyik-másik kommentár körül vita lob
bant fel, sőt maga a szerkesztőség is 
kezdeményezett vitát időszerű kérdések
ről. Például a nyugati magyarok felada
tairól, az irodalom szerepéről és -  1989- 
ben -  arról, hogy mit hoz a magyaroknak 
a jövő.

A nyugati magyarokról szólva a lap 
1990/1. számában közzétette a Központi 
Szövetség „Felhívás”-át, amely szerint a 
nyugati magyarok „közvetítőként -  
segítőleg természetesen -  csak akkor tud
nak kellő súllyal fellépni, ha életképes és 
önállóan cselekvő szervezetek hálózatá
val, az egyesületek által választott közös 
érdekképviselettel, a célkitűzéseket és 
gyakorlati feladatokat egyeztető bizott
sággal rendelkeznek... A magyarországi 
és kisebbségi magyarok hathatós támo
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gatásához egyenesen szükség van a nyu
gati magyarok összefogására.”

1994 januárjában Deák Ernő érdekes 
cikket közölt arról, hogy a nyugati ma
gyarság hogyan segítette az anyaország 
magyarjait, valamint a nemzet kisebb
ségben élő csoportjait. Megállapította, 
hogy ,,I. Politikai orientációtól függet
lenül támogatták egyes személyek és 
családok hozzátartozóikat anyagiakban. 
Mivel erről nem készül (hét) tek felmé
rések. be kell érnünk ezen tény rögzíté
sével. hozzátéve, hogy dollárban vagy 
forintban sok millióban, sőt milliárdban 
lehetne megadni a végösszeget. 2. Külö
nösen a politikai orientációjú magyarok 
-  emigráció -  a legkülönbözőbb módon 
keresték a lehetőségeket Magyarország 
demokratizálása és függetlensége érde
kében. " Ez utóbbi munka főleg a sajtó és 
a könyvkiadás felhasználásával történt. A 
szerző sajnálatosnak nevezte, hogy erről 
a tevékenységről még nem készültek 
felmérések.

Kötetre való anyag gyűlt össze a Bécsi 
Naplóban majd két évtized alatt megje
lent interjúkból. A témák csaknem vala
mennyi időszerű eseményt és problémát 
felölelték. A megkérdezettek részben 
nyugatiak voltak, de többségükben ki
sebbségi sorsban élő magyar értelmiségi
ek és más hivatásokban tevékeny férfiak.

A Bécsi Naplónak számos rovata van. 
A legnagyobb a burgenlandi magyarok 
életéről szóló híreket, tudósításokat, 
beszámolókat tartalmazza. Különös fi
gyelem kíséri a Központi Szövetség 
működését. A lap minden jelentős ülésé
ről és egyéb tevékenységéről beszámol. 
Ugyancsak értékes tájékoztatót kapnak 
az olvasók az ausztriai magyar egyesü
letek működéséről. Legtöbbet a bécsi 
„Európa "-Klubró\, a Bornemisza Péter 
Társaságról és más nagyobb egyesü

letekről. Az „Európa”-Klub immár ha
gyományos kárpát-medencei tanulmányi 
útjairól Smuk András számol be rendsze
resen. A Bornemisza Péter Társaság 
összejövetelei közül a legrészletesebb 
beszámoló az 1990 októberi találkozóról 
készült. Ekkor 105 erdélyi magyar szelle
mi ember látogatott az osztrák fővárosba 
hozzátartozóival együtt. A csoportban 
Sütő Andrással az élen számos jeles író 
szerepelt, részt véve a Szépfalusi István 
által szervezett ausztriai előadóesteken és 
ünnepélyes fogadásokon. A látogatás 
alatt alakult meg az osztrák fővárosban a 
Romániai Magyar PEN Központ. A Bécsi 
Naplóból értesülhetnek az olvasók a fő
városban működő Magyar Iskola esemé
nyeiről, európai értelmiségi konferen
ciákról, valamint az irodalmi és művé
szeti világ eseményeiről. A Bécsi Napló 
nem irodalmi jellegű orgánum, de számot 
ad irodalmi eseményekről, közöl verse
ket és olykor rövidebb elbeszéléseket, 
valamint rendszeresen és kimerítően iro
dalmi kritikákat. Tájékoztat a hazai és a 
nyugati magyar könyvpiac jelentősebb 
újdonságairól. A rovatok között említést 
érdemel még az 1994-ben indult „Mi- 
Hol-Mikor” elnevezésű kulturális naptár, 
amely küszöbön álló irodalmi, képző- 
művészeti és zenei eseményekről tájé
koztat.

Közöl a Bécsi Napló illusztrációkat is. 
Ezek számról számra sikeres és tehetsé
ges festők, grafikusok, szobrászok 
műveiből adnak ízelítőt, és igyekeznek 
eligazítani az alkotók munkásságában.

A nyugati magyar olvasóközönség kö
réből gyakran hallani a panaszt, hogy 
megszűntek értékes folyóiratok és lapok, 
pedig milyen szükség lenne ma is azok 
mindenki másétól elütő nézőpontjára, 
szemléletére és véleményére. Sajnos, az 
a kevés, ami a nyugati magyar sajtóból
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megmaradt, alig tudja a hiányt pótolni. 
Viszont a legjobb európai magyar lap, a 
Bécsi Napló megérdemelne több olvasót. 
Akik a veszteséget emlegetik, tehetnének 
valamit ellensúlyozására: annak nagyobb

megbecsülésére, ami még létezik és mű
ködik. Aminek életben tartása és megerő
sítése komolyan veendő nemzeti feladat.

Borbándi Gyula
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Könyvek a Monarchia két városáról

Keletre nyílik Becs kapuja
Néhány éve történt, hogy bécsi ösztöndí
jam idején a Technikai Múzeum portása 
megtudván, hogy magyar vagyok, 
hosszas fejtegetésbe kezdett arról, hogy 
milyen szép volt a Monarchia időszaka, 
mely ma is jó lenne nemcsak a magyarok 
számára, hanem nekik osztrákoknak is. 
Örömteli érzés volt hallgatni ezt a fajta 
sajátos nosztalgiát, a „közösség” felvál
lalását a határ túloldaláról is. Talán nem 
elfogultság személyes élményekkel kez
deni e könyvismertetést, hiszen min
denkit, aki Bécsben jár, megérint az 
otthonosság érzése, a sok rokon vonás, 
hasonló hangulat, mely a két Duna-parti 
fővárosban felismerhető. A különbségek 
ellenére hangsúlyosan jelenlévő közös 
vonások konkrét megfogalmazása, a 
közös jegyek megragadása mellett a 
sétálgató járókelő számára is a miértek és 
a mikéntek keresése válik igazán izgal
massá. Miben ragadható meg ezeknek a 
közös vonásoknak a lényege, s hogyan 
alakult ki e szoros kapcsolat? E közös út 
bejárására invitál az irodalomtörténész 
Vajda György Mihály is, aki szintén a 
személyes kötődést s állásfoglalást 
hangsúlyozza könyvének nyitó fejeze
tében. Nem a történelmi eseményeket 
elemzi, nem a politikai szükségsze
rűségeket, kompromisszumokat veszi 
górcső alá, hanem a változásokra leg
érzékenyebb kulturális és irodalmi életet 
vizsgálva mutat rá a legfontosabb folya
matokra és fordulópontokra.

A szerző az 1740 és 1918 közötti több

mint másfél évszázados folyamatot 
három nagyobb periódusra bontva 
elemzi. Az 1740 és 1795 közötti időszak 
korszakhatára magától értetődően adódik 
a felvilágosult uralkodó: Mária Terézia 
trónra lépésének kezdetétől a magyar 
jakobinusok elítéléséig. A következő 60 
év, a refonnok és forradalmak kora a leg-' 
nehezebben egységesíthető időszak, 
melyet a szerző a magánéletbe való visz- 
szahúzódás, és az abból való közéleti 
kitörések alapján, a biedermeier koraként 
jellemez. A harmadik pedig a modernség 
időszaka: az 1867 után valóban szédüle
tes iramban meginduló fejlődés és a pros
peritás kora a közös időszakot végleg 
lezáró világháborúig, illetve békeszerző
désekig. Valóban nehéz egy ilyen, válto
zásokkal teli időszakban nagyobb kor
szakhatárokat meghatározni, így a szerző 
kisebb belső egységeket is hangsúlyoz.

A felvilágosodás korának jellemzése 
különösen izgalmas része a kötetnek, 
hiszen nemcsak a jól ismert részleteket 
emeli ki, mint a magyar testőrírók sze
repe, hanem a korabeli Bécs nyelvi 
kavalkádja, nemzeti sokszínűsége is 
elénk tárul hiteles források alapján. 
Nemcsak az Udvarban megjelenő új. 
irányzatok követhetők nyomon, hanem 
például a jelentős Trattner nyomda kiad
ványainak elemzésével, vagy a bécsi 
francia nyomtatványok, és a bécsi folyó
iratok, olvasókörök ismertetésével a 18. 
századi bécsi olvasáskultúra, a felvilá
gosodás nézeteinek terjedése is kiraj
zolódik e könyv hasábjain. A 18. századi
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osztrák irodalom kialakulását a német 
nyelvű kultúrterületen a zenei élet mellett 
legnagyobb hatású színházművészetben 
mutatja ki a szerző, korabeli nagy sikerű 
színpadi művekből vett idézetekkel. 
Különösen érdekes a bécsi irodalmi sza
lonokban formálódó személyes kapcsola
tok feltérképezése, mint Batsányi János 
és Kazinczy Ferenc ismeretségi és baráti 
körének bemutatása. Egyetérthetünk a 
szerzővel, hogy valóban fontos lenne 
például Bessenyei György bécsi kapcso
latrendszerének feltárása is, s a Lajtán 
túli szerb vagy román értelmiség szem
pontjából is kiemelkedően fontos a 
18-19. század fordulóján megvizsgálni a 
császárváros szerepét. A 19. század végé
től a kapcsolódások mellett a töréspontok 
is egyre jelentősebbé válnak II. József 
kora, de még inkább a magyar jakobinus 
mozgalom történetében, melynek szere
pét és hatását a történészek II. Balázs 
Eva, Benda Kálmán, Kosáry Domokos és 
az irodalomtörténészek Köpeczi Béla, 
Tárnái Andor, Mezei Márta, Bíró Ferenc, 
művei után nehéz e szűkre szabott kere
tek között értelmezni.

A nemzettudat ébredéseként jellemzett 
1810-20-as években a közös vonások 
mellett még inkább felerősödnek a 
különbségek. A fejlődés három legfonto
sabb alternatíváját a modernizációra 
szoruló (mint a magyar és a cseh), az 
újjászülető (például a szerb) és a megszü
lető (román) irodalom jelenti. Ezt a 
folyamatot ösztönözték Bécs keletre nyi
tott kapui. Nemcsak az elemzett irodal
mi, történeti és földrajzi művek jellemzik 
találóan a hazafias romantika és az össz- 
osztrák patriotizmus időszakát, hanem a 
sokrétűen válogatott képanyag és a hoz
zátartozó részletes képaláírások is, 
miként az például Peter Krafft Zrínyi 
Miklós szigetvári kirohanását megörö

kítő festményének keletkezési körülmé
nyeit és korabeli hatását is bemutató 
összegzésben olvasható.

Bécs szerepének elfogulatlan elemzése 
talán legnehezebben a szerző által a „bie
dermeier és Vormärz” időszakaként 
jellemzett 1830-40-es évekre vonatkoz
tatható. Érdekes felvetés a reformkor és a 
forradalmak időszakát Bécs felől vizsgál
ni, amikor nem elsősorban a császárváros 
hat kelet felé, hanem Bécset befolyá
solják a kelet felől beáramló eszmék. A 
pesti Nemzeti Színház Bánk bán elő
adása után elgondolkoztató párhuzam a 
bécsi színházi élet bemutatása, az 1848 
áprilisa és júliusa között játszott Nestroy 
darabok: a „Rokonok”, és a „Szabadság 
Mucsán” bohózat korabeli fogadtatásá
nak története. A pesti és bécsi szín
padokon bemutatott darabok elemzése a 
forradalom idején és azt követően is 
tanulságos adatokkal szolgál. Különösen 
az összkép meglepő, miszerint Bécsben 
50 év alatt hetedfélszáz magyar színpadi 
mű volt látható. Úgy tűnik, hogy az iro
dalmi és kulturális élet tekintetében a 
szabadságharc leverése nem jelent éles 
cezúrát, a finom változások Szigligeti 
Ede, illetve Nestroy darabjaival rekon
struálhatók.

Az új korszak kezdete, a kiegyezés 
utáni időszak egy nagyszabású vál
lalkozással jellemezhető, mint az 
„Osztrák-Magyar Monarchia írásban és 
képben”, amelyet németül 1886-1902-ig 
22 kötetben, magyarul pedig 1887 és 
1901 között 21 kötetben adtak ki. A szin
tézisek idején a mélyben már jelentkező 
törések az irodalmi életben mutathatók ki 
legplasztikusabban. A Monarchia század- 
fordulós kulturális élete már túlságosan 
sokrétű egy teljes körű elemzéshez, a 
korszak jellemzéséhez a nagyszabású 
építkezéseket bemutató képanyag nyújt
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segítséget. Nehéz olyan jellemző szálat 
megragadni, mellyel a korszak össze
tettsége bemutatható. A szerző ehhez a 
Monarchia talpkövének tartott had
sereget választja ki, melynek gazdag iro
dalma lehetővé teszi számára az asszimi
láció és az antiszemitizmus, az ábrándok 
és a valóság, a rendet sugalló szabályok 
és a káoszba torkolló valóság ellentétpár
jainak felvázolását, bár a végkifejlet 
ismeretében néhol túlzó megállapítások
hoz vezet.

A szecesszió építészete és az operett 
világának felidézése jó ellenpont a kato
na-világhoz. A felbomlás, a Monarchia 
utóélete, az emigráció és az illúziókkal 
való leszámolás kérdései a struktúrák 
elemzésével válaszolhatóak meg. Izgal
mas lenne a 16-17. századtól indítani a 
gondolatmenetet, akár irodalmi vonat
kozásban is, a korábbi korszakokat is 
beilleszteni az áttekintő összefoglalásba, 
s az eszmék áramlását vizsgálva a „kapu
kat” keletre és nyugatra egyaránt kitárni. 
Kulturális képeskönyvet ígér a szerző, 
sokféle találó képet villant fel az osztrák
magyar közös múlt 1740 és 1918 közötti 
időszakából. Igazán csak az támaszt 
hiányérzetet, hogy a feltett kérdések és 
válaszok továbbgondolására -  mint 
ahogy a szerző is írja — valóban egy kuta
tócsoport munkájára volna szükség.

(Vajda György Mihály: Keletre nyílik 
Becs kapuja Közép-Európa kulturális 
képeskönyve 1740—1918. Akadémiai 
Kiadó. Budapest, 1994. A képanyagot 
összeállította: Papp Júlia)

Császári Becs -  királyi Budapest
Az Osztrák-Magyar Monarchia két 

„fővárosának”, Bécsnek és Budapestnek 
a világát, nem egy több korszakon átívelő 
elemzéssel, hanem egy periódus több
oldalú bemutatásával elevenítik fel e

kötet összeállítói. A korszak kiválasztása 
is sokatmondó, hiszen a mindkét város 
életében prosperitást és virágkort jelentő 
századfordulót idézik fel, amikor 
Budapest világvárosként vetélytársává 
vált a szintén modernizálódó császár- 
városnak.

A megjelenítés annál is inkább sikeres, 
mivel a választott módszer: egy sokrétű 
képi tabló összeállítása, a modernizáció 
időszakát modern, képi fomianyelven 
mutatja be. A századfordulón minden
napivá váló fotografálás egyaránt 
megörökíti az ünnepi eseményeket és a 
mindennapokat, a hatalmi, gazdasági és 
szellemi elit reprezentánsai mellett a 
kisemberek világát is. A századforduló 
legjobb osztrák és magyar fényképé
szeinek alkotásaiból válogatott kétszáz 
korabeli fotó nem illusztráció, hanem 
forrás a kor történelméhez. Miként a 
fotókon is a tudósítás igénye érezhető, 
szemléletükhöz jól kapcsolhatóak a 
kortársi írásokból, elsősorban korabeli 
újságokban megjelent cikkekből, karco
latokból és tárcákból válogatott 
szemelvények. A bécsi és budapesti 
utcákon napjainkban is számtalanszor 
átélt déja vu érzése, azaz a hasonló 
épületek, hangulatok, emberek felis
merése konkréttá és érthetővé válik a 
párhuzamba állított képek elemzése 
közben. Az egymás mellé szerkesztett 
osztrák és magyar képek segítségével 
egyszerre vehetünk részt egy virtuális 
városnéző sétán a századfordulós 
Bécsben és Budapesten.

Először madártávlatból látható a két 
város, melyek távolról tekintve -  épp az 
eltérő fekvésükből adódóan -  külön
bözőnek tűnnek, hiszen Budapesten jóval 
hangsúlyosabb szerepet kap a Duna és 
fontosabbak a rajta átívelő hidak. A két 
város legjelentősebb, hasonló funkciójú
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épületeit nézve azonban már szembetűnő 
hasonlóságok ismerhetők fel, nemcsak a 
jól ismert példák esetében, mint a 
Stephansdom és a Mátyás-templom, a 
bécsi Burg és a budai Királyi Palota, a 
Karlskirche és a Szent István-bazilika, 
hanem például a Steindl Imre által ter
vezett templom a Rózsák terén, és a 
Votivkirche, de még -  első pillantásra 
meghökkentő módon -  Mária Terézia és 
Deák Ferenc ülőszobra között is. Ám a 
látványos hasonlóságok mellett nem 
szabad a lényeges különbségekről sem 
megfeledkezni.

Hanák Péter bevezető tanulmánya teszi 
még izgalmasabbá e szellemi kalandot: a 
kézenfekvő hasonlóságok felismerése 
mellett, a mélyen meghúzódó lényegi 
különbségeket elemzi. Hiszen nagyság
rendben, jelentőségben és történeti 
fejlődésben jó néhány ponton számottevő 
eltérés van a két város történetében. Míg 
a bécsi császári palota a 17. századtól 
kezdve folyamatosan egy valóságos, 
jelentős főváros, s egyben uralkodói 
központ, addig Budán és Pesten csak a 
török kiűzése után indul meg újra a 
középkor végén lelassuló fejlődés. A 
Stephansdom eredeti gótikájával szem
ben a Mátyás-templom tornyát a 
neogótikus rekonstrukció varázsolta 
szebbé és karcsúbbá. A Karlskirche 
Fischer von Erlach tervei nyomán az 
osztrák barokk virágkorában épült, míg 
budapesti „ikertestvérét” a kiegyezés 
kori neobarokk és historizmus együttesen 
szülte. Éppen a hiányzó barokk korszak, 
a 17. századi palotaépítések, tágas és 
látványos utak, szépen rendezett terek 
maradtak ki leginkább a magyar főváros 
életéből. Nemcsak a városképből, hanem 
az életmódból és mentalitásból is hiá
nyoznak a felüdülést adó parkok, a 
szépen kialakított elegáns terek, azaz a

kényelmesebb, elegánsabb és nyugod- 
tabb életvezetés a zsúfolt, nyüzsgő ma
gyar fővárosból.

A 16--17. századi eltérő lehetőségek 
időszaka után a 18. század végétől 
kezdve Pest-Buda nagy korszaka követ
kezik, amikor nemcsak a fejlődés ütemét 
tekintve, hanem szemléletében is 
megelőzte Bécset. Budának és Pestnek 
egyaránt jelentős időszaka következik 
ekkor, hiszen Budát történelmi szim
bólumként tudatosan választották az 
ország fővárosául, míg Pest gazdasági 
fejlődése nyomán vált azzá, új fent 
kihasználva kedvező földrajzi helyzetét. 
A szükségtelenné vált pesti városfalat 
már a 18. század végén lebontották, míg 
bécsi párját csak 1857-ben számolták fel, 
ami jelentős különbséghez vezetett a két 
körút között. Míg a bécsi elválaszt két 
világot, az elegáns belvárost a külső 
kerületektől, addig a Nagykörút pia
caival, pályaudvarával, sugárútjaival 
áramoltatja a forgalmat különböző város
negyedek között. Hanák Péter tanul
mányok sorában értelmezte a struktú
rában rejlő különbségeket, amelyekkel a 
képeken nem látható világot is, a külön
böző városrészek, és zsúfolt bérpaloták 
népességét, lakossági, vallási, származási 
összetételét, szociális helyzetét is feltárta.

A Budapest és Bécs között a város- 
építészetben mégis érezhető hasonlóság 
azonban éppen a dualizmus korára lesz 
valóság: a politikai struktúra egyezősége 
miatt, az állami egység és a gazdasági 
közösség, a politikai elit rokonkultúrája 
révén erősebbé válnak az összekötő 
kapcsok. Amint arra Hanák Péter rámu
tat: az igazán meghatározó hasonlóság 
nem a külső stílusjegyekben, a historiz
musban és neoreneszánszban fogható 
meg, hanem a korszellemben, a városi 
ember életmódjában található meg. A
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kötet legnagyobb erénye nem is elsősor
ban a városképek összevetésében áll, 
hanem a két város mindennapjainak, a 
párhuzamos élethelyzeteknek, a hasonló 
sorsoknak és a pillanatképeknek a felvil
lantásában. Sokszor fel sem ismerhető, 
hogy Bécsben vagy Budapesten zajlik-e 
az úrnapi körmenet a tábornoki kar 
ünnepi megjelenésével, hogy melyik 
város elegáns pavilonjában játszanak a 
katonazenekarok, s hogy osztrák vagy 
magyar arisztokrata hölgyek tűnnek-e fel 
a képen. De a szegények világa is hason
ló, szinte tükörképe a bécsi fiáker- 
állomáson pihenő vizesember egy 
budapesti utcai pádon elszunnyadó 
munkásnak, a Hoher Markton, vagy a 
Szentháromság téren, a díszkutak körül 
vásárlók, a Freyungon, illetve a Bomba 
(mai Batthyány) téren piacozók világa,

de még a Népliget és a Práter, a 
népiskolák, ingyenkonyhák és tömeg- 
szállások is megtévesztésig hasonlóak. A 
zsánerképeken és az idézett újságcik
keken is átüt a közös szokáskultúra, 
hasonló életmód, lakás- és étkezési- 
kultúra, a kávéházak világa. A megszé
pítő emlékezet ellenére mégsem voltak 
ezek boldog békeidők, ám a dokumen
tumok segítségével érdemes az akkori 
hasonlóságokon és a mai különbségeken 
elgondolkodni.

(KuK. Császári Becs -  királyi Budapest. 
Fotográfiák a századforduló idejéből. Össze
állította: Jalsovszky Katalin, Tomsics Emőke. 
Az előszót írta: Hanák Péter. Verlag Christian 
Brandstätter. Wien -  Képzőművészeti Kiadó. 
Budapest)

G. Etényi Nóra
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Történetkutató Intézet Bécsben

„[...] Becsbe nem megyek vissza, itt 
maradok, s ezért közvetlenül nem is tudok 
a dologban semmit sem tenni. Egy ta
nácsot adhatok: írj Károlyinak, igen 
udvariasan és kedves tisztelettel -  mert 
az ilyesmi mindig meg szokta nyerni az 
öreget -  közöld vele, hogy Klebelsberg 
határozott beleegyezését bírod felrán
dulásodat illetőleg; kérd az ő belee
gyezését is és engedélyét, hogy ágy
neműt, törülközőt magaddal hozva felme
hess. Ugyanis ágy van elég, de lepedő, 
párna, takaró nincsen. Tán pokróc még 
akadna számodra is, ha Domanovszky 
elmegy a hónap közepén. [...] Jelezd 
Károlyi előtt, hogy a hely tekintetében 
igényeid nincsenek, örömmel veszel bár
mily szerény elhelyezést. [...] Bécsben 
most Mályusz, Miskolczy, Domanovszky, 
s ha jó l tudom Angyal vannak fenn. Agy 
azonban jutna Neked is; összesen 7 
ágyuk van most, 5 szobában. ” — e 
sorokkal válaszolt egy bécsi kutatási 
kérelemre -  immáron Budapestről — 
1921 kora őszén Hajnal István egyetemi 
évei jó barátjának, Házi Jenőnek, Sopron 
város főlevéltárosának.1 Hajnal sorai a 
Bécsi Magyar Történeti Intézet (BMTI) 
legelső időszakát: az alapítás, a kiépülés 
és az azt nehezítő kedvezőtlen gazdasági 
viszonyok, pénztelenség okozta nehéz 
anyagi időszakát illusztrálják. Ugyan
akkor a levélváltás rámutat a bécsi levél
tárak magyar történetkutatásban -  adott 
esetben a magas szintű helytörténet
kutatásban -  betöltött fontosságára. Haj

nal jól ismerhette a korabeli bécsi helyze
tet, hisz maga Mályusz Elemérrel azon 
emisszió tagja volt, mely Károlyi Árpád 
vezérletével sokat tett a BMTI konkrét 
létrehozásáért.2

Ezt, az objektiv megítélés és mér
legelés alapján fölöttébb jelentős 
történetírói produktum elvégzését elő-, 
segítő, a konkrét végrehajtásban is orosz
lánrészt vállaló történeti kutatóintézet 
históriáját és e vizsgálati nézőpontból az 
azt létrehozó gr. Klebelsberg Kunó 
kultúrpolitikusi tevékenységének egy 
szeletét -  melyet, nyugodtan mondhatni a 
szívügyének tekintett -  vizsgálja tisztele
tet parancsoló erudíció és kiterjedt levél
tári alapkutatásokon nyugvó könyvében 
Ujváry Gábor, a bécsi Collegium Hunga- 
ricum tudományos igazgatóhelyettese. 
Könyve több, mint amit a cím ígér. Érde
mes alaposan végigmennünk a gazdag 
adatolású, jó tollal megírt munkán! [Itt 
engedtessék meg, hogy az előző gondo
lathoz fűzve, de ugyanakkor a tartalmi 
ismertetést megelőzve megjegyezzem: a 
kötet lábjegyzeteinek döntő része valósá
gos kis adattár, illetve különálló részdol
gozat.]

A kötet a választott téma historiográfi
ája után az 1980-as évek végétől az újra a 
kutatói és politikusi figyelem középpont
jába került gróf életútjának, tudomány- 
politikájának rövid, vázlatos bemutatásá
val kezdődik. A tiroli főnemesi családból 
származó gr. Klebelsberg Kunó (1875— 
1932) szakmai képzettsége, tehetsége,
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nagy munkabírása, koncepciózussága és 
az idők elteltével egyre nagyobb állam- 
igazgatási gyakorlata révén nyerte el 
1922-ben a kultusztárcát. Kiváló isko
lákkal rendelkezett; felsőfokú tanulmá
nyait a budapesti állam- és jogtudományi 
karon kezdte, 1895-től a berlini egyete
men, majd Münchenben és Párizsban 
tanult. 1898-tól végigjárta a kormány- 
tisztviselői ranglétrát. Nagy példaké
pének tekintette a radikális konzervatív 
reform vezéregyéniségét, Tisza Istvánt. 
Ugyanakkor politikusi pályáján mind
végig hű támogatóra talált Bethlen István 
miniszterelnökben, aki kultúrpolitikai 
nézetrendszerét kormányszintűvé tette.

A dualizmus kori gyors, látványos és 
eredményekben gazdag modernizáció 
megtörése után, 1919, majd Trianon 
sokkhatása következtében Klebelsberg 
úgy vélte; a nemzet a kényszerű politikai 
elzártságból csak az ún. „magas kultúra” 
legsikeresebb művelésével kerülhet ki, 
mely nemcsak a negyedszázada romló 
külföldi megítélésen javíthat, hanem 
azzal összeíüggésben mozgásszabadsá
got is eredményezhet. Mindezen cél
kitűzések megvalósításában kiemelt 
szerepet kapott a történelem, mint a leg
nemzetibb tudomány. Természetes súly
pont áthelyezéssel; a korábbi medie- 
visztikai, illetve a 16-17. század históriá
jára vonatkozó okmánypublikációk, fel
dolgozások helyett a 18., de elsősorban a 
19. század történetének, és azon belül is 
az államtörténettel, nemzetiségtörténettel 
kapcsolatos kutatásoknak biztosított 
primátust. E munkák segítségével a nagy 
összefüggések történeti szemléletét al
kalmazva az ország tragikus útját próbál
ta megérte(t)ni, értelmez(tet)ni. Kultúr
politikája egyik alapja egy soktényezős 
(felülről lefelé, alulról felfelé építkező) 
intézményhálózat teremtése, melynek

egy erősen kidomborodó célja a közép- 
osztály megerősítése volt. Kultúrpo- 
litikusként a recesszió éveiben is hangsú
lyozta az állami szerepvállalás jelen
tőségét, s a gazdasági stabilizációval pár
huzamosan — az újabb válsággal mit sem 
törődve -  növelte a kultusztárca költ
ségvetési részesedését. (E részesedés 
1922/23-ban még 4,5%, 1928/29-ben 
10% fölötti, mely a tárcák közötti legma
gasabb támogatás volt.)

Nézetrendszerében a tudományos 
intézményhálózat háromféle intézmény- 
típusa jelenik meg: az akadémia, az 
egyetem (és a szakirányú felsőoktatási 
intézetek) és a kutatóintézet. Ez utóbbi 
intézeteknek a Hungarica kutatások 
szemmeltartásával szerves láncolatát 
próbálta kialakítani. Az infrastrukturális 
hálózat mögött az ösztöndíjrendszert és 
annak szervezeti keretét is átalakította 
(1927, az Országos Ösztöndíjtanács 
létrehozása). Az általa megújított, illetve, 
létrehozott kutatóintézetek közül mind
végig a BMTI állt legközelebb hozzá.

A BMTI alapítása előzményeit a szerző 
öt pontban adja meg. 1.) Hosszú távú 
előzmény a magyar diákság bécsi pereg- 
rinációja. 2.) A német tudománypolitika 
századelős eredményei, strukturális rend
szere. (Kaiser-Wilhelm Institutok, a 
Notgemeinschaft der Deutschen Wissen
schaft programja.) 3.) A római és a kons
tantinápolyi magyar intézetek tevékeny
sége. 4.) A magyar forráskutatás, for
ráskiadás addigi eredményei. 5.) A ma
gyar történetkutatás oldaláról a bécsi 
közgyűjtemények kitüntetett helyzete 
(elsősorban Thallóczy Lajos köre).

Ahogy említettem, a kötet nemcsak a 
BMTI történetéről szól. Ujváry a szét
szórt szakirodalom összegzése mellett a 
Magyar Országos Levéltár K. szekció
jában (polgári kori minisztériumok iratai)
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folytatott alapkutatások nyomán a másik 
két kutatóintézet múltját összefoglalta, 
így mindenképpen érdemes ezekre is 
kitérni. Fraknói Vilmos 1892. évi beje
lentése után az ő római villájában jött 
létre a Római Magyar Intézet, amely 
1895-től fogadott, elsősorban egyház- 
történettel foglalkozó, alapítványi ösz
töndíjakat nyert kutatókat. A kissé rend- 
szertelen működésű intézetet Fraknói 
1912-ben a magyar államnak ajándékoz
ta, amit azután az Akadémia irányítása 
alatt a kultusztárca tartott fenn. Az intézet 
működése 1918 október végén szakadt 
meg, amikor is a Monarchiával hadban 
álló olaszok az épületet lefoglalták. 
Berzeviczy Albert, az Akadémia elnöke 
1921 végén az olasz közoktatásügyi mi
niszterhez fordult a Fraknói-villa vissza
vásárlása ügyében, majd a fölöttébb jó 
olaszországi kapcsolatokkal rendelkező 
Gerevich Tibor művészettörténész sike
res fellépésének köszönhetően (1922) az 
olaszok anyagi ellenszolgáltatás nélkül 
visszaadták a villát. Gerevich lett az első 
igazgató, akinek vezetése alatt az in
tézmény tevékenysége fellendült. Az 
1927-ben kiépített római Collegium 
Hungaricum (CH) az új, nagyobb épület
be költözés szükségességét is jelentette, 
amelyet a Fraknói-villa bérbeadásával a 
Palazzo Falconieriben oldották meg 
(1929). A később Bécsben tevékenykedő 
Miskolczy Gyula lehető legjobb szándé
kai ellenére az intézmény működése 
1931/32-től hanyatlott. A szerző szerint 
ennek okát csak részben kell a gazdasági 
válságban keresni, az nagyobbrészt 
Klebelsberg bukásának, a kultúrpolitika 
megváltozásának köszönhető. Miskolczy 
idézett jelentése, amelyben a körül
határolt, jól szervezett munkatervet 
hiányolta, csak felveti a recenzensben a 
gondolatot: vajon nem lehetséges-e,

hogy ez a visszatekintő kritika is azt 
támasztja alá, Klebelsberg számára a 
BMTI volt a legkedvesebb külföldi 
történeti intézet, az intézménytípuson 
belül azzal törődött a legtöbbet? (Ott 
ekkor ez a probléma nem fordult elő.) 
Bár Flóman az intézet visszafejlesz
tésére többször is kísérletet tett, arra, 
főként külpolitikai okokból később sem, 
így Koltay-Kastner Jenő (volt korábbi 
ösztöndíjas) és Genthon István igaz
gatósága alatt sem került sor.

A Konstantinápolyi Magyar Tudomá
nyos Intézetet maga Klebelsberg hozta 
létre. Működésének rövid idejét (1917. 
jan.-1918. szept.) azl. vh., „szabta meg”. 
E rövid idő alatt is oly kitűnőségek kutat
tak a művészettörténész Heckler Antal 
vezette intézetben, mint a turkológus Fe
hér Géza vagy Zsinka Ferenc, illetve a 
később irodalmi, etnográfiai munkáiból 
ismert Kós Károly.

A közvetlen szellemi előzmények 
közül csak egy momentumot emelnék ki; 
Thallóczy Lajos 1885-ben a Hofkammer
archiv (HKA) igazgatójaként a szervezett 
külföldi gyűjtést szorgalmazta. Az a sors 
véletlene, hogy a Magyar Történelmi 
Társulat élén elődje volt Klebelsberg 
Kunónak, aki fölöttébb erős történeti ér
deklődéssel, óriási olvasottsággal 1917- 
ben vette át e tisztséget. A társulat elnö
keként új, a fent említett eszmerendsze
ren alapuló munkatervet jelölt meg, és 
dolgozott ki a vezető történészi körrel 
együtt.

Itt engedtessék meg, hogy ennek is
mertetése helyett kitekintést tegyek, hisz 
a jelzett programnyilatkozat tárgyalása 
más-más összefüggésrendszerben a kö
tetben több helyen is előfordul. Leg
maradandóbb oldaláról, a kiadványozás
ról pedig a szerző később, a tartalmi 
munka bemutatásánál részletesen szól. A
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kötet következő szerkezeti egységében 
az alábbi témakörök kibontása található:
1.) A BMTI-nek helyet adó épület- 
együttes történetének bemutatása. 2.) 
Egyrészt az intézeti háttér, másrészt az 
intézet szervezeti kereteinek kialakítása.
3.) Az intézmény működésének (1938- 
ig) biztos hátteret adó külpolitikai hely
zet, azaz: a kiegyensúlyozott oszt
rák-magyar viszony. 4.) A kutatóintézet 
szakmai működésére nagy hatást gyakor
ló intézményi igazgatók tevékenysége. E 
pontok közül most csak az 1.) — 2.) -  4.) 
témakörökről szólnék.

1.) A szerző érthető és jogos szubjektív 
elfogódottsággal szól a BMTI-nek helyet 
adó korabeli épületről, a Fischer von 
Erlach tervei alapján Trautson hercegnek 
megépített Bécs belvárosi palotáról, 
mely az 1760-as évektől a magyar testő
rök révén lett ismert (Gárdapalota). Az 
1920 őszétől csak egyes helyiségeiben 
használt épületet 1925-ben a magyar kul
tuszkormányzat teljes egészében meg
szerezte. Közel két és fél évtized múlva, 
egy nagy politikai átalakulás idősza
kában, 1949 novemberében az MDP 
Külügyi Pártkollégiuma még a propagan
da és tájékoztatási célból történő épület
megtartás mellett voksolt, de a deviza- 
bevétel centrikus Pénzügyminisztérium 
1951-től az épület eladását szorgalmazta. 
Bár ez ellen 1956-ban az akkori követ, 
Púja Frigyes is tiltakozott. De az ez 
irányú szándékokat csak elodázni 
lehetett. 1960/61 során mind Sík Endre 
külügyminiszter, mind Benke Valéria 
művelődésügyi miniszter tiltakozásai 
ellenére Marosán György felszólalása 
révén a politikai mezbe bújtatott mone
táris szemlélet győzedelmeskedett és a 
palotát áron alul, 18 millió ATS-ért a 
magyar állam eladta. Helyébe 1963-ban a 
CH Hollandstrasse-i épületét emelték.

2.) A kutatóintézet belső infrastruk
túrájában nagy jelentőségű volt a szak- 
könyvtár felállítását hozó 1922. év. A 
BMTI szervezeti kereteit tekintve 
kezdetben a Magyar Történelmi Társulat 
alá tartozott, 1924-ben Klebelsberg az 
1922:XIX. te. által létrehozott Országos 
Magyar Gyűjteményegyetemhez csatol
ta. Az ezt követően, még ez évben kiadott 
szervezeti szabályzata az intézet két leg
fontosabb feladatát a bécsi levéltárak 
magyar történetkutatás számára történő 
feltárásában és a fiatal, tehetséges 
történészek levéltári kutatásba történő 
bevezetésében határozta meg. Ez a 
helyzet alapvetően 1934 után sem válto
zott, amikor is a Gyűjteményegyetem 
Nemzeti Múzeummá és Levéltárrá 
történő átszervezése ment végbe.

Terjedelmes recenziómban jeleznem 
kell: Ujváry az egyes kutatóintézeteket a 
teljes külföldi intézményhálózatba 
ágyazva mutatja be. így jelzi az 1924-ben 
Bécsben és Berlinben, az 1928-ban 
Rómában létesített CH-k megalakítását, 
miképpen utal az 1927-ben létrehozott 
Franciaországi Magyar Tanulmányi 
Központra is. Az intézményhálózat 
felvázolásánál nem hagyta el a Klebels
berg elleni többoldalról jövő kritikákat; 
melyek egyrészt az egyirányú, nyugati 
kulturális expanziót kárhoztatták, más
részt pénzpazarlással vádolták. A CH 
megalakítása kapcsán tisztázza a két 
bécsi magyar intézet egymáshoz való 
szervezeti viszonyát. A bécsi CH-nak 
csak egy önálló igazgatója volt, Lábán 
Antal, aki az intézmény alapításától 
1934-ig töltötte be hivatalát. Egyébként 
őt 1928-ig a BMTI-t vezető, majd 1931- 
ig kurátorként tevékenykedő Károlyi 
Árpádnak rendelték alá. Miskolczy 
Gyula, a BMTI későbbi igazgatója — a 
szervezeti különállást hangsúlyozva — az
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ösztöndíjasokról szólva 1947-ig kö
vetkezetesen elkülönítette a kutatóinté
zetben és a CH-ban tevékenykedetteket.

4.) Ha az igazgatók névsorát nézzük, 
személyükben a magyar történetírás 
élvonalának képviselőivel találkozha
tunk. Károlyi Árpád -  a Klebelsberghez 
baráti szálakkal kötődő, őt munkájában 
messzemenőkig segitő, ekkor már idős 
történész -  még 1875-ben került Bécsbe. 
Személyében a századvég, századelő 
történész-levéltárosainak egyik, a monar
chia ciszlajtán területén is messze
menően elismert kiválóságát kell lát
nunk. A Haus-Hof-und Staatsarchiv-ban 
(HHStA) dolgozva járta be a hivatali 
ranglétrát, s így 1909-1913 között az 
igazgatói tisztséget is elnyerte. Tagja volt 
az Institut für Österreichische Ge- 
schichtsforschungnak, az osztrák törté
netkutatás nagyhírű intézetének. Megala
pításától 1928-ig vezette a BMTI-et, 
mely periódust a kezdeti (1920-1923) 
pénzügyi nehézségek ellenére is az 
intézet fénykoraként kell értékelni. A CH 
megalapítása után 1924-1931 között 
államtitkári címmel a bécsi magyar kul
turális intézetek kurátora volt. A 75 
évesen hivatali tevékenységéről lemon
dott Károlyi utóda a bécsi és a berlini 
egyetemen jogtörténetet tanult, 1911-től 
a bécsi HKA-ban dolgozó Eckhart 
Ferenc jogtörténész lett, aki 1928-1929 
között vezette az intézetet. Miskolczy 
Gyula rövid (két hónapos; 1929 
szept.-okt.) igazgatása után nov. 4-től az 
irodalomkritikusnak indult, de törté
nésszé vált Angyal Dávid vette át a 
BMTI vezetését. Utóda -  immáron bécsi 
vendégprofesszorként -  Miskolczy Gyu
la lett, aki 1945 után szívós küzdelmet 
folytatott azért, hogy a BMTI és a CH 
régi rangját, szerepét visszanyerje.

A szerző munkájában kitér a tudo

mányos program, a kiadványkészítés, és 
az intézményhálózat anyagi háttere 
előteremtésének bemutatására, melyben 
vitathatatlanul nagy jelentőséget tulaj
donít Klebelsberg személyes kapcsolat- 
rendszerének, később, 1922 júniusában 
elfoglalt kultuszminiszteri hivatalától 
pedig elsősorban pozíciójának. Napjaink 
divatos szavával élve -  de cseppet sem 
historikusán -  „vérbeli kultúr menedzser
nek” nevezi a grófot. Jó gazdasági érzé
két, hosszú távú gondolatait mutatja az 
is, hogy az Altruista nyomda részvénye
inek többségét megszerezte és a termelő
műhelyt a pénzbefektetés (papírfelhal- 
mozás/papírkereskedés) és a kiadványo
zás céljaira felhasználta.

A historiográfia iránt érdeklődők 
számára külön érdekességeket nyújt az 
intézet tagjairól, az ott folyó tudományos 
munkáról elkészített fejezet (130-169. 
p.) A számszerű mérleg a következő 
képet mutatja: a BMTI-ben 1924-től 
1942 nyaráig 209 esetben mintegy 150 
személy élhetett az intézet állandó és vál
tozó tagjainak státusával. A más profilú, 
de történész hallgatókat is falai közé 
fogadó CH-ban 1924-1944/45 között 
482 esetben több mint 350 ösztöndíjas 
nyert elhelyezést. (Itt azt is jelezni kell, 
hogy a már előbb említett tény miatt 
többszöri, egymást kiegészítő átfedések 
is található a két intézet ösztöndíjasainak 
jegyzékében, pl.: Pálfy Ilona, Lederer 
Emma, Szilágyi Lóránd mindkét bécsi 
kulturális intézetben végzett forrás- 
gyűjtést, kutatómunkát .) Az ösztöndíjak 
elbírálásánál kínosan ügyeltek arra, hogy 
minden hazai történetírói iskola súlyának 
megfelelő reprezentációban részesüljön. 
Az így kijutott fiatal kutatók egyrészt a 
bécsi egyetemen, illetve az Institut für 
Österreichische Geschichtsforschung ke
retében hallgattak előadásokat, továbbá
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kutatási terveikhez forrásgyűjtést végez
tek, illetve az intézet működésének első 
szakaszában a professzorok kiadványo- 
zási tevékenységét forrásmásolással, 
nagy tapasztalatokat jelentő szöveg
összeolvasásokkal segítették.

Az ösztöndíjasok kutatómunkáját több 
más -  eddig nem említett -  tényező is 
segítette. így az 1919-től a birodalmi le
véltárak iratanyagának szétválasztásában 
tevékenykedő likvidációs bizottság, majd 
1921-től a Kriegsarchivban, 1922-től a 
HHStA-ban, HKA-ban dolgozó levéltári 
kiküldöttek, illetve az 1926-os badeni 
egyezmény 2. pontja értelmében (mely a 
két állam közös szellemi tulajdonaként 
határozta meg az 1526-1918 közötti 
azon kormányszervek, hivatalok irat
anyagát, amelyek egyrészt közösek 
voltak, másrészt amelyekben magyar 
ügyekről is döntések születtek) 1927-től 
állandó, intézményesített levéltári dele- 
gátusi statust eredményezett. E hivatalt a 
magyar történettudomány és levél
tártörténet oly kiválóságai töltötték be, 
mint Eckhart Ferenc (1927-1929), 
Paulinyi Oszkár (1929-1930), Jánossy 
Dénes (1930-1936), Miskolczy Gyula 
(1936-1949) -  akik a BMTI vezetésében 
hosszabb-rövidebb ideig fontos szerepet 
vittek. Az ösztöndíjasoknak közvetett 
segítséget, a hazai felkészülés lehetősé
gét nyújtotta az 1923-ban induló Levél
tári Közlemények is, mely különösen 
legelső évfolyamaiban szisztematikus 
tanulmányokat közölt az osztrák le
véltárügyről és a Hungarica kutatások 
szempontjából fontos bécsi levéltárakról. 
Hogy az utóbbi gondolatsor visszafogott 
rögzítésével mennyire igaza volt Ujvá- 
rynak -  ami ugyancsak a rendszerben 
gondolkodó kultúrpolitikusként hangsú
lyozza a „Gróf’ személyét - , annak 
bizonyítására álljon itt Hajnal István

Házi Jenőhöz írott egyik levelének rész
lete. „Az Országos Levéltár kiadásában 
egy levéltári közleményeket tartalmazó) 
folyóirat fog megjelenni. Állami pénzen, 
Klebelsberg kezdeményezésére. [...] 
Célja lenne: eszköze lenni a tudományos 
levéltári kutatásnak. [...]”*

A BMTI belső munkáját fölöttébb jól 
érzékeltetik az ottani kutatásokon alapuló 
kötetek, publikációk, melyeken túl maga 
a kutatás, anyaggyűjtés alapvetően nagy 
hatással volt a korabeli magyar 
történetírásra. 1931-1940 között az inté
zetnek 10 évkönyve jelent meg, melyek 
szerkesztésében 1938-tól koncepció- 
váltás történt; a sok rövid tanulmány 
helyett a hangsúly áttevődött a csekély 
számú, fölöttébb alapos tárgyalást nyert 
munkákra. A másik -  a magyar forráski
adás egészére nagy hatást gyakorló -  
könyvsorozat a Klebelsberg történeti 
kutatóprogramjának talpkövét jelentő ún. 
„Fontes” sorozat volt, melynek 
1921-1944 között 24 cím alatt 42 kötete 

jelent meg. (Többségük fölöttébb jelen
tős bécsi kutatáson alapult.) A tematikai 
gazdagságú kötetsorozat súlypontjait az a- 
lábbiakban emeli ki a szerző: gr. Széche
nyi István munkái 13 kötetben, József 
nádor és elődje, Sándor Lipót kormány
zati tevékenységét bemutató munkák 5 
kötetben jelentek meg, míg 1848/49-et 
frekventáltál! kezelve a nemzetiségi 
kérdéssel 8 kötet foglalkozott. A Kossuth 
emigrációt 3 kötet tárgyalta, de további 
kitűnő munkák jelentek meg pl.: a szat
mári béke okmánytára, a napló közzéadá- 
sok, vagy a magyar államnyelv, illetve az 
úrbéri kérdéssel kapcsolatos kormányza
ti állásfoglalások témaköreiből. A kiad
ványsorozat vitathatatlan hiátusai, illetve 
az eredeti terv torzóban maradása elle
nére is e sorozat és ezek az évek a ma
gyar történetírás páratlan időszakaként
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jelennek meg! A szerző könyve e feje
zetében részletesen tárgyalja a „Fontes- 
terveket” és a megvalósulást, szól a prob
lémás kötetekről (pl. Viszota túlmére
tezett munkái), de ugyanakkor több 
szempontból is kihangsúlyozza: e kiad
ványsorozatban — az ez ügyben is min
denről tudni akaró — Klebelsberg ki
tűnően összefogta a magyar történettu
domány különböző generációit, és ennél 
is fontosabb, hogy a szemléletében, mód
szertanában, vizsgálati problémáiban tel
jességgel eltérő szekértáborokat is.

Csak e résztéma lezárása, s kitekintés 
lehet az, hogy e sorozat továbbvitelét 
jelentő alapkutatások 1937/38-tól elakad
tak — mely időszakot a szerző a kitűnő 
ösztöndíjasok ellenére is, a pénzügyi és a 
szervezéssel kapcsolatos gondok, továb
bá a „korszellem” változása miatt az 
elszürkülés idejeként minősít -  de mind
ennek dacára a sorozat 1945 után hason
lóképpen magas szinten végrehajtott, de 
koncepcionálisan ellenpontozó témavá
lasztásokkal (pl. Kossuth összes munkái, 
vagy a jakobinus összeesküvés iratainak 
közlése) tovább élt.

A kötetet az intézeti tagokról az 
1920/21-1944/45 közötti időszakra vo
natkozó adattár zárja, melybe a BMTI 
állandó és változó belső tagjait és a 
Bécsben hosszabb időt töltő külső 
tagokat vette fel a szerző. Ezt a jegyzéket 
a két igazgató (Károlyi és Eckhart), 
illetve az intézethez szorosan kötődő 
Thim József adataival egészítette ki. A 
gyűjtésből kimaradtak a rövid ideig ott

tartózkodók és a vendégek. A 163 főről 
életrajzi, bibliográfiai adatokat szolgál
tató összeállítás -  egyes, a szerző által is 
elismert vitatható tételei ellenére roppant 
fontos adattára a 20. századi magyar his
toriográfiának!

Jegyzetek

1. Győr-Moson-Sopron Megye Soproni Le
véltára XIV. 98. Házi Jenő főlevéltáros 
irathagyatéka, 12. doboz Hajnal István 
levelei Házi Jenőhöz. Budapest, 1921. 
szeptember 4. Itt szeretném megköszönni 
Házi Jenő özvegyének, hogy a letétben 
lévő levéltár kutatását engedélyezte! Az 
idézett levélrészeket a mai helyesíráshoz 
igazítva, de az egyéni stílus megtartásá
val, az eredeti központozással közlöm.

2. Házinak 1920 decemberében csak a Deb
receni Múzeumnak gyűjteményét oda
ajándékozó Déri gyárossal folytatott szak
mai-üzleti tárgyalásáról szólt, hivatali 
tartózkodásáról csak a következőket írta: 
„Itt Bécsben vagyok még mindig s 
maradok is márc. 1-ig. Roppant sok dol
gom van s ezért nem írhatok részletesen 
[...]” uo. Hajnal István levelei Házi 
Jenőhöz. Bécs, 1920. december 9.

3. SL XIV. 98. Házi Jenő főlevéltáros irat
hagyatéka. Hajnal István levelei Házi 
Jenőhöz. Budapest, 1922 március 27.

(Ujváry Gábor: Tudományszervezés -
történetkutatás -  forráskritika. Klebelsberg 
Kunó és a Bécsi Magyar Történeti Intézet. 
História est magistra vitae? Tanultunk a 
történelemből? Győr, 1996. 260 p.)

Dominkovits Péter



Limes 153 Összefoglalók

Fazekas, István
Ungarische Sem naristen in Wien - Drei Jah rh u n d erte  des Pázm áneum s

(1623-1947)

In der Erneuerung der ungarischen katholischen Kirche nach dem Tridenter Konzil 
spielte die Reform der Priesterbildung eine bedeutende Rolle. Eine der wichtigsten 
Stationen dabei war die Gründung des Pázmáneums von Péter Pázmány. Die Studie 
von Fazekas führt uns durch verschiedene Epochen und die stürmische Geschichte 
des Pázmáneums. Die Bedeutung des Instituts zeigt sich darin, daß es während sei
ner dreihundertjährigen Geschichte 6000 Schüler aufgenommen hat, und so mit ihrer 
Ausbildung unterstützte es die ungarische katholische Kirche. Ihre Bedeutung 
bestand nicht in der Elitenbildung, sondern in der Erziehung einer gut ausgebildeten 
niederen Geistlichkeit.

Ress, Im re
Die Rolle der gemeinsamen M inisterien im ungarischen Staatsleben

(1867-1900)

Der Autor stellt in seiner Studie das eigenartige, dreigegliederte Regierungssystem 
der Österreichisch-Ungarischen Monarchie und seine Tätigkeit dar. Ausführlich 
analysiert er die Rolle der gemeinsamen Ministerien in der Epoche des Dualismus 
und behandelt auch die hervorragenden ungarischen Politiker, die an der Spitze dieser 
Ministerien stehend die Wirksamkeit der Monarchie bedeutend beeinflußt haben.

Szögi, László
Ungarische Studenten an W iener Universitäten und Akadem ien 

im ersten Hälfte des 19ten Jah rh u n d erts

Die Forschung des ungarischen Universitätsgangs im Ausland hat eine bedeutende 
Vorgeschichte. Der Autor untersucht diesmal das wichtigste Ziel und Zentrum der 
ungarischen Peregrination, Wien bzw. seine Institutionen aus der Sicht unseres 
Themas. In seiner Studie beweist er plastisch durch die Aufzählung der Zahl der 
Studenten die bedeutende Rolle der Wiener Universitäten in der Aufnahme und 
Bildung der Studenten aus Ungarn.

Ujváry, G ábor
Die W issenschaft von Ungarn in Wien

In der Einleitung seiner Studie betont der Verfasser die bedeutende Rolle von Wien 
in der Entwicklung der ungarischen Wissenschaft. Dabei zeigt er die Epoche zwis
chen 1920 un 45 und die Tätigkeit von Kunó Klebelsberg als Kultusminister vor. Mit 
besonderer Hinsicht auf die Gründung und Aktivität des Ungarischen 
Geschichtsinstituts in Wien, aber er legt auch die Tätigkeit des anderen ungarischen 
wissenschaftlichen Instituts, des Collegium Hungaricums dar.
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R athm ann , János
Pál M akó und das theresianische Wien

Über die Schilderung der Eigenartigkeit des theresianischen Wiens hinaus stellt der 
Autor in seiner Studie den hervorragenden - aber bis heute nicht genug bekannten - 
Mathematiker und Pädagogen der Epoche bzw. seine Wirksamkeit vor. Er untersucht 
die Tätigkeit von Pál Makó nicht nur als die eines Wissenschaftlers eines 
Fachgebietes, sondern analysiert auch seine Wirksamkeit im Spiegel des philosophis
chen Denkens der Epoche.

G ergely, Jenó'
D er W iener E ucharistische W eltkongreß und d e r ungarische Katholizism us

Eines der beachtenswerten Momente der zahlreichen geschichtlichen und 
gesellschaftlichen Aspekte des österreichisch-ungarischen Zusammenlebens ist die 
Entwicklung der Verhältnisse während der Tätigkeit der katholischen Kirche. Unser 
Verfasser analysiert diese Beziehungen, die Unterschiede und Gegensätze innerhalb 
der katholischen Kirche durch die Vorrstellung des Eucharistischen Weltkongresses 
im Jahre 1912 in Wien als die bedeutendste internationale katholische Veranstaltung 
des Jahrhundertbeginns.

B odri, Ferenc
H üben vom Neusiedlersee - und drüben  der Leitha

Nach der - mit vielen literarischen Hinweisen bereicherten - Schilderung der 
Geschichte der ungarisch-österreichischen Beziehungen vom Beginn an legt die 
Studie ausgiebig die vor einem Jahrzehnt gestartete Serie der József Attila Universität 
in Szeged (Konferenz und Publikationsreihe), die sog. Monarchie-Bücher dar. Die 
Untersuchung des Monarchie-Modells als literarisches Modell umfaßt die 
Kulturgeschichte von beinahe anderthalb Jahrhunderten. Leiter der Untersuchung war 
früher Professor Mihály Vajda György, jetzt ist es Professor István Fried. Der 
Verfasser der Studie würdigt die Ergebnisse dieser Forschungen.

Szépfalusi, István
Die neuesten Erkenntnisse über die ungarische 

Flüchtlingswelle in den Jah ren  1956/57

Der Verfasser hat anläßlich des unter anderen vom Institut für die Erjorschung der 
Revolution von 1956, Budapest, sowie vom Österrechischen Ost-und Südosteuropa- 
Institut am 15. November 1996 in der Ungarischen Botschaft, Wien veranstalteten 
internationalen Symposions obigen Beitrag original in deutscher Sprache gehalten 
und darin die von ihm erarbeiteten Flüchtlingsdaten das erste Mal mit dem bisher 
geheimen Bericht des Ministeriums für Inneres (Budapest) verglichen. Der Verfasser, 
der seit 20 Jahren Universitätslektor in Wien ist, hat den ersten Band seiner
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soziographischen Forschung über die Ungarn in Österreich 1980 in der Schweiz 
veröffentlicht (Budapest, 1992“). Die Untersuchungen zum Fortsetzungsband, dies
mal über die 12-13 000 Ungarn, die in den achtziger Jahren aus dem ungarischen 
Sprachraum in Österreich eingegliedert wurden, ist beendet. Dieser Band wird 1999 
in Budapest erscheinen.

Eger, György
Am Ufer von Pinka. Soziologische C harak teristika  

d er Ungaren in der Gegend Ő rvidék (O berw art)/B urgenland

Der Autor untersucht die Entwicklung der Bevölkerungszahl und der ethnischen 
Zusammensetzung, darin die der Ungaren in der Periode zwischen 1921-1991 in 
Burgenland, dem Bundesland, das aus drei ungarischen, nach dem Friedensvertrag 
von Trianon von Ungarn abgetrennten Komitaten herausgebildet wurde. Nachher 
untersucht er die geographische Lage, regionale Verhältnisse, Organisationen und 
politische Vertretung der Ungarn aus soziologischer Sicht.

Borbándi, Gyula
Das W iener Journal

Der Autor stellt die bedeutendste Zeitschrift der Ungarn in Österreich von den 
Anfängen bis heute vor. Er legt die Grundsätze der Redaktion sowie ihre wichtigsten 
Ziele dar und stellt Redakteuere und Mitarbeiter vor.

G. Etényi, Nóra
Zwei B ücher über die M onarchie

Der Rezensent stellt zwei solche Publikationen vor, die in erster Linie mit Bildern 
die Geschichte der Monarchie heraufbeschwören und dabei die Beziehungen, die 
gemeinsamen Merkmale hervorheben.

Dominkovits, Péter
G eschichtsforschungsinstitut in Wien

In dieser Schrift unserer Rundschau rezensiert der Autor das Buch von Gábor 
Ujváry, dem stellvertretenden Direktor des Wiener Collegium Hungaricums. Das 
Buch untersucht die Tätigkeit des Grafen Kunó Klebersberg als Kulturpolitiker und 
die Wirksamkeit des im Titel erwähnten Instituts.
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Piflcó Péter, Tímár Lajos, Belényi Gyula, Beszteri Béla tanulmányai, Ábrahám Barna, 
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Folyóiratunk megvásárolható:
Komárom-Esztergom megyében:

A BUVIH1R Rt. hírlapárusítóinál, valamint: Gran Tours Iroda, Esztergom; József A. Megyei 
Könyvtár, Tatabánya; Móricz Zs. Városi Könyvtár, Tata 

Budapesten:
írók Könyvesboltja, Andrássy u. 45.

Szlovákiában:
Madách-Posonium Könyvesbolt, Eszak-Komárom

Szemlénk megrendelhető a szerkesztőség címén, vagy a Könyvtárellátó Kht-nál (Budapest,
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T i s z t e l t  S z e r z ő i n k !

Folyóiratunk szerkesztése során gyakran jelent problémát számunkra a szerzői 
kéziratok egységesítése. Az alábbiakban a kéziratok formájára vonatkozó olyan kéré
seinket fogalmazzuk meg, melyeket írásaik elkészítésekor lehetőség szerint 
szíveskedjenek alkalmazni.

Szempontrendszerünkben alapvetően Gyurgyák János: Szerkesztők és szerzők 
kézikönyve című 1996-ban megjelent munkáját vettük figyelembe. A kéziratok 
elkészítésekor az ebben foglaltak alkalmazását kérjük szerzőinktől.

Néhány konkrét kérés és szempont:
1. A számítógépen készített írásaikat 3.5-es flopy lemezen küldjék meg. Lehetőség 

szerint Word 6.0-ban vagy 7.0-ban, nem fonnázott DOC, TXT szövegál
lományként. Az ettől eltérőeket külön kérjük jelezni. Kinyomtatott kéziratot 
azonban minden esetben szíveskedjenek csatolni és ezen jelölni a formázást. Az 
egyéb leírással készitett kéziratok formája: 25 sor 50 leütés vagy 30 sor 60 leütés!

2 A jegyzeteket folyamatos számozással, önálló szövegként a kézirat végen helyez
zék el.

3. A jegyzeteknél pontos bibliográfiai adatokat vagy forrásmegjelölést kérünk. 
Szemlénk nem a szerzőket emeli ki, hanem a művek címét, gyűjtemény kötetben 
megjelent írás esetén a főcímet. Napilapok, periodikák esetében ezek címét 
kurziváljuk.

4. Néprajzi tanulmányoknál elfogadjuk a szakmájukban alkalmazott forrásmegje
lölési formát.

5. A kézirat szövegében a művek címét, az egybefüggő idézeteket és a terminus 
technicusokat kurziváljuk.

6. Az évszázadokat — ha idézetben, tanulmány- és könyveimben másként nem 
szerepel -  arab számmal jelöljük.

7. Optimális terjedelmű kéziratnak a 0.5-1,5 ívet tekintjük, a jegyzetekkel együtt. 
Recenziónál 5-6 kéziratoldalt tartunk optimálisnak.

8. A német nyelvű ismertetések elkészítéséhez mintegy 6-8 soros összefoglalót 
kérünk csatolni.

Köszönettel: a Szerkesztőség
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III. Paraszti élet a Duna két partján II—III. köt. Tb., 1994-97 1060 Ft 
Komárom-Esztergom megyei néprajzi tanulmányok (Szerk.: Körmendi Géza)

IV. Limes-Könyv-Tár (Alfadat-Press Kiadóval közös kiadványok)
1. ) Monostori Imre: „Borul a föld” (Kónya Lajos szerepei és költészete az ötvenes

évtizedben) Tb., 1998. -  540 Ft
2. ) Kötődések Erdélyhez (Tanulmányok) Tb., 1998. (előkészületben) kb. -  850 Ft

Kiadványaink megrendelhetők a szerkesztőség címén!
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Limes 7 Városfejlődés

Beluszky Pál

A polgárosodás törékeny hídfői
(Magyarország városainak ezer éve)

A magyarországi városok történeti földrajzát egy rövid tanulmány keretében átte
kinteni -  reménytelen vállalkozás. Ezen írás célja nem több, mint hogy számba vegye: 
a történelem folyamán a mindvégig nyugat és kelet közé szorult hazánk városai -  
kialakulásuk után -  miként vettek részt „Nyugat” és „Kelet” vetélkedésében, miként 
közvetítették a második évezred Európájának uralkodó eszméjét, alapvető társadalmi 
törekvését, a polgárosodást.

A városok ezen szerepe természetesen nem azonosítható egyértelműen a 
növekedéssel-gyarapodással, a „fejlődéssel”, mint ahogy a Nyugat és Kelet sem 
pusztán égtáji megjelölés, a „Kelet” történetének sajátosságai nem fejezhetők ki 
csupán az „elmaradás”, a „késés” évtizedeivel, évszázadaival: „Nyugat” és „Kelet” 
más utat járt a történelem folyamán, az egyes történeti régiókban eltérő a 
„történelem”. A nyugati típusú fejlődési út az antik (római) és a germán örökség 
ötvöződése nyomán alakult ki; gazdasági alapja a termőföld vitathatatlan magántu
lajdona volt, a jobbágyok használta, s a földesúr magánkezelésében tartott földek 
jogilag garantált, egyértelmű elkülönülése, bizonyos földterületek jobbágyi tulajdona 
(szőlők, irtványok), a jobbágyok törvényileg rögzített joga a jobbágy telekhez. Ebből 
fakadt az egyének (a jobbágycsaládok) érdekeltsége a termelés növelésében, a ter
melési eszközök korszerűsítésében, gyarapításában (erdőirtás, szőlőtelepités, az 
igaerő gyarapítása stb.), a technikai haladás eredményeinek alkalmazásában. 
Ugyanakkor Kelet-Európábán a jobbágynak semminő joga nem volt arra a földre, 
melyet művelt; földesura eladhatta, elszakíthatta a földtől -  gyárba, bányába, 
hajóvontatónak küldhette -, elűzhette (ld. Gogol Holt lelkekjét). Nyugat-Európában a 
földmagántulajdonnal rendelkező, egységesült jobbágyosztály is alkotórésze a tagolt 
rendi társadalomnak, a hűbériségnek, egy bonyolult jogi viszonyokkal szabályozott 
társadalmi képletnek. E „képlet” jellemzésére Szűcs Jenőt idézzük: „De a hübérúrnak 
is megvoltak kezdettől fogva a maga szabályszerűen rögződött kötelezettségei, sőt 
maga a fidelitas is feltételes volt, függvénye annak, hogy a hatalmas partner betart
ja-e szerződésszerű kötelezettségeit... Egyenlőtlenek viszonya a szerződéses köl
csönösségjegyében, ami a feleket kétoldalúan kötelezte: a nyugati hűbériségnek ez az 
endogén alapvonása adott esetben lehetett fikció, de olyan termékeny fikció, mely 
értéknorma erejével hatott -  idővel lefelé is”, ami „...felvázolta paraszti szinten is a 
«szabadság» korlátozott és feltételes állapotát.” A nyugat-európai feudális tár
sadalom ezen „szerződéses” jellegéből fakadt, hogy a „szabadságok kis köreinek” 
sokaságát garantálta, vonta ki pl. az uralkodói önkény alól (territoriális szabadságok 
-  pl. a megyék szabadsága -, a céhek, egyetemek, városok, az egyház, a rendek stb. 
autonómiái). Kelet-Európábán viszont a rendiség csak hézagosán épült ki, a nemesség
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is közvetlenül függött az államhatalomtól, a „túlhatalmú” uralkodótól. A nyugat-euró
pai rendiség szabadságainak köreihez tartozott a városfejlődés is, melynek alapvető 
jegye a városi autonómia kialakulása volt, a Jogok és hatáskörök olyan együttese, 
mely más magaskultúrákban az állami szuverenitás része”. Kelet-Európábán viszont 
a város nem autonóm képződmény, nem önkormányzat, hanem erős állami kontroll 
alatt álló heterogén képződmény, Hanák Péter kategorikus megfogalmazása szerint a 
„...cári autokrácia hierarchikus rendszerébe illeszkedett szolgáltató közösség 
maradt”. A cári Oroszországban az egyház feje is a világi uralkodó volt.

Magyarország e két régió határzónájában feküdt; erősen megoszlanak a 
vélemények arról, hogy hazánk e határsávban inkább a Nyugathoz vagy a Kelethez 
tartozott (tartozik)-é, vagy önálló történeti régió -  Közép-Európa! amelyben sem a 
kelet-, sem a nyugat-európai sajátosságok nem érvényesülnek egyértelműen, illetve, 
hogy koronként felerősödnek-halványulnak a Nyugat vagy Kelet jellem voná
sai. S amennyiben hazánk (a Kárpát-medence) regionális helyzetét nem tartjuk eleve 
elrendeltnek, hanem a „Nyugathoz” és „Kelethez” mért pillanatnyi viszonyban, gaz
dasági, társadalmi, politikai-hatalmi, ideológiai stb. hasonlóságokban és külön
bözőségekben látjuk, el kell fogadnunk, hogy a régiók nem öröktől fogva létező, vál
tozatlan kiterjedésű területegységek; tehát nem változatlan Magyarország helye sem 
Európában. Ennek pedig a városfejlődésre, a városhálózat állapotára gyakorolt hatása 
is sokrétű. E vonatkozásokat tekintjük át vázlatosan a következőkben.

1. ábra

A magyarországi városfejlődés főbb szakaszai a kezdetektől napjainkig

NY

Magyarázat: Ny = Nyugat
K = Kelet 

^  = eszmei vonal 
■  ■ = materiális sík
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A magyarországi városfejlődés főbb szakaszait az 1. ábrán mutatjuk be. A grafikon 
vonalainak emelkedése -  mint említettük -  nem a növekedést-gyarapodást, nem is 
általában a „fejlődést” regisztrálja, hanem az ország s a városállomány „eszmei” és 
materiális állapotának a nyugat-, illetve kelet-európai jellemvonásokhoz való 
közelítését. Az „eszmék” állapotán az ország ideológiai, politikai jog i, műveltségbe
li viszonyait értjük, a materiális síkon a gazdaság, a településállomány, az 
államvezetés, az igazgatás gyakorlatának alakulását. A két „sík” fejlődése, haladási 
iránya eltérhet egymástól. A településállomány, benne a városhálózat formálódásának 
korszakait a két „görbe” irányváltozásai, illetve az egymáshoz viszonyított helyzetük
ben bekövetkezett változások jelölik ki.

Magyarország területén az államalapítás előtt is léteztek városok. Időszámításunk 
kezdetén a „civilizált világ” (ha úgy tetszik, a „Nyugat”) a Római Birodalom határai 
mögé húzódott, a limesen tűi a Barbarikum élte „történelem előtti” életét. A Kárpát
medencét kettészelte a Duna vonalát követő limes, a Dunántúlt a „civilizált világ” 
körébe vonva. A rómaiak mérnöki ismeretei s a Birodalom gazdasági ereje rövidesen 
kővárosokat emelt Pannóniában, romanizált lakosságot ültetett beléjük. E városál
lomány feltehetően „fejlettebb” volt, mint Pannónia viszonyai megkívánták volna (a 
vidék gazdasága s lakossága lassabban romanizálódott, „zárkózott fel” a provinciális 
szintre), vagyis már ekkor (!) „mintakövetés” történt a Kárpát-medencében. Korábbi 
feltételezésekkel szemben a pannóniai városok s a középkori magyarországi városok 
között nem volt kontinuitás, hacsak a romok kontinuitása nem, annak ellenére, hogy 
több mai városunk pontosan a római városok helyén áll (Szombathely-Savaria, 
Sopron-Scarbantia, Pécs-Sopianae, Óbuda-Aquincum stb.). Mint ahogy az Alföld 
másságát, így az alföldi város másságát sem a „civilizáció” évezredes késésével ma
gyarázhatjuk.

A középkori magyarországi városfejlődés (10-15. század)
A (Nyugat) Római Birodalom összeomlása nyomán a „civilizált világ” szűk térre 

zsugorodott, ám a népvándorlás mozgalmas évszázadai után a 6-7. századtól nyuga
ton végbement a romanizált népek (és kultúra), valamint a germán törzsek (és ha
gyomány) ötvöződése, s a Frank Birodalom már a rómainak politikai-hatalmi örök
ségére is pályázott, a „Nyugat” határait egyre keletebbre helyezte át. Ugyanakkor 
Bizánc s a hellenisztikus kultúra másodvirágzása, expanziója „keleten” -  a Balkánon, 
Dél-Itáliában -  is terjeszkedő Birodalmat és sajátos struktúrát hozott létre. E két ural
mi szféra között hatalmi űr maradt fenn. E helyzetben került a magyarság szükség
szerűen Nyugat vagy Kelet -  Róma vagy Bizánc — dilemmája elé. Köztudott, 
Magyarország a latin kereszténység felvételével, az államalapítás mikéntjével, a 
dinasztikus kapcsolatok megválasztásával a korabeli megítélés szerint is a Nyugathoz 
csatlakozott. Ezt jelzi ábránkon az „eszmék vonalának” gyors közeledése a 
Nyugathoz. Ugyanakkor a materiális sík -  a társadalom rétegződése, a feudális bir
tokszerkezet, a gazdálkodás mikéntje stb. — sokkal lassabban követte ezt az 
irányváltást. Ezt az időszakot -  az államalapítástól a 13. század derekáig -  épp a két 
„sik” nagyfokú eltávolodása jellemezte; „...a civilizáció és a struktúra... jó  ideig más
más koordinátákhoz tartoztak” -  hangsúlyozta Szűcs Jenő.



Beluszky Pál 10 Városfejlődés

Az ún. „korai feudalizmus” idején -  melyet történészeink többnyire az 1200-as 
évek derekáig, végéig számítanak — számos „keleties” elem volt fellelhető a tár
sadalomban és gazdaságban. Ezek természetesen a városfejlődés feltételeit is messze
menően megszabták:

• Még nem rögzült a társadalom két alapvető osztályra való elkülönülése. A 11-12.
században általánosan elterjedt a saját munkaeszközzel nem rendelkező rab- vagy 
félrabszolga elemek alkalmazása a gazdaságban. A magyarok állandó látogatói, 
eladói-vevői a környező országok rabszolgapiacainak. Vendégnépek befogadására 
az első adatunk 1121-ből származik.

• Nem rögzültek a tulajdonviszonyok sem; általános volt a közösségi földbirtoklás,
csak lassan vált kizárólagossá a „nincsen föld feudális úr nélkül” elve. A jobbágy- 
telekrendszer kialakulásának kezdetei a 13. század elejére tehetők.

• A társadalmi, politikai, gazdasági vezető szerep szinte osztatlanul az uralkodóé. A
13. század elején a művelt földterület háromnegyedének volt birtokában. A rendies 
szervezkedések az 1200-as években kezdődtek.

• A városfejlődés feltételei az 1200-as évek közepéig alig változtak. E századokban a
Kárpát-medencében természeti gazdálkodás folyt, következésképp a belső árucsere 
szűk körű volt, a kereskedelmi tevékenység nem különült el a termeléstől (elte
kintve néhány város luxusáru-kereskedelmétől). A mezőgazdasági munkát végzők 
s a kézművesek személyükben nem váltak külön, nem koncentrálódhattak egy-egy 
településben. Elkülönült kereskedelmi és kézműves tevékenység, illetve e 
tevékenységet folytató lakosság nélkül -  vagyis városi polgárság nélkül -  mélyre
hatóbb munkamegosztás és nagyobb volumenű, állandóbb jellegű, folyamatos 
árucsere nélkül valódi városok nem alakulhattak ki a 10-13. századi 
Magyarországon. Annak ellenére állíthatjuk ezt, hogy a korabeli írott forrásokban 
egynémely település megjelölésére használták a civitas, urbs, castellanum kife
jezéseket; ezekkel többnyire igazgatási központokat jelöltek. „Központi helyek” 
ugyanis létrejöttek: ispáni várak, megyeszékhelyek, egyházi központok. (Tehát: a 
város — központi hely, de a központi hely -  nem feltétlenül város.) Az ispáni várak 
termékgyűjtő központok, időnként törvénynapokat tartanak bennük, védelmükben 
vásárokat tartanak, templomaik időről időre összegyűjtik a környék népét. E 
„városok” lakossága „...a királyi, ispáni, illetve egyházi földesúri függés szerint 
tagolódott csoportokra, tehát társadalmi szerkezetében nem különbözött lényege
sen egy-egy nagyobb falutól.” Csupán Esztergom és Fehérvár, az ország egyházi, 
uralkodói, szakrális központjai tértek el az előbb vázolt képtől; falaik között 
tehetős (latin) kereskedők is éltek, bizonyos autonómiával rendelkeztek, kőházaik 
városias külsőt kölcsönöztek e telepeknek már a 11-12. század fordulóján, a 12. 
században. A 10-13. század tehát Magyarországon a központi helyek (de nem a 
városok) kora.

A „materiális állapotok” a 13. század derekától kezdenek gyorsabb ütemben 
hasonulni a nyugat-európai modellhez (ld. az 1. ábrát); a 13. század derekától a l ó .  
század elejéig tartó időszak a „valódi” középkori városok, a nyugatra történő
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felzárkózás kora. A 13. század közepétől oly változások következtek be 
Magyarországon, melyek lehetővé tették a „valódi” városok kialakulását (melyek 
főbb ismertetőjegyei közé ekkor az autonómiát biztosító városi jog, a nem agrár 
tevékenységek koncentrálódása, a polgárság kialakulása tartozott). E változások 
sorában említenünk kell az árutermelés terjedését, az agrár és kézműves elemeket 
személyükben szétválasztó társadalmi munkamegosztás előrehaladását, a telepítések 
gyarapodó számát (a vendégjogú falvak az önkormányzatiság elvét is terjesztették). 
A tatárjárást követően elsőrendű szemponttá vált a védelem; a királyi birtokok 
eladományozása nyomán -  azok jövedelmének pótlására -  vált fontossá új, addig 
többé-kevésbé lakatlan területek birtokba vétele — erdélyi, szepességi szász 
telepítések -, illetve új pénzforrások gyarapítása -  vámok, vásárjövedelmek, regálék 
stb. - ,  ami a kereskedelem, a városiasodás ösztönzését kívánta meg. IV. Béla 
adományozott először városjogot (1231), s a 13. század végéig egy sor, a későbbi 
városhálózatban is kitüntetett településünk vált királyi várossá (Pest, Nagyszombat, 
Selmecbánya, Késmárk, Zágráb, Zólyom, Buda, Szeged, Nyitra, Győr, Sopron, 
Pozsony, Eperjes stb.). Elhelyezkedésük arra utal, hogy a városfejlődés támogatásá
val elsősorban a korábban kevéssé hasznosított területek gazdaságának fellendítése, 
illetve a külső támadók elleni védelem volt a fő cél. Ugyanakkor tény, hogy a városi 
jogot nyert települések kiemelkedése a településállományból a településföldrajz 
klasszikus eszközeivel magyarázható. (Pl. Nagyszombat a Morvaországba, Prágába 
vezető út magyarországi végpontjánál vásárváros, Sopron az egyik legfontosabb nyu
gati kapunk városa, Brassó három hágó útjait gyűjtötte össze a szász, székely és 
román telepesek érintkezési vonalánál; Pozsony a dunai vízi út mellett a dévényi kapu 
védelmezője, vásárvonalon feküdt stb.) De függetlenül a királyi akarattól, a jogál
lástól, a tényleges városiasságot — gazdasági súlyt, lélekszámot, hierarchia-szintet — 
feltáró vizsgálatok szerint is a Felvidéken volt ekkor, a 15. században az urbanizáció 
súlypontja. Kubinyi András a bécsi és krakkói egyetemre beiratkozott magyarországi 
hallgatók lakóhelye alapján készítette el hierarchikus rangsorát. Ennek alapján 
egyértelmű a városok felvidéki és szászföldi sűrűsödése. Az 1-3. hierarchikus szint 
20 városa közül 9 a Felvidéken, 3 a Szászföldön, 3 a Dunántúlon helyezkedett el, nem 
számítva Budát és Pestet. A Dunántúl városodottsága csekélyebb volt a vártnál, az 
Alföldet pedig csak Szeged képviselte az első húsz között.

A Kárpát-medence városai ekkor, együtt az ország egészével nyugat felé közelítet
tek; a 13. század második felétől az ország társadalmi-gazdasági struktúrájában a nyu
gati elemek jutottak túlsúlyra (de nem váltak kizárólagossá). A városállomány 
esetében a „nyugatias normákhoz” való igazodást jelentette a városjog, a polgárság 
kialakulása és tagolódása, a városok szerepköre, a városkép alakulása (noha a közép
kori magyar városok belterületének lakósűrűsége 25-80 fő/hektár volt, a nyugat
európai városokban pedig 150-300). Viszont a hálózat ritkasága, a városok cseké
lyebb lélekszáma (a 15. század végén csupán Pest és Buda lélekszáma haladta meg a 
10 ezer főt, s talán további fél tucaté az ötezer főt — Debrecen, Szeged, Brassó, Kassa, 
Kolozsvár, Nagyszeben; ugyanakkor Itáliában 80-100 ezres városok, Nyugat- 
Európában is 20-40 ezres középvárosok alakultak ki), de mindenekelőtt polgárságuk 
szerényebb vagyona meg is különböztette a magyarországi városokat a nyugat-euró
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paiaktól. A csekély városi tőke hozadéka csak harmadát-negyedét tette ki pl. a dél
német kereskedő városokban elérhető hozadéknak, a belső piac korlátozottsága, a 
szerény árutermelés, az ország kedvezőtlen forgalmi helyzete, a kismértékű átmenő 
forgalom, a lassú pénzforgás következtében. Ez a „strukturális gyengeség” aztán a 15. 
század végétől, a 16. századtól vezetett igen súlyos következményekhez.

Visszakanyarodás
Számos adat utal arra, hogy a 15. század második felétől-végétől a „Nyugatra” 

zárkózás üteme a materiális szférában megtorpant, noha épp ekkor kerültünk 
legközelebb Nyugat-Európához történetünk első nyolcszáz évében; legközelebb majd 
a 19. század második fele kínált hasonló esélyt. Ezt a „fordulatot” ábrázolja grafiko
nunk „megtorpanása” az 1500-as évek közeledtével.

A következő századokban -  a 16. század elejétől a 19. század derekáig (?) -  a 
közép-európai fejlődési út rögzült, tartós struktúrává alakult; Közép-Európa mani
fesztálódott, egyben -  nyugathoz viszonyítva -  hanyatlásnak indult. E változás 
Európa gazdaságának nagy regionális átrendeződésére vezethető vissza. 
Dinamizálódik az „Atlanti Európa”, immár a korai kapitalizmus kifejlesztésében vál
lalva vezető szerepet. Nyugat-Európában a feudális agrárviszonyok felbomlása fel
gyorsult, a jobbágyok helyét bérlők, szabad parasztok foglalták el. A feudális vi
szonyok bomlása teret nyitott a tőkés ipar korai formáinak terjedése előtt; az atlanti 
partvidékre tevődik át a világkereskedelem központja, megindul a gyarmatosítás, 
megteremtve ezzel az „eredeti felhalmozás” különleges lehetőségeit. A „keleti zóna” 
hanyatlásának földrajzi okai is voltak -  a transzatlanti útvonalak távolsága —, de első
sorban társadalmi-gazdasági okai, pl. épp a polgárság jóval kisebb aránya, szerényebb 
tőkéje. Közép- és Kelet-Európa egyre inkább a Nyugat perifériájává vált; a 
nemzetközi munkamegosztásba mint agrártermelő s iparcikkfelvevő fél kapcsolódott. 
Közép-Európa birtokos nemessége az agrárkonjunktúrát a természetbeni járadékok 
növelésével, a saját kezelésű földek kiterjesztésével s robotoltató megművelésével, 
egyáltalán a feudalizmus hadállásainak megerősítésével tudta kihasználni. A feudális 
típusú városfejlődés megtorpant, még mielőtt a nyugat-európai szintet elérte volna. 
Hazai városaink népességszáma pl. a 15. században, annak második felében már alig 
növekedett. Mindehhez ráadásként jött a török. S ha „hanyatlásunkat” nem is a török 
okozta, a mindennapossá váló hadjáratok, a létbizonytalanság, a lakosság, az ingó és 
ingatlan vagyon ismételt pusztulása oly mértékben sújtotta városainkat, hogy az 
1711-ig terjedő időszakot indokolt külön korszakként kezelni.

A 16. század közepére török hódoltsági területté vált az egész Délvidék (az ország 
leggazdagabb agrártája), az Alföld többsége, a Dunántúl bő fele, a Felvidék déli 
pereme, s az ország korábbi fővárosa, Buda. A hódoltatott városok tehetősebb pol
gársága elmenekült, elhurcolták, elpusztult. Török katonavárosokká, erődítményekké, 
igazgatási központokká váltak -  vagyis keleti típusú városokká, egy olyan birodalom 
részeként, amely már nem is Kelet-Európa volt, hanem Ázsia. Ez a sors várt Budára 
és Pestre, Fehérvárra, Esztergomra, Pécsre, Szegedre, Bácsra, Egerre, püspöki 
székhelyeink többségére. A hódoltsági területeken ugyanakkor véglegesen kiformáló
dott egy sajátos várostípus, az alföldi mezőváros (agrárváros).
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A Királyi Magyarország többszörös perifériává vált; nemcsak Európa, hanem a 
Habsburg birodalom perifériájává is. Az állandó létbizonytalanság, a lakosság, a gaz
daság pusztulása a városiasodást is rendkívül visszavetette; korábbi városaink, 
mezővárosaink szerepe a védelemre, a helyi piacközpontok funkcióira korlátozódott. 
Nemzetközi kapcsolataik felszámolódtak, a távolsági (kül)kereskedelembe csak 
közvetítőként kapcsolódtak. Lélekszámúk évszázadokon át stagnált, funkcióik vál
tozatlanok voltak; városaink a „túlélésre” s a kiváltságőrzésre rendezkedtek be 
(jellemző, hogy királyi városaink Mohács után hozták a zsidók elleni — a konkuren
cia elleni -  intézkedéseiket).

Szorosan kapcsolódik a „Nyugat” vagy „Kelet” -  netán „Közép” -  kérdéséhez az 
alföldi mezővárosok kialakulása; e folyamat mögött ugyanis sajátos alföldi fejlődési 
út áll. Hazánk e régiójában a 15. századtól kezdve feltételezhető egy olyan folyamat, 
amely az alföldi út meghatározó jellegét adja. E folyamat lényege, hogy az Alföld -  
igen rövid idő alatt -  úgy került át egy „feudalizmus előtti” állapotból egy, a feuda
lizmust meghaladó állapotba, hogy közben a feudalizmus kifejlett tipikus formája 
meg sem szilárdult, nem vált általánossá, nem vált általánosan elterjedtté az egységes 
jobbágyi rend sem. így meghatározóvá válhatott a „szabad paraszti” fejlődés; a 
mezővárosok ezt a lehetőséget jelentették.

Mezővárosok persze az országban másutt is kialakultak. Jogi helyzetükben sem lát
szik szisztematikus különbség. Gazdaságukban igen: az alföldi mezővárosok már a
14-15. században határozottan agrárjellegűek, lakóik elsősorban állattartásból, 
kereskedelemből éltek. S ha figyelembe vesszük, hogy az állatkivitel hazánk 
exportjából ezen időszak alatt 60%-ról 91%-ra nőtt, egyszeriben különleges 
megvilágításba kerülnek az alföldi mezővárosok. Az állatkereskedelem hasznán 
másokkal is osztoznak, de az állattartás-nevelés legfontosabb színtere az Alföld. A 
korábbi lazább településállomány, a megindult pusztásodás, a puszták bérlete, a hatal
mas városhatárok biztosítják az állattenyésztés színterét -  már a török hódoltság előtt. 
Nem elhanyagolható körülmény, hogy a legelőterület -  csakúgy, mint a sok 
mezővárosban szintén jelentős árutermelést produkáló szőlőterület -  nem tartozott a 
(jobbágy) telki állományhoz, akár birtokjogon, akár bérletként bírta azt tulajdonosa 
vagy a (mezővárosi) közösség. így nem volt alávetve művelési kényszernek és job
bágyi szolgáltatásoknak.

Ezen az alapon formálódott sajátossá az Alföld településhálózata.* A mezővárosok 
és tanyáik révén az agrártermelés városi keretekbe szerveződhetett, a mezőgazdasági 
tevékenység városfejlesztő szerepet is ellátott. Az Alföld törzsterületén, a jellegzete
sen alföldi településrendszerű területeken (egy majdhogynem háborítatlan 
agrártájon!) „szabályos” falvakat alig-alig lehetett találni a 19-20. század fordulójáig. 
A mezőgazdasági funkciójú szórvány ugyan nem ismeretlen települési forma hazánk 
határain túl sem, de a tanyaelvű település másutt Európában rövid ideig fennálló, 
átmeneti képződmény volt, települési-gazdálkodási rendszerré nem szerveződött. A 
„tanyaelv” adott tartalma, a tanyák települési, gazdálkodási funkciója kialakulásuktól 
kezdődően többször változott, módosult, a különböző szerepkörű tanyák egy időben

*Lásd e számunkban Belényi Gyula tanulmányát (a szerk.).
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is léteztek egymás mellett; a „valódi tanya” egy osztott települési rendszer egyik, nem 
önálló egysége, mely a belterületi házzal együtt alkot egy lakó- és gazdálkodási 
egységet, egy családi gazdaságot. A család s gazdasága a belterületi lakás s a tanya 
közt megosztva funkcionál, a család valamilyen, a tanyásodás eltérő fázisaiban eltérő 
ritmus szerint váltva egyaránt lakja tanyáját és belterületi „otthonát”; a család, de az 
egész mezővárosi társadalom bizonyos térbeli tagolódást kapott. A két települési 
„részegység” kapcsolata idővel változik, az „ideiglenességtől” az „állandóság” felé, a 
tanya „önállósodása” felé haladva, olyannyira, hogy a 20. századra tömegével 
keletkeztek önálló lakó- és gazdálkodási egységet képező tanyák.

A török kiűzése, a kuruc szabadságharc elülte után a 18. század az újjáépítés száza
da. Ennek eredményei látványosak voltak ugyan — az ország újranépesítése, a ter
mőterületek visszahódítása, az intézményrendszer újjászervezése a volt hódoltsági 
területen stb. - , ám mindez a „Nyugat” felé való közeledésben kevés eredményt 
hozott. (Természetesen e téren az egyes országrészek között számottevő különbség 
mutatkozott: a felszabadított hódoltsági terület nagyobbat lépett „nyugat” felé, mint a 
volt királyi Magyarország.) Magyarország ugyanis egy jellegzetesen közép-európai 
államalakulat, a Habsburg-birodalom része lett, annak is a perifériája. A városhálózat 
„fejlődése” végső soron csak a „török előtti” állapotok rekonstruálását jelentette. 
Városaink helyi piacközpontokként, szűk körzetek kézműipari központjaiként éledtek 
újjá; polgáraik vagyona szerény volt -  többnyire egy-egy kis lakóház, iparosműhely, 
esetleg szőlőbirtok. Kapcsolataik alig nyúltak túl az országhatáron, nagykereskedőik 
„világa” legfeljebb Bécsig, Bécsújhelyig, Brünnig, Fiúméig terjedt. Buda a 15. 
században európai -  de legalábbis közép-európai -  hatókörű hatalmi központ, kul
turális centrum s külkereskedő hely volt, a 18. században szerény céhes-ipari központ, 
némi elosztó kereskedelemmel. Csak a 18. század végén, a 19. század elején kezdett 
változni a helyzet; a kapitalizálódó Európa a kereskedelem révén „tört be” hazánkba.

Az agrártermékek felvásárlása, összegyűjtése, raktározása, feldolgozása a nyugati 
piacokhoz közel fekvő kisalföldi, nyugat-dunántúli városokban, a Duna vízi útja 
mentén egyre több magyarországi településen vált városképző funkcióvá (Győr, 
Komárom, Moson, Pest stb.). A gyapjú, gabona, élőállat kereskedelme a gyorsabb 
tőkegyűjtés forrása lett, a terménykereskedők a céhes kötöttségektől független pol
gárok számát gyarapították. Megkezdődött a városhálózat átrendeződése is, a ter
ménykereskedő városok élvonalába nem egy, szabad királyi városi múlttal nem ren
delkező mezőváros is bekerült (Pápa, Nagykanizsa, Vác, Baja, Moson).

A polgárosodás törékeny váza -  városhálózatunk 1850-1950 között
A feudalizmus közép-európai változatába „beleragadt” országnak csak a 19. század 

derekán, a feudális viszonyok jogi annullálása (1848), illetve a kiegyezés után nyílt 
módja a Nyugathoz való közeledésre. Ekkor a történeti szituáció hasonlóan alakult, 
mint az államalapitás után: megteremtődtek a jogi, politikai feltételei a „Nyugat” 
utolérésének. Ezek a feltételek olyan „készen kapott ruhák” voltak, amelybe bele kel
lett nőnie az ország gazdaságának-társadalmának (ld. az 1. ábrát). Vonatkozik ez min
denekelőtt a városokra: nem a polgárosodás élén haladtak, hanem utol kellett érniük
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a polgári átalakulást, ki kellett tölteniük tartalommal a megszerzett (megkapott) 
kereteket, csakúgy, mint a középkor elején.

Dualizmus kori városfejlődésünk agrárországban zajlott. Az agrárkeresők aránya 
1870-ben 67,1% volt, a napszámosokkal együtt az őstermelők aránya 80% körül 
lehetett, s a századfordulón is meghaladta a 70%-ot. A területi munkamegosztás 
képlete 1900 táján meglehetősen egyszerű: a tisztán agrárjellegű vidék -  ahol még az 
agrárlakosság közvetlen ellátását végző kereskedelmi, iparos, közszolgálatból élő, 
egyházi stb. lakosság aránya is feltűnően alacsony -  tengeréből emelkednek ki a 
városok. A gazdasági fejlődés középpontjában a 19. század második felében az 
agrártermelés tőkés átalakulása, technikai, agrotechnikai modernizációja állt: a 
mezőgazdasági termékek felvásárlása, kereskedelme, szállítása (a vasútépítkezések 
elsőrendű ösztönzője az agrárpiac volt, vasúthálózatunk alakulásában az agrárius 
érdekkörök befolyása meghatározónak bizonyult), feldolgozása (malom- és cukori
par), kivitele, a mezőgazdasági termelést szolgáló hitel- és biztosítási intézetek 
kiépítése, sőt a mezőgazdasági kutatás és oktatás magas színvonalú intézmény- 
hálózata.

2. ábra

A magyarországi városok hierarchikus rendje a századfordulón

1= te ljesértékű  reg ionális centrum ok; 2= h iányos szerepkörű  regionális központok; 3= fe jle t t  m egyeközpon tok;  
4= h iányos szerepkörű  fe jle tt m egyeközpontok; 5= m egyeszékhely-szin tű  városok; 6= ré sz leg es  szerepkörű  
m egyeszékhelyek; 7= középvárosok 8= részleges szerepkörű  középvárosok; 9= je len tő se b b  k isvá ro so k

A dualizmus kori városodás másik forrása a kiépülő polgári igazgatás „centrumigénye” 
volt, illetve az elnyert közigazgatási szerepkör nyomán a szükségessé váló 
intézményhálózat letelepítése. A közigazgatási székhelyek kiválasztása, az
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intézményhálózat letelepítése (ide sorolható sok egyéb mellett pl. a katonaság elhe
lyezése is az ország területén!) igen számottevő „külső” tényezőt kapcsolt be a 
városhálózat alakításába, s háttérbe szorította a „szerves városfejlődést”. A sok for
rásból -  jórészt helyi forrásból -  táplálkozó, szerves, harmonikus urbanizálódás 
néhány városra, mindenekelőtt a fővárosra korlátozódott. A regionális fejlődés 
általános törvényszerűségeinek megfelelően a modernizáció kezdetben néhány 
gócpontban indult meg; Budapest volt a külföldi tőke (a dualizmus kori beruházások 
fele, egyes dekádokban 60%-a külföldről származott!), a technikai civilizáció, az 
innovációk, az új társadalmi eszmék, művészeti irányzatok hídfőállása. Népessége 
viharosan növekedett: a polgári forradalom és az első világháború között megöt
szöröződött (1857: 187 ezer, 1910: 880 ezer lakos). Ugyanakkor a városi népesség 
aránya a századfordulón is csak 13,8% volt, vagyis a 19. század második felében sem 
következett be áttörés a városiasodás terén; Magyarország továbbra is „falusi” ország 
maradt. így Budapest már Trianon előtt „aránytalan” helyet foglalt el az országban, a 
településhierarchiában, különösen, ha nem az ország egészéhez, hanem a 
városhálózathoz mérjük azt. (A századfordulón egyedül Budapesten többen éltek, 
mint a fővárost követő 10 regionális centrumban.)

A századforduló után még fél évszázadnyi polgári fejlődés várt hazánkra, illetve a 
városhálózatra. A két világháború pusztításai, Trianon, s ennek politikai-ideológiai- 
gazdasági következményei azonban már ekkor meggátolták további közeledésünket a 
Nyugathoz.

Felemás városrobbanás -  városaink a második világháború után
Merőben új helyzet állt elő a második világháború után: míg az ország politikai-ide- 

ológiai-jogi stb. viszonyai („eszmei sík”) élesen -  s deklaráltan is! -  „Kelet” felé for
dultak, a „materiális sík” még bizonyos modernizálódást, növekedést, „fejlődést” is 
produkált. A megváltozott feltételek egy meglehetősen felemás városrobbanást 
idéztek elő. E felemás városrobbanás mérlegének egyik serpenyőjében ismert adatok, 
folyamatok találhatók: a különösen az 1960-as évektől kezdődően az 1980-as évek 
elejéig megfigyelhető városodás, a városban élők számának és arányának rohamos 
növekedése (1949: a városi népesség száma kereken 3 és fél millió, az összlakosság 
36,8%-a; 1970: 5 millió 800 ezer városi lakos, 56,3% városlakó; 1994: 6 és fél millió 
városlakó, az összlakosság 63,2%-a), a jogi értelemben vett városok számának közel 
megnégyszereződése (1945: 56 város, közülük 6 1950-ben egyesült Budapesttel, 
1997: 218 város), új városok építése (Tiszaújváros, Százhalombatta, Dunaújváros, 
Kazincbarcika, Oroszlány, Komló stb.), egyes települések városi szerepkörének 
látványos bővülése (Tatabánya, Salgótarján, Zalaegerszeg, Siófok, Gödöllő, 
Szentendre stb.). Városállományunk túljutott az első urbanizációs cikluson, igaz, csak 
néhányuk lépett a második ciklusba; többségük a „szocialista városfejlesztő energiák” 
kimerülése nyomán az útkeresés (stagnálás?) korában van. Megtöbbszöröződött a 
városi funkciók volumene (pl. a közép- és felsőfokú oktatás, szakorvosi ellátás, 
kiskereskedelem stb.), ezek horizontálisan is terjedtek. Összehasonlíthatatlanul 
szorosabb a városok s vidékük kapcsolata, mint a két világháború között. 
Meggyőzően dokumentálható a városok infrastrukturális gyarapodása, a lakásépítés
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eredményei, a városi lakosság iskolázottsági szintjének emelkedése, életkörülményeinek 
javulása. Agrárországból, az egyvárosú országból (közepesen) urbanizált országgá 
fejlődtünk.

A városfejlődés mégis felemás volt -  állítottam korábban. S a mérleg másik ser
penyőjébe nem is elsősorban pl. az „alulurbanizáltság” kérdése (az a tény, hogy a 
városi lakosság növekedése, főleg a hatvanas években, nem tartott lépést a városi 
munkahelyek számának növekedésével), az ebből fakadó tömeges ingázás, a 
lakótelepi lakások eleve korszerűtlen, igénytelen volta, a még ma is hiányzó közművek, a 
településfejlesztés féloldalassága stb. kerül. Hanem az a tény, hogy a magyarországi 
városok -  minden „fejlődés” ellenére -  közelebb kerültek a kelet-európai típusú 
városokhoz, mint a két világháború között vagy a dualizmus korában voltak.

A polgárságnak, mint társadalmi osztálynak a felszámolása egy csapásra megvál
toztatta a városok társadalmi tartalmát, jellegét, a város eredeti lényegét. A város az 
ideológia szintjén s a mindennapok gyakorlatában a munkásosztály kitüntetett értékű 
lakóhelye. Az ideológiai fordulat korántsem csak azt jelentette, hogy -  deklaráltan 
legalábbis -  a társadalomszervezés elméleti alapjává a marxizmus-Ieninizmust tették, 
azt az ideológiát és még inkább hatalomgyakorlási módot, melyet a Szovjetunióban 
is továbbélő kelet-európai jellemzők mélyen átjártak (totalitárius hatalomgyakorlás, 
autonómiák hiánya, a pluralizmus hiánya, a magántulajdon nyújtotta garanciák és 
ösztönzés hiánya stb.). Jelentette az ideológiának s hird etőinek idegenségét, a konti
nuitások tagadását, a „lokalitás” figyelmen kívül hagyását, a hagyományos értékek 
iránti érzéketlenséget, ami a várostervezésben-fejlesztésben is lépten-nyomon tet- 
tenérhető. A „cselekvések” az ideológiát szolgálták; a korai lakótelepek építésénél a 
„szocialista életforma” kereteit kívánták megteremteni, a városépítéssel a társadalom 
„vezető erejének”, a munkásosztálynak térhódítását elősegíteni és így tovább.

Az uralkodó ideológiából természetesen egy sor olyan alapelv következett, amelyek 
a településhálózat alakulását is befolyásolták. Említhetjük pl. az egalitárius eszméket, 
a társadalmi, osztály- és vagyoni különbségek felszámolásának ígéretét, amiből egye
nesen következett a területfejlesztési gyakorlat alapvető célja, a területi kiegyen
lítődésre, a területi különbségek mérséklésére való törekvés. A közösségi céloknak az 
egyéni érdekek fölé emelését, a közösségi életforma felértékelését (a városépítés szá
mos „normája” e célt szolgálta), a tervezés mindenhatóságába vetett hitet. 
Ideologikus célokat követett a gazdaságfejlesztés is, mindvégig azzal a nehezen 
feloldható ellentmondással küzdve, ami abból fakadt, hogy a maga társadalmi-ide
ológiai-gazdasági felsőbbrendűségét hirdető politikai rendszer Európa fejletlen 
régiójában alakult ki, így a hirdetett elvek, illetve a megalázó tények naponta szem
besültek egymással. Ez a „meg nem felelés” legfőbb, majdhogynem egyetlen legi
timációs érvényétől fosztotta meg a szocialista rendszert, s belehajszolta egy feszített, 
erőltetett gazdaságfejlesztési programba, állandósította a „hadigazdálkodás” vi
szonyait, mely pazarló, szükségszerűen szelektív fejlesztést tesz csak lehetővé, önger
jesztő és parancsuralmi viszonyokat feltételez. Igaz, a „hadigazdálkodás” szelekti
vitása a városfejlesztésnek kedvezett, hisz a „kirabolt” forrásokat elsősorban a falu, a 
mezőgazdaság -  átmenetileg! az infrastruktúra, az emberi erőforrások jelentették. 
A „hadigazdálkodás” szükséges feltétele volt a hatalom koncentrációja, ennek
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monopolisztikus, diktatórikus jellege, a politika, a hatalom és a gazdaság szoros 
összekapcsolódása, koncentrációja, a társadalom „felülről” való irányítása, minden
fajta autonómia -  a települési autonómiát is beleértve -  felszámolása.

3. sz. ábra

A magyarországi városok típusai, 1998.

1= fő vá ro s;  2 -  reg ioná lis  központok; 3 -  m egyeközpontok; 4= iparosodott, közpon ti szerepkörű  középvárosok;  
5= kö zp o n ti sze rep kö rű  (iparosított) k isvárosok; 6= iparvárosok; 7= üdülővárosok; 8= ag g lo m erá c ió s  
települések; 9= v a su ta s  város; 10= városiasodó  települések; 11= városi rangú te lepülések szá m o ttevő  városi 

fu n k c ió k  n é lkü l

A városfejlődés, -fejlesztés ilyen körülmények között külső tényezők függvényévé 
vált; az újraosztási rendszerben elfoglalt pozíció, az egyes ágazatok fejlesztésének 
központi szabályozása, az ugyancsak központilag készített és elfogadott terület- és 
településhálózat-fejlesztési tervek előírásai, a „tervalkuk” határozták meg egy-egy 
térség, város fejlődési lehetőségeit. E szisztémából kimaradt a helyi erőforrások 
hatása, a helyi jövedelemtermelő-képesség, innovációs-készség, a helyi társadalmak 
törekvései, a „szabadverseny” a fejlesztési forrásokért és így tovább. Kimaradt az 
autonómia, a nyugati típusú városfejlődés legfontosabb jellemzője. Ez tette min
denekelőtt féloldalassá az 1945 utáni közel fél évszázad városfejlődését 
Magyarországon.
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A nyolcvanas évek végén görbéink -  az ország fejlődésének eszmei s materiális 
vetülete -  ismét Nyugat felé közelítenek. Reménykedjünk: megteremtődik a magyar 
társadalom-, gazdaság- és településfejlődésben az eddig oly ritkán élvezett harmónia.

Irodalom
1. Bácskai Vera: Városok és városi társadalom Magyarországon a XIX. század elején. 

Budapest, 1988.
2. Beluszky Pál: Az „Alföld-szindróma” eredete (Vázlat). Tér és Társadalom, 1988/4.
3. Beluszky Pál: A polgárosodás törékeny váza -  Városhálózatunk a századfordulón. Tér és

Társadalom, 1990/3-4.
4. Frisnyák Sándor: Magyarország kultúrgeográfíai korszakai (895—1920). Térés Társadalom, 

1996/1.
5. Granasztói György: A középkori magyar város. Budapest, 1980.
6. Gyimesi Sándor: A városok a feudalizmusból a kapitalizmusba való átmenet időszakában. 

Budapest, 1975.
7. Györffy György: A középkori város és kezdetei Magyarországon. In: Budapest története az 

őskortól az Árpád-kor végéig. (Szerk.: Gerevich László). Budapest, 1973.
8. Hanák Péter: Közép-Európa mint történeti régió az újkorban. Előadások a Történet- 

tudományi Intézetben, 3. Budapest, 1986.
9. Kubinyi András: A középkori magyarországi városhálózat hierarchikus térbeli rendjének 

kérdéséhez. Településtudományi Közlemények, 18. 1971.
10. Makkai László: A magyar városfejlődés történetének vázlata. In: Vidéki városaink. 

Budapest, 1961.
11. Szűcs Jenő: Vázlat Európa három történeti régiójáról. Történelmi Szemle, 1981/3.





Limes 21 Városfejlődés

Pálmány Béla

A felföldi mezővárosok típusai az úrbérrendezéstől 
a községrendezésig (1767-1871)

I. Az alapvető fogalmak és osztályozási elvek
A városiasodás -  urbanizáció -  az emberiség történelmének több ezer éves folya

mata, amely a gazdasági növekedésnek ama törvényszerűségén alapul, hogy a két 
alapvető ágazat közül az ipar fejlődése új munkaerőigénnyel, a mezőgazdaságé ellen
ben munkaerő-felszabadulással jár együtt, és ez a két, többnyire szinkronban lezajló 
folyamat a népesség területi összpontosulását eredményezi, elsősorban a jó 
kereskedelmi adottságú helyeken. A város a területi és társadalmi munkamegosztás 
fejlettebb fokán alakul ki és fejlődik tovább, társadalmi előfeltétele egy olyan kisebb- 
nagyobb körzet kialakulása, amely képes árufelesleg előállítására az agrárszférában, 
illetve a közvetítő kereskedelem erősödésével párhuzamosan, egy helyre összpon
tosítja az iparűzést, majd a közigazgatási és az egyházi és oktatási intézményeket.

Nyugat-Európában és Észak-Amerikában a 18. század közepén alakult ki, és a 19. 
században tetőzött az ipari forradalom. A gyáripar, a közlekedés és a közoktatás 
rohamos fejlődésével közösen világszerte meggyorsította az urbanizációt, sőt a 
legjobb kereskedelmi és közlekedési adottságú helyeken megkezdődött a 
nagyvárosok fejlődése is.

Az újkori magyarországi városfejlődés időben több nemzedékkel, mértékében 
pedig nagyságrenddel elmaradt a nyugat-európaitól. Hazánkban csak kivételesen 
alakultak ki a kor mércéje szerinti nagy, fejlett közintézményekkel, közművekkel 
büszkélkedő városok. Jellemző volt viszont, hogy a kereskedelmi, ipari, sőt az orszá
gos közigazgatási, oktatási-kulturális központi funkciók jelentős részét kisvárosok, 
igen gyakran mezővárosok látták el.

A mezőváros (oppidum) mint jellegzetes és jelentős településtípus a magyarországi 
érett és kései rendiség (kb. 1301-1848) jogrendszerében értelmezhető és irható körül 
úgy, hogy a másik három korabeli települési jogállási típushoz, a szabad királyi 
városhoz (libera regiaque civitas), a községhez (possessio) illetve a népes pusztához 
(praedium populosum) viszonyítjuk. A község földesúri függésben, úrbéri viszonyban 
élő jobbágyközösséget jelent, igen korlátozott önkormányzattal. A pusztától 
megkülönbözteti a földesurak (1767 után a királynői Urbárium) által meghatározott 
nagyságú jobbágytelkek léte, szabott méretű szántó és rét tartozékokkal; a határt két 
vagy három szántóföldi nyomásra osztották (kivételt a hegyi falvak és egyes alföldi 
tágas határú helységek jelentettek). A községek úrbéres földje képezte a fundust, 
vagyis az állami, vármegyei, egyházi adók alapját. A községeknek saját, szabályok és 
szokások szerint választott bíráik és elöljáróik, továbbá keresztény papjaik, templo
maik, vagy legalább kápolnáik voltak.
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A mezővárosok rendelkeztek a községek valamennyi jellemzőjével: minden esetben 
volt földesuruk, akinek általában a jobbágyközségekhez többé-kevésbé hasonló 
úrbéri, vagy cenzusfizetési szolgáltatásokkal tartoztak. Fontos azonban kiemelni, 
hogy a mezővárosi közösségek jelentős részét úrbéri és belső önkormányzati kivált
ságok is megillették: a legáltalánosabb a vásártartási jog volt, a közösség belső 
ügyeinek pedig a nagyobb hányadát, vagy egészét önállóan intézhették.

A szabad királyi városokat a mezővárosoktól jogilag az országrendiség — a kollek
tív nemesi előjogok és országgyűlési képviseleti jog —, a vármegyéktől független, 
fejlett önkormányzat jellemezte. így a civitasok sok esetben községek földesurai 
voltak.

A korszerű várostörténet azonban nem a jogi helyzetét, hanem a funkcionális 
szerepkörét vizsgálja a városoknak. E szempontból mind a civitasok, mind az 
oppidumok között voltak, amelyek központi szervező szerepet töltöttek be egy 
kisebb, vagy nagyobb térségben. Fontos figyelembe venni, hogy a város összetett 
jelenség, amelyet a sajátos jogi helyzet, a statisztikailag kimutatható magasabb 
népességszám, a falusitól eltérő, pallérozott társadalmi összetétel, „városias” 
településszerkezet jellemez, de ennél is fontosabb a településhálózatban betöltött gaz
dasági (agrár-, bányászati és ipari termelési) és infrastrukturális (kereskedelmi, 
közlekedési, közigazgatási, egyházi, oktatási) központi, szervező szerepkör.

A tényleges, több szempontból is centmmként funkcionáló településeket központi 
településnek, azaz varasnak lehet nevezni. Nem kétséges, hogy az urbánus és a rurális 
települések fejlettségi leg széles skálán helyezkednek el, ahol a continuum egy sza
kaszán átmeneti jellegű települések találhatók. Funkcionális szempontból ezen 
átmeneti helységek Bácskai Vera és Nagy Lajos (1984) osztályozása szerint elsősor
ban kereskedelmi alközpontok, amelyeknek nem alakult ki egyedül hozzájuk kap
csolódó „tiszta” piaci vonzáskörzetük, hanem csak más piachelyekkel „megosztott” 
módon töltöttek be rendszeres áruközvetítő szerepet. Végül egy fokkal lejjebb álltak 
a főbb piacközpontoktól távol eső, kiegészítő szerepet játszó, „csak rendszertelen 
árucserét, kis forgalmú vásárt lebonyolító vásároshelyek”.

Bácskai és Nagy az 1828-as országos összeírásban megemlített 743 piachely közül 
138 tiszta körzetű piacközpontot emelt ki (jogállásilag 34 szabad királyi város, 8 
püspöki civitas, 96 oppidum volt közöttük). A falvak népe által látogatott vásárhely 
szerepét más piachelyekkel megosztottan gyakorló 144 alközpont 2 kivétellel 
(Bakabánya, Bazin) mind mezővárosi jogállású helység volt. Figyelemre méltó, hogy 
öt szabad királyi város (Bélabánya, Felsőbánya, Modor, Ruszt, Szentgyörgy) a forrás 
alapján még piaci alközpontnak sem volt minősíthető -  bár az első kettő kis 
bányaváros, az utóbbi három pedig kiemelkedő bortermelő helység volt. Kimaradt 
azonban 461 oppidum, amelynek sokadalmai az 1828. évi országos conscriptio során 
minden helységben tudakolt piachelyekre való utalásai szerint még más központokkal 
megosztva sem vonzották egy kisebb körzet falvait. (Közülük 31 piachely vásárait 
legalább a saját lakosság megemlítette.) Ezek közé tartozott a más jellegű 
funkcionális központi szerepekben jelentős Szabadka civitas, Sárospatak, Mohács, 
Szigetvár, Tolna, Bonyhád, Németújvár, de számos, alább bemutatandó 
állatvásárairól híres helység is. Az összeírok ugyanis csak a gabona és az iparcikkek 
értékesítési helyeire voltak kíváncsiak.



Pálmány Béla 23 Városfejlődés

Nem lehet kétséges, hogy a magyar városfejlődés folyamatát csak a városhálózat 
teljes rekonstruálása, ennek során az összes mezőváros helyzetének, szerepének a 
regionális vizsgálata alapján lehet megítélni. Előbb a hagyományos demográfiai, bir
toklási, úrbéri-önkormányzati viszonyok típusait kell alaposan feltárni, a funkcionális 
és társadalomszerkezeti jellemzők tisztázása, modellálása majd csak később 
végezhető el.

A társadalmi és foglalkozási szerkezet, illetve a gazdálkodás jellege, a megélhetés 
fő forrása alapján néhány markáns típus máris elkülöníthető. Igazolható, hogy a 
legtöbb oppidum népe a mezőgazdaság különböző ágainak (szántóföldi gabonater
mesztés, állattartás, szőlészet, borászat) együttes űzéséből élve sokrétű gazdálkodást 
folytatott, azaz nem tért el markánsan a falvak életétől. Ezen klasszikus mezővárosok
nak is voltak jellegzetes altípusai. Kritikusan meg kell állapítani, hogy a korábbi 
agrártörténeti vizsgálatok szinte kizárólag az alföldi, külterjes állattartásra, illetve a 
dombvidéki, szőlőtermesztésre szakosodott mezővárosokat tárták fel. Voltak azonban 
a nagy és változatos természeti adottságú Magyarországon ettől az ideáltípustól 
különböző gazdálkodási-foglalkozási jellegű, eltérő szerkezetű mezőváros típusok is: 
így igen sok hegyes, terméketlen határú helység népe fafeldolgozásból, különféle 
kézműipari mesterségekből, emellett vándorkereskedésből és fuvarozásból élt. 
Jellegzetes társadalmi szindrómát képeztek továbbá a bányamezővárosok. Végül 
1840 előtt meg kell különböztetni a zsidókat kitiltó, illetve befogadó oppidumokat is.

A mezővárosi jogállást a polgári államszervezet kiépítését célzó, a törvényhatósá
gok szervezetét szabályozó 1870:42. te. és a községek szervezetét rendező 1871:18. 
tc.-ek nem vették figyelembe: a törvényhatósági jogú városok, illetve a községek 
három szintje -  a rendezett tanácsú városok, a nagyközségek és a kisközségek -  alkot
ták a települések hierarchiáját.

A magyarországi városállomány sajátos jellegzetességeivel, típusaival, fokozataival 
már a dualizmus korának jeles empirikus statisztikusai, Keleti Károly (1871), Heller 
Farkas (1904) tanulmányai is foglalkoztak. Alapos adatelemzés révén megállapítot
ták, hogy hazánkban igen jelentős volt a városok és falvak között átmenetet képező, 
a Felföldön legalább 2000, az Alföldön legalább 5000 és legfeljebb 10 000 lakosú, 
többségében őstermelő foglalkozású járási székhely, a bizonyos vasúti, kereskedelmi, 
ipari központ funkciót betöltő nagyközségek, mezővárosok száma és szerepe.

A mezőváros fogalmát a két világháború közötti korszak nagy hatású szociográfusa, 
Erdei Ferenc (1974) értelmezte újra, kizárólag az alföldi tanyás vagy kertes városokra 
alkalmazva. Nézetünk szerint Erdei azzal, hogy a dunántúli és felvidéki 
középvárosokat nem tekintette „tősgyökeres magyar” városoknak, amelyek a jövőbe
li városi fejlődés csíráit is magukban hordozzák, hanem „nyugatias” jellegű 
„csökevényes városi településeknek”, és kirekesztette a mezővárosok fogalmából, 
nemcsak helytelenül sarkított ítéletet alkotott, hanem elmélete -  1945-1970 között 
betöltött jelentős politikusi, tudományszervezői hatalma miatt -  azzal a káros 
következménnyel is járt, hogy a várostörténetírásunkban a „nyugati” középvárosok és 
mezővárosok kutatása indokolatlan mértékben háttérbe szorult a népes és a mezőgaz
dasági árutermelésben kétségtelenül elöljáró alföldi mezővárosokhoz képest.

Az 1930-as, 1940-es évek legnagyobb magyar várostudósa a településföldrajz
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kutatója, Mendöl Tibor (1940, 1944) volt. A francia és német tudomány új szemlélete 
alapján a várost funkcionális módon értelmezte és a területi munkamegosztásban egy 
jellegzetes településformának tekintette, amely egy kisebb-nagyobb őstermelői 
„ vonzóterület számára nem mindennapi szükségleteket kielégítő központi szerepkört 
tölt be. A várost a helyi és helyzeti energiák hozták létre, azaz egyrészt a kedvező ter
mőtalaj és a természeti kincsek, másrészt a forgalmi szempontból értékes fekvés 
(hidak, medenceközpontok, hágóaljak, vásárvárosok). ” Ezen elvi általánosságokat 
példamutatóan alkalmazta a különös magyarországi viszonyokra, kimutatva három 
városföldrajzi övezet létét: az alföldi városokat, a peremvidéket és a kettő közötti 
széles síksági, dombsági sávban sorban kialakult köztes övezetet. Ellentétben Erdeivel 
mindegyiket egyformán magyar várostípusoknak tekintette, de — nézete szerint -  míg 
az alföldi városok a nomád keleti hagyományokat őrizték, a köztes övezetben korán 
kialakult ősi igazgatási (udvari, megyei, püspökségi) és vásári központok „a ma több 
európai hagyományt és kultúrát birtokló magyarság városai” voltak, végül a 
peremvidék kisebb népességű, szláv vagy román lakosságú központi települései is 
fontos vásárvárosoknak, medence-központoknak, bányavárosoknak számítottak.

Tanulmányainkban (1990, 1991, 1994, 1995) magunk is törekedtünk kimutatni, 
hogy a magyarországi településhálózat specialitása -  ti. a kevés, nyugati értelemben 
vett nagyváros léte -  miatt hazánkban a városi funkciókat nagy térségekben és jelen
tős mértékben olyan, a város-falu dichotómia korlátái között adekvátan meg nem 
határozható, átmeneti — jelentős mértékben mezőgazdasági termelésből élő, és az 
árucsere-forgalom zömének is színteret nyújtó -  települések látták el, amelyeket, mint 
területi alközpontokat a leghelyesebb mezővárosnak nevezni. Hazánkban tehát 
funkcionális értelemben is háromfokozatú -  város, mezőváros, falu -  településhálózat 
alakult ki.

Az alábbiakban a felföldi mezővárosok típusait kívánjuk bemutatni az 1767. évben 
megkezdett úrbérrendezés és a községek polgári igazgatási szervezetének törvényes 
kialakításától a bányászat, a gyáripar és a modem infrastruktúra 1871-ig tartó ki
fejlődésével, továbbá a polgári igazgatási és oktatási-kulturális szervezet kiépítésével 
jellemezhető évszázadnyi korszakban.

A Felföldön itt és most nem a mai Szlovákiát értjük, hanem a Trianon utáni 
Szlovenszko és Kárpátalja hegyes, erdős, szántóföldi termelésre és legeltető nagyál
lattartásra kevésbé alkalmas széles peremvidékét és köztes övezetét. A mai 
Burgenland déli részén és Románia Királyhágón inneni és partiumi területein is szá
mos hasonló típusú hegyi mezővárost találunk, de terjedelmi okokból ezeket most 
nem tárgyaljuk. Az erdélyi mezővárosok eltérő történeti és jogi fejlődésük miatt ala
pos, külön vizsgálatokat igényelnek, ezért e problematikával itt nem foglalkozunk, de 
bizonyosnak tűnik, hogy a felföldi mezővárosok jellegzetes funkcionális típusai -  a 
kortársak szép kifejezésével -  a másik magyar hazában is beazonosíthatók.

II. A mezővárosok földesurai
Az oppidumok jogállására egységesen jellemző volt, hogy földesurak joghatósága 

alatt álltak. Közösségeik sok száz esetben még a 14—15. században szerezték kivált
ságaikat, és e szabadságokat igyekeztek megőrizni több-kevesebb sikerrel a török
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hódoltság 150 éve, majd a törökök kiűzését követő újabb másfél évszázad során. 
Mindig maguk a földesurak kezdeményezték az uralkodóknál, hogy váraik, 
uradalomközpontjaik közössége számára vásártartási kiváltságokat, vám- és beszállá
solás-mentességet nyerjenek, majd ők maguk robotváltsággal, királyi kisebb haszon
vételeik (vásári vám- és helypénz, boltbér-, korcsma-, pálinka- és serfőzde-, 
mészárszék-, malom regálék) jövedelmeinek az átengedésével, a lakosok kisebb- 
nagyobb peres ügyeinek földesúri úriszékük helyett a helyi önkormányzat 
hatáskörébe való utalásával is növelték a szabadságjogokat.

A mezővárosok központi funkciói között a 14-19. században a legáltalánosabb, 
többnyire legfontosabb szerepet' az jelentette, hogy egy földesúri uradalomnak a 
„fejei” (caput bonorum) voltak. Az uradalom (dominium) a feudális nagybirtok 
történetileg kialakult szervezete volt, egy földesúr központi igazgatással és egységes 
gazdálkodással működő, egy tömbben fekvő falvainak, pusztáinak a birtokegyüttese. 
A jószág központját eredetileg -  és sok felvidéki és nyugat-magyarországi birtokon a 
török hódoltság végéig, sőt még a 19. sz. elején is -  egy-egy földesúri lakhelyként is 
szolgáló vár és/vagy kastély képezte. A nagybirtokos uraságok pompás (vár)kastélyai 
a gondozott, szép kertekkel, parkokkal a mezővárosok legfontosabb, szimbolikus 
jelentőségű épületei voltak. Innen igazgatták az uradalmakhoz tartozó -  néhány tucat
nyi, vagy akár száznál is több -  község, puszta és további mezővárosok -  jobbágy- 
népét, ide hajtották be a járadékokat, itt ült össze az úriszék. A birtok igazgatásának 
központi hivatalai, tiszti és gazdasági épületei -  magtárak, istállók, majorok -  és 
üzemi létesítményei (pálinka- és sörfőzdék, liszt-, kalló- és fűrészmalmok, 
téglavetők, stb.) is jelentős részben itt működtek. Az uradalomközponti szerep erős 
hatással volt a mezővárosok társadalmi összetételére is, amennyiben itt tömörültek és 
laktak a nagybirtok igazgatását egyre szakszerűbben végző, tanult gazdatisztek, az 
uradalom éves konvenció ellenében felfogadott iparosai, cselédei, pásztorai. Az 
uradalomfőt képező település tehát a mindennapi életben is központi szerepet töltött 
be, ami magától értetődővé tette a piaci, egyházi, oktatási, postai centrumok itteni 
kialakulását is. (Az egyedi és — jász-kun, hajdú és szepesi kerületi -  szabadalmas 
mezővárosokban természetesen nem voltak földesúri uradalomközpontok.)

Ami a mezővárosok földesurainak a rendi állását illeti, ez változatos képet mutatott, 
és képviselve volt közöttük a feudális kiváltságosok összes típusa. Fényes Elek híres 
helységtára (1851) és az összeírások (1828) adatait apránként összegyűjtve az alábbi 
állapotot összegeztük:

1. ) Maga a Habsburg királyi család és egyes tagjai 8 magyarországi uradalmat, 
velük 15, majd 17 mezővárost birtokoltak. A dinasztia közös tulajdona volt a 
Felföldön két Nyitra megyei domíniummal Holies (Hohe), Radossóc, Sasvár (Sastín) 
és Egbell (Gbely). E mezővárosok szép kiváltságokat, jeles intézményt köszönhettek 
felséges földesuraiknak, így híres volt a holicsi majolika és a sasvári kartongyár.

2. ) A magyar korona birtokait 4 uradalom igazgatta. Az Óbuda-Szentendre, 
valamint a Visegrád-Nagymaros központú domíniumok mellett Borsodban a diós
győri koronajószág tartozott közéjük. A Felvidéken a kincstáré volt a máramarosi 
sóbányák körzetében fekvő öt ősi magyar kiváltságos mezővárost magában foglaló 
huszti uradalom is.
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Az öt máramarosi kiváltságos koronái mezőváros (Sziget, Huszt, Hosszúmező, 
Técső (Tjacsev), Visk (Vüskovo) közönsége pl. igen nagy szabadságot élvezett, mert 
városi tanácsaiknak egyenként is pallosjoguk volt. A lakosoknak a termésükből ugyan 
nem kellett földesúri kilencedet adniok, csak papi tizedet, azonban nagyon kevés saját 
földjük volt; családonként átlag 1-1,5 pozsonyi mérő vetésterület, illetve 1-2 kaszás 
rét. A nem nemes lakosok így sehol sem minősültek telkes jobbágyoknak, csak zsel
léreknek vagy lakóknak, akik az uradalomtól, vagy más nemesektől béreltek földeket, 
kaszálókat. Megélhetésüket biztosítandó bérfúvaroztak, tavasszal 3^1 hétig sót tuta- 
joztak a Tiszán. E városokban már régen nem űztek sóbányászatot, csak a koronái 
uradalmak máramarosi igazgatósága és sószállító hivatala maradt Szigeten, az uradal
mi tiszttartósági központ pedig Huszton. A híres máramarosi sóbányászok nem e 
mezővárosokban, hanem a kamara nagybocskói és tiszaújlaki uradalma tucatnyi falu
jában éltek: Aknasugatagon (183 fő), Aknaszlatinán (126 fő), Rónaszéken (118 fő), 
Kerekhegyen (48 fő), Királyvölgyben (47 fő), Sófalván (44 fő) és Sándorfalván (33 
fő) összesen 599 sóvágót, Kabolapolyánán (későbbi nevén Gyertyánliget), Borsán és 
Zserapenyben összesen 56 bányászt és 26 szénégetőt, Felsővisson és másutt 200 
favágót írt össze az 1828-as conscriptio. Máramarosszigeten 1828-ban 202 (a család
fők 37 %-a), 1847-ben 390 kézműves (és 326 inas meg legény) dolgozott. A piachoz 
képest túl sokan voltak, nem akadt számukra elegendő munka, így földeket is művel
tek. Huszton is kimutattak 40 kézművest, a családfők éppen 10 %-át. E két városban 
évi 4—4 sokadalmat és élénk hetivásárt tartottak. Főleg Szigeten gyűlt össze sok nép, 
ahol 1847-ben már 117 kereskedőt mutattak ki. A többi mezőváros — főként 
Hosszúmező -  falusias jellegű maradt, bár Técsőn és Visken is tartottak 2, illetve 4 
országos vásárt. Jelentős kiváltságot képezett, hogy mind az öt közösség — a helyi 
nemesekkel megosztva -  maga élvezte a regálék (vásárok, korcsmák, malmok) több 
száz forintos jövedelmét. E mezővárosok szabadalmas volta nem mindig helyi tár
sadalmuk pallérozottságában, hanem az önkormányzat széles hatáskörében, szép 
jövedelmeiben nyilvánult meg, ami Sziget és Huszt mezőváros tanácsai számára saját 
iskolák, kórházak, polgári egyletek fenntartását tette lehetővé.

3.) A kamarai (kincstári) uradalmak száma folytonosan változott, mivel e bir
tokigazgatási egységek a kincstári igazgatás alá időlegesen került egyedi birtokokból 
lettek szervezve. A jelentősebb állandó kamarai birtokok elsősorban az ún. királyi 
nagyobb haszonvételek (beneficia regalia maiores) -  nemesfém-, vas-, sóbányák -  
mellett alakultak ki. A kincstár kezelésébe kerültek továbbá a fiúágon kihalt, „mag
vaszakadt” családok jószágai, valamint a kuruc felkelések után „hűtlenség” miatt 
elkobzott birtokok, végül a be nem töltött érsekségek, püspökségek jószágai is „szék 
üresedés” éveiben. A rendek 1608-ban törvénybe foglaltatták, hogy a királynak el 
lehet, sőt el is kell adományoznia e birtokokat. Erre folytonosan sor is került, mivel 
ún. vegyes adományként (donatio mixta) sok pénzért eladták császárhű, zömmel ide
gen születésű honfíúsított (indigena) főhivatalnokoknak, főtiszteknek e jószágokat. A 
kamarai mezővárosok száma ezért mindig változott. Vizsgálódásunk eredménye 
szerint a magyarországi kamarai adminisztráció -  a bányamezővárosokon kívül -  
1848 előtt 30 domíniumot (melyeket sokszor számtartóságnak, tiszttartóságnak 
neveztek), bennük 76 oppidum camerale-t igazgatott. Melyek voltak ezek?
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(Jellegzetes csoportjukat, a liptói, barsi, zólyomi, szepesi, kamarai bányamezővárost 
lentebb mutatjuk be.)

A legtöbb kamarai birtok és mezőváros a Felföldön, illetve a Bácskában és 
Bánátban terült el. így Liptóban a kincstár volt a névleges ura a 2500 lelkes, forgal
mas Vág-parti vásárhelynek, e nagy papírgyáráról és fazekasairól is ismert híres 
piarista iskolavárosnak, Rózsahegynek, (Ruzomberok), továbbá a hradeki, németlip
csei és Likava községi uradalmak tartozékának számító Hibbe, Németlipcse, Szielnic 
háziiparokat űző kiváltságos mezővárosoknak. Zólyomban a besztercebányai 
bányakamara zólyomlipcsei uradalmához 20 helység, köztük 2 oppidum tartozott: a 
Károly Róbert által 1340-ben szabaddá tett és azóta földesurat ismerő, 1200-1300 
szorgalmas „tót” lakosú, kézműveseiről, papírmalmairól nevezetes Zólyomlipcse 
valamint Pojnik. A másik kamarai nagybirtok, a dobronivai uradalom a 18-19 sz. for
dulóján jutott a gróf Eszterházy családtól a kamara kezére. 6 község mellett 4 
szabadalmas mezőváros tartozott ide: a sovány földű Dobronyiva, a kiváltságos 
Bábaszék (Babiná), Tótpelsőc (Pliesovce), valamint Szászi, más néven Németpelsőc.

A hatalmas Rákóczi-Bercsényi birtokok elkobzásával, 1740 után végleg a Kamara 
kezébe került az ungvári uradalom 60 helysége, melyet 6 ispánságba és 2 tiszt
tartóságba beosztva igazgattak. A 19. sz. elejéig azonban csak a Máramaros vár
megyében, a szigeti és huszti tiszttartóságok alá rendelt óriási bocskói uradalom, 
valamint az ungi Ungvár és Nagyberezna és az Újhelyi családtól visszanyert ugocsai 
Tiszaújlak tiszttartóság, illetve a hegyaljai borvidéken Tokaj, mint uradalomfő és 
Tárcái maradtak a Kamara kezén. A többi egykori Rákóczi-birtok mezővárost -  így 
Sátoraljaújhelyt és Tállyát -  az uradalommal együtt időközben eladományozták az 
1803-ban honfíúsított hg. Bretzenheim Ferdinándnak. Az aprósága miatt említett 
sárosi Keczerkosztolány és néhány falucska a Kamara peklin-licsérdi birtokának 
része maradt.

A kamarai uradalmak jogállásának, úrbéri viszonyainak jellemzője volt, hogy a 
királyt mint eszmei birtokost képviselő helyi kincstári hatóságok megtartották a felü
gyeletet a mezővárosok magisztrátusainak legitimálása, a jelentősebb polgári és bün
tetőügyek másodfokú elbírálása és a pallosjog gyakorlása felett. Ugyanakkor eme 
oppidumok tanácsainak mindegyike robotmentesítő szerződést kötött az úrbéri szol
gáltatások teljesítésére és tartós-, vagy örökbérletbe vehette a regálékat is.

4.) A római katolikus egyház az egri főegyházmegye megszervezése, 1804 után 3 
érsekségre (esztergomi, kalocsai, egri), 15 királysági (Besztercebánya, Csanád, Győr, 
Kassa, Nagyvárad, Nyitra, Pécs, Rozsnyó, Szatmárnémeti, Szepesvár, 
Székesfehérvár, Szombathely, Temesvár, Vác, Veszprém), 1 erdélyi (gyulafehérvári) 
és további 3, a Dráván túli (boszniai vagy szerémségi, szegni és modrusi, zágrábi) 
püspökségre és 26 káptalanra szerveződött; volt 4 görög katolikus püspökség is, 
Eperjes, Munkács, Nagyvárad, Körös-Zágráb székhellyel.

1848 előtt -  Dóka Klára (1993) szerint -  1200 településen (köztük 240 pusztán) volt 
-  egyedül vagy közbirtokosként -  egyházi földesúr. Az esztergomi érsekség pl. 1757- 
ben 11 mezőváros, 80 falu és 20 puszta birtokosa volt, a váradi püspökség és kápta
lan az 1760-as években összesen 309, az egri püspök és káptalan 1800-ban 69 
mezővárosban, faluban és pusztán földesuraskodott. Sok oppidum került tehát a kato
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likus egyház birtokába mint érseki, püspöki székhely, illetve püspöki, káptalani 
uradalmak feje, vagy tartozéka. Bár az 1828. évi helységnévtár csak kb. 50 egyházi 
oppidumot említ, Fényes Elek elszórt adatait összesítve jómagunk 62 főpapsági (11 
érsekségi, 25 püspökségi, 21 káptalani, 5 szemináriumi) uradalmat, illetve 77 egyházi 
mezővárost találtunk a 46 magyarországi vármegyében.

Az egyházmegyék székvárosai jogállási tekintetben három csoportba sorolhatók:
a. ) szabad királyi városi kiváltságokkal volt felruházva a hercegprímás Esztergoma 

és több püspöki székváros (Győr, Nagyszombat, Besztercebánya, Pécs, Kassa, 
Nagyvárad, Székesfehérvár, Szatmárnémeti, Temesvár);

b. ) a székhelyek mellett több egyházi birtokú mezőváros jogállású külváros is 
kialakult;

c. ) további 8 egyházmegyei központ -  köztük a felvidéki Nyitra (Nitra), Rozsnyó, 
(Roznava), Szepesvár -  nem kapott szabad királyi városi kiváltságokat. Földesuraik a 
helyi püspökségek lévén közjogilag az oppidumok közé tartoztak, mégis kánonjogi 
okokból, mint főpapi székhelyeket ezeket is civitasnak nevezték. Ez a kettősség sok 
zavart okoz a várostörténészek között, de e magyarázat alapján tisztázható a termi
nológia.

A püspökségek, káptalanok uradalmainak központjai is számos esetben élveztek 
vásártartási jogot és váltak mezővárosokká.

Az esztergomi érsekség 9 uradalmában 13 mezővárost találunk; a Felvidékre esett 
Pozsony egyik külvárosa, Püspöki (Podunajské Biskupice), továbbá Stomfa, a 
szabadalmas nyitrai Érsekújvár (Nővé Zámky) és Gúta (Kolárovo), a barsi 
Garamszentbenedek (Hronsky Benadik), Nagysalló (Tekovské Luzany), a honti 
Nagybörzsöny és Ipolyszalka (Salka). Az esztergomi káptalané volt Szentbenedek 
másik rátája, Flontban Németi (Hontianské Nemce) és Szebeléb (Sebechleby). Végül 
a szemináriumok közül az esztergomi élvezte a honti Bozók fele jövedelmeit, a 
nagyszombati Szent István papnevelde a barsi Csifár és az abaúji Olcsvár falvakból 
igazgatott jószágokat.

Hont megye városi fejlettségű székhelye, Ipolyság (Sahy) birtoklásán a beszterce
bányai és a rozsnyói káptalan fele részben osztozott.

A besztercebányai püspökség Garamszentkeresztből igazgatta 18 helységét, köztük 
Garamszőlős mezővárost. Nyitra püspökének szolgált két oppidum, az elma- 
gyarosodott birtokfő Mocsonok és a módos szlovákok lakta kis Radosna, a nyitrai 
káptalan 13 helységét Szkacsánból irányították.

A Szepesvárban székelő püspök még két oppidumot birtokolt: a kis Grenicet és 
Teplicet.

5.) A szerzetesrendek között közismerten voltak egyrészt szép birtokokat irányító, 
másrészt szegénységi fogadalmat tartó kolduló, betegápoló rendek.

A premontrei rend központja, a Kassa (Kosice) melletti Jászó perjele az abaúji 
Alsó- és Felsőmecenzéf és az ungi Nagykapos (Kapusany), a közeli leleszi rendház 
Királyhelmec ura is lévén jelentős birtokok jövedelmeit élvezte, a bihari váradhegyi 
premontrei kolostor pedig a peceszentmártoni, mezőváros nélküli domínium felett 
uralkodott. A kiváló piarista tanítórend több mezővárost tett iskolavárossá, így a 
Felföldön Podolint és Sátoraljaújhelyt.
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Jellegzetes ősi mezővárosi szerzetesrendek voltak a kolduló ferencesek, akik jelen
tős kultikus szerepet játszottak számos fejlett mezőváros -  Érsekújvár, Fülek, 
Szécsény, Galgóc, Beckó, Pruszka, Szepescsütörtökhely, Zsolna, Nagyszőlős -  és 
környéke életében, de birtokaik természetszerűen nem voltak.

A 18. sz. második felében a szerzetesrendi fennhatóságú oppidumok száma jelen
tősen csökkent. Előbb Mária Terézia a pesti királyi egyetemnek adományozta a fel
oszlatott jezsuiták és más rendek jószágai közül a nyitrai elefánti és kolosi uradal
makban Vágsellyét (§al’a), a 10 községet igazgató szabadalmas Znióváralját és a fél 
bozóki uradalmat, majd II. József 1782-ben újabb 11 oktatással, betegápolással, 
tudományokkal nem foglalkozó szerzetes- és apácarendet is feloszlatott; vagyonuk -  
11 uradalom -  az új katolikus plébániák létesítését szolgáló kincstári Vallásalap 
(Fundus religionarius), illetve a Tanulmányi alap (Fundus studiorum) kezelésébe 
került. Egy részük visszakerült az 1802 körül helyreállított rendek birtokába, de a 
többség, így a barsi Velka Polja, a liptói Szlécs, Varannó mezővárosi, illetve az abaúji 
Mislye, Szkalka községi jogállású uradalomközpontok megmaradtak a „Tudományi”, 
ill. Vallásalap birtokában, a Helytartótanács igazgatása és a Kamara 10 kerületének 
praefectusai gazdasági vezetése alatt.

6. ) A szabad királyi városok testületileg nemes személynek számíthattak, így neme
si birtokokat is szerezhettek. A számos példa közül: Kassának 19, Bártfának 
(Bardejov) 9 faluja volt, Körmöcbánya (Kremnica) birtokolta a stubnyai uradalmat. 
Különleges jelenség, hogy Kassának Forró nevű helysége mezővárosi jogállást 
élvezett és vásárokat is tartott.

7. ) A legtöbb mezőváros világi főnemesi családok uradalmi központjaként a 14-15. 
sz. folyamán jött létre és a századok során vagy megmaradt egyszerű, a környező fal
vaktól alig különböző vásárhelynek, vagy földesuraitól szolgáltatási ked
vezményeket, önkormányzati és regálé-élvezeti jogosítványokat szerezve és 
fokozatosan bővítve, pallérozott, központi szerepet betöltő, városias településsé 
fejlődött. E mezővárosok legfontosabb épületeit a földesurak ódon, vagy barokk 
ízlésű, ápolt kertekkel övezett kastélyai képezték, de itt voltak a majorságok gaz
dasági épületei, a magtárak, borpincék, ló- és tehénistállók, a sertésólak, a juhhodá- 
lyok is, továbbá a földesúri regálékat hasznosító korcsmák, mészárszékek, liszt
malmok, pálinka- vagy serfőzdék, téglavetők, végül a kereskedőknek bérbe adott 
boltok és a magasabb rangú gazdasági tisztek és udvari alkalmazottak, mesterem
berek lakóházai is. Mindezek nagymértékben elősegítették e mezővárosok termékfel
dolgozó és kézműiparának, kereskedelmi központjának kifejlődését és helyi társadal
maik pallérozottá válását.

A főnemesi uradalmak számát elég nehéz megállapítani, mivel több keleti vár
megyéből (Máramaros, Szepes, Temes) nincsenek egykorú, feldolgozható adatok. 
Összesítésünk szerint 1847-ben mintegy 90 főúri nemzetség kb. 305-310 ma
gyarországi uradalom és tartozékaik között 315 mezőváros birtokosa volt, ezen kívül 
3 vagy még több főúri birtokos osztozott 20 közbirtokossági domínium felett.

A 18-19. sz. fordulóján hg. Esterházy Miklós majd fia, Pál volt az ország legna
gyobb birtokú nábobja: szinte az egész országot behálózó hitbizománya, 31 uradalma 
volt, és e birtokokon 55 2/3 oppidum felett uralkodtak. Jószágaik zöme a Dunántúlon,
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Sopron, Moson, Somogy és Tolna megyékben feküdt, de szereztek domíniumokat a 
távoli Nógrádban, Biharban és a Felvidéken is. Utóbbiak közül kiemelendő a nyitrai 
véglesi jószágok tartozékaként a népes, de sovány földű Gyetva és Nagyszalatnya, a 
21 tagú trencséni birtok központjaként Biccse, tartozékaiként Csáca (Cadca), és a 
privilegizált Zsolna (Zilina), a barsi és honti jószágok fejeként a fejlett Léva (Levice), 
és a jó  földű honti Bát (Bátovce) helységük. Dúsgazdagnak számított az Esterházy 
család grófi ága is, 16 uradalomba szervezett hatalmas birtokokkal. Közülük Pozsony 
mellett terült el az ősi Galánta uradalma és Szentábrahám, továbbá egy másik 
jószágfő Cseklész (Bemolákovo és Szene. Birtokukat képezte a trencséni Dománis, a 
zólyomi Szászi, másnéven Németpelsőc, a nyitrai Sempte (Sintava) és szemben, a 
Vág túlpartján a Pozsony megyéhez tartozó Szered jeles és módos mezővárosok.

Az Erdődy grófok urasága alá 9 1/2 domíniumban mintegy 20 oppidum földesurai 
voltak. Az övék volt Vasban 4 uradalom, a Felvidéken 11 egész és 5 fél ráta oppidum, 
így a borsodi Ónod, a nagy nyitrai uradalmak központjai Bajna, Galgóc, Jókő, 
Nagytapolcsány, a csejtei domínium fele rátájával Csejte és tartozékai 
Nagykosztolány, Miava, Ótura, Verbó, továbbá az egész Brezova, Pöstyén, Újváros
ka. Pozsony vármegyében Dejte, Sárosban Gaboltó, végül Trencsénben Lednice, egy 
2 oppidumból és 24 községből álló szép domínium központja.

A Pálffy grófok, a koronázóváros örökös várkapitányai és Pozsony vármegye 
örökös főispánjai a nyugati Felvidéknek mintegy 22 mezővárosa (Pozsonyváralja, 
Somorja, Alsó- és Felsődiós, Alsónyárasd, Boleráz, Cseszte, a birtokfő Dévény, 
Gajár, Grinava, Malacka, Ompital, Récse, Stomfa, Dunaszerdahely, Szomolány, 
Szuha, az Esztergom megyei Bátorkeszi, a nyitrai Bajmóc, Privigye, Németpróna, a 
barsi Oszlány) felett uralkodtak.

Az ősi gr. Csáky család tagjai is szép számú, 13 uradalom birtokosai voltak az 
1840-es években, így az abaúji Gönc, Nagyida és több felsőmagyarországi -  szepesi, 
ill. abaúji -  bányamezőváros: Remete, Gölnic, Káposztafalva, Kluknó, Csütörtökhely, 
Szmizsán, továbbá a trencséni Kiszucaújhely központú uradalom földesurai voltak.

A nemesi birtoklás ősiségen alapuló, elterjedt formája volt a közös birtoklás (con
dominium), melyben nemzedékek sora végrendelet vagy megegyezés szerint, osztat
lanul birtokolta a vagyont és részesedett a közös haszonból. A legnagyobb con
dominium az árvái uradalom volt, amelyhez a megye 6 mezővárosa (Alsókubin, 
Bobró, Namesztó, Turdosin, Trsztena, Velicsna) és 75 helysége tartozott. Thúrzó 
Szaniszló nádor halála után (1625) fiú és lányági örökösei (a hg. Esterházy, gr. Zichy, 
gr. Pálffy, Abaffy, Kubinyi és Meskó családok, a Kamara és a Vallásalap) királyi 
engedély alapján osztatlanul, egységes igazgatással, a közös jövedelmeket megoszt
va, birtokostársként uralták a jószágot.

III. A mezővárosok úrbéri-önkormányzati viszonyának típusai
A mezővárosok jogállását 1848-ig nem határozta meg egységes törvény, viszont 

annál több helyi privilégium és szokás tette változatossá és egyedivé helyzetüket. Az 
1767-es Urbárium ugyan elvileg nem tett különbséget a rendezés hatálya alá vont 
községek és mezővárosok között „belső rend-tartásuk” szabályozása során, mindenütt
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jogot biztosítva a földesuraknak a bíróválasztás ellenőrzésére, az adókivetés igazsá
gos voltának és a számadások helyességének felülvizsgálatára, azonban a gyakorlati 
végrehajtás útmutatója előírta a helységek ősi kiváltságainak, szerződéseinek a 
tiszteletben tartását. Ez az önkormányzati többletjogokra éppúgy vonatkozott, mint a 
földesúri járadékok kedvezőbb teljesítésének és a regálék nagyobb haszonélvezetének 
addig kialkudott és szokásban lévő formáinak fennmaradására.

Mégis az 1767. évi úrbérrendezéstől az úrbéri perek lezárásáig tartó száz év során 
a hatóságok elég egységesen, jogi típusok szerint, a földesuraikhoz, földjeikhez 
fűződő úrbéri viszonyaik, szolgáltatásaik jellege és önkormányzatuk fejlettsége 
alapján csoportosították a civitasokat és oppidumokat.

1. A rendi jog szerint a földesurakkal szemben a legtöbb szabadságot a kiváltságos 
mezővárosok (oppida privilegiata) élvezték. A kortárs statisztikus Bárándy János 
(1843) a nyakatekert földesúri jobbágyős polgárváros megjelölést 71 magyar vár
megyékben, 3 partiumi és 8 horvát-szlavon tartománybeli oppidumra alkalmazta. 
Vajon mi volt ezek jellemzője? Bárándy meghatározása szerint „a polgári ügyek 
intézésére és végrehajtására képes tanáccsal, vagy törvényhatósággal ellátott”, tehát 
rendezett tanácsú -  eredetileg kiváltságos vagy örökszerződéses mezővárosok. A 
valódi választ az úrbéri-önkormányzati viszonyok elemzése adja meg.

A kiváltságos mezővárosok számára a földesúri fennhatóság csupán névleges volt. 
Lakosaik nem robotoltak, terményeik hetedét (septima), vagy tizedét (decima) adták 
és csupán kis, nem változtatható összegű (telkenként 2—5 Ft.) házcenzust — a neme
sek zálogösszeget -  vagy a közösségre kirótt, változtathatatlan összegű summapénzt 
fizettek uraiknak. Emellett a jól jövedelmező regálék (vámok, vásári helypénzek, 
korcsmák, mészárszékek, pálinkafőzdék, malmok stb.) hasznát is kizárólag a 
mezővárosi közösségek élvezték, a névleges földesurak ui. szokásjog alapján lemond
tak e nem kis hasznot jelentő előjogukról. Lényeges, hogy a földesuraknak nem állt 
jogukban kimozdítani a lakosokat házaik, földjeik birtokából, sőt a polgárok saját 
magisztrátusuk előtt szabadon adhatták, vehették egyes ingatlanjaikat. E helységek
ben tehát nem voltak szabott nagyságú úrbéres telkek, nem volt alapjuk az 
úrbéres viszonyoknak. A választott elöljárók — a főbírák, a magisztrátus — taná
csa teljes szuverenitást élvezett a városban élő nemesek és nem nemesek 
közigazgatási és bírói ügyeinek intézésében, sok szabadalmas mezőváros még 
pallosjoggal is élt. Végül az elöljárók önállóan, a földesúri tisztek nélkül vetet
ték ki a közterheket, kezelték a regálé bevételeket, tartották fenn az egyházi 
intézményeket, iskolákat.

Deák Ernő (1989) az 1780-1918 közötti korszakban az alábbi 38 privilegizált 
mezővárost, illetve 1848 után rendezett tanácsú várost mutatta ki a most vizsgált 
felföldi térségben: Beregszász, Dobsina, Duránd, Érsekújvár, Felka, Gnézda, 
Gölnicbánya, Igló, Jolsva, Leibic, Léva, Losonc, Mateóc, Ménhard, Munkács, 
Nagyrőce, Németlipcse, Nyitra, Ólubló, Podolin, Poprád, Rimaszombat, Rózsahegy, 
Rozsnyó, Ruszkin, Sárospatak, Sátoraljaújhely, Somorja, Stósz, Strázsa, Svedlér, 
Szepesbéla, Szepesolaszi, Szepesszombat, Szepesváralja, Szomolnok, Ungvár és Zsolna.

2. A kiváltságos mezővárosokhoz igen közel álló típus a cenzualista, más néven 
curialista mezővárosoké. így hívták, jellegzetes pénzbeli szolgáltatási formájuk után,
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azokat a mezővárosokat, amelyek zömmel kézműves, kereskedő, bányász lakosainak 
csupán allodiális beltelkeik voltak, melyekhez a külső határban nem tartoztak telki 
szántóföldek, rétek, csak esetleg bérelt földek, irtások.

Az úrbéres helységeknél kedvezőbb helyzetet élveztek, mert a háztelkek pénzbeli 
cenzusán, taksáján kívül más szolgáltatással (robottal, kilenceddel, ajándékkal) nem 
tartoztak földesuraiknak. Ez a jogviszony földesurak és szabad költözésű „szaba
dosok” (libertini) között alakult ki, nem úrbéres jellegű volt tehát. A Felföldön Deák 
Ernő ilyennek nevezi Bán, Hibbe, Németpróna, Rajec oppidumokat.

A legforgalmasabb vásárhelyek és céhes központok mellett a királyi kiváltsággal 
felruházott manufaktúrák, kamarai bányák mellett jöttek létre cenzualista 
mezővárosok; Nógrádban pl. Losonc szomszédaiként a posztó- és cukorgyáráról híres 
Gács, valamint a többségében kézműiparosok lakta Losonctugár volt ilyen cenzua
lista helység. Zemplénben a 2700 lakosú Homonna, Liptóban a 2 ezer lelkes kamarai 
birtok Hibbe, Trencsénben a 2600 lelkes Bán(ovce) és a csinos, 3 ezer lakosú Rajec 
oppidumokban az 1767. évi Urbárium mindenkit zsellérnek minősített és szinte min
den családfő kézműiparral, kereskedéssel foglalkozott.

3. A szerződéses mezővárosokat latin szóval kontraktualista, vagy taksás 
mezővárosoknak is nevezték. Mint egy régebbi előadásunkban (1989) hangsúlyoztuk, 
az úrbérrendezés előtt és végrehajtása után is jelentős számban jöttek létre köl
csönösen előnyös úrbéri szerződések. A földesurak és a lakosok közösségei írásos 
kontraktusban megegyeztek egymással a telkek nagyságáról és az úrbéri szolgáltatá
sok teljesítésének mikéntjéről. E szerződések mindig jelentős kedvezményt hoztak a 
paraszti közösségeknek, mert minden esetben a terhes és megalázó robotkötelezettség 
teljes, vagy majdnem teljes egészének a pénzbeli megváltását, továbbá a regálé ha
szonélvezetek többségének az átengedését jelentették. A terményjáradékok ter
mészetbeni beszedése többnyire fennmaradt, azonban a cenzust, summát maga a 
közösség elöljárósága vetette ki, ami fokozta a testület önállóságát. Hangsúlyozandó, 
hogy a szerződéses jobbágyok mindig szabad költözést élveztek.

Az 1767-es országos úrbérrendezés végrehajtási útmutatójának 26. §-a előírta az 
eljáró hivatalos megbízottaknak, amennyiben a lakosok bemutatnak nekik szabad 
költözésű emberekkel, betelepülésükkor örök időkre kötött szerződést vagy „helyesen 
készült” urbáriumot, illetve a lakosok „magukat kiváltságokkal felruházott 
helységeknek állítják”, akkor a megyéknek és a Helytartótanácsnak, illetve az udvari 
hivataloknak alaposan meg kell vizsgálniok ezek szokásban és gyakorlatban létét, a 
kontraktus vagy urbárium szabályos voltát. Ha ez bebizonyosult, a hatóságok elis
merték e szerződések, urbáriumok, privilégiumok úrbérpótló jellegét és további 
érvényben maradását. Ez a gyakorlatban a királynő Urbáriumában előírt terheknél 
kedvezőbb feltételeket -  a robot megváltását, a regálék szélesebb élvezetét -  engedett 
meg a jobbágyoknak. A királynő lehetővé tette, sőt, különösen szorgalmazta is új, 
robotmegváltó szerződések megkötését abban az esetben, ha az alattvalók nem 
parasztok, hanem mezővárosi lakosok (oppidani), nagyobb részt kereskedők és 
kézművesek voltak, és eladdig soha nem szorították őket úrbéri terhekre és 
szerződésekre. Ezek a rendelkezések széles teret nyitottak a mezővárosoknak ked
vezőbb helyzetbe kerülésük, pallérozódásuk előmozdítására, és Bárándy (1843)
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számításai szerint mintegy 50 kiváltságos és közel 300 szerződéses mezőváros élt is 
e lehetőséggel!

E szerződéses (bérlős) mezővárosok Sáros megye kivételével az egész Felföldön 
fellelhetők. Többségben voltak Bars (8), Hont (8), Liptó (9), Nógrád (6), Nyitra (24), 
Trencsén (18), Zólyom (9) vármegyék oppidumai között. A felvidéki megyék 
földesurai alighanem e szerződéses kedvezményekkel is marasztalni kívánták 
mezővárosi lakosaikat.

4. A rendes úrbéri szolgáltatásokat teljesítő úrbéres mezővárosok számát Bárándy 
Magyarországon 296-ban, a Partiumban 6-ban mutatta ki. Ez volt tehát a leggyako
ribb oppidumtípus, de nem tette ki a mezővárosok többségét, csak kb. egyharmadát. 
Voltaképpen ugyanolyan paraszti közösségek éltek ezekben, mint a jobbágy
községekben. A telkes gazdák úrbéres jogállású, katonai, vármegyei, egyházi adóknak 
alávetett telkekhez tartozó, szabott nagyságú szántókat, réteket, szorgalmi földeket 
(szőlőket, irtásokat) műveltek, több-kevesebb jószágot tartottak, a zsellérek pedig 
kapálással, bérmunkával, fuvarozással igyekeztek pénzt keresni.

Az úrbérrendezés után sem változott szolgáltatásaik jellege, mert a robotterheket 
továbbra is vállalniok kellett, tennészetben adták meg a kilencedet, tizedet. A 
járadékok súlya, mennyisége azonban módosult: mint közismert, főleg a korábbi 
robotterheket növelte számtalan úrbéres község, mezőváros esetében a királynő ren
delkezése. Sok termékeny és tágas határú mezővárosban a földesurak helybeli 
majorságának robotigénye akadályozta meg a kedvezőbb, szerződéses viszony létre
jöttét. Fontos hangsúlyozni, hogy nem közvetlenül az úrbéri felmérést (1767-1773) 
követően, hanem -  főként a közbirtokos helységekben — csak a határ arányosítási és 
a tagosítási perek hosszadalmas lefolytatása és befejezése után, az új szabályozás 
szerinti jobbágytelkek kimérésével együtt került sor az Urbárium szolgáltatási mér
céjének bevezetésére, sokszor csak 1800 -1848 között.

Térségünkben többségben voltak Sáros (12), Szatmár (10) vármegyékben, viszony
lag sok ilyen oppidumot találunk még Pozsony (15) és Zemplén megyékben (11). 
Érdekes, de az állandó Alföldre vándorlással indokolható módon a Felvidéken voltak 
azok a vármegyék, ahol egyetlen úrbéres mezőváros sem akadt (Árva, Gömör, Hont, 
Liptó, Trencsén, Turóc, Zólyom), és ahol minden oppidum élvezett valamilyen típusú 
úrbéri-önkormányzati kedvezményt.

IV. A mezővárosok társadalmi-foglalkozási rétegekkel, illetve gazdálkodási-megél- 
lietcsi formákkal jellemezhető típusai

A mezővárosok, mint központi, gazdaság-, kultúra- és infrastruktúra-szervező 
funkciókat ellátó települések, lakosságuk foglalkozási rétegződésének arányait te
kintve általában eltértek a túlnyomórészt parasztok lakta környező falvaktól. 
Közismert a kézműves és kereskedő népesség, a céhek, a vásárok, piacok jelentősége 
a városias településeken, ugyanakkor túlnyomó részükben többségben voltak a 
mezőgazdasági munkákból élő családok. Ugyancsak jól ismert a szakirodalomban a 
monokulturális tennelési formák -  az Alföldön a nagyállattenyésztés, a Hegyalján, a 
Balaton, a Fertő-tó, a Somló és a Mátra lábánál a hatalmas méretű bortermelés, a 
Bánságban, Szatmárban a dohány-, az Alföldön és másutt a 19. században kiterjedő
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zöldség- és gyümölcstermesztés — mezőváros fejlesztő hatása. Voltak azonban olyan 
kedvezőtlen természeti adottságú térségek is, amelyekben a lakosoknak terméketlen 
határuk lévén, kisebb vagy nagyobb mértékben nem mezőgazdasági jellegű, ipari -  
kereskedelmi tevékenységet kellett végezniük megélhetésük biztosítása érdekében.

a) Á llattartás, baromvásárok a felföldeken
A nagyállattartás, a hatalmas marhagulyák, göbölycsordák, szilaj ménesek tartása 

az Alföldre és — talán meglepő módon -  a dunántúli folyók mentén húzódó árterek, 
szigetek dús füvelő rétjein volt jellegzetes és általános. Voltak ilyen vidékek a 
Felvidéken is, így a Morva menti pagonyokon Gajár (Gajary), Nagylévárd (Vel’ké 
Leváre), Malacka (Malacky) szlovák és német ajkú népe is sok szarvasmarhát tartott. 
A Palócföld és a közép-szlovákfoldi megyék mezővárosai közül a honti magyar 
Ipolyszalka sok marhát, juhot tartott, de nevezetes volt gabonája, bora is. Ótura (Stará 
Turá) szlovákjai sok tehenet tartottak és a köpült vajat nagyban értékesítették.

Általánosabb volt azonban a Kárpátok karéján — a Vaskaputól a Fogarasi hava
sokon, a Székelyföldön, a Máramarosi bérceken, a Magas-Tátrán és a Fátrán át a 
Kiskárpátokig -, továbbá a belső, magas hegységek alpesi legelőin a transzhumáló 
juhtartás és a juhtúrókészítés. Korabeli országleíró statisztikák kiemelték, hogy pl. a 
gömöri Tiszolcon is ez számított fő megélhetési formának. Nógrád megyében Divény 
mezővárosa kézműveségben is szorgoskodó tót atyafiai hegyes határaikban sok birkát 
tartottak, brinzát (juhtúrót) készítettek. A hatalmas Zemplén vármegye vegyes (ma
gyar, szlovák és ruszin) lakossága élesen eltérő -  részben alföldi, részben hegyvidéki 
-  teimészeti adottságai folytán több különböző állattenyésztési kultúrát művelt. A 
hegyi mezővárosok közül az 1828-as felmérés szerint sok lovat, tehenet, de juhot és 
sertést is tartottak Butka és Deregnyő szlovák lakosai.

A mezővárosok jelentős csoportja a nagyobb arányú állattartás mellett évről évre 
híres és forgalmas állatvásároknak adott helyet. A „baromvásárokat” az országos 
vásárokat megelőző 2-3 napon rendezték: nem a település központjában fekvő piac
téren -  ahol a gabonát, bort adták-vették és a céhes iparosok rakták ki portékáikat 
sátraik elé —, hanem a külvárosok tágas marhavásár tereire hajtották fel a jószágokat.

Fényes Elek (1847) szerint az 1840-es években Magyarország legnevezetesebb 
marhavásárait Pest, Győr, Székesfehérvár, Debrecen és Nagyvárad civitasok mellett 
Losonc, Pápa és Szene oppidumokban tartották, a legnagyobb gyapjúvásárok szín
terei Pest, Szeged, Győr és Kassa városok mellett Losonc, Nagyszombat, Pápa, Vác 
mezővárosok voltak. A gabona fő értékesítési fórumai nagyrészt más mezővárosok
ban fejlődtek ki: Pest, Győr, Székesfehérvár, továbbá a nyugati kivitel terén 
kiemelkedő Mosonnal egyenlő jelentősége volt Losoncnak a Felföld kenyérgaboná
val való ellátásában, továbbá a morvaországi és sziléziai exportban. Ha képzeletben 
végigjárjuk a reformkori Magyarországot, minden térségben több fontos állatvásárt 
találunk. Az Alföld híres baromvásáraival itt nem foglalkozunk, de ki kell emelnünk, 
hogy a felföldeken is számos nagy forgalmú sokadalmat tartottak. Sokfelé hozott szép 
jövedelmet az a gyakorlat, hogy a gazdák az egyik vásáron megvették, majd fel
hizlalták és 1—2 forinttal drágábban eladták a marhákat.

A Csallóköz és környéke híres állatvásárai közül országos kisugárzású volt a szén-
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ci ökörvásár, de Nagysallón, Nagytapolcsányban, Galgócon, Vásárúton is népes 
sokadalmak voltak. A Morva folyó mentén a jeles marhatartó Gajárban, 
Nagylévárdon és Malackán híres baromvásárokat is tartottak.

A Palócföldön jelentősek voltak a honti Bát gabona- és marhavásárai, Nógrádban 
pedig a balassagyarmati és szécsényi marhavásárok. Keletebbre hires volt marha1 és 
lókereskedéséről Rimaszécs, Szikszó, Toma, a borsodi Sajószentpéter. Az árvái hegy
ormok lábánál Turdosin és Trsztena, továbbá a sárosi Hanusfalva, Héthárs és 
Nagysáros egyike sem volt népes helység, mégis itt tartottak lengyel földről is szépen 
látogatott, híres marha- és birkavásárokat. Nagysáros sokadalmain a húsvéti sonka 
mellett juh- és kecskebőrt, valamint faggyút is nagyban értékesítettek.

A sertéstartás is az ország több távol eső, de hasonló természeti adottságú — makkos 
erdőkben bővelkedő, vagy mocsaras -  vidékén fejlődött ki. A híres bihari és szatmári 
disznótartás fő vásárain kívül felvidéki sertésekkel kereskedtek Rozsnyón, az abaúji 
Nagyidán. Zemplén megyében a gabonavásárairól híres Gálszécs és Homonna mel
lett a sertés adás-vétel helyszínét Zemplén mezőváros piaca képezte.

b) Szőlőművelő mezővárosok
A szőlőművelés a magyar paraszti és mezővárosi gazdálkodásban — a vele 

foglalkozók számát és gazdasági súlyát tekintve is -  a szántóföldek művelése és az 
állattenyésztés után -  a harmadik legjelentősebb ágazatot képezte. Az alapjában önel
látó paraszti, iparosodás előtti társadalom helyi közösségi és családi életében azonban 
lényegesen fontosabb szerepet töltött be a szőlő, és vele szimbiózisban a gyümölcs 
termesztése, mint korunkban. Jól ismert tény, hogy az egészséges víz biztosításának 
sok helyütt szinte megoldhatatlan gondja miatt, és a vallás által ápolt szokások 
következtében a bor nélkülözhetetlen táplálék volt. Emiatt szinte minden család 
törekedett arra, hogy saját borszükségletét megtermelje. A szőlőhegyek helyzete mind 
a határhasználatot, mind a tulajdonviszonyokat illetően különleges volt. A szőlők job
bágytelken kívüli szorgalmi földeknek minősültek, és a vesszőket fáradtságos munká
val telepítő, művelő jobbágyok, mezővárosi polgárok, de még a zsellérek is a Mohács 
előtti századoktól fogva sokkal szilárdabb birtokjogokat élveztek a helységek feudális 
földesuraival szemben: gyakorlatilag szabadon adták, vették, örökölték az intenzív 
művelésük, jövedelmezőségük miatt nagy értéket képező szőlőket. A foglalkoztatási 
viszonyok terén is különleges jelentőséggel bírt a szakértelmet, állandó és minőségi 
munkát igénylő szőlőtelepítés, gondozás, pincészet. Társadalomtörténet-írásunk, 
néprajzunk régen feltárta, hogy a telki földeket nélkülöző zsellérek, kézművesek 
számára egyedülálló bérmunka lehetőséget biztosítottak a szőlőhegyek: kapások, 
urasági vincellérek, kádárok serege kereste így a kenyerét. Végül, de nem utolsó sor
ban a bor, a gyümölcs termésének feleslege az árutermelés kibontakozásának kezde
teitől a társadalom tömegei számára igen jelentékeny pénzbevételi forrást jelentett-  
a helyi negyed-, vagy féléves korcsmáltatás féltve őrzött joga, illeve a teljesen szabad 
hordónkénti kereskedés lehetősége révén.

Ha végigtekintünk a történelmi Magyarország kies, messzi tájain, nagy számban 
találunk olyan falvakat, mezővárosokat, de szabad királyi városokat is, ahol a bor ter
melése és értékesítése éppenséggel a megélhetés, az árutermelés fő forrását képezte,
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vagy legalábbis jelentősebb volt, mint a szántók művelése és/vagy az állattartás, a 
kézművesség. A magyar szőlőkultúra jelentős nagytáji különbségeket mutat, ősi pan
non, franci a-vallon és későbbi német, balkáni hatások mutathatók ki a híres történel
mi borvidékeken a művelésmódok, szőlő- és borfajták terén is. Megvizsgálva a 18. sz. 
második és a 19. sz. első felének adóösszeírásait, országleíró statisztikai műveit, 
képet nyerhetünk az elsődlegesen szőlőtermeléssel foglalkozó mezővárosok 
számáról, termelési sajátosságairól, tulajdonviszonyairól.

A leghíresebb, nemzetközileg is legszámottevőbb történelmi borvidék a hegyaljai 
volt. Minősége, keresettsége folytán hegyaljainak számított Abaúj megye több 
oppidumának (Boldogkőváralja, Gönc, Szántó, Szikszó) a bora is, de sok és igen jó 
nedűt termesztett a szlováklakta Forró és a zömmel mesterségekből élő Szepsi 
(Moldava nad Bodvon) magyar népe is.

Pozsony megyében maga a koronázó város, de még inkább a kisebb szabad királyi 
városok — Szentgyörgy (Sväty Jur), Modor (Módra), Bazin (Pezinok) -  híres szőlőter
melőhelységek voltak. A vármegye 34 mezővárosának a természeti és éghajlati vi
szonyai, földbirtoklása élesen és jellegzetesen eltért egymástól és három fő típust 
alkotott: a csallóközi és Kis-Duna menti síkságok termékeny határán hagyományos 
gabonatermesztés és ártéri állattenyésztés folyt. A hegyvidéki oppidumok határához 
kevés és sovány földek tartoztak, így a lakosok télen a kézműipar, háziipar mester
ségeivel, favágással és fafeldolgozással foglalkoztak, nyáron pedig alföldeken részes 
aratást, nyomtatást, a szőlőhegyeken kapás bérmunkát vállaltak, a kedvező helyeken 
fuvarozással keresték kenyerüket.

Elsődlegesen szőlőből, gyümölcstermesztésből 10 Pozsony vidéki oppidum népe 
élt. Híres és jó bor termett Alsódiós (Dőlné Oresany, 1828-ban 484 pozsonyi mérő)*, 
Felsődiós (Hómé Oresany, 1828=256 p. m.) és Récse (Raca, 1828-ban 989 p. m. volt 
a helyiek, 100 p. m. a külbirtokosok kezén) hegyein. Átlagos minőségű, de sok bort 
és jó gyümölcsöt termesztett Cseszte (Castá, 1828=423, ill. 149 p. m.), Cseklész 
(Bernolákovo, 1828=335, ill. 43 p. m.), Dévény (Devín, 1828=285 p. m.), Grinava 
(1828=460, ill. 199 p. m.), Stomfa (Stupava, 1828=125, ill. 49 p. m.), Szene (Senec, 
1828=851, ill. 432 p. m.) és Szuha (1828=84, ill. 319 p. m.) lakossága.

A nyitrai szőlőtermesztés nem volt országos hírű, igazán egy helység sem élt a 
borából, de jó asztali nedű termett egyes déli fekvésű mezővárosok hegyein, így 
különösen Csejtén (Cachtice), Semptén és Vágújhelyen (Nővé Mesto nad Váhom), 
míg Galgócon, Mocsonokon, Vittencen sok, de közepes jóságú nedűt termesztettek. 
Gyümölcs, főleg szelíd gesztenye termesztéséről volt nevezetes a legészakibb ma
gyarlakta mezőváros, Ghymes.

Bars megyében tágas és jó bort termő szőlőhegyek övezték Garamszentbenedek 
(Hronsky Benadik), és rengeteg gyümölcsfával a fejlett város, Léva (Levice) határát, 
Garamszőlősnek (Rybnik) pedig a kortársak szerint a fő gazdagsága a jó bort termő 
szőlőhegyekben állt.

Hont megyében a németlakta Nagybörzsöny óriási szőlőhegyein nem termettek jó 
borok, de a mezőváros híres volt borvásárairól, a szlovák ajkú Németi (Hontianske 
Nemce) és Szebeléb (Sebechleby) is tágas szőlőhegyeket bírt, de lakói főleg

*p.m.=pozsonyi mérő
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gyümölcsöket termesztettek Besztercebánya és a többi bányaváros piacára. A 
megyeszékhelyen, a magyar ajkú Ipolyságon is jelentőséggel bírt a borászat, továbbá 
a dohány- és dinnyetermesztés.

Bereg vármegyében alföldi agrártelepülések voltak jelentős szőlőhegyekkel és 
gyümölcsös kertekkel: Munkács és Beregszász, ahol sok és híresen finom bort ter
mesztettek, továbbá Bereg, Kászony, Vásárosnamény, Vári. Munkácson sok iparos 
élt, főleg gubások, de a lakosok (1828-ban 3200, 1850-ben 4000 lélek, vegyesen ma
gyarok, oroszok, németek) mégis elsősorban a földből és szőlőkből éltek.

Ung vármegye székhelye, Ungvár forgalmas piacközpont volt, s 1828-ban a 6200 
lakos között 166 nem nemes mester, 68 legény és 35 kereskedő tevékenykedett. 
Fényes (1851) szerint a forradalom idején 8000 lakosa között 2500 zsidó vallású volt, 
16 céhében 423 mester, továbbá 101 kontár dolgozott, 45 kereskedőt írtak össze. Az 
Ung csatornája egy posztó- és gubakallót és egy nagyfűrészmalmot is hajtott, az 
1840-es években posztó, porcelánföld és gyufagyár is épült. Mindazonáltal a lakosok 
egyik -  talán fő -  megélhetési forrása itt is a szőlő volt: az 5082 magyar holdas határ
ban nagy szőlőhegy volt, amely sok, de meszes bort termett.

A borászat képezte a fő megélhetési forrást Szerednyén -  országos hírű, zamatos 
fehér borral. Szegény hegyi település volt Nagyberezna és a kis Szobránc -  míg ter
mékeny, róna határt műveltek a Nagykaposban élő magyarok.

Nógrád megyében a szőlészet a török után csak mennyiségi jellemzőit tekintve 
fejlődött, jó, de nem híres borokat termesztettek Szirákon (1860-ban 355 kát. h.). A 
szlovák Kékkő (Modry Kamen) a török előtti kortól művelt szőlőket, de a bor nem 
volt igazán jó, a lakosok inkább a gyümölcsből és mesterségekből éltek.

A fenti földrajzi csoportosítás egyértelműen bizonyítja, hogy a bor iránti piaci igény 
a felföldi falvak és városok népénél állandó lévén, az ún. köztes övezet sok száz kilo
méter hosszú sávjában (a mai Romániában pl. Nagyvárad, Szatmár és Arad környékén) 
minden megyében egynéhány mezőváros népe számára kedvező lehetőség nyílt a borter
melésre és értékesítésre. így nem csupán a jól ismert történelmi borvidékeken, hanem 
kevésbé neves helységekben is jelentős volt a szőlészet és borászat.

A borkereskedelem jelentősége a 17. század elejétől, a Hegyalja világhírű 
borvidékének kialakulásától fogva az ország külkereskedelmében is kiemelkedővé 
vált. A hegyaljai mezővárosokban lengyel és orosz kereskedők telepedtek le és 
vásárolták fel az udvarok és a gazdag bojárok számára a kedves nedűt.

Fényes Elek (1847) szerint a reformkorban a legfőbb borvásárt a híres borvidékek 
központjaiban -  így Hegyalja tucatnyi mezővárosában, továbbá Budán, Egerben, 
Esztergomban, Pécsett, Ruszton, Sopronban, Szekszárdon, Szentendrén, Villányban, 
valamint a felvidéki, illetve bányavárosi vásárlók számára Nagyszombaton, a honti 
Nagybörzsönyben és Vágújhelyen tartották. Közülük csak 3 volt világi jellegű 
bortermelésre szakosodott szabad királyi város (Buda, Ruszt, Sopron), érseki vagy 
püspöki székhely civitas vagy jelentékeny egyházi uradalmi központ viszont 5 is 
akadt: Eger, Esztergom, Pécs, Nagyszombat és Szekszárd. Jelezve, hogy a nagybani 
borkereskedelemben 1848 előtt kiemelkedő szerepet játszott a bortized bevétel; a 
többség viszont borvidék központjában fekvő egyszerű mezőváros volt, ahol egy-egy 
kelendő nedűket termesztő vidék termése keresett és talált vevőkre.
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Milyen következtetést vonhatunk le a fentiekből? A szőlőtennesztés, mint a földek 
legintenzívebb, leginkább piac- és profitorientált művelési módja a városi 
fejlettséggel arányosan növekvő jelentőséggel bírt. Kis területen is szép hasznot, biz
tos értékesítést jelentett, emellett a gazdagoknak vagyonfelhalmozást, a 
szegényeknek stabil munkalehetőséget biztosított. A polgárosodás és a szőlőter
mesztés tehát egymást erősítették.

c) Kézműiparból, közvetítő kereskedésből, idénymunkákból élő felföldi 
mezővárosok

A századfordulón, kialakulása idején, a várostörténetírás a kor rohamos gyáripari 
fejlődésének, mint a nagyvárosok kialakulása fő jellemzőjének történelmi előképét a 
középkori városok céhes kézműiparában kereste. A két világháború között a faluku
tatás a mezővárosok mezőgazdasági árutermelését -  a gabona, állat, dohány, bor, 
gyümölcs, zöldség piacra való előállítását -  emelte ki fő mezővárosképző szempontként. 
A közelmúltban a funkcionális városszemlélet az árutermelés mellett a piaci és infra
strukturális központi szerepköröket helyezte a kutatások középpontjába, kisebb jelen
tőséget tulajdonítva a kézműiparnak.

A történelmi Magyarország oppidumállományára a sokféleség volt a jellemző, 
mivel az ország jelentősen különböző természetföldrajzi tájegységeiben elhelyezkedő 
kisebb-nagyobb központi települések a sajátos helyi gazdasági adottságoknak 
megfelelő szerepköröket töltöttek be. Mással foglalkoztak az emberek az Alföldön és 
a viszonylag jó földű dombvidékeken, mint a sovány talajú, kedvezőtlen éghajlatú 
perem- és középhegységek vidékein. Nyilvánvaló az is, hogy az eltérő természeti 
adottságú vidékek között -  a területi munkamegosztás gazdasági törvény- 
szerűségének megfelelően -  már a középkorban kialakult a rendszeres árucsere. A 
szükségszerű közvetítő kereskedelmet a török hódítás miatti három részre szakadás 
sem szüntette meg. Csak a mai történelmi térképeken tüntetnek fel ui. hódoltsági 
határvonalat, a valóságban csak a végvárak birtoklása különült el élesen, a megyék 
közigazgatási illetékessége, a gazdasági kapcsolatok, tulajdonviszonyok mélyen 
átnyúltak az ellenséges felek háta mögé. Az alföldi, dombvidéki mezőgazdasági ter
mékek — a kenyérgabona, a bor, a kender, a zöldségek és gyümölcsök, a szarvasmarha 
és a sertés — évről évre szekérre, hajóra kerültek és vásárokon gazdát cseréltek a 
felföldi népesség kézműves szorgalmának műveivel, az épület- és szerszámfával, a 
vas-, fazekas- és takácsipar termékeivel.

A zömmel nemzetiségek lakta -  szlovák, német, román, ruszin -  hegyvidék 
félköríve Németújvártól Sopronig, illetve Pozsonytól Kassán, Ungváron át 
Nagyváradig és le egészen Krassóig húzható meg, és e majdnem félországnyi 
területen sok, jellegzetesen kézműiparral, közvetítő kereskedéssel foglalatoskodó 
mezővárosi közösség alakult ki. Ezek számának, sajátosságainak érzékeltetésére 
teszünk az alábbiakban kísérletet.

Elöljáróban ki kell emelnünk, hogy az 1848 előtti országos és megyei adóösszeírá
sok csupán az opifex (képzett, főfoglalkozású, céhekben tömörült) kézműveseket tün
tették fel, nemigen utaltak az iparűzés másik két szervezeti formájára, a Felvidék fal
vaiban és mezővárosaiban általánosan űzött háziiparra, illetve a korabeli forrásokban
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fabricanak -  és sohasem a marxi terminológiával manufaktúráknak -  nevezett, 
Habsburg családi, illetve magyar főúri tőkével létesült, királyi kiváltságlevelek 
alapján (tehát nemes jogi személyként!) működő, nagy számú kézművest együtt, 
belső munkamegosztással foglalkoztató, gépeket is alkalmazó gyár jellegű üzemekre. 
A családi keretek között űzött honi háziipar jellegzetessége az 1760-1830-as években 
is az, hogy nem hasonlított a Marx által bemutatott, a nyugati tőkés vállalkozásokhoz 
kapcsolódó kiadási (Verlag) rendszerhez, bár a korszerű textilgyárak nálunk sem 
nélkülözhették a bedolgozó fonónők tömegét. Nem is önellátási célú volt, hanem 
kifejezetten pénzszerzés, a cserekereskedelmi termékalap előállítására, a mezőgaz
dasági termelés csekély jövedelme kiegészítése céljából űzték. A háziipar családi, 
községi gazdaságban és költségvetésben betöltött szerepe, súlya a forrásokban szám
szerűen megfoghatatlan, a nevesebb fabrikák állandó és bedolgozó munkásainak a 
száma is csak üzemtörténeti mélyfúrásokból lenne megállapítható, ilyenek azonban 
korszakunkra nem készültek. A korabeli országleíró statisztikai művek -  Fényes Elek 
(1847) és Horváth Mihály (1840) könyvei -  szerencsére lehetőséget biztosítanak e két 
újabb, a céhes ipart már 1848 előtt jelentőségében megközelítő, a polgári fejlődés fel- 
gyorsulásával pedig meghaladó iparűzési fonna elterjedtségének az érzékeltetésére. A 
kézműipar, háziipar a legnagyobb, összefüggő térségben a Felföld különböző 
nemzetiségű lakosai között terjedt el. Hangsúlyozni kell, hogy nem csupán a városi, 
mezővárosi jogállású helységekben, hanem a községekben is. További vizsgálatok 
tárgyát képezi, hogy a mezővárosok kiemelkedtek-e a falvak közül, vagy nem 
érzékelhető lényeges eltérés a két településtípus között...

Nem osztjuk azt a Bácskai Vera (1984) által képviselt véleményt, hogy a város- 
fejlődés gazdasági ösztönzője kizárólag a város és közvetlen körzete mezőgazdasági 
árutermelése lett volna, illetve az élelemben szűkölködő körzetek fogyasztóinak 
vásárlóképessége és igényei sokkal kisebbek lettek volna, minthogy a falusi körzet 
lakosságának a kétkezi munkaerején kivül alig volt eladnivalója. E felfogás szerint a 
hegyvidéki lakosság saját gyártmányú faeszközei, olaja, textiláruja, amivel az orszá
got járták, eleve csekély értékű lévén, a hegyvidéki népek leginkább a termékenyebb 
vidékeken vállalt mezei munkákkal keresték meg kenyerüket és ott is szerezték be — 
cserébe vagy pénzért, olcsón a szükséges gabonát. A részes aratás, nyomtatás bére 
csupán a tennény 1/10—1/13-a volt a 19. sz. első felében, a legtöbb háziipari tennék 
is valóban csak a zselléri életszínvonalat biztosította. Azonban a gabona, a bor és a 
jószágok (szarvasmarha, juh, gyapjú, sertés) áruforgalmának volumene igen jelentős 
volt az országban, a termények többszörösen is gazdát cseréltek, így átlépték az 1828- 
as összeírásból kimutatható píackörzeteket, a megye- sőt országhatárokat is, amíg 
eljutottak a tényleges fogyasztóhoz. Rúzsás Lajos (1974) dunántúli és dél-alföldi 
kutatásai bizonyították, hogy e terménykereskedelemből nem a szabad királyi 
városok, hanem az állandóan szaporodó számú mezővárosok vették a nagyobb 
hányadot.

A felföldi mezővárosok, falvak tömegeket alkotó szlovák furmányosai és jószág
kereskedői is igen aktív szerepet játszottak, vagyonokat szereztek a kupeckodásból. A 
háziipar, a vándoriparosság, a sáfrányolaj-árusítás, a szekeres-tutajos fuvarozás és 
kereskedés, valamint az idényjellegű bérmunkák — favágás és fafeldolgozás,
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szőlőkapálás, részes aratás és nyomtatás -  jövedelmei együttesen biztosítani tudták a 
felvidéki falvak, mezővárosok népének a létfenntartását, a népességmegtartó erőt, 
hiszen ellenkező esetben e térségek elnéptelenedtek volna, amire a leíró statisztikai 
források népességi adataiból egyáltalán nem lehet következtetni. Számos mezőváros 
azonban kifejezetten módos lett virágzó háziipara és kupeckodása révén. Tekintsük át 
megyénként e mezőváros típus nagyszámú esetét.

Pozsony megyében a csallóközi és Kis-Duna menti síkságon a szántók művelése, a 
kiterjedt ártéri állattartás, valamint a gabona- és jószágeladás jelentette a fő 
jövedelemforrást hat tehetős oppidum: Bős (Gabcíkovo), Alsónyárasd (Topol’níky), 
Nagymegyer (Vel’ky Meder), Vajka (Vojka), Diószeg (Sládkovicovo), Vásárát 
(Trhová Hradská) magyar parasztnépének.

A Kis-Kárpátok vagy más hegyek közé szorult szlováklakta mezővárosok -  
Boleráz, Cifer, Dejte, Gajár (Gajary), Nagylévárd, Malacka (Malacky), Nádas, 
Ompital, Szentábrahám (Abrahám), Szentjános, Szered-Újvároska (Sered) -  
határához azonban kevés és sovány föld tartozott, a szőlő vagy nem termett meg, vagy 
csak kevés volt. így a lakosok télen a céhes kézműipar, háziipar különböző mester
ségeivel (szövés, posztókészítés, fazekasság), favágással és fafeldolgozással 
foglalkoztak, nyáron pedig alföldi helységekben vállalt részes aratással, nyomtatás
sal, a nagy szőlőhegyeken kapás bérmunkával, végül a kedvező helyeken a ter
ménykereskedelemhez kapcsolódó fuvarozást vállalva keresték kenyerüket.

Néhány, a polgárosodásban szépen előrehaladott síksági mezőváros, 
Dunaszerdahely (Dunajská Streda), Galánta, Pozsonypüspöki (Podunajské 
Biskupice), Somorja (Samorín) továbbá a kis Csütörtök (Stvrtok na Ostrove) magyar 
népe a telki földek hiánya vagy szűkössége, továbbá a főváros, Pozsony közelsége 
miatt foglalkozott kézműiparral, kereskedéssel, fuvarozással.

Végül különleges, teljesen városi jellegű oppidum volt Pozsonyváralja, melynek 
keresztény lakosai magukat kiváltságos mezővárosnak tekintették, de a Kamara 
szerint taksásnak minősültek. Az 1828-as összeírás az 1574 háztartásfő között 233 
kézművest, 167 iparossegédet, 200 kereskedőt és kalmárt mutatott ki (a zsidó család
fők között 177 kereskedő és 28 alkusz akadt). A vármegye mezővárosai közül tehát 
18-at az iparos-kereskedő típusba sorolhatunk.

Nyitra vármegye 40 eltérő természeti adottságú oppiduma ugyancsak három típus
ba, a fent tárgyalt bortermelő, a mezőgazdasági és a háziiparos-kupeckodó 
települések közé sorolható. A legfontosabb mezővárosokat a köztes övezetre jellemző 
kereskedő, ámközvetítő tevékenység és a jelentős számú kézműves jellemezte. 
Fontos píacközpontként funkcionált Galgóc (Hlohovec), ahol a kb. 4200 szlovák és 
német nyelvű lakos között 1828-ban 232 mester és 98 segéd dolgozott, emellett a 
lakosok élénken kupeckodtak gabonával, fával, faeszközökkel, szarvasmarhával, és -  
főleg -  lovakkal. Hasonlóan lüktető, népességben gyarapodó (1828-ban 5400, 1851- 
ben 5800) vásárváros volt Vágújhely (Nővé Mesto nad Váhom), ahol a hetipiacokon 
igen sok morva kereskedő vásárolt gabonát, továbbá a bor és dohány forgalma is 
kiemelkedett. Emellett sok iparűző (1828-ban 240 mester, 99 legény) és rengeteg 
zsidó is élt itt. A megyeszékhely, a 6600-7000 magyar lakta Érsekújvár (Nővé 
Zámky) is fontos, forgalmas gabona-, marha- és lóvásárokat tartott, míg
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Nagytapolcsány (Topolcany) baromvásárairól, kenyeréről, söréről, sáfrányáról, a 
vagyonos, kézművesektől népes Sasvár (áastín) és a posztósairól híres Szénié 
(Senica) és Privigye (Prievidza) élénk gabonapiacáról volt nevezetes. Piaci alközpont 
volt 1828-ban Bajna, Csejte (Cachtice), Holies (Holic), Németpróna (Nitrianske 
Právno) és Szobotiszt (Sobotiste), míg e forrás szerint Verbó nem minősült központ
nak, jóllehet hetipiacain tömegek adták-vették a gabonát.

Több nyitrai hegyvidéki mezőváros -  így Egbell (Gbely), Jablonca, Miava 
(Myjava) -  szorgalmas szlovák lakosai a bőséges legelőkön sok szarvasmarhát nevel
tek, vajat köpültek, az erdőkben sertéseket hizlaltak, szép haszonnal értékesítették a 
sovány földjeiken megtennő, otthon feldolgozott kendert, lent és lenolajat. Azonban 
mintegy tucatnyi oppidum népét — Fényes Elek (1851) adatközlői szerint — az 
iparűzés és háziipari termékeik értékesítése tette kifejezetten vagyonossá. A bővizű 
hegyi patakok által hajtott liszt-, kalló-, fűrész- és papiros malmok sorát működtették, 
de a legjellemzőbb, hogy igen sokan űztek mesterségeket is. A 9000 lakosú Miava 
népe posztót, szűrt, szitákat készített, a 6300 lakosú Brezova és a 2700 lakosú 
Németpróna finom bőrárukat gyártó tímárairól, vargáiról, csizmadiáiról, Privigye, 
Verbó és Vittenc posztósairól és vargáiról, Ótura (Stará Turá) sok csizmadiájáról, 
vajkereskedéséről, Holies cserépedényeiről volt nevezetes. Jókőn (Dobrá Voda), 
Szobotiszton a híres habán kézművesek ekkorra már katalizált leszármazottai őrizték 
a fazekas és késcsináló hagyományokat. Ezen kívül több helyen (pl. Brezová, Miava, 
Vágújlak) sok pálinkát, rozsolist (égetett szeszt), sört főztek és értékesítettek a pol
gárok. Sáfránnyal és más portékákkal járták az országot Szkacsán (Skacany), 
Nagytapolcsány vándorkereskedői.

Bars megye területén két nevezetes település, Körmöcbánya és Selmecbánya, 
továbbá két kisebb -  Bélabánya és Bakabánya -  jelentette a nehézipar kiváltságos 
központjait. Az első kettő 1828-ban egyben piacközpontnak is minősült. Mellettük 
azonban több oppidum is fontos közvetítő kereskedelmi fórum szerepet töltött be. 
Híres vásárok, piacközpontok voltak Garamszentbenedek (Hronsky Sväty Benadik) 
és Léva (Levice), ahol sok gabonakereskedő élt. Oszlányban (Oslany) is forgalmas 
vásárokat tartottak, Nagysallónak (Tekovské Luzany) pedig baromvásárai voltak híre
sek. Sok mesterember dolgozott Léván (1828-ban 217 mester, 45 legény, szakma 
szerint főleg csizmadiák, kalaposok, szűrszabók), továbbá Aranyosmaróton (Zlaté 
Moravce), ahol a posztósok jelentősége volt nagy.

Zólyom megyében öt szabad királyi város volt, de közülük az 1828-as összeírás 
alapján agrárforgalmi piacközpontnak csak Besztercebánya és Breznóbánya minősült. 
Besztercebánya már a török időkben, majd a 18. században is az alsó-magyarországi 
bányavárosok és a Felvidék középső régiójának, a mai Közép-Szlovákiának a 
kiemelkedő fontosságú gabona- és borvásárhelyeként funkcionált.

A Besztercebányával szomszédos kis Radvány oppidum igen fejlett ipari központot 
képezett. 1850-ben alig 1500 lakosa csak 5 úrbéri telket birtokolt (a többi földjük 
irtvány volt), a 148 házas és 75 másnál lakó zsellér között viszont 169 mesterember 
-3 5  posztós, 27 fésűs, 16 késes, 12 kalapos, 2 aranyműves, stb. -  élt. A kies hegyek 
között posztógyár és több gyufagyár is működött. Évente egyetlen sokadalmat tartot
tak, amelyen gabonát és más terményeket, valamint jószágokat nem is forgalmaztak
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-  ezért nem is minősülhetett az 1828-as forrásokban sem piacközpontnak, sem 
alközpontnak a helység. A Garam menti mezővárosban több portékára forgalmas 
kirakodóvásárt rendeztek, ahol igen sokan fordultak meg. Radványban 1850-ben csak 
2 hagyományos kereskedőt jegyeztek, viszont szinte minden férfi mint kupec vagy 
furmány szorgoskodott, messze földön fuvarozó kereskedéssel keresve kenyerét. Sok 
földműves -  egyben kézműves is -  lakott Zólyomlipcsén, melynek hegyes határában 
köszörűház és 2 papírmalom is üzemelt.

Trencsén megyében a Vág mentén voltak a fő — tutajos és szekeres — közlekedési 
utak. A gyorsfolyású folyó partjai mellett sorakoztak a kisebb-nagyobb vásáros, 
kereskedő mezővárosok: Várna, Zsolna, Teplicska, Bitese, Beszterce, Puchó, Bellus, 
Kassza, Illává, Beckó, nem messze Domanis, Rajec, Bán, a jablonkai hágó alján 
Csáca és Kiszucaújhely. A megyében 1828-ban kimutatható piacközpontok voltak: 
Bán (Bánovce) népes vásárokkal -  a lakosok gyapjúval, gabonával, vassal 
kereskedtek, sok volt köztük a kézműves (1828-ban 147 mester, 3 legény), továbbá 
Bellus, ahol a lakosok zöme szintén mesterember volt (bár 1828-ban csak 11 opifex-t 
mutattak ki), sok fazekasműhely dolgozott. Vágbeszterce hasonló (1828-ban 21 
mester, 4 legény és sok fazekas), de itt kedveztek a viszonyok a mezei gazdaságnak 
is. A Vág menti Bitese (Bytca) is iparos jellegű kisváros volt (1828-ban 228 mester, 
10 legény, 36 kereskedő), számos fazekas és fakereskedő élt itt. Illává is szorgalmas 
mesteremberek (1828-ban 129 mester, 18 legény, 19 kereskedő) városkájaként volt 
ismert, sok varga, több posztós dolgozott, és Pruszkán is sok mesterember élt Fényes 
szerint, bár az 1828. évi összeírás csak 24 mestert és 8 legényt mutat ki.

Igen szorgalmas emberek hírében álltak a puchóiak, posztójukat, cserépedényeiket 
országosan széthordták, a városkában népes vásárokat rendeztek. Rajec is kézműve
seiről volt messze földön ismert (1828-ban 129 mester, 5 legény, 15 kereskedő adó
zott). Húsz év múltán Fényes Elek (1891) a 3000 lakosú „csinos tót mezőváros” 200 
tímárjáról, sok kereskedőjéről, papírmalmáról, a kiterjedt len-, kender- és mézter
mesztésről szól. Az ősi kiváltságokkal bíró, kőfallal körülkerített, városias főterű 
2500 lelkes Zsolna (Zilina) sok iparos lakhelye volt (1828-ban 137 mestert, 6 legényt, 
6 kereskedőt jeleztek), de főleg az élénk bor-, fa-, gabona-, vászonkereskedelem, 
továbbá az „elhíresedett” sör hozott szép jövedelmet. Kiszucaújhely (Kysucké Nővé 
Mesto) is elég forgalmas piacközpontnak számított, főleg a borkereskedelemben 
emelkedett ki, de rengeteg iparos is dolgozott itt (1828-ban a 2129 lakos között 244 
mester, 14 legény, 7 kereskedő!). 1828-ban gyenge piacközpontnak számított a Vág 
parti, 1700 lelkes Várna (Varín): korábban nevezetes, vagyonos iparos és kereskedő 
mezőváros volt, ám a sok tűzvész miatt elszegényedett, így is 55 mester, 3 legény és 
10 kereskedő adózott.

A népes, 4100 fős Csáca (Cadca) 1828-ban alközpontnak minősült, a leíró források 
szerint a sziléziai fő országút mellett fekvő helység szlováksága fuvarozással, bor- és 
főként fakereskedéssel kereste kenyerét, és népes országos és hetivásárokat tartott.

A 200 lakosú, jó földű ősi Beckó oppidumban a szabadságharc idején igen sok 
mesterember szorgoskodott, népes vásárokat tartottak, mégis az 1828-as forrás szerint 
nem is volt alközpont. A csupán 650 fős Dománis lakosai főként kézművességből 
éltek, Kasszán pedig számos posztószövő dolgozott. A Zsolna melletti Teplica 900
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lakosa a Vág menti jó földekből, az erdőkből, továbbá kézművességből, vászon
szövésből, pálinkafőzésből élt, de vásáraik nem voltak nevezetesek.

A hasonló természeti és kereskedési adottságú Turóc megyében 1828-ban piac
központnak számított az 1600 lelkes, 48 mestert foglalkoztató Mosóé (népes országos 
vásárokat rendezett), csupán alközpontnak a még kisebb, 1100 lakosú kies 
megyeszékhely, Szentmárton -  jóllehet Fényes Elek (1851) szerint „hat országos 
vására felette népes”, söre pedig híres volt. Nem messze a Vág partján, az alig 1500 
lelkes kiváltságos Szucsányban is szép számban éltek mesterek, hajósok és fa
kereskedők.

Liptó megyében a vánnegye székhelye Szentmiklós piacközpont volt, 1700 lakosá
nak fele zsidó kereskedőből állt, de élt itt számos iparos is (1828-ban 51 mester és 19 
segéd). A tőle csak egy patakkal elválasztott Verbice 2000 szlovák lakosa is „mester
ségekből, kereskedésből, hajózásból élősködött”. 1828-ban csak alközpontnak 
minősült a 98 falu vásározóit vonzó Rózsahegy (Ruzomberok), de a leíró források 
szerint itt „népes országos és hetivásárokat tartottak”. Kiváltságokat élvező 2500 
lakosa közül sokan cserépedényt készítettek, márványt is faragtak. Hasonló a helyzet 
a 90 falut vonzó 2200 fős, már régen szlovák nyelvű kiváltságos Németlipcsével 
(Nemecká Lupca), ahol különösen sok tímár dolgozott, és szintén jeles sokadalmakat 
és hetipiacokat rendeztek. Az 1200 lakosú Tamóc (Liptovsky Tmovec) és az 
ugyanakkora Szilnic (Selnice) szlovák népe sok lent termesztett, vásznat szőtt, sört, 
pálinkát főzött, de a borsójuk is híres volt. Hibbén a férfiak telente faeszközöket gyártot
tak, asszonyaik sok vásznat szőttek, hasonlóan a bányászatáról híres szentiványbócai 
nőkhöz.

Árva megye 6 kis mezővárosa közül 1828-ban piacközpontnak minősült Alsókubin 
és Trsztena. A hűvös hegyi vidéken e helységekben és Bobró, Velicsna, Námesztó, 
Turdosin oppidumokban, valamint a falvak sorában a szorgos nép sok lent, kendert 
termesztett, amit majd finom gyolccsá és kelendő vászonná feldolgozva messze 
földön, még Moldovában, Bulgáriában és a Krímben is értékesített. Lovaikat, nagy 
számú szarvasmarhájukat a lengyelek által is látogatott Trsztenán, Turdosinban, 
Velicsnán tartott vásárokon értékesítették.

Gömör és Kishont megyében alakult ki a hazai nehézipar bölcsője. A 
bányamezővárosokról alább még bőven írunk, de további két oppidum is sokoldalúan 
fejlett város volt már e korban. Először is a megye és a püspökség székhelye, Rozsnyó 
6000-6100 magyar és német lakosa alig művelt szántókat, viszont gyönyörű 
veteményes- és gyümölcsöskerteket gondozott. Főként kézművességből és 
kereskedéstől éltek: 1828-ban 270 mestert, 25 legényt írtak össze, de a forradalom 
idején már több mint 600 iparos dolgozott -  a legnevezetesebbek a tímárok, vászon
fehérítők, kékfestők voltak -  és jeles kőedénygyár is működött. A rozsnyóiak 
országszerte árulták a mézet, viaszt, vásznat, kereskedtek vassal, piskolccal, borral, 
szalonnával, gyümölccsel. Az itteni hetivásárok nevezetesek voltak gabonára, sertésre 
nézve.

Rimaszombat (Rimavská Sobota), a Felföld egyik legvirágzóbb városa 8000, több
ségében református magyar lakosa is igen szorgalmas életet élt. A hetivásárok főleg a 
gabona- és lókereskedés terén emelkedtek ki, polgáraik a rozsnyóiakhoz hasonló tér-
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ményekkel országszerte kereskedtek. A tömegesen űzött kézműiparban (1828-ban 
296 adózó mester, 89 legény) híresek voltak a nyergesek, guba- és pokróckészítők, 
ötvösök, gombkötők, kelendő az asszonyok búzakenyere.

Több kisebb gömöri mezőváros kézműveseinek száma, termékeik minősége révén 
vált nevezetessé. Jolsva (Jelsava) határa szűk és terméketlen, hegyes lévén, a lakosok 
csak a gyümölcskertekben jeleskedtek, ezért többen éltek kézművességből és 
kereskedésből mint a földből. A 600 kézműves között híres tímárok, fazekasok, 
posztó- és gubakészítők dolgoztak, a vásárokat 40 falu látogatta. Pelsőc (Plesivec) 
határa bőven termett, de a magyar ajkú lakosok itt is főleg kézművességgel foglalkoz
tak. 1828-ban Ratkó (Radková) mezőváros elöljárói is csak maguk említették 
vásáraikat. Mindazonáltal sokféle mesterséget űztek, mert az 1600 lakos között 104 
tímár és cserzővarga, 150 posztós és gubás dolgozott, a patakokon több kalló és 
lisztes malom járt. A 2500 magyar lakta Putnok 1828-ban még csak maga jelezte 
vásártartását, de Fényes szerint 1848-ban már szép jövő elé néztek, főleg 
gabonakereskedésük révén, emellett földjeik és szőleik is bőven voltak. Rimaszécs 
(Rimavská Sec) vásárai a marháról, és főleg a lovakról voltak nevezetesek, a lakosok 
lúdtollal kereskedtek.

Sáros megyében a három ősi és kies város, Eperjes, Bártfa és Kisszeben mellett 12 
kis mezőváros volt. Népes vásárokat tartottak (1828-ban alközpontok voltak), sok 
tímár, csizmadia, varga, gubaposztós dolgozott Hanusfalván (Hanusovce), a 2500 
lelkes Nagysároson (Vel’ky Saris) és a 2300 szlovák és ruszin lakta Zboróban; 
Kurima lakosai vásznat és gyolcsot készítettek.

A Szepességben -  közismerten a 13. sz. óta -  szép, szabadságokkal felruházott 
szász—cipszer városok álltak, és virágzott a kézműipar, a kereskedelem. A 18. század 
második felében és a 19. században a korábbi ütemes fejlődés megállt, a földművelés 
szerepe nőtt, de a hagyományos kézműves szakmákat továbbra is szorgalmasan űzték. 
A 16 kiváltságos koronái szepesi városban 1828-ban összesen 30 000 német és 
szlovák nyelvű ember élt, míg két szabad királyi város, Lőcse és Késmárk mellett a 
vármegye területén 17 oppidumnak csak 28 000 lakosa volt. Igló a 16 szepesi város 
kerületének közigazgatási központja és legnagyobbika (1828-ban 5900, 1850 körül 
6200 lakossal) rendezett utcáival, jeles középületeivel az egyik legpolgárosodottabb 
kiváltságos oppidum volt Magyarországon. Inkább ipara: cserépedény-, tégla- és 
papírgyára, liszt-, fűrész- és kallómalmai tették híressé, de erdős határában számos 
kitűnő terméket előállító vas- és rézhámor is üzemelt. A hegyekben 4 réz és gálic 
aknát műveltek, s kitermeltek ritka, értékes festékkobaltot is.

A kisebb mezővárosok között a fő foglalkozást tekintve voltak bányavárosok — 
ezekről alább lesz szó -  és kézművességet is űző helységek. A „fejémép” a sok lenből 
gyolcsot szőtt és vele kereskedett. Népes, lengyel földről is látogatott vásárokat ren
deztek a Poprád menti, közel kétezer német lakosú Bélán, a Dunajec parti 1200 lelkes 
Ofaluban (Stará Vés), virágoztak a határban a lenföldek, pörögtek az orsók, csattog
tak a szövőszékek a 720 lakosú Duránd, az 1500 fős Felka, az 1000 fős Menyhárd a 
700 lelkes Ruszkinóc és a vagyonosnak mondott, igen sok takácsáról nevezetes 
Poprád polgárházaiban. A 2400 lakosú, inkább földműves Leibitz (L’ubica) is híres 
volt közönséges és finom posztójáról. Szorgalmas cipszer mesteremberek és
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kereskedők dolgoztak az 1300 lakosú Gnezdán, jól jövedelmező bőr, gyolcs és 
méhser kereskedést űztek a 2000 lelkes Lublón. Ugyanezen helységekben, de 
leginkább Bélán, Durándon, Felkán, Mateócon, Menyhárdon, Sztrázsán, 
Szombathelyen, Poprádon a legjobb borovicskát párolták, emellett jó sört is főztek és 
nagy haszonnal árulták.

Bereg vármegyében hegyi települések voltak: Bilke, melynek lakosai vasbányák
ban, sóbányáknál, sófuvarozással, fűrészmalmoknál keresték szűkös kenyerüket, 
hasonló volt két szegény, sovány foldű helység, Szolyva és Alsóverecke is.

A palócföldi magyarok a korabeli leírások és a néprajzi kutatások szerint nemigen 
foglalkoztak háziiparral, kupeckodással: e téli munkákat, valamint a nyári fő 
dologidőben a részes aratást és nyomtatást etnikai munkamegosztás-jelleggel rábízták 
a terméketlen vidékeken élő „tót atyafiakra”.

Nógrád festői északi hegyei között Kékkőn (Modry Kamen) sok szlovák kőfaragó 
és kőműves élt, akik az országot járva vállaltak építkezési munkákat. Divény (Divín) 
határához kevés szántó tartozott: az igen szorgalmas lakosok ezért mind értettek a 
szita- és rostakészítéshez, a fazekassághoz és a hordókészítéshez is, az asszonyok 
pedig kelméket készítettek.

Különlegesen fontos és híres kis iparűző mezőváros volt Gács (Halic), ahol a szép 
kastély alatt az 1760-as évek óta működött a Forgách grófok országos, sőt 1840 után 
európai hírű gyapjúszövet- és posztógyára. A királyi kiváltságos részvénytársaság az 
1820-as években 100-200, az 1840-es években 600-700 munkást foglalkoztatott, 
emellett mintegy 50 gácsi fazekasmester a saját házában dolgozott. Telki földek, 
szőlők nem lévén, ez a mezőváros ipartelepnek nevezhető, vásárai azonban nem 
voltak jelentősek, inkább Losoncra jártak.

A vegyes ajkú, de magyar vezetésű Losonc (Lucenec), és a vele egybeépült, csak 
egy patakkal elválasztott Tugár a Felföld egyik legfejlettebb kulturális, kereskedelmi 
és kézműipari központja közepes népességű (1828-ban 3000 ill. 800, 1847-ben 4300 
ill. 1100 fős), de fejlett városi település volt. Országos vonzású gabona-, gyapjú és 
marhavásárairól, rengeteg kitűnő iparosáról (1828-ban 191 és 61 mester, 78 és 12 
legény, 9 és 3 kereskedő, 1835-ben 421 mester, 1851-ben 414 mester, 12 kereskedő) 
volt nevezetes az ikerváros, a református kollégium híre-neve révén pedig „a Felvidék 
Debrecenének” nevezték.

Fiont megye két piacközpontja közül az alig 1400 magyar lakta megyeszékhely, 
Ipolyság (§ahy) a későbbi leírások szerint fontos, sok terméket forgalmazó vásárhely 
volt, és bár számos mesterember (1828-ban 71 mester, 25 legény) is élt itt, a nép 
főként a termékeny, homokos földeken inkább gabona-, dohány-, dinnye- és borter
mesztésből tartotta fenn magát. A szlovák Bát (Bátovce) gabona- és marhavásárairól 
volt nevezetes, a kézművesek száma (1828-ban 35) itt nem volt kiemelkedő.

d. A bányamczővárosok
Az oppidumok különleges típusát képezték a bányamezővárosok (oppida metallica, 

oppida montana). A közismert 8 királyi bányaváros mellett ezek létezése sem nagyon 
tudott, pedig több tucatnyi, a korabeli Magyarország egymástól távoli bányavidékein 
kialakult kiváltságos településről van szó, ahol igen jövedelmező, sokrétű bányásza
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ti, kohászati és fémipari tevékenységet folytattak, és lakosságuk társadalmi 
összetétele is érdekes sajátosságokat mutatott.

A nemesfémek, ércek és a só kitermeléséből a királyi kincstár számára alapvetően 
fontos jövedelmek származtak. A bányajog ún. királyi nagyobb haszonvétel (benefí- 
cium regale major) lévén a bányák királyi tulajdont képeztek, és a bányász- 
településeknek is zömmel a Királyi Kamara volt a földesuruk. Léteztek azonban 
magánföldesúri bányamezővárosok, falvak is: ti. ha magánbirtokosok földjein talál
tak aranyat, ezüstöt, rezet stb., a Kamara haszonbérszerződést kötött a nemesurakkal, 
akik a bányaadót (urbura) megfizetve -  és elismerve, hogy a kiásott nemesércekkel 
maguk nem kereskedhetnek, hanem kizárólag a Kamarának adhatják el szabott áron 
-  számos bányát nyithattak és szép haszonra tehettek szert.

A bányászok ősi, a Kamara rendelete által a 18. sz. elején eltörölt, de 1820-ban újra 
bevezetett kiváltságai közé tartozott a kizárólag saját bányahatóság alá rendeltség, a 
mentesség a személyi adóktól, katonáskodástól, beszállásolástól, előfogattól, ami 
elősegítette a bányászok nemzedékeinek fennmaradását.

A szakirodalom Wenczel Gusztáv nyomán a „bányavárosok” három típusáról: 
szabad királyi, királyi és földesúri bányavárosokról beszél. A „királyi bányavárosok” 
azonosak az oppida metallica (montana) típussal, de helyesebb elnevezésük lenne a 
kamarai bányamezőváros. A „földesúri bányavárosok” jogállása és igazgatása 
valóban megegyezett a mezővárosokkal, de a kamarai bányakerületek fennhatósága 
kiterjedt az itteni bányákra, kohókra is.

A Királyi Kamara az ország bányáit négy bányakerületbe beosztva felügyelte és 
igazgatta.

1.) A legnagyobb múltú, még az Árpád-korban kialakult és kiváltságolt, 
Selmecbánya székhelyű alsó-magyarországi bányakerületben volt 7, királyi szabad
ságokat élvező bányaváros: Selmec-, Körmöc-, Beszterce-, Béla-, Baka-, Új- és 
Libetbánya. A sok tízezer márkányi ezüstöt, aranyat, rezet, ólmot, továbbá vasat és 
ritka érceket kitermelő bányákban és kiolvasztó kohóknál, hutáknál, hámoroknál 
1840 körül 10-12 ezer — a magánműhelyeket is beszámítva kb. 20 ezer — ember dol
gozott. Igazgatásilag e kerülethez tartoztak a Besztercebánya melletti, 1400 szlovák 
bányász által benépesített Úrvölgye (Panská Dolina) kamarai bányamezőváros és a 
350 lakosú község, Tajova is, ahol a legfinomabb réz- és ezüstolvasztók működtek. A 
selmeci érceket a Garam-parti, 1000 lakosú Zsamőca (Zamovice) mezőváros 
olvasztójába szállították, míg a Besztercétől keletre fekvő, hasonló népességű Pojnik 
oppidum határában is nevezetes kamarai vasbányák, kohók és hámorok működtek.

A legnagyobb liptói vasbányák székhelyei voltak: a 400 lakosú Hradek, egyúttal a 
kamarai prefektura és vasügyi hivatal központja, a 2200 lelkes uradalomfő 
Németlipcse, ahol nemesfémeket már nem, vasat és antimont még sokat bányásztak, 
továbbá a nagy fűrészmalmokat üzemeltető 1100-1200 lakosú Tamóc és Szielnic, 
valamennyi kamarai mezőváros (egyúttal jeles vásárhely). Ugyanitt találunk még két, 
arany- és ezüstbányáiról híres szomszédos oppidumot: az 500 lakosú Királybóca a 
Kamara, a 600 lelkes Szentiványbóca viszont — ahol a szorgalmas lakosok az üveg
hutánál dolgoztak és vászonszövéssel is foglalkoztak — a Szent-Ivány család birtokát 
képezte.
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Végül a Vallásalap birtokaihoz tartozó, 2300 német lakosú, barsi Velka Polja 
(Hochwiesen) mezővárosban is „nem megvetendő” ezüst-, ón- és ólombányák 
üzemeltek, de a források nem nevezik bányamezővárosnak.

2.) A felső-magyarországi bányakerület székhelye Szomolnok; az illetékességi 
területén -  Szepes, Gömör, Torna, Abaűj, Sáros, Zemplén, Borsod vármegyékben -  
fekvő jelentősebb helységek mind szabadalmas bányamezővárosok voltak. A kb. 4 
ezer német polgárral, ún. Gründlerrel benépesített csinos szepesi bányavárosban, 
Szomolnokon (Schmölnitz) működött a kamarai bányakerületi főfelügyelőség és 
törvényszék, egy bánya- és pénzverőhivatal, egy-egy bánya-, kohó- és erdőigaz
gatóság, továbbá postahivatal. A bányászpolgárok 1806 óta színházat tartottak fenn, 
éves kalendáriumot adtak ki. Meglepő módon e fejlett ipari központban, ahol már az 
1828-as összeírás is 80 önálló kézművest regisztrált, 1848-ig nem tartottak országos 
és hetivásárokat, csupán 1860 után hirdettek évi 5 sokadalmat. A mellette lévő, de 
önálló katolikus plébániát képező Szomolnokhután mintegy 1400-an éltek és dolgoz
tak a híres rézolvasztókban, hámoroknál, a rézpénzverő házban, továbbá 1828-ban
15-en önálló kézművesként.

A szepesi Gölnic helyettes bányaigazgatósági és bányatörvényszéki székhelye 
népesebb volt a fölérendelt Szomolnoknál is: szlovák és német lakossága az 1825. 
évi 4600-ról 1850-ig 5000-re növekedett. Gazdasága alapjait a 6 vas- és rézbánya, a 
3 vaskohó, 2 vashámor és a híres vasszeggyártás képezte: 1828-ban 240 kézművest, 
köztük 124 kovácsot mutattak ki, 1850 körül 22 műhelyben 175 szegkovács, továb
bá 4 rézkovács is dolgozott. Országos vásárokat nem rendeztek itt, viszont 1828-ban 
már heti két napon tartottak piacot, ami a lakosok állandó élelmiszerigényét jelzi. A 
tehetős és művelt közösség földesuraitól, a gróf Csáky családtól 1838-ban úrbérileg 
örökösen megváltotta magát és szabad várossá vált, sőt 1844-ben elérte a „szabad 
királyi bányavárosi” rang odaadományozását is -  pallosjoggal -, azonban ennek 
becikkelyezésére már nem került sor.

A Csáky nemzetség, továbbá az itteni szép kastélyában élő Gundelfingerek uralkod
tak az 1800 főnyi, vegyesen szlovák-német Krompach (Korompa) bányavároson. A 
serénykedő Gründlerek a bányákban, a vashámoroknál dolgoztak, emellett gyolcsszövés
sel, zsindelykészítéssel is foglalkoztak. A 17. sz. végétől két országos vásárát jelzik 
a kalendáriumok. 1845-ben e módos város is örökváltság szerződést kötött 
földesuraival. Jeles réz- és gálicbányák voltak három, alig ezer lakosú ruszin falu 
határában is: a Csáky-birtok Szlovinkán 8 aknában, a Máriássyak által birtokolt 
Zavadkán és Paracson (Pórács) 2 aknában dolgoztak. Nem ismeretes, hogy e 
községek is élvezték volna a bányászok minden kiváltságát.

A szepesi német kamarai bányamezővárosok közül a 2500 lakosú Svedlért 
rézbányái, papír- és lisztmalmai, valamint a határához tartozó 600 lelkes Altwasser 
vaskohói és hámorai, az 1500 fős lakosságú Stószt pedig gazdag vasbányái és 
hámorai tették híressé. Az 1828-as országos összeírás előbbiben 331, utóbbiban 86 
bányászt, továbbá 20, illetve 33 kézművest regisztrált. Wagendrüssel (Merény) -  
2400 lakos -  jeles vasbányái és hámorai magánföldesurakat, a Máriássy nemzetséget 
illették. A lakosok 60 éves jogvédő pereskedést zártak le úgy, hogy 120 ezer forinttal 
megváltották magukat a földesúri terhektől. A 2100 lelkes Remete (Einsiedl, Mnisek)
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gazdag vasbányái, ahol 1828-ban 198 bányászt és 50 iparost írtak össze, a Csákyak 
tulajdonában voltak. E város tehetős Gründler polgársága előbb 1794-ben a kisebb és 
nagyobb királyi regálékat vette örökbérletbe, 1839-ben pedig 138 ezer forinttal telje
sen megváltotta földesúri terheit. Svedléren, Stószon és Remetén régtől fogva 1-1 sokadal- 
mat rendeztek évente, 1863-ban Remete és Merény már 4-4 országos vásárt tartott.

Gömör, Abaúj és Borsod vármegyék kamarai, illetve koronabirtokot képező 
szabadalmas bányamezővárosai a magyar vasipar ekkoriban rohamossá való 
fejlődésének -  Krassó megye mellett -  fő színterét képezték. A mintegy 5 ezer lelkes, 
vegyes szlovák-német Dobsina szabadalmas bányamezővárosban a föld mélyéből a 
nagy tömegű vasérc mellett sok rezet, cinóbert, azbesztet is felszínre hoztak, híres 
volt az itteni papírmalom is. A 4 sokadalom jelentős forgalmat bonyolított le. A 
közeli, szabadalmas Csetneken készült a helyi bányákból kitermelt legjobb minőségű 
vas az országban. Eme oppidum szlovák lakossága az 1828 körüli 1650-ről 1850-ig 
2300 főre nőtt, majd a recesszió miatt 1863-ig 1250 főre csökkent. A virágkor az 
1840-es években bontakozott ki, amikor a sok köznemes és módos polgár lakta város
ban 200 kereskedő és iparos is dolgozott, a lakosok élénk vas-, bor-, gabona-, sza
lonna- és sajtkereskedést bonyolítottak, vállaltak hosszú fuvarokat is. Tiszolc 
(Teisholz) a reformkorban 3200 lakosú vegyes szlovák-német bányamezőváros volt, 
jelentős gránit-, márvány- és vasbányákkal, nagy teljesítményű királyi vashá
morokkal, híres papínnalmokkal, jó nevű posztósokkal. A lakosok kiválóan értettek a 
juhsajt készítéséhez is. A piactéren évente 4 forgalmas országos vásárt rendeztek, a 
város evangélikus püspöki székhelyként és jeles iskolavárosként is központi szerepet 
játszott.

Az abaúji Alsómecenzéfet, a jászói prépostság ősi, 3300-3400 német által 
benépesített birtokát is oppidum metallicum ranggal illette Ludovicus Nagy 1828-as 
helységnévtára. Összenőtt a szintén német és hasonlóan a jászói apátság jószágát 
képező, 2000 lakosú Felsőmecenzéffel, ahol a vashámorokban nagy tömegű patkót, 
tűzhelyt állítottak elő. Kassa városa volt a földesura a 700 fős népességű Hámor 
községnek Abaúj és Szepes határán, ahol jelentős vasbánya és hámor termelt.

A gömöri Rozsnyó közvetlen határában nem művelték már a középkorban oly jeles 
nemesfémbányákat, csupán némi „piskolcot” (mercuriumot), cinóbert, festékkobal
tot, kénesőt ástak ki a földből. A 6100 főnyi, többségében magyar lakosságú város 
elsősorban mint püspöki székhely és több jeles egyházi és világi, katolikus és evangé
likus tanintézet fenntartója volt kiemelkedő. A rozsnyóiak többsége kézművességből 
és kereskedelemből élt, a város több, mint 600 iparosa közül kiemelkedtek a tímárok, 
a kékfestők, a gyertyakészítők, keresettek voltak kőedénygyárának cikkei is. A város 
méretéhez képest óriási kereskedelmét évi 3 országos vásáránál nagyobb mértékben 
a forgalmas hetivásárokon bonyolította le.

Jászó, a Kassa melletti 1600 lakosú magyar mezőváros hajdan bányaváros volt, de 
csak a híres márványbányák maradtak fenn. Földesura maga a helybeli híres pre
montrei prépostság volt. Nevezetes, a kassaiakkal vetekedő vashámora volt, ezen 
kivül is számos mesterember dolgozott a városban. Négy országos vására fontos szín
tere volt az Alföld és Felföld közötti sertéskereskedelemnek.

A borsodi nehézipar egyre terebélyesedő központja Diósgyőrben és hatalmas, 30
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ezer magyar holdas bükki erdeiben alakult ki. Az ősi koronabirtokot képező 
mezővárosban 1828-ban kb. 3200, 1850 előtt 2900, 1863 előtt 3050, zömmel magyar 
lakos élt, kamarai prefektura működött. Fényes Elek szerint 1848 körül a népesség 
változatos társadalmi összetételű volt: nemes és honoratior 203 családfő volt, a 20 
1/8 úrbéri telken 137 jobbágycsalád szorongott, szőlő- és gyümölcstermesztéssel, 
fuvarozással egészítve ki kenyerét; a 34 mesterember 20 segéddel és 11 inassal dol
gozott, egyetlen kereskedő tevékenykedett. A lakosság zömét rendi csoportosítás 
szerint a 450 házas és 20 házatlan zsellér képezte, akik a különböző bérmunkákból, 
így mész- és faszénégetésből, fuvarozásból, gyári munkásként, szőlőkapálásból éltek. 
A mezőváros határában, a Bükk mélyén négy nagy gyár működött. A diósgyőri papír
gyári részvénytársaságnál átlagosan 70-80 helybeli munkást foglalkoztattak, kitűnő 
minőségű terméket állítottak elő. Az Újhuta-gyertyánvölgyi, magáncégként működő 
üvegkemencénél 9 munkás fehér és zöld üvegeket, táblaüveget gyártott, a Kamara 
szomszédos répáshutai telepén 20 favágó és hamuzsírégető dolgozott. A kies fekvésű 
Szinva patak hajtotta Alsó- és Felsőhámor korabeli szinten grandiózus vasolvasztó 
kemencéje mellett működő tíz gépkalapácsnál 90 képzett vaskohász és 40 állandóan, 
illetve 20-30 időszakosan foglalkoztatott favágó, szénégető, kőműves, fuvaros dol
gozott. E gyár részvényeinek többségét a kincstár, kisebbségét magánszemélyek bir
tokolták, ezért a bányatörvény szerint a szomolnoki bánya-főigazgatóság gyakorolta 
a felügyeletet.

Ugyanezen bányakerülethez tartozott végül a sárosi Sóvár kamarai mezőváros ősi 
sóbányája. A 2700 lakos közül 150 férfi a régi, híres sófőzdében dolgozott és évente 
több, mint 100 ezer bécsi mázsa sót párolt, sokan pedig a kamarai erdőkben fát vág
tak a medencék fűtéséhez. E bányamezővárosok és községek kiemelkedő jelentőségű 
érdekképviseleti szerve volt az 1748-ban alakított Felsőmagyarországi Bányapol
gárság, melynek illetékessége kiterjedt Szepes, Gömör, Abaúj, Sáros megyék 
bányásztelepüléseire, a nemesfémbányák mellett a réz-, kobalt- és antimonbányákra 
is. Már 1752-ben elérték, hogy a kamara kedvező áron vegye át a kitermelt érceket, a 
napóleoni háborúk alatt pedig katonaállítási mentességet szereztek, amiről később 
önként és hazafiságból mondtak le. E szövetség híres elnöke volt 1827-1872 között 
gr. Andrássy György, a nagy gömöri vasgyár-telepítő. A harmadik, nagybányai és a 
negyedik, krassói bányakerületek 3, illetve 7 bányamezővárosának tárgyalását koráb
bi tanulmányunkra (1995) utalva most elhagyjuk. Összességében tehát Magyarország 
kamarai tulajdonban, vagy legalább kamarai igazgatási felügyelet alatt lévő 
bányamezővárosainak a száma elérte a 35-öt, összlakosságuk pedig a 72-75 ezret. Az 
ország kamarai és magánbányáiban, kohói és hámorai mellett -  Florváth Mihály 
(1840) forrásai szerint -  a 19. sz. első felében mintegy 50 ezer bányász és munkás 
dolgozott. Teljes joggal tekinthetjük tehát ezeket a sajátos kiváltságokkal felruházott, 
külön igazgatási szervezet alá rendelt, jellegzetesen iparosodott, a polgárosodás alap
jait megteremtő településeket a mezővárosok sajátos típusának.
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Czoch Gábor

Kassa polgársága a 19. század első felében1

A magyarországi 19. század eleji urbanizációs folyamat kapcsán a szakirodalom 
elsősorban két fontos jelenséget emel ki.2 Egyrészt ezekben az évtizedekben 
emelkedik ki a többi város közül Pest-Buda, és válik az ország tényleges fővárosává. 
Növekedésének dinamikája jóval erősebb, mint a 18. század utolsó harmadában még 
vele közel azonos lakosságú Pozsonyé vagy Debrecené, illetve a többi regionális 
központé. A másik fontos jelenség a városállomány területi átrendeződése, annak 
következtében, hogy az ország gazdasági életének súlypontja a szélekről fokozatosan 
a központi részekre, elsősorban az alföldi térségre tevődik át. A települések lélek- 
számának alakulását vizsgálva a 19. század elején a főváros mellett elsősorban a nagy 
alföldi népességkoncentrációk kifejlődése, zömükben mezővárosi jogállású 
helységek növekedése a meghatározó.

A rendi alkotmány értelmében teljes jogú városnak csak a szabad királyi városok 
minősültek, és csak ezek a települések rendelkeztek országgyűlési képviseleti joggal. 
1790 és 1848 között azonban nem került sor újabb települések városi rangra 
emelésére, a korábban szerzett kiváltságok megvonása viszont elképzelhetetlen volt.3 
Ennek eredményeképpen a 19. század elején a tényleges városi szerepkör és a város 
jogi fogalma egyre jobban elszakadt egymástól. Míg egyes dinamikusan fejlődő, 
komoly városi funkciókat ellátó települések nem kaptak városi privilégiumot, addig 
számos szabad királyi város, bár korábbi jelentőségét elvesztette, változatlanul a tel
jes jogú városok köréhez tartozott, és megőrizte országgyűlési képviseletét. A legtöbb 
ilyen település a középkori Magyarország legvárosiasabb területén, a Felvidéken 
feküdt. Az Alföld dinamikus városodásával szemben a felvidéki városállomány súlyá
nak csökkenése jól megmutatkozik, ha a mezővárosok lakosságától el is tekintünk, és 
csupán a szabad királyi városok népességének alakulását hasonlítjuk össze. Míg a 18. 
század vége és a 19. század dereka között az alföldi részek szabad királyi városaiban 
a népesség közel 75%-os növekedésen ment keresztül, addig Felső-Magyarországon, 
bár ott jóval több volt a szabad királyi város, a népességük csupán 15%-kal 
emelkedett.4

A rendi alkotmány értelmében polgárnak csak a szabad királyi városok polgárjog
gal rendelkező lakossága minősült. Ahogy azonban többek között Bácskai Vera rámu
tatott, a 19. század első felében a valóságos városi szerepkörnek és a város jogi 
fogalmának szétválásából következően „a polgár jo g i fogalma sem azonosítható a 
városi funkciók betöltésében fő  szerepet játszó társadalmi réteggel, s még kevésbé a 
tőkés rendszer kialakulását előkészítő polgári elemekkel,”5 Egyrészt, mivel a polgár
jog a tényleges városi funkciót betöltő települések egy részében nem létezett, továb
bá, mert ekkor már a polgárság a szabad királyi városok lakosságának is csak egy
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kisebb hányadát alkotta. Az említett különbség legfontosabb okát azonban a szakiro
dalom abban látja, hogy a polgárjogúak rétege fokozatosan háttérbe szorult, a váro
son belüli korábbi gazdasági-politikai vezető pozícióját elvesztette. A kérdéssel 
foglalkozó összefoglaló munkákban a polgárságot többnyire olyan társadalmi cso
portnak ábrázolják, mely egyre inkább defenzívába szorulva, és elzárkózva a 
feltörekvő újabb rétegek befogadása elől, hiába igyekszik fenntartani a rendi alkot
mány biztosította privilégiumait. Ezzel párhuzamosan a szerzők rámutatnak a polgár
joggal járó kiváltságok és előnyök eljelentéktelenedésére, a polgárjog tar
talomvesztésére is.6

Meg kell azonban jegyezni, hogy az idézett megállapítások jelentős részükben a 
leginkább feltárt Pest reformkori társadalmára vonatkozó kutatások eredményein ala
pulnak. Itt 1847-ben a városi népességnek a polgárjoggal bírók már csupán 1,8%-át 
tették ki. Pesten a polgárság felvétele az elemzések szerint ekkor valóban már első
sorban csak azoknak a bevándorló elemeknek, kisebb céhes mestereknek és 
kiskereskedőknek volt fontos, akik így kívánták emelni társadalmi presztízsüket, 
illetve a városban való meggyökerezésüket elősegíteni.

A pesti lakosság vagyonosabb, illetve vállalkozó szellemű rétegeinek egyre na
gyobb része pedig már nem is törekedett a polgárjog megszerzésére.7 Jól ismert azon
ban, hogy a 19. század első felében a népesség robbanásszerű növekedésével 
párhuzamosan a városi társadalom hagyományos rendi szerkezetének bomlási folya
mata is jóval gyorsabb ütemű volt Pesten, mint a többi szabad királyi városban. Bár a 
polgárság a városi lakosságon belül mindenütt kisebbségben volt, az arányok eltérően 
alakultak: Győrött például a népesség 5,7%-a, míg Debrecenben 11%-a rendelkezett 
polgárjoggal 1847-ben, amely egyben azt is sugallja, hogy a polgárjoghoz való vi
szony sem alakult teljesen azonosan a fővárosban, illetve az egyes városi jogállású 
vidéki központokban.8

*

Jelen tanulmány középpontjában egy nagy múltú szabad királyi város, Kassa rendi 
polgárságának a vizsgálata áll. A részletesebb elemzés elvégzését azért tartottam 
szükségesnek, mert a polgárság helyzetével, illetve a polgárjog jelentőségével kap
csolatos, fent idézett megállapításokat nem találtam teljesen kielégítőnek a kassai pol
gárok névsorának tanulmányozása során. Ebből hamar kitűnt, hogy az azonos jogi 
státus a társadalom széles rétegeit fogta át, és korántsem csak a szerényebb vagyon
nal bíró, kisebb egzisztenciákat. A polgáijogért folyamodók között találjuk ugyanis a 
magyar arisztokrácia neves családjainak nem egy tagját, értelmiségieket és manufak
túra tulajdonosokat is. Felmerül a kérdés, hogy vajon milyen hasonló, illetve eltérő 
indokok vezették a komoly anyagi kiadásokkal járó kassai polgárjog megszerzésében 
például a Vécsey vagy az Andrássy család tagjait, Niemandsfreund Károly 
kereskedőt, a vállalkozó Fiedler Károlyt, Kozák Lajos péket, vagy az ügyvéd Török 
Sámuelt?

Tanulmányomban ezért a polgárjogúak társadalmi összetételét, ennek változásait 
kíséreltem meg elemezni. Arra kerestem választ, miként alakult a polgárság helyzete 
a város lakosságán belül, hogyan alakult a polgárjog szerepe és jelentősége. Végül azt
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vizsgáltam, hogy az 1848-as törvénykezés következtében, a rendi kiváltságok 
megszüntetésével történt-e jelentős átrendeződés a város vezető köreiben.

Kassa a 19. század első felében
A 19. század elején Kassa nem tartozott a hanyatló felvidéki városok közé. Magda 

Pál és Fényes Elek országleírásaikban egybehangzóan „Felső-Magyarország 
fővárosaként” említették.9 Kassa ismertetésénél a történelmi hagyományokat, a város 
külső megjelenésének esztétikai vonásait, az itt található közigazgatási és kulturális 
intézmények nagy számát, továbbá a város élénk gazdaságát és gazdagságát emelték 
ki.10 Hasonlóan vélekedtek a Kassára látogató külföldiek is. A francia földrajztudós 
Franpois-Sulpice Beudant 1818-ban utazott át a városon és megállapította, hogy 
Magyarországon Pest, Buda illetve Pozsony után leginkább Kassán élne szívesen, 
„mivel minden megtalálható itt, ami a tartózkodást kellemessé teheti”." John Paget 
angol utazó is Kassa városiasságát és világias hangulatát hangsúlyozta 1835-ben tett 
látogatása kapcsán. Kiemelte a boltok árubőségét, a szórakozási lehetőségeket (szín
ház, kaszinó, kávéház, sétaterek) és azt, hogy ezek miatt a város az arisztokrácia ked
velt téli tartózkodóhelye, így Kassa társasági élete ilyenkor a pestivel vetekszik.12

A reformkori városállományról készült, központi funkciókat alapul vevő elemzések 
eredményei Kassára vonatkozóan egybecsengenek jelentőségének korabeli 
megítélésével: 1828-ban piacának fontosságát, piackörzetének nagyságát tekintve az 
országos rangsorban a várost a 4. helyen találjuk, a több minőségi tényezőt figyelem
be vevő osztályozásban pedig a Pest-Budát követő 11 településből álló II. csoport, az 
„elsőrendű kereskedelmi központok” egyike. Ugyanakkor a közelében fekvő szabad 
királyi városok, Eperjes, Bártfa, illetve Késmárk ez utóbbi felosztásban csak a VIII., 
a „hanyatló külkereskedelmi központok” csoportjába sorolódott.”

Míg központi funkciói szerint Kassa tehát a legfontosabb városok közé tartozott, a 
települések népességszám szerinti országos rangsorában csak a középmezőnyben 
találjuk. 1786-ban a 36., 1846-ban pedig csupán a 48. helyen állt.” Felső- 
Magyarországon azonban így is Kassa a legnépesebb szabad királyi város. Az 
1784/87. évi népszámlálás szerint lakossága 7.590 fő volt, míg a városi tanács által 
végrehajtatott lélekösszeírás 1847-ben 14.959 lakost mutatott ki, vagyis népessége e 
hatvan év során megkétszereződött, amely megfelel a szabad királyi városok 
népességnövekedése országos átlagának.15 Ezzel az ütemmel azonban gyarapodása 
jóval dinamikusabbnak bizonyult, mint a többi felső-magyarországi városé. A 18. 
század vége és a 19. század dereka között Késmárk népessége például, ha nem is 
jelentős mértékben, de csökkenést mutatott és Lőcse lélekszáma is csak néhány száz 
fővel emelkedett. Bártfa lakosainak száma ugyanebben az időszakban mindössze 
30%-kal, Eperjesé pedig 65%-kal növekedett.16

A városi polgárok száma
A város lélekszámának növekedési ütemét nem követte a polgárság számának 

gyarapodása: a vizsgált időszakban a polgárjogúak Kassán is a lakosságnak csak 
kisebbségét alkották, ráadásul arányuk a 19. század első felében, ha nem is jelentősen, 
de csökkent. A II. József által elrendelt összeírás szerint 461 lakos volt polgár, vagyis
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az össznépesség mindössze 6,1 százaléka. Az 1828-as országos összeírás 529 polgárt 
mutatott ki, ez a Ludovicus Nagy által megadott népességszámnak, amely túlzónak 
tűnik, 3,9 százaléka, a városi lélekösszeírások szerintinek pedig 5,4 százaléka.17

1842-ben a polgári őrsereg szemléje alkalmával írták össze a polgárjoggal ren
delkező, és ebből adódóan az őrseregben szolgálattal tartozó férfiakat.18 A kimutatás 
szerint ez 637 fő volt, akik a lakosságnak ekkor 5,7 százalékát tették ki. Végül fenn
maradt egy polgárlista 1847-ből is, mely az országgyűlési követválasztás alkalmával 
keletkezett.19 Ez alapján 788 fő rendelkezett polgárjoggal, vagyis az 1847-es városi 
lélekösszeírás szerinti össznépességnek az 5,3 százaléka. Országos összehasonlítás
ban a kassai polgárság számaránya tehát például a már idézett Győréhez hasonló.

A kassai városi tanács által 1788-tól egészen 1847-ig rendszeresen végrehajtatott 
lélek- illetve birtokösszeírások, és az adókivetési jegyzékek alapján számítógépes 
adatbázist hoztam létre az 1801., illetve az 1842. évre vonatkozóan, mely az összes 
feltüntetett háztartás adatait tartalmazza.20 Bár az összeírások meglehetős pontosság
gal készültek, és igen részletes információkkal szolgálnak a háztartások összetételére, 
a háztartásfő foglalkozására, vagyoni helyzetére, ingatlanbirtokaira vonatkozóan, a 
háztartásfők polgári jogállását sajnos nem jegyezték fel rendszeresen. Annak 
érdekében tehát, hogy az összegyűjtött adatokat a polgárság elemzésére is fel
használhassam, más források bevonásával kellett azonosítanom az adatbázisban 
szereplő polgári háztartásokat.

A város vezetése a polgárjoggal rendelkezőknek egy szűk csoportja kezében 
összpontosult. A hatalmat a főbíróból és a 12 szenátorból álló belső tanács gyakorol
ta. Mellette az egész polgárság képviseletére hivatott külső tanács, vagy másképpen 
választott község {Electa communitas) állt. Kassán a választott községnek 60 tagja 
volt, élén a fürmenderrel (a magyar szövegekben gyakran polgárnők, a latin 
szövegekben tribunus plebis elnevezéssel).2' A város összes tisztviselőinek névsorát 
a tisztújítások alkalmával feljegyezték, így az 1801-ben, illetve 1842-ben hivatalban 
lévő szenátorok és a választott polgárok azonosítása nem okozott nagyobb 
nehézséget.22

Az 1842. év esetében igen szerencsés helyzetben voltam, hiszen a már említett pol
gárösszeírást használhattam. Ez a lista ráadásul a belvárosiakra vonatkozóan megle
hetős pontossággal feltüntette lakhelyük házszámát is.23 Az 1801. év esetében a pol
gári háztartások azonosítását a Polgárkönyv, vagyis az új polgárokat tartalmazó nyil
vántartás segítségével végeztem el. Ez egyrészt az új polgárokat, másrészt a 
felvételükhöz szükséges, már polgárjoggal rendelkező kezesek neveit tartalmazza. A 
nyilvántartásban említett polgárokat 1788-tól kezdve összegyűjtöttem, majd e listát 
összevetettem az 1801. évi összeírásban szereplő nevekkel.24

Az ismertetett eljárással 1801-ben 371 polgári háztartásfőt sikerült meghatározni, 
hozzávetőlegesen úgy becsülhetjük, hogy az akkori polgárságnak közel háromne
gyedét. 1842-ben valamivel jobb az eredmény, 531 háztartásfőt azonosítottam, ez a 
polgári őrsereg ugyanakkor keletkezett összeírásában szereplők 83%-a. Ezzel a mód
szerrel tehát elégséges méretű vizsgálati mintát kaptam a kassai polgárság tár
sadalmának elemzéséhez.

Az adatbázis segítségével a polgárjoggal rendelkezők arányáról az összes ház
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tartásfő viszonylatában is megközelítő képet kaphatunk, amely reálisabb mint a teljes 
lakossággal való egybevetés, amelyben a polgárok háztartásában élők is benne foglal
tatnak. 1801-ben és 1842-ben is az azonosított polgári háztartásfők az összes ház
tartásfő 18% -át tették ki.

A megfogalmazott kérdések megválaszolásához először a polgárrá válás folyamatát 
kell elemezni, és a két időmetszetben beazonosított polgári háztartások körén belül 
külön vizsgálat alá vetni az újonnan polgárrá válók csoportját is. Ehhez az új polgárok 
már említett nyilvántartása, a Polgárkönyv, illetve a városi tanács iratai adtak segít
séget.

A polgárjog felvétele
1788 és 1848 között összesen 2149 új polgárt vettek fel, átlagosan 36 főt évenként. 

Ez az átlag azonban jelentős szóródást takar, a felvételek száma évente változott, 
anélkül, hogy határozott tendenciát tapinthatnánk ki. A legtöbben (71 fő) 1843-ban 
kérték felvételüket, a legkevesebben (15 fő) 1797-ben. A felvételek számának 
évenkénti ingadozásánál többet mond, hogy egyrészt a teljes lakosságnak csak egy 
igen kis hányada folyamodott a polgárjog elnyeréséért, másrészt, miközben a két
szeresére nőtt a város népessége, ezzel együtt lényegesen nem változott, nem 
emelkedett a kérelmezők száma, sőt a teljes népességhez viszonyítva arányuk 
csökkent, miképpen a polgárjogúaké általában.

A polgárjogra pályázóknak írásban kellett kérelmet benyújtani a város 
vezetőségéhez. Ha a tanács, a választott községgel egyetértésben jóváhagyta azt, a 
jelöltnek be kellett íratnia magát a Polgárkönyvbe, amelynek felügyeletét a pol
gármester (másképpen a helyettes bíró) látta el. A Polgárkönyvben a neve mellett 
feltüntették vallását, származási helyét, foglalkozását, a legtöbb esetben családi 
állapotát, és az érte kezességet vállaló(k) nevét.

A város régi statútumai szerint minden polgárjogért folyamodónak két kezest kel
lett állítani a tekintélyes polgárok közül.25 Ezt a szabályt azonban a 19. század elején 
már kevésbé tartották, az esetek nagy részében csak egy kezest neveztek meg, sőt 
akadt olyan kérelmező is, akinél nem tüntettek fel kezest. A bejegyzést követően az 
új polgároknak hűségesküt is kellett tenniük. Erre általában december folyamán 
ünnepélyes keretek között, a „kiváltságos” vagy szabadalmas napon” került sor, a 
külső és a belső tanács tagjainak jelenlétében. Az újonnan a Polgárkönyvbe iktatottak 
neveit felolvasták, aki pedig személyesen nem jelent meg az eskütételre, azt „a pol
gárok név könyvéből jegyzői tollal kitörültetni rendeltettek”.“ A felesküdött pol
gárokat név szerint a tanácsülési jegyzőkönyvekbe is bevezették. Ez utóbbi feljegyzés 
a Polgárkönyben szereplő adatok közül a kezeseket nem tartalmazta, de feltüntette az 
új polgárra a polgárjog elnyeréséért kirótt díjat, a polgári taksát és az ez alkalommal 
a város számára adományként általa felajánlott összeget.

Az újonnan felvett polgárok közelebbi tanulmányozása érdekében az 1801., illetve 
1842. évvel záruló öt-öt éves időszak felvételeit rögzítettem az összes róluk szóló, a 
Polgárkönyvből, illetve a tanácsi jegyzőkönyvekből kigyűjthető adattal. Ez 1797 és 
1801 között 136, 1838 és 1842 között pedig 201 új polgár vizsgálatát jelentette.

A polgárjog elnyerése komoly anyagi áldozatokkal járt. A 18. század utolsó
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évtizedében, származásra és foglalkozásra való tekintet nélkül Kassán egységesen 4 
forint volt a taksa a jegyzőkönyvek tanúsága szerint. Ez az összeg sem volt csekély, 
ha azt vesszük figyelembe, hogy a lakosság több, mint egyharmadának az éves adója 
1-3 forint körül alakult.27 (Függelék 4.) 1799 októberében azonban a tanács kézhez 
kapta azt a királyi kamarától érkezett rendeletet, amely a polgári díjakról rendelkezett, 
és amelyet a 19. század első felében az adatok szerint következetesen betartottak. 
Ennek értelmében a polgárjogért, úgy a helybéli, mint a máshonnan származó 
kézműveseknek és kereskedőknek (opifices et mercatores) 12 forint taksát kellett 
fizetni, a helybéli polgárok fiainak, foglalkozásukra való tekintet nélkül, 6 forintot, és 
mindenki másnak, legyen nemes vagy nemtelen, egyaránt 50 forintot.28

A kiszabott díj azonban nem tartalmazta az ilyenkor szokásos további pénz
adományokat. A 18-19. század fordulóján ezt a polgári ispotály számára ajánlották 
fel, összegük még meglehetősen váltakozó, néhány krajcártól hat forintig terjedt, és 
előfordult az is, hogy nem tettek adományt.

Az 1838-1842 közötti időszakban az adomány összege egyrészt egységesebb, főleg 
pedig átlagosan jóval magasabb. A polgári ispotály mellett ugyanis ekkor már a 
„városi közönséges kórház” javára is adakozni kellett, legalább egy-egy forintot. 
További költségként jelent meg a „tűzi bőr vederre” fizetendő négy forint, ami a 
várost gyakorta veszélyeztető tűzvészek miatt kirótt hozzájárulás volt a megfelelő 
tűzoltó felszerelés biztosításához. Hasonló díjat az új polgároktól más városokban is 
szedtek, Székesfehérváron például az 1810-es évektől kezdve.29

Összességében tehát a 19. század derekán a polgáijog elnyerése a polgárok fiai 
esetében minimálisan 12 forint, nem polgári származású kézművesnek vagy 
kereskedőnek 18 forint, egyéb kérelmezőknek pedig legalább 56 forint egyszeri 
kiadást jelentett. Összehasonlításul, az 1845/46. évben a városi tisztviselők fizetési 
listája szerint a város alkalmazásában lévő kocsisok évi 40 pengő forintot, a hajdúk 
50 forintot kerestek.30 Az esetükben szóba jöhető polgárdíj tehát meghaladta egy tel
jes évi jövedelmüket. A város főorvosa ugyanakkor 400 pengő forintot kapott, neki a 
polgárdíj, még ha nem is volt polgár fia, nem lett volna sokkal több, mint félhavi kere
sete.

A kiadások azonban ezzel még nem értek véget. A szabad királyi városok az 1741. 
évi törvénykezés szerint minden palatinális porta után egy lovas kiállításával, illetve 
100 pengő forint fizetéssel tartoztak hozzájárulni a hadsereg fenntartásához. Ez alól, 
a napóleoni háborúk hatására, egy 1805-ös királyi rendelkezés szerint úgy nyertek fel
mentést, hogy helyette „a Hadi szolgálatokban gyakorlott, és fegyverrel ellátott, a bel 
csendnek, és bátorságok feltartásában eljáró állandó sereget tartani kötelesek”31, 
vagyis polgári őrsereget kellett felállítaniuk. Ezt a végzést az 1808-as országgyűlés is 
megerősítette. A szolgálat minden felesküdött polgárnak kötelessége volt, a fegyver 
és a formaruha költségét pedig — hacsak ez alól nem kapott különleges felmentést — a 
polgárnak magának kellett fedeznie. A napóleoni háborúk után a fegyveres polgári 
szolgálat szükségét vesztette, az újjászervezése csak az 1840-es években indult meg 
ismét.32
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Az új polgárok
A polgárjogért fizetendő költségek miatt tehát eleve csak a tehetősebbek, vagy 

legalábbis bizonyos vagyonnal rendelkezők gondolhattak annak kérelmezésére, a 
tömeges jelentkezésnek már ez is komoly gátat szabott. Ez volt továbbá az egyik oka, 
hogy a polgárjogra pályázók zömében középkorúak voltak. Az őrsereg már említett 
szemléjével kapcsolatos polgárösszeírásban többek között az érintettek életkorára 
vonatkozóan is szerepelt kérdés, mivel az 50 év felettieket nem kötelezték a fegyveres 
szolgálatra. Az életkort az összeírt személyek nem egészen 60 százalékánál jegyezték 
fel.” E minta alapján a polgárjogúak koröszetétele a következőképpen alakult:

20 és 30 év közötti: 48 fő 13%,
30 és 40 év közötti: 153 fő 42%,
40 és 50 év közötti: 96 fő 27%,
50 év felett: 64 fő 18%.

Az 1842-ben polgárjoggal rendelkezők között az új polgárnak tekinthetők (akiket 
1838 és 1842 között vettek fel) átlagos életkora a rendelkezésre álló adatok alapján 
35 év volt, míg a tekintélyes polgároknak számító kezeseik átlagéletkora 43 év körül 
mozgott.

Az 1797-1801, illetve az 1838-1842 közötti időszakban polgárrá válók legnagyobb 
része katolikus volt: 68%, illetve 69%. A katolikusoknak ez az aránya azonban ala
csonyabb, mint a teljes lakosság körén belül, ahol arányuk a vizsgált időszakban 
végig 80% fölött maradt. Másképpen fogalmazva, a protestánsok körében viszony
lagosan magasabb volt a polgári jogállásúak száma. Közöttük az evangélikusok jelen
tették a többséget, arányuk a 19. század első felében 19%-ról 21%-ra növekedett. 
Csökkent viszont a reformátusok száma, 13%-ról 7%-ra. 1838 és 1842 között a pol
gárok sorába emelkedett 6 görög katolikus vallású is.14

A város régi törvényei szerint a polgárjog elnyerésének egyik feltétele, hogy 
házasnak kellett lennie a jelöltnek, vagy ígéretet kellett tenni arra, hogy a polgárság 
felvétele után egy éven belül megnősül. 35 Ezt az előírást láthatóan a 19. század ele
jén már nem vették nagyon szigorúan, de az új polgárok mindkét vizsgált időpontban 
többségükben családosok voltak, a század elején 64, a század közepén 68 százalékuk nős.

A polgárjogot nyertek között a 19. század elején és közepén is a nem kassai szár
mazásúak voltak többségben, de a helybéliek aránya a két vizsgált időpont között 
jelentősen megemelkedett. (Függelék 1. a-b.) A század elején még az Abaújból és a 
környező megyékből érkezettek, a század közepére azonban már a kassaiak alkották 
a relatív többséget. A származási hely szerinti megoszlás változásai közül ez az egyik 
leglényegesebb mozzanat. Együttvéve, a város és a környező megyék lakosai közül 
került ki mindkét vizsgált időpontban a polgárok nagyobbik része, míg az ország 
egyéb területeiről származók aránya csökkent.

Magyarország határain kívülről az új polgárok között döntő részben az osztrák 
örökös tartományokból és a német területekről betelepülteket találunk. A századfor
dulón arányuk megközelítette a 14%-ot, a század közepén pedig ez az arány 12,5% 
körül alakult.
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A külföldiek közül legtöbben elsősorban Alsó-Ausztriából, illetve Csehországból 
érkeztek. Figyelemre méltó, hogy az 1838-1842 közötti időszakban a határon túliak 
száma meghaladta azokét, akik az ország Kassától távolabb eső részeiről származtak. 
A kassaiak arányának megnövekedésével tehát nem a külföldiek, hanem legnagyobb részben 
a távolabbi magyar vidékekről érkezők száma szorult vissza a 19. század első felében.

Az új polgárok szánnazási helyének jogállását vizsgálva az tűnik ki, hogy a nem 
kassai eredetűek közül a polgárok sorába elsősorban a más városi településekből szár
mazók emelkedtek. Ezen belül, érthetően, a mezővárosiak aránya nagyobb volt, mint 
a szabad királyi városoké (ebbe a körbe számítva a Polgárkönyvben „civitasnak” 
jelölt nagyobb külföldi városokat is). A falusi eredetűek száma azonban a század 
közepére jelentősen megnövekedett. Ha különválasztva vizsgáljuk a három 
településtípust, az első időmetszetben még a mezővárosiak, a másodikban viszont 
már a falvakból származók alkották a relatív többséget. A falusiaknak (mindkét vizs
gált 5 éves periódusban) 68 százaléka a város közelebbi vidékeiről, Abaújból és a 
szomszédos megyékből származott.

A kassai születésűek körében a polgári családok fiai voltak többségben, arányuk a 
helybéli kérelmezőkhöz viszonyítva a század elején 69, a század közepén pedig már 
79 százalék. Mindent egybevetve tehát, a 19. század első felében a polgárok között a 
helybéli polgárcsaládból származók aránya növekedett a legnagyobb mértékben.

A polgárjogra pályázók foglalkozási megoszlása is módosult a 19. század első 
felében. Bár az iparosok, kézművesek alkották nagyobb részüket, arányuk a század 
közepére visszaesett: az első időszakban az új polgárok 75, a másodikban viszont 
csak a 60 százaléka sorolható ebbe a körbe. A különböző tisztviselők, zömében városi 
hivatalt viselők, a literátusnak jelöltek, tanárok, ügyvédek együttesen az első perió
dusban a polgári felvételt kérők 12 százalékát tették ki, az 1838-1842 közötti évek
ben az arányuk ennél magasabb, 16 százalék körül alakult. A Polgárkönyvben 
kereskedő foglalkozásúnak — mercatornak (eredeti jelentése általában boltos
kereskedő, kalmár) és quaestornak (tőzsér, terménykereskedő) -  jelöltek aránya a 
század eleji 13 százalékról a század közepére 24 százalékra emelkedett.36

Az új polgárok között a leggyakrabban előforduló foglalkozások vizsgálata szintén 
a polgárjogra pályázók körének változását mutatja. A század elején egyetlen 
foglalkozás sem emelkedett ki jelentősen a többi közül. A legtöbben (sorrendben) a 
szabó, csizmadia, mészáros, a quaestor, majd a pék, takács, varga, illetve az 
értelmiségi foglakozást űzők közül kérelmezték a polgárjogot. A század közepén vi
szont a legtöbb pályázó foglalkozása quaestor, számuk (42) messze kiugrott a többi 
közül. A második helyen sem iparos foglalkozást találunk: a quaestorokat a literátus
nak nevezettek követték 19 fővel.

1838 és 1842 között a quaestorok egyharmada polgár fiaként csak a 6 forintos, 
kétharmaduk azonban a legmagasabb, 50 forintos polgárdíjat fizette. Ez, tekintettel a 
polgárdíj megállapításánál figyelembe vett körülményekre, arra utal, hogy nem „ren
des” kereskedést űzőkről van szó, hiszen abban az esetben csak 12 forintot kellett 
volna fizetniük. A századfordulón a quaestorként jelöltek közül csak egy fizetett 50 
forintot. A városi birtokösszeírásokban külön rovat szerepelt a háztartásfő 
foglalkozásának („opificium”, illetve a magyar nyelvűekben „mesterség”) és egyéb
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kereskedésének („quaestus ”, illetve „kereskedés ”) feljegyzésére. Ez utóbbi rovatban 
a háztartásfő által forgalmazott árucikk nevét adták meg, a forgalmazott mennyiség 
feltüntetése nélkül, de a főállásban kereskedéssel foglalkozó lakosok esetében 
gyakran a mesterségre vonatkozó részt üresen hagyva, ebbe a rovatba írták be 
foglalkozását: például „mercator, quaestor,” vagy a magyar nyelvű összeírásban 
„boltos kereskedő, vasárus, apróárus”. Azt a személyt, aki a századfordulón mint 
quaestor a legmagasabb polgári díjat fizette, az 1801-es birtokösszeírásban külön 
nem nevezték kereskedőnek, csak azt jegyezték fel, hogy pecsenyével kereskedik és 
bort mér. A Polgárkönyv szerinti többi quaestor azonban 12 forintos díjat fizetett, és 
a birtokösszeírásban mindegyik mercatorként szerepelt. Ok egyben a kereskedő céh 
tagjai is lettek.37

Ha az 1838-1842 között a Polgárkönyvben quaestorként jelöltek körét vetjük egybe 
az 1842. évi összeírással, a következő eredményt kapjuk: 16 esetben az összeírás nem 
adott meg foglalkozásnevet. Az összeírásban további 8 mint kocsmabérlő, 9 pedig 
mint mészáros (egy esetben külön említve, hogy mészárszék bérlője) szerepelt. 
Rajtuk kívül kettőt szántóvetőnek említettek, akik egyben kenyérrel kereskedtek, volt 
továbbá három kőműves, közülük kettő kenyérrel, egy liszttel kereskedett, egy zab
bal és kásával kereskedő fuvaros, egy szakács, aki borral, túróval kereskedett, végül 
két olyan személy, akiknél külön nem írtak foglalkozást, közülük az egyik liszttel, a 
másik pedig dohánnyal és zabbal kereskedett. A quaestor megjelölés alatt tehát a 
kérelmezőknek nem teljesen azonos helyzetű csoportját jelölték a század elején, 
illetve a közepén. Míg korábban a quaestornak mondott kérelmezők az adatok szerint 
a polgárjog felvétele után céhes kereskedőkké váltak, 1838-1842 között a quaestor 
jóval tágabb jelentésű és vegyesebb összetételű csoportot takart: kocsma, vendégfo
gadó vagy mészárszék bérlőket, kőműveseket, sőt szántóvetőket is jelölt. Egy részük 
pedig nemcsak kereskedéssel foglalkozott, illetve úgy tűnik, kereskedésüket nem a 
céhes keretek között űzte.

A két vizsgált öt éves időszak alatt a magyar arisztokrácia képviselői közül 1799- 
ben gróf Andrássy Károly kérte felvételét a polgárok sorába. Akkor még 4 forintos díj 
mellett, a többi jelentkezőhöz képest jelentősebbnek számító 5 forintos adományt 
ajánlott fel, és ahogy a Polgárkönyv bejegyzéséből kiderül, a polgári esküt annak 
rendje-módja szerint letette. Az 1838-1842 közötti időszak alatt báró Semsey Károly 
császári és királyi kamarás 1840-ben kérte felvételét. Őt a legmagasabb, 50 forintos 
díj mellett vették csak fel, ennek ellenére ő is bőkezű, összesen még további 10 forint 
adományt tett (a minimálisan kötelezőnek mondható 2 forint helyett). Lehet, hogy ez 
a korszakban bevett szokás volt az arisztokrata polgárjelöltek között, mert báró 
Vécsey Ágoston 1839-ben szintén ekkora összegű adományt tett. Igaz, mivel neki 
apja is rendelkezett a város polgárjogával, ezért a taksája csak 6 forint volt. 
Foglalkozásként a Polgárkönyv őt literátusnak jelölte.

A 19. század első felében kassai polgárjoggal rendelkezett a források tanúsága 
szerint az arisztokrata családok tagjai közül az említetteken kívül gr. Csáky Tivadar, 
gr. Dessewffy Ferenc, gr. Péchy Manó, gr. Szirmay István, gr. Vay Ábrahám, br. Vay 
Miklós, gr. Vandernath Vilmos, br. Sahlhausen Lipót, br. Starenberg Vince, br. 
Seeberg Mihály, br. Fischer Béla, br. Horváth József.



Czoch Gábor 64 Városfejlődés

A polgárjog jelentősége
A polgárjogot kérelmezők társadalmi összetételének eddigi vizsgálata egyrészt arra 

hívja fel a figyelmet, hogy a polgárság felvételéhez többféle megfontolás vezethetett, 
a polgárjognak összetett jelentése volt, másrészt a kérelmezők csoportján belül kita
pintható változások alapján feltételezhető e kiváltság tartalmának bizonyos módo
sulása. A fentiekben már láttuk, hogy milyen anyagi terheket jelentett a polgárság 
felvétele. Most tehát azt kell közelebbről vizsgálni, hogy a privilégium milyen 
előnyökkel járt, és miképpen alakult a polgári jog megítélése.

A polgároknak a város lakosságán belüli helyzetéről és kiváltságairól a város alap
törvényei, a statútumok részletesen rendelkeztek. A statútumok sorozatát tartalmazó 
kötetben azonban az utolsó 1798-ból származik, vagyis nagyjából jelen elemzés 
kezdőpontjával esik egybe.38 Sajnos, a város alaptörvényeinek hasonló össze
foglalására a 19. század első felében (legalábbis eddigi kassai levéltári kutatásaim 
alapján úgy tűnik) többet nem került sor. A város belső rendtartására vonatkozó 
legközelebbi általános és részletes szabályozás, egy tervezet, 1848 nyarán, vagyis már 
az 1848-as áprilisi törvények után keletkezett.39 A 19. század első évtizedeiből tehát 
nem találtam olyan forrást, amely a polgárjoggal járó kiváltságokat tételesen fel
sorolná. A polgárjogért folyamodók egy részének a városi tanácshoz, illetve a válasz
tott községhez intézett beadványai azonban fenmaradtak, és ezekben a pályázók több
nyire részletesen is indokolták, hogy milyen okból kérték a kiváltságot. A polgárjog 
jelentőségéről és alakulásáról ezek mellett néhány városi tanácsi határozat, főként 
pedig az 1843-44. évi országgyűlésen a városok helyzetével kapcsolatos viták tudósí
tanak.

Az 1798-ban írt alaptörvényekben az első cikkely a korábban kiadott statútumok
ban is szokásosan ismétlődő rendelkezés, a kötelező ünnepek megtartására 
vonatkozik.40 Jelen vizsgálatban ennek azért van jelentősége, mert ebből kiviláglik, 
kik azok, akik a várost a különleges alkalmakkor hivatva voltak megjeleníteni: 
„Tudván azt, hogy az Isteni félelemtül füg az Köz= Jónak elő=menetele, az Emberi 
Társaságnak boldogulása, azért már ez előtt is minden esztendőben tett rendelésekhez 
képest, most is Köz akaratbul rendeltetik, hogy Bíró uram Nemes Tanáccsal, úgy 
hasonlóképpen Forminder Uram választott Községgel, valamint becsületes Czéhek 
is...a parochiális Templomba mennyének, és ott ajtatoskódjának... ”

A városi lakosságot a polgári jogállású elöljárók és a céhek képviselték. A második 
statútumból ez még egyértelműbben kitűnik. A város többi lakóját ugyanis a törvény 
a következőképpen nevezte meg: „.. idegeny személlyek, tudni illik az Polgárságot 
magokra fe l nem vettek... ”

A törvények szerint tehát a várost szervesen alkotó közösség alatt csak a polgár- 
jogúakat értették, annak ellenére, hogy a lakosságnak, mint láttuk, már a 18. század 
végén is csak kisebbik hányadát tették ki. A bevezetőben említettek alapján a kérdés 
azonban elsősorban az, hogy ennek a megkülönböztetésnek milyen valós tartalma volt.

A már idézett második statútum szerint „rőffel, fonttal, itzével való kereskedés 
tsupán tsak az esküdt Polgárokat illeti..." Akik pedig a polgárjoggal nem ren
delkeztek, „kortsmákra, ser-árulásra, kenyér sütésre, és egyéb tsupán tsak 
Polgárokat illető javakra ezután tellyességgel ne alkalmaztassanak... ”



Czoch Gábor 65 Városfejlődés

A statútum szerint mivel a céhek privilégiumaikért fizettek, ezért szükséges őket 
oltalmazni, hogy a „kontárok, és kik a mesterségeket annak rendi szerint meg nem 
tanulván, ezekben sem állottak, céhbeli mestereket illető munkával ne éllyenek, s 
mesterségekkel vásárokon kívül (ki vévén az kiáltó és efféle aprólékokkal kereskedő 
kalmárokat) ne kereskedhessenek, a zsidóknak pedig valamint ennekelőtte úgy most is 
a Nemes Városnak kőfalai között való lakás, vásárokon kívül való kereskedés erőssen 
tiltatik. ”

A tiltások megfogalmazása egyben azt is jelzi, hogy a hagyományosan a polgársá
got illető céhes iparűzés és kereskedelem monopóliuma is csorbát szenvedett. 
Különösen szembeötlő ez a borkimérés polgári kiváltságával kapcsolatban. Ennek a 
kérdésnek megkülönböztetett jelentőséget tulajdonítottak, ezt jelzi, hogy igen 
részletesen tárgyalták. (Ennél csak valamivel hosszabb a legterjedelmesebb statútum, 
mely a tűzrendészeti szabályokat sorolta fel.) E jog korabeli fontosságát mutatja 
továbbá a királyi kamarának már idézett, 1799-ben kelt utasítása is a polgárrá fogadás 
tárgyában, amely külön kiemeli a polgárjog elnyerésével együtt járó borkimérési 
szabadságot.

A bormérésre vonatkozó 1798-as statútum a rendellenességek felemlegetésével 
kezdődik: „a helybéli Polgárokkal illető kassai és külföldi Privilégiális Bor árui
tatásban egy részrül a többi Polgárok kárával és Jussainak sérelmével, más részrül 
pedig ezen Nemes Város jövedelmeinek meg kissebbítésével öszve köttetett, gyakorta 
meg történni szokott csalárdságoknak jövendőre nézve elejek vétessék"

A szabályozás a továbbiakban kimondja, hogy a régi törvény szerint a helyben ter
mett borok kimérése az egész évben, a „külső határban” termetteknek pedig Szent 
Jakab napjától Szent Erzsébet napjáig (július 25 — november 19) egyedül csak a házat 
bíró polgárok joga marad. Kiterjesztik azonban ezt a jogosítványt a külvárosban házat 
birtokló polgárjogú lakosságra is. A külvárosi polgárok egyenjogúsítási folyamata 
más városokban is a 18. század végétől gyorsult fel. 41 Kassán a források már a 16. 
században is említik őket, de kiváltságaik köre jóval szűkebb volt, mint a teljes jogú 
polgároké.42

A statútum leszögezi továbbá, hogy a bor árulása nem csupán a házhoz, sem csupán 
a polgári személyhez, hanem mindkettőhöz egyszerre kötődő kiváltság, ezért ha vala
ki két vagy több házzal is bírna, csak egy háznál árulhat.

A rendelkezés engedményt tesz a háztulajdonnal nem rendelkező polgároknak is, 
amennyiben megengedi, hogy egy borkimérési joggal rendelkező házbirtokos polgár 
ezt a jussát átadja más polgárnak, így annak is, akinek nincs háza. A 18. század végén 
a külvárosi polgárság mellett tehát a házat nem birtokló polgárok jogai kiter
jesztésének is tanúi vagyunk. A polgárságon belüli hierarchiában csökkentek a 
külvárosi lakás és a házbirtok hiányával járó hátrányos megkülönböztetések. A 
házbirtok nélküli polgárok azonban továbbra sem kerülhettek a város szűkebb vezető 
körébe, a negyedik statútum tiltása szerint nem emelkedhettek a választott község tag
jai közé.

A tűzrendészeti előírások ötödik pontjában ismét különbségtétel nélkül említik az 
összes polgárjogút, szemben a többi lakossal: ,ylz útzákon, Istállókban, Házak és 
Tsürök körül való pipázás kemény büntetés alatt tiltattatik, mely is a Concivisekre



Czoch Gábor 66 Városfejlődés

való nézve pénzbeli, a Hóstátibakra (külvárosiakra) és nem Concivisekre való nézve 
pedig páltza béli büntetésbül fog  állani. ”

A statútumok olvasatából összefoglalóan megállapítható, hogy a polgárjoggal bírók 
körén belül a kiváltságokat illetően is voltak eltérések, amelyeket bár a rendelkezések 
csökkentettek, de nem szüntettek meg teljesen. A polgárokat azonban egységesen a 
város többi lakosa fölé helyezte jogállása, és a statútumokban igazán csak őket tekin
tették a város közösségét alkotó csoportnak. Az említett polgári jogosítványoknak a 
gyakorlati értékét, a belőlük származható hasznot viszont mindenképpen csökken
tette, hogy a polgárok kizárólagossága számos területen a mindennapokban csorbát 
szenvedett.

A statútumokból kiolvasható kiváltságokon túl, más források alapján, a polgárjog
gal járó két további kedvezmény említhető. A városi birtokösszeírások végrehajtásához 
1788-ban, illetve 1790-ben kiadott instrukció az összeírást végző hivatalnokoknak 
meghagyta, hogy a lakosok által birtokolt földek méretét másképpen állapítsák meg a 
polgárok és a polgárjoggal nem rendelkező tulajdonosok esetében.45 Míg a polgárok 
esetében egy holdnak szántóknál azt a területet számították, amely 24 
gabonakeresztet terem, legelőknél pedig amely 6 szekér szénát ad, a nem polgári 
lakosoknál egy holdat szántó esetében csak 12 gabonakeresztnek, legelőnél pedig 3 
szekér szénát termő területnek feleltettek meg. Az utasítás szerint a kiváltsággal nem 
rendelkező lakosok hátrányos megkülönböztetését az indokolta, hogy ők a pol
gároknál kevésbé veszik ki részüket a közterhek viseléséből.

A polgárjoggal járó, további kiváltságként említhető, hogy a polgárság bizonyos 
szociális ellátásban is részesülhetett. A rászoruló, magatehetetlen, idős polgár és vele 
együtt felesége, vagy a polgár özvegye felvétethette magát a polgári kórházba, ahol 
ellátást kapott, illetve a tanácstól rendszeres segélyt kérhetett.44 A város ugyan a rá
szoruló nem polgári lakosságnak is biztosított támogatást, de a polgárságot 
megkülönböztetett bánásmódban részesítette. Erre példának idézhetjük a várost is 
sújtó, 1846—1847. évi éhínség során foganatosított intézkedéseket. Míg a kassai 
vezetés 1846 márciusa és 1847 májusa között a városi szegényeknek levest, gabonát 
osztott, illetve téli fűtésre fát utaltatott ki, a koldusok, „csavargók és dolgozni nem 
akarók” számára dologházat létesített, azoknak „az elszegényedett és legyengült pol
gároknak” viszont, akiket a polgári ispotályba már nem tudtak felvenni, a város havi 
két pengő forint rendszeres segélyt folyósított.45

A 19. század első felében a polgárjog jelentőségének alakulása szempontjából a 
szakirodalom különösen e kiváltság és az iparűzéshez, kereskedéshez való jog elsza
kadását hangsúlyozza, illetve azt emeli ki, hogy a polgárok politikai jogosítványai 
ebben az időszakban már csak névlegesek, a polgárság legnagyobb részének gyakor
latilag nem volt beleszólása az elöljárók megválasztásába, és a döntéshozatal a város 
szűk vezető rétege kezében összpontosult. A polgárjog tartalomvesztését döntően e 
két tényezőre vezetik vissza.

A céhes keretek közötti iparűzés, a mesterré válás, ahogy más szabad királyi 
városokban, úgy Kassán is hagyományosan a polgárjog felvételéhez kötődött.46 Ezt az 
1813-ban kiadott általános céhszabályzat is megerősítette. A szabályzat 21. cikkelye 
többek között kimondta, hogy a mesterlegénynek, ha mesterré kívánt válni, be kellett
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mutatnia a felszabadulásáról szóló levelét, illetve keresztelő és származási 
bizonyitványát is. A legénynek kötelessége „Továbbá ezekkel az összvegyűlt céhnél 
magát illendőképpen bejelenteni, a helybéli Tanácsiul a polgári just kikérni, s ennek 
feltétel alatt lett megigértét a Céhmester, és az öregebb Mesteremberekkel közleni. ”47

Dóka Klára Pest és Buda esetében kimutatta azonban, hogy ez a rendelkezés a 19. 
század folyamán a gyakorlatban már nem érvényesült maradéktalanul.48 E tekintetben 
nincs különbség a főváros és Kassa között. A századfordulón a polgárjog elnyeréséért 
a város vezetőinek benyújtott, fennmaradt kérelmek nagy többségükben még a 
mesterré váláshoz és az iparalapításhoz kérték a privilégiumot.49 Az 1840-es évekből 
megtalált folyamodványok között ugyan továbbra is akadtak olyanok, melyekben a 
„polgárjogú kereset folytatásához” kérelmezték a kiváltságot, ezek azonban a 
folyamodványoknak már csak kisebb részét alkották.50 Az 1842-es polgárösszeírás 
során ugyanakkor az összeírással megbízott városi tisztviselők a tanácsnak azt is 
jelentették, hogy az őrseregben szolgálók között olyan céhes mestereket is találtak, 
akik a város polgárjogával nem rendelkeztek. Jegyzékük 33, a legkülönfélébb 
foglalkozásokat űző mestert sorolt fel.51 Ők tehát a polgári őrseregben teljesítendő 
szolgálatot, a velejáró anyagi terheket vállalták, talán azért is, mert ez alkalmanként 
nyilvános közszerepléssel járt, a polgárjog felvételét azonban elmulasztották, s ezzel 
egyrészt költségeket takaríthattak meg, másfelől láthatólag mesterségük űzésében 
ennek hiánya komolyabb korlátot nem jelentett.

Annak a képnek a tükrében, mely szerint a városi polgárság vezetése a polgárjog
gal járó tényleges gazdasági előnyök csökkenésével párhuzamosan egyre inkább 
törekedett az előnyben részesülők körének korlátozására,52 meglepő a kassai 
tanácsnak az a határozata, mely a polgári őrsereg szemléje kapcsán felfedezett nem 
polgár céhes mesterekre vonatkozott: „csatolt jegyzékből kitetszvén, hogy több 
mesterségeket folytató Egyének maiglan polgári joggal felruházva nem lennének,ezen 
jegyzék az illető Czéh Biztosoknak azzal kiadatni rendeltetik, hogy abban jegyzett 
Egyéneket a polgári jog üdves hatású következményeinek előleges megmagyarázása 
mellett annak elnyerhetésére eránti folyamodásra utasítsák,”53

Ennek a felhívásnak úgy tűnik, csak részleges sikere volt. A 33 felsorolt mester 
közül csak 14 neve szerepel az 1847. évi polgárjegyzékben. A tanácsi határozat min
denesetre nem a polgárok körének szűkítésére irányuló, a kiváltságokat keveseknek 
biztosítani igyekvő magatartást, hanem azzal éppen ellentétes szándékot fejez ki. 
Fontos azonban, hogy ez esetben céhes mesterekről volt szó. Igaz, a városi iratok 
között annak nem tapasztalhatjuk jelét, hogy a polgári felvételekben döntő 
tanács és a választott község nagy számban utasított volna el felvételi 
kérelmeket. Ugyanakkor a tanács nem minden esetben, és nem fenntartások 
nélkül ítélte meg a polgárjogot.

1825-ben például a városi hóhér kérte felvételét a polgárok közé, amit a város 
vezetése elutasított, azzal az indoklással, hogy a kérelmező foglalkozása miatt nem 
kerülhet egy sorba a tekintélyes és nemes polgárokkal.54 1842-ben Nagy József 
kőműves legény kérelmét utasították többször vissza az „erkölcsiségéröl kiadott 
bizonyítvány nyomán ”, annak ellenére, hogy a városban birtokkal rendelkezett, és 
apja is polgárjogú volt. Ugyanebben az évben Horváth Ignác „helybeli aprólékos
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kereskedő” és Jakab József, a „Forrai Vendéglő haszonbérlőjének” folyamodványát, 
ahogy a választott község leszögezte, addig nem támogatják, míg a városban „ingat
lan fundust” nem szereznek maguknak.56

A kérelmek alapján Kassán is találunk olyanokat, akik a polgárjogért elsősorban 
azért folyamodtak, mert ezzel társadalmi megbecsültségüket kívánták emelni, vagy 
nemrég letelepedett bevándorlóként helyzetüket így kívánták megerősíteni a város 
társadalmán belül. Kassán azonban, Pesttel ellentétben, ez utóbbiak a kérelmezőknek 
nem a legmeghatározóbb részét alkották. Ide sorolhatjuk a fent idézett hóhért, vagy a 
kiskereskedőt is, akiknek a példája egyben arra is utal, hogy az ilyen esetekben a 
tanács nem támogatta feltétel nélkül a polgárjog megadását. Voltak továbbá, akik a 
kiváltságot a város szolgálatában töltött hosszú évek jutalmaképpen, visszavonulás 
alkalmával igyekeztek elnyerni, őket a városi vezetés a jelek szerint ebben jobban 
támogatta.57 Míg egyeseknek tehát a polgárjog társadalmi emelkedést jelenthetett, 
azok az arisztokraták, nemesek, akik felvették a polgárjogot, ezzel egyben e kiváltság 
rangját növelték. Olyan kérelmet nem találtam, melyben nemesi személy részletesen 
indokolná, miért kívánja a városi polgárság elnyerését. Feltételezhető azonban, hogy 
ezzel a város közösségéhez való kötődésüket kívánták kinyilvánítani, e lépésük a 
város felé tett gesztusnak is tekinthető. A nemesi felvételek tanulmányozásából az 
mindenesetre kitűnik, hogy esetükben a város vezetése megkülönböztetett figyelem
mel és buzgósággal járt el. így például a többi új polgártól eltérően ők nem az év végi 
szabadalmas napon tettek esküt, hanem a város vezetőinek küldöttsége házukhoz 
járult az eskütétel lebonyolítására.58

Az 1840-es években a tanácshoz beadott folyamodványok között jellemző típusnak 
tarthatjuk azokat az eseteket, amikor újonnan kinevezett városi tisztviselők 
kérelmezték a polgárjogot. 1846-ban tisztújításra került sor Kassán.59 A megürült 
tisztségek betöltése kapcsán azt tapasztaljuk, hogy azok, akik alsóbb hivatalokat úgy 
nyertek el, hogy a város polgárjogával nem rendelkeztek, rövid időn belül polgárrá 
váltak. Az ilyen esetekben viszont az tapasztalható, hogy a polgárjog felvételét a 
városi vezetés inkább sürgette.60 Míg egyfelől a város vezetése csak a polgárok egy 
szűk csoportjának a kezében összpontosult, a hivatal viseléshez azonban továbbra is 
megkövetelték a polgárjog felvételét. Ez egyben a nemesség felvételi kérelmeinek is 
egyik indoka lehetett. Jellemző az 1846-ban főjegyzőnek kinevezett Szojka Sándor 
esete. Szojkát az udvar részéről a tisztújítást felügyelő királyi biztos nevezte ki, 
„királyi biztosi hatalmával élve”, annak ellenére, hogy a városi tanács és a választott 
polgárok Szojkával szemben mást javasoltak. A kormányzat által támogatott főjegyző 
azonban hamarosan szintén kérelmezte a városi polgárjogot.61

Tehát egyeseknél a tanács a polgárjog felvételét szorgalmazta, másoknál kifogá
sokat talált, vagy elzárkózott a polgárjog megadásától. Ez a kettősség azonban nem 
egyszerűen a város vezetésének szeszélyével magyarázható, hanem a városi polgár
jogról vallott felfogásával, amely egyben számos más szabad királyi város elöljárói
nak az álláspontjával egyezett. Ez igen jól megragadható az 1843/44-ik évi országgyűlésen 
a városi kérdés vitája során a városi követek részéről elhangzott felszólalásokban.

Ezen a diétán a városok belső szervezetének és országgyűlési helyzetének új szabá
lyozása körüli viták középpontjában döntően a liberális nemesi ellenzék felfogását
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tükröző, Szentkirályi Móric vezetésével kidolgozott törvényjavaslat állt. A vármegyei 
nemesség és a szabad királyi városok törekvései számos ponton ellentétesek voltak.62 
A legdöntőbb különbség a szabad királyi városok országgyűlési szavazatjoga 
kérdésében jelentkezett. Az 1825. évi országgyűléstől kezdve ugyanis a nemesi ren
dek a városoknak csak kollektiven egy szavazatot ismertek el, míg a városok a koráb
bi évszázadok gyakorlatára hivatkozva a városonkénti egy-egy szavazatot követelték. 
A vánnegyék a szavazatjog kérdését azonban csak egy átfogó városi reform keretében 
voltak hajlandók tárgyalni. A nemesi ellenzék képviselői kifogásolták, hogy a városok 
nem önállóak, túlságosan is a király befolyása alatt állnak. Felhánytorgatták a városok 
vezetésének oligarchikus jellegét, és azt, hogy a városi követek nem képviselik az 
egész polgárságot, mivel legnagyobb részüknek nincs beleszólása az országgyűlési 
utasítás kidolgozásába és a követválasztásba. A polgárság politikai jogosítványainak 
kiszélesítésére irányuló törekvést a szabad királyi városok egy részének a vezetése is 
magáévá tette, nem utolsó sorban a saját polgárságuk részéről jelentkező nyomás 
hatására. így többek között Kassa város is kérvényben fordult 1842-ben a királyhoz, 
hogy a soron következő diétára a követek „az összes városi polgárság által szabadon 
választassanak.”63

Az uralkodó végül 1843-ban beleegyezett ebbe, így az országgyűlésen megjelenő 
követek által kifejtett véleményeket nem kizárólag csak a városok szűk vezető 
rétegének álláspontjaként értelmezhetjük.6,1 A diétán a városi követek egy csoportja, a 
szabad királyi városok legnagyobb részének, köztük Kassának a támogatásával a 
Szentkirályi-féle tervezettel szemben külön reformjavaslatot dolgozott ki, melyet 
ugyan a rendek nem voltak hajlandók hivatalosan tárgyalni, de a viták során a városok 
az ebben kifejtett elveket képviselték.

A két tervezet mögött álló eltérő érdekek, a városok helyzetének, belső rendjének 
reformját illető elképzelések közötti nézetkülönbségek megmutatkoztak a polgárjog 
szabályozásának kérdésénél is. Mindkét tervezetben egyaránt megkülönböztetik a 
városlakókat aszerint, hogy rendelkeznek-e a város polgárjogával, vagy sem. E 
megkülönböztetésnek és a polgárjoggal rendelkezőknek azonban a városok követei 
nagyobb jelentőséget és szerepet szántak, mint a liberális ellenzék képviselői. A pol
gárjog elnyerésének szabályozása világosan rámutat a különbségekre. A hivatalos -  
tehát a Szentkirályi-féle -  javaslat értelmében „a városi községnek mindazon tagjai, 
kik sem gyámi, sem úri hatalom alatt nincsenek, születés és vallás különbség nélkül, 
a zsidókat is ideértve, polgárok, ha:

a, vagy a város környékéhöz tartozó olly fekvő tulajdont bírnak, melly egyedül és 
kirekesztőleg őket magukat illeti,

b, vagy a város környékén, mint kézművesek, gyárosok, kereskedők három évig 
állandóul laktak, tulajdon gyárral, műhellyel, s illetőleg kereskedési teleppel bírnak, 
és az általuk folytatott keresettől egyenes adót fizetnek,

c, ezeken kívül lehetnek polgárok mind azok, kik a város környékén legalább négy 
évig letelepedve vannak, s ha nagy városokban 400; közép városokban 300; kis 
városokban pedig 200forint állandó tisztességes és biztos jövedelmet kimutatni képe
sek, és az általuk folytatott keresettől, vagy ezen jövedelmektől egyenes adót fizettek 
és fizetnek. ”
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A továbbiakban úgy rendelkezik a törvényjavaslat, hogy azok akik az „a” vagy a 
„b” pont alá esnek, feltétlenül polgárok, és ez nem függ attól, hogy azt elvállalják-e 
vagy sem, a „c” pont alá esőknek azonban, tehát akiknek bizonyos jövedelmük van 
és hosszabb ideig élnek a városban, joguk van dönteni arról, hogy a város polgárai 
kívánnak-e lenni, vagy sem.65

A városi követek tervezetükben66 a polgárjog felvételének lehetőségét nem kívánták 
megadni a zsidó vallásúaknak, akiktől a polgárság elsősorban gazdasági pozícióit fél
tette. Példaként idézhető erre a kassai kereskedő céh, amely, miután 1840-től 
lehetővé vált a zsidók betelepedése a szabad királyi városokba, rendszeresen tiltako
zott a tanácsnál boltnyitási kísérleteik ellen.67 Jellemző az az eset, amikor 1843-ban öt, 
pálinkaégetéssel is foglalkozó kassai polgár a Helytartótanácshoz intézett bead
ványában azzal az indoklással kérte a zsidók eltiltását a pálinkamérés jogáért ren
dezendő árveréstől, hogy „tudni illik, ha egyszer a zsidóság a pálinka kimérését kibér- 
lendi, ahhoz a polgárság csak igen nehezen, vagy talán soha többé nem juthat.

A városi követek nem tartották elfogadhatónak annak kimondását sem, hogy min
den városi tulajdonnal bíró lakos kötelezően polgárnak tekintendő. Véleményük 
szerint csak bizonyos értéket meghaladó ingatlan tulajdonosa válhat kötelezően pol
gárrá. Nagyvárosokban ezt 1500, középvárosokban 1000, kisvárosokban 500 pengő 
forint értékben határozták meg.

Fontos különbség, hogy a város területén adózó és műhellyel, gyárral, kereskedő 
teleppel bíró kézművesek, gyárosok és kereskedők javaslatuk szerint már egy év 
állandó helyben lakás után kötelezően polgárok lennének. A vármegyei követek 
javaslatához hasonlóan állapítják meg az egyéb jövedelemmel rendelkezőkre 
vonatkozóan a polgárság elnyeréséhez szükséges jövedelemhatárokat. A városi 
követek azonban pontosan megnevezik azokat a foglalkozásokat, amelyek űzői a 
megfelelő jövedelem esetén polgárok: ezek a városi és más tisztviselők, orvosok, 
sebészek, ügyvédek, mérnökök, gyógyszerészek, nyilvános oktatók, tudósok, 
művészek, tőkepénzesek. Ezek azonban e tervezet szerint nem választhatnak, hogy 
akarják-e a polgárság felvételét: egy évi állandó helyben lakás után a városi pol
gárságot fel kell venniük.

Különbözik a két tervezet abban is, hogy a városok javaslata értelmében azok a 
hajadonok, vagy özvegy nők, akik a megfelelő értékű városi ingatlannal ren
delkeznek, felvehetnék a polgárjogot, míg a vármegyei követek javaslata a nőkről 
nem tett említést.

A városi követek a polgárjog felvételénél tehát lényegében egy kettős elvárást 
igyekeztek érvényre juttatni. Egyfelől a vármegyei javaslatnál szűkebbre szabnák a 
polgárok körét (a polgárjog elnyerését magasabb vagyonszinthez kötik), másfelől 
azonban a városhoz jóval szigorúbban kívánják kapcsolni a vagyona és foglalkozása 
alapján megfelelőnek ítélt személyeket. E szándék mögött a hagyományos városi 
közösség eszméje tapintható ki, a régi szabályok érvényesítésének szándéka, az a 
törekvés, hogy a bizonyos vagyonnal rendelkező, és polgárinak tartott foglalkozást 
űző személyek egyéni sorsát szorosabban kapcsolják a város egészének 
boldogulásához. Ezen keresztül értelmezhetjük a kassai tanácsnak a céhes 
mesterekhez intézett felszólítását is a polgárjog felvételére, és azt a „modemnek” tűnő
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szándékot is, hogy a megfelelő ingatlannal rendelkező nőknek biztosítani kívánják a 
polgárjog felvételének lehetőségét. A városi házak egy nem elhanyagolható részével 
ugyanis a nők, elsősorban özvegyek rendelkeztek: Kassán 1842-ben a háztulaj
donosoknak majdnem egynegyede nő, akiknek 90 %-a özvegy volt.69

A polgári jog felvételének szabályozásával kapcsolatban a városi követek álláspontjukat 
az alsótábla ülésén folyó vitában részletesen is megindokolták. A polgárnak azért kell 
megfelelő vagyonnal rendelkeznie, hogy függetlenségét megőrizhesse, a közügyek
ben, a politikában önálló véleményét ne befolyásolhassák. Besztercebánya követe 
azzal érvelt — saját városára is utalva -, hogy „ha minden egyénnek, kinek egy 
négyszögölnyi káposztás, vagy krumpliföldje lesz, polgárjog adatik, abból politikai 
baj lesz, mivel a gyáros saját megválasztására polgárrá teszi munkásait....a bányász 
napszámosoknak van ugyan egy kis házacskája, vagy rétje, kertje, krumpli és 
káposztaföldje, tehát polgár lesz, de soha nem lesz önállású ember"10

A biztos megélhetés, a vagyonnal megalapozott önállóság mellett a viták során a 
városok követei a törvényjavaslatban nem szereplő további kritériumokat is megfo
galmaztak a polgársággal kapcsolatban. Számos város követe hangoztatta, hogy a 
polgárnak erkölcsös, józan életűnek kell lennie, emellett tudnia kell írni és olvasni is. 
Kassa követe ezt úgy indokolja, hogy a „polgárság bizonyos politicus jogok gyakor
latával lévén egybekapcsolva, ...múlhatatlanul megkívántatik, hogy a polgárok sorá
ba beiktatandók ezen jogokat tökéletesen felfogni képesek legyenek".

A polgárjog a városi követek felszólalásaiban egyrészt a társadalmi megbecsültség 
kifejezője, és a már idézett 1798. évi kassai statútumokban megmutatkozó álláspon
tot is viszontlátjuk, mely szerint a városi lakosságot döntően csak a polgárjogúak 
határozzák meg. Breznóbánya követe például kijelenti, hogy a városban kicsapongó 
életet folytató emberek azért javultak meg, mert csak így pályázhattak a polgárságra, 
„mert először a polgárságot minálunk dísznek tartják, az tehát hatalmas ösztön a 
javulásra. Másodszor: a kik nem polgárok, fejőktől nagyobb adót, a piacon helypénzt, 
az utakon vámot fizetnek, ezen terheiktől menten akarván lenni, polgárokká lenni 
vágynak, ha pedig rossz erkölcsiségök gátba van nekik, javítják magokat.-  
Harmadszor: minálunk az a szokás, hogy polgárlány ahhoz, ki nem polgár, férjhez 
menni lealacsonyításnak tartja..."

A városi polgároknak saját megkülönböztetett szerepükről vallott álláspontját 
tükrözi, hogy míg a vármegyei küldöttek a városi képviselőtestület létszámát az 
összes letelepedett lakos számához kívánják igazítani, a városi követek javaslata csak 
a polgárjoggal rendelkező lakosok számát venné figyelembe. Jellemző továbbá az 
egyik vezérszónokuk, a besztercebányai követ felszólalása arra az egyes megyei 
követek által hangoztatott vádra, amely a kisvárosokat az angliai rottenborough-hoz 
hasonlítja, ahol „sem pénz, sem gyár, sem műipar nem képviseltetik, hol legfelebb 
bányaművelés folytattatik"1'. Válasza erre az, hogy míg a rottenborough-k gyakran 
csak váromladékból, esetleg egy-két épületből álltak, addig Magyarországon a 
legkisebb városban is legalább néhány száz ház van, és ami a leglényegesebb, 
ezeknek „tulajdona a szabad polgárokhoz tartozik ”n A várost tehát nem nagysága, és 
nem is az összes lakos, hanem elsősorban polgársága minősíti.

Korántsem a fent idézett volt csupán az egyetlen vád, amit a megyei követek a
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városokkal szemben megfogalmaztak. Az 1843^14. évi országgyűlésen számos fel
szólalás hangzott el, melyek általában véve bírálták a magyarországi városi fejlődést, 
felhánytorgatták a magyar városok kicsiny méretét, gyenge gazdasági teljesít
ményüket, összehasonlítva a francia vagy az angol városokkal. A szabad királyi 
városokkal szembeni bírálatok jelentős része a fentieken túl a polgárság nemzetiségi 
összetétele miatt hangzott el, e téren is szembeállítva őket a nyugat-európai 
városokkal. Nálunk a városok a haladás, az ország felemelkedése ügyét idegen 
lakosságuk miatt nem szolgálták: „édes hazánkban a városok állapota mindig lengő 
tengő vala, soha nagyobb virágzásra, vagy legalább olly tiszteletet méltányló állásra, 
mint a külföldön, felemelkedni képesek nem valának...S valljon ezen külön jelenetnek, 
ezen tagadhatatlan ténynek, történeti adatnak mi az oka?-minden bizonnyal nem más, 
mint a nemzetiség a külföldön, t. i. Némethonban, Olasz-, Francia-, Angol-, 
Spanyolországban nemzetiségben a városok, a községek egyek valának a 
nemességgel, a néptömeggel, sőt világosan központosították körükben a nemzetiség 
szent érzetét; hazánkban ellenben untalan elvált, elszigetelt elemet formáidnak a 
városok, - soha sem, vagy legalább nagyon nehezen simulának a magyar 
nemzetiséghez, - és ezen ok magyarázza meg városaink pangó állapotát hazánkban. ”n

Megfogalmazódott az is, hogy mivel a szabad királyi városok lakosai soha nem 
voltak, és nem is lesznek magyarok, inkább a tiszai kerületek városait kéne támogat
ni, amelyek között kevés ugyan a szabad királyi város, ugyanakkor „meglehetős 
népességüek és erejűek" - és bár „helyzetükhöz képest inkább szántóvetők, mint 
iparűzők, - de uraim! Egy roppant tulajdonnal bírnak, hogy magyarok!"1*

Ezekre a vádakra a leginkább érintett északi és nyugati városok azzal válaszoltak, 
hogy a török háborúk idején egyedül „ezen most nem teljesen magyar ajkú városok 
védték meg s tartották fen a hazát a magyarok részére” (Bártfa),75 sőt, a nemzetet. E- 
mellett bizonygatták, hogy a polgárgyerekek már tanulják a magyart, és még ha más 
nyelven szóltak is, szívük és érzéseik mindig magyarok voltak (Kismarton).16

A kassai követek e tekintetben nem nyilatkoztak, bár a város lakosságán belül a 19. 
század első felében úgy tűnik, nem a magyarok voltak többségben.

A város lakosságának nemzetiségi megoszlásáról Fényes Elek 1837-ben megállapí
totta, hogy: „Nyelvökre nézve magyarok, németek és tótok, a németek azonban szá
mosabbnak tetszenek a m agyaroknálUgyanő az 1851 -es osztrák összeírás alapján a 
város nemzetiségi öszetételéről a következő adatokat közölte: „4.738 tót, 2.904 ma
gyar, 2.592 német ajkú, 729 izraelita, 113 orosz, 100 cigány, 2.838 pedig részint 
belföldi, részint külföldi idegen."11

1846-ban a kassai Henszlmann Imrét, az országos hírű tudóst, művészettörténészt 
kérte fel a Magyarföld és népei című lap a város bemutatására. Ebben a szerző kitért 
a polgárság etnikai összetételére is: ,A polgárok jobbára németek, s az előbbi 
nemzedék kevéssé szít a magyar szellemhez, melly csak gyermekeinél kezd fogamzani. 
A magyarságot itt, mint mindenütt, általában a közép nemesség teszi, állandó lakást 
azonban aránylag csak kevesen tartanak közülük a városban, mert a Kassán lakástól 
elidegenítheti őket a fő  nemesség kizáró osztályszelleme."

A korszellemre jellemző, hogy az újság szerkesztősége úgy találta, a fenti megál
lapításokhoz kiegészítést kell fűznie:
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„Dr. Henszlmann barátunk...jeles értekezését kénytelenek vagyunk még némi 
pótlékkal bővíteni, mik a föntebbi körülményes leírást még érdekesebbé fogják tenni. 
Kassának minden rendű és osztályú lakosai közt számos magyar található és még az 
idegen ajkúak nagyobb része is ért és beszél magyarul; az új nemzedék általános 
magyarosodása pedig nemzetiség tekintetében biztos átalakulásra nyújt reményt. Az 
eredetileg német gyarmatosokkal népesített Kassa magyarosodására, az újabb idők
ben sok tényező bírt hatalmas befolyással". Ezek között Kassának a magyar irodalmi 
életben, a magyar nyelvű könyv- és folyóiratkiadásban, a magyar nyelvű színjátszás
ban betöltött szerepét emelték ki.™

A kassai polgárság nemzetiségi megoszlásáról részletesebb adatok nem állnak ren
delkezésre. Valamivel többet tudhatunk azonban a város vezetéséről. Fennmaradt egy, 
a tanácsosokról, a legfontosabb városi tisztségviselőkről készült, a Magyar 
Kamarához 1802-ben felterjesztett 88 nevet tartalmazó kimutatás. Ebben többek 
között a tisztviselők nemzetiségét is feltüntették. Eszerint az akkor hivatalban lévők 
közül csak egy nemzetisége nem volt magyar (legalábbis csak egy nem vallotta magát 
magyarnak). Ez utóbbit „bohemusnak” jelölték.7’ Sajnos, a kassai városi 
tisztviselőkről hasonló kimutatást az 1840-es évekből sem a Magyar Kamara, sem a 
Helytartótanács városi osztályának anyagában nem találtam. Az 1841-ben, illetve 
1846-ban tartott városi tisztújítást követően a hivatalt viselőkről készült, és a kassai 
városi levéltárban fennmaradt listák a nemzetiségről nem tudósítanak, de a nevek 
tanulmányozása azt sugallja, hogy a vezetés etnikai összetétele a század elejéhez 
hasonló maradt, többségét magyarok alkották.“ A kassai elöljárók nemzetiségi 
összetételében eszerint tehát a lakosság etnikai sokszínűsége nem tükröződött. Ebből 
következően feltételezhető, hogy a város vezetői közül választott kassai országgyűlési 
követek nem érezték közvetlenül érintve magukat a városoknak a magyarságtól való 
elkülönülése miatti vádakban.

A polgárjog 19. század eleji átalakulásával kapcsolatban a régebbi szakirodalom a 
kiváltsággal járó gyakorlati előnyök beszűkülése mellett a modernebb munkákkal 
szemben jobban hangsúlyozta azt, hogy a polgárjog tartalma átalakult, és az egyre 
inkább a társadalmi megbecsülés, a városi elithez való tartozás kifejezője lett.81 Ezt 
támasztja alá a díszpolgárság intézményének kialakulása: a városi polgárság vezetői 
a polgárjogot, mint a város közösségének legnagyobb megbecsülését kifejező kitün
tetést, a 19. század első harmadától kezdve adományozták.

A díszpolgár intézményéről mindkét 1842. évi törvénytervezet rendelkezett: ezek 
szerint díszpolgárnak a város, érdemei elismeréséül, olyan személyt is felvehet, aki a 
város közösségéhez nem tartozik.82 Kassán 1840-ben fogadták díszpolgárrá Deák 
Ferencet, majd ilyen címet adományoztak például br. Vay Miklósnak 1846-ban, aki 
Kassa városi tanácsa mellett (felett) korábban királyi biztosként működött, de vizsgált 
időszakunkban díszpolgárrá fogadták a már említett Henszlmann Imrét, az országos 
hírű művészettörténészt is, tudós munkájának elismeréséül.83

A városok polgárjoggal rendelkező lakosságát képviselő követek, s a városok 
vezetése részéről természetes, hogy saját szerepüket és fontosságukat igen nagyra 
értékelik. Kérdés azonban, hogy vajon a polgári háztartások megoszlásának, a pol
gárság vagyoni helyzetének rendelkezésünkre álló főbb mutatói mennyiben igazolják
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a polgároknak önmagukról alkotott képét? A következőkben tehát a kassai polgárság
nak a város társadalmán belül elfoglalt helyzetét a lélek- és birtokösszeírások, illetve 
az adójegyzékek alapján az 1801-1842. évekre vonatkozó adatbázisom fel- 
használásával vizsgálom.84

A polgárok Kassa társadalmában
A polgárság többsége a korábban városfalakkal körbezárt négy belvárosi negyed

ben lakott, bár a 19. század első felében növekedett a külvárosokban összeírt pol
gárság száma. (Függelék 2.) A polgárságnak a lakosságon belüli helyzetére nézve 
jellemző, hogy a belvárosban található, és értékesebb házaknak a nagyobbik részét a 
polgárság birtokolta: ha eltekintünk a különböző intézményektől, városi tulajdonban 
lévő házaktól, az összeírásokban azonosított polgári háztartásfőket vizsgálva, a 
század elején a belvárosi házak kétharmada, a század közepén pedig 83%-a városi 
polgár kezében volt.85

A háztulajdon és a polgárjog korábbi századokra jellemző szoros kapcsolata a 19. 
század elejére már megbomlott. Más városokhoz hasonlóan, Kassa középkori 
törvényei szerint is a polgárjog elnyerésének feltétele volt a város falain belül eső ház 
vagy telek birtoklása (ennek hiányában a polgárrá fogadott személynek ígéretet kel
lett tennie arra, hogy egy éven belül házat vásárol, amelyért kezesei is felelősséget 
vállaltak).86 Annak ellenére, hogy a város vezetőihez benyújtott polgárjogi kérelmek 
elbírálásakor, mint láttuk, az 1800-as években is megtalálható a városi háztulajdon 
birtoklásának követelménye, 1801-ben a polgári háztartásfőknek mindössze 60 %-a, 
1842-ben pedig már csak 54%-a volt tulajdonos. A polgárságon belül azonban a ház
tulajdon így is sokkal gyakoribb volt, mint a többi lakos körében: az összes kassai 
háztulajdonos aránya az egész népességhez viszonyítva 1801-ben 17%, 1842-ben 
pedig 12% körül alakult.

A háztulajdon mellett a századfordulón a vizsgált polgárok több mint egyharmada, 
a század közepén pedig már közel fele birtokolt a város környékén kertet, szántót, 
kaszálót vagy szőlőt, míg az összes kassai háztartásfőt figyelembe véve ez a mutató 
csak 18, illetve 28 százalék. A polgárság tehát ennek az adatnak a tükrében is külön
bözött a kiváltsággal nem rendelkező lakosságtól. (Függelék 3.) A birtoktípusok 
megoszlását vizsgálva azonban az tűnik ki, hogy a tulajdonosok arányának 
növekedését elsősorban a kertet, majorságot birtoklók számának emelkedése okozta. 
A század elején a polgárok körében még a szántóföld tulajdona volt a legelterjedtebb, 
majd sorrendben a szőlő és a kaszáló következett. A század közepére azonban a kert 
és a majorság birtoklásának gyakorisága látványosan megnőtt, miközben a szőlőt, 
kaszálót, és leginkább a szántóföldet birtokló polgárok száma visszaszorult. A bir
tokok átlagos nagyságára számolt adatok, a hold alatt értett területnek a fentiekben 
idézett korabeli meghatározása miatt csak jelzésértékűnek tekinthetők. Ezek min
denesetre azt mutatják, hogy míg a polgárság nagyobbik hányada a 19. század első 
felében egyre inkább távolodott a közvetlen mezőgazdasági termeléstől, a lecsökkent 
számú szántó-, kaszáló- és szőlőbirtokos polgár kezében ellenben a század elejéhez 
képest növekedett a birtokok mérete.

A beazonosított polgári háztartásfők körében az új polgárok foglalkozási
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megoszlásában kimutatott változásoknak megfelelően a kézművesek dominanciája 
csökkent, a kereskedők, illetve az egyéb foglalkozásúak aránya növekedett. A bir
tokösszeírásokban a polgárok egynegyede esetében nem jelöltek valamiféle 
foglalkozást. Döntően ebben a körben kell keresnünk az értelmiségi pályán lévőket, 
mivel az adóztatás céljából készült birtokösszeírásokban, ahogy korábban utaltam rá, 
az adómentes foglalkozásokat nem tartották szükségesnek feltüntetni.87 Ezért a 
Polgárkönyv korábban elemzett adatai jobban tükrözik a polgárok foglalkozási 
megoszlásában bekövetkezett módosulásokat. Hiányosnak bizonyult a bir
tokösszeírás a kassai manufaktúrák tulajdonosait illetően is: csupán a porcelángyár 
két tulajdonosánál találunk erre utaló bejegyzést. Fennmaradt azonban egy városi 
tanácsi jelentés, mely helytartótanácsi utasításra 1843-ban készült a város területén 
működő gyárakról. Eszerint posztó-, dohány-, bőr-, kártya-, répacukor- és angol 
kőedénygyárak, illetve könyvnyomtató intézet működött ekkor a városban.88 A kas
sai „gyárak” tulajdonosai pedig, akiket „a tőkés átalakulás irányába ható polgári ele
meknek" tarthatunk, 1842-ben mind rendelkeztek a rendi polgárjoggal.89 A bir
tokösszeírások szerint a legtöbb segédet foglalkoztató műhelyek is a polgárok 
kezében voltak: az öt, illetve annál több segéddel összeírt háztartások közül 1801-ben 
a 30-ból 21, 1842-ben pedig 36-ból 28 esetében rendelkezett a háztartásfő polgárjog
gal.

A polgárok háztartásai a nem polgárjogú háztartásfőkhöz viszonyítva általában 
népesebbnek bizonyultak.90 Gyakoribbak körükben a gyermekes, köztük a három és 
több gyermekes családok, és magasabb a szolgaszemélyzetet, elsősorban pedig nem 
a férfi szolgát, hanem a női cselédeket alkalmazók száma. A városi lakosság 
egészéhez viszonyítva különbség mutatkozik a tekintetben is, hogy míg a polgárok 
között a házasok aránya 1801 -ben 74%, 1842-ben pedig 80%, addig az összes összeírt 
városi háztartásfő körében a házasok aránya 62%-ról 52%-ra esik vissza, elsősorban 
a döntően bevándorló, nem családos népesség növekedése következtében.

A polgári háztartások idézett mutatói öszefüggnek azzal, hogy a polgárok többsége 
a kassai lakosság vagyonosabb rétegéhez tartozott. Ezt az egyes háztartásfőkre 
kivetett adó mennyisége is világosan jelzi. Kassán az adófizetők az összes háztartás
főnek 1801-ben a 77%-át, 1842-ben a 66%-át tették ki az adójegyzékek szerint. A pol
gárok körében ennél lényegesen magasabb volt az adókötelesek aránya: a vizsgálati 
mintát alkotó polgári háztartásoknak az első időpontban mindössze 7,5%-a, a 
második időpontban pedig 13,5%-a nem szerepelt az adózók listáján. A fizetett adó 
mennyisége alapján az adózókat 10 vagyoni osztályba soroltam.(Lásd függelék 4.) A 
század elején és közepén is mindegyik adóosztályban előfordult polgárjogú lakos, 
amely jelzi, hogy az azonos jogállásúak körén belül jelentős vagyoni különbségek 
lehettek. Kétharmad részük azonban mindkét időpontban a felső öt adóosztály 
egyikében található. A legtöbben a városi jobbmódú középréteggel azonosítható cso
porthoz, az 5-10 forint között adózók köréhez tartoztak. Még kifejezőbb, ha az egyes 
adóosztályokban a polgárok számát az összes oda sorolt háztartásfőhöz viszonyítva 
nézzük. Az első adóosztályba, vagyis az ötven forint, illetve afelett adózók szűk 
rétegébe tartozók többsége mind a század elején, mind a közepén rendelkezett a város 
polgárjogával. Ha együtt nézzük a két legfelső adóosztályt, vagyis a 20 forintot vagy
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annál többet többet fizetők körét, a polgárok ennek a csoportnak közel felét alkották 
(51%, illetve 48%), miközben, mint láttuk, a mintavételben szereplő polgárok az 
összes háztartásfő mindössze 18%-át alkották, a teljes lakossághoz viszonyított 
arányuk pedig a 6%-ot sem érte el a 19. század első évtizedeiben. Kassán tehát a leg
vagyonosabb lakosság jelentős részben a polgárok közül került ki, és a század elejéhez 
képest az adatok szerint őrizték pozíciójukat ebben a körben a század közepén is.

A város belső rendtartásának, adminisztrációjának 1848 nyarán keletkezett új 
szabályzatában, a rendi alkotmány eltörlése után külön, a városi polgárságról egyetlen 
alkalommal sem esett szó, bár a tervezet 111 pontot tartalmazott.91 A városban élőket 
aszerint különböztették meg, hogy állandó, letelepedett lakosnak minősültek-e, vagy 
sem. Külön szabályozás rendelkezett az idegenekről. Eszerint idegeneknek azok 
számítottak,, akik éppen a városba érkeztek, valaki házánál, vagy vendégfogadóban 
megszálltak, érkezésüket pedig a szállásadónak a város rendészetéért felelős 
kapitányi hivatalnak jelenteni kellett. A 18. század végéhez képest az 1848-as szabá
lyozás szerint a Kassán állandóan letelepedett, de polgárjogot nem szerző lakosság 
tehát már nem idegennek minősült, hanem a városi közösség tagjának.

Újabb különbséget jelentett a város lakosai között az országgyűlési követválasztás
ban való részvétel joga. Az 1848-as választójogi törvény értelmében összeírt 654 
választásra jogosult lakos 70 százaléka már korábban városi polgár volt.92 Azok 
között, akik nem korábbi polgárjoguk, hanem kizárólag vagyonuk, illetve foglalkozá
suk révén váltak választóvá, csak egy akadt, aki tőkésként, gyára után kapott 
választójogot.93 Jövedelme következtében pedig csak további 86 fő vált választóvá. Az 
új szabályozás tehát nem bővítette jelentősen a politikai jogosítványokkal ren
delkezők táborát, döntő többségüket a korábban már polgári kiváltságot szerzett 
lakosság alkotta.

Kassán az 1848-as márciusi napokban is a városi polgárság vitte a vezető szerepet. 
A megmozdulásokra március 19-én került sor, amikor a pesti forradalom hírére a pol
gárok egy csoportja a 12 pont kinyomtatását és nyilvános közgyűlés összehívását 
követelte a tanácstól. Az események csúcspontját a város vezetőinek beleegyezésével tar
tott március 20-i gyűlés jelentette.94 E gyűlés keretében a polgárság jelképesen bir
tokba vette a tanács épületét. Ahogy a vezérszónok, az egyik legnagyobb adót fizető 
polgár, Farkassányi Sámuel fogalmazott: „...A tanács teremnek századokon keresztül 
a közönség ellenében zárt ajtajai a népnek megnyíltak... Tekintsünk múltunkra, itten 
városunkban a szabadság e classicus földjén még csak ez előtt 24 órával, a szabad 
polgár idegen volt ön városa tűzhelyénél, s e város dolgait tiltva vala az ön érdekei 
közé számítani, és ma ímé szabadon, s az alkotmányos formák között e város Ties 
főbírájának elnöklete alatt, polgárhoz illő méltósággal tanácskozunk ön dolgainkról”. 
A legfontosabb követeléseket a szónok pontokba szedve ismertette:

„1.) Jelszavai e város közönségének: Éljen a Király-hűség a Dynastiához - alkot
mányos reform, egyetértés, testvériség, szabadság, béke és rend.

2.) Amíg az ország törvénye másként nem rendelkezik, a közügyek adminisztráció
ja  és közvetlen végrehajtás az addig gyakorlott rendszer és mód szerint e város taná
csát és választott közönségét illeti - azonban a köz politikai tárgyakra nézve nevezete
sen mindazokra, mellyek az országgyűléshez tartoznak, a követek a város közön-
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ségétöl a jelen mód szerint tartandó közgyűlésből vegyék utasításaikat és jelentéseik 
is itten tárgyaltassanak”

A fő követelés tehát a politikai döntésekbe való beleszólás lehetőségének biz
tosítása volt, ugyanakkor el kívánták kerülni a rendbontást. A továbbiakban Pest 
mintájára forradalmi bizottmány felállításáról döntöttek. Ennek tagjai azonban a 
város polgárjogú lakosai közül kerültek ki. A bizottmány elnöke Dessewffy Ferenc 
lett és a 12 tag között találjuk a városi, polgárjoggal rendelkező főnemesség két 
további tagját is, báró Semsey Albertet és gróf Szirmay Antalt, amely egyben a 
főnemesség és a polgárság összekapcsolódását szimbolikusan is jelzi.95 Az 1848. 
május 25-27. között tartott városi tisztújítás eredményeképpen a város vezetése csak 
részben módosult.96 Új ember került a polgármesteri hivatalba, gróf Dessewffy Ferenc 
személyében. A tizenkét addig hivatalban levő tanácsosból hatot azonban ismét 
megválasztottak. A korábbi főbíró is a vezetés tagja maradt tanácsosként, székébe 
pedig az addigi polgármester került. Korábban is a város vezető tisztviselői közé tar
tozott további három új tanácsos (a választott község vezetője, vagyis a fiirmender, az 
addigi tiszti főügyész, illetve a városi másodaljegyző). Összefoglalva, a város poli
tikai vezetése továbbra is a kiváltságolt polgárok kezében maradt.

*

Elemzett forrásaink azt mutatják, hogy Kassán nem annyira a polgárjog tar
talomvesztéséről, eljelentéktelenedéséről, hanem elsősorban annak átalakulásáról kell 
beszélnünk. A polgárjog a közösség általi megbecsülés kifejezője maradt. Miközben 
a polgárjog és a mesterség űzése már Kassán sem kapcsolódik szorosan, továbbra is 
meghatározó a városi közösséghez való tartozást megtestesítő jellege. Kassán gaz
dasági értelemben nem tapasztalható a polgárjoggal rendelkező réteg háttérbe 
szorulása, és 1848-ban is elsősorban a korábban kiváltságolt polgárság játszott 
meghatározó szerepet. Kassán úgy tűnik, jóval erősebben érvényesült a hagyományos 
rend, mint a fővárossá emelkedő Pesten. Ez azonban nem a rendi normák mozdulat
lan továbbélését jelentette. Kassán a polgári átalakulás folyamata elsősorban e rendi 
keretek között, azok fokozatos átértelmezésével, a kiváltságolt polgárság társadalmi 
összetételének módosulásával zajlott.

Jegyzetek
1. Jelen tanulmány alapja „ Városlakók és polgárok. Kassa társadalma a XIX. század első 

felében. Budapest, 1997" című kandidátusi értekezésem (a továbbiakban Czoch, 1997), 
illetve „Réflexions sur les catégories des recensements: l’exemple des bourgeois de la vilié 
de Kassa (Hongrie), 1788-1847. Cahiers du centre de recherches historiques. Oct. 1996. n. 
17. 193-199. p. című cikkem.

2. Erről a kérdésről lásd Bácskai Vera- Nagy Lajos: Piackörzetek, piaci központok és városok 
Magyarországon 1828-ban. Budapest, 1984. (a továbbiakban Bácskai-Nagy, 1984); 
Bácskai Vera : Városok és városi társadalom Magyarországon a XIX. század elején. 
Budapest, 1988. (a továbbiakban Bácskai, 1988.); Vörös Károly: A magyarországi tár
sadalom (1790-1848). In: Magyarország története 5. 1790-1848. Szcrk.: Mérei Gyula- 
Vörös Károly. Budapest, 1980. 1. köt. 547-601. p. (a továbbiakban Vörös, 1980); 
Granasztói György: A dunai térség városodása (XVI-XVIII. század). Demográfia, 1989. 3-



Czoch Gábor 78 Városfejlődés

4. sz. 168-175. p .; Czoch G.-Szabó G.- Zsinka L.: Változások a magyar város és település- 
rendszerben 1784-1910 között. AETAS, 1993. 4. sz. 113-138. p. és Gyimesi Sándor: A 
városok a feudalizmusból a kapitalizmusba való átmenet időszakában. (Funkcionális és 
strukturális változások Nyugat és Közép-Kelet Európa városhálózatában, különös tekintet
tel Magyarországra). Budapest, 1975. (a továbbiakban Gyimesi, 1975)

3. Lásd Vörös, 1980. és Csizmadia Andor: A magyar városi jog. Kolozsvár, 1941. (a további
akban Csizmadia, 1941.).

4. Vörös, 1980. 548-549. p.
5. Bácskai, 1988. 177. p.
6. Ennek az álláspontnak a legsarkosabb megfogalmazását lásd Vörös, 1980. 556-570. p. Eh

hez hasonló Bácskai, 1988. 176-177. p.
7. Nagy Lajos: Budapest története 1790-1848. In: Nagy Lajos-Bónis György: Budapest 

története III. fSzerk.: Kosáry Domokos) Budapest, 1975. 427-435.p. (a továbbiakban 
Nagy, 1975.) Lásd még Bácskai, 1988. 177. p.

8. Balázs Péter: Győr a feudalizmus bomlása és a polgári forradalom idején. Budapest, 1980.
107. p. (a továbbiakban Balázs, 1980.)

9. Fényes Elek: Magyar Országnak s a hozzá csatolt tartományoknak mostani álapotja sta- 
tistikai és geográphiai tekintetben. Pest, 1836-1840. 111. köt. 11-13. p. és ugyanő: 
Magyarország geográphiai szótára. Pest, 1851. II. köt. 183-185. p., illetve Magda Pál: 
Magyar országnak és a határörzö katonaság vidékeinek leg újabb statistikai és geográphi
ai leírása. Pest, 1819. 85-86. p. és 91-97. p., ill. 151. p. és 396. p.

10. Kassa Abaúj vármegye székhelye, 1804-től püspöki székhely, a felső-magyarországi kirá
lyi kamarai kormányzat székhelye, tankerületi központ; a városban az alsó és középfokú 
iskolák mellett jogakadémia és papi szeminárium is működött, ezek mellett fontos katonai 
igazgatási központ is volt.

11. Beudant, Franpois-Sulpice: Voyage minéralogique et géologique en Hongrie pendant / ’ année 
1818. Paris, 1822. II. t. 193-194. p.

12. Paget, John: Hungary and Transylvania with remarks on their condition, Social, Political 
and Economical. Philadelphia, 1850. 268. p.

13. Lásd Báeskai-Nagy, 1984., ill. Bácskai, 1988.
14. Gyimesi, 1975. 264. p.
15. Az 1784-87. évi összeírás adatait lásd: Dányi Dezső-Dávid Zoltán: Az első magyarországi 

népszámlálás (1784-87). Budapest, 1960. A városi lélekösszeírások 1788-tól kezdődően 
„Conscriptio animarum in gremio Liberae Regiaquae Civitatis Cassoviensis”, 1840-től 
„Kassa város keblében létező lelkeknek összeírása” címen a kassai városi levéltárban talál
ható: Archív Mesta Kosic, Zbierky, Súpisy domov, obyvatelov. (PO)

16. Bártfa lakossága 1786-ban: 3671 fő, 1847-ben: 4796 fő; Eperjesé: 6019 és 9947; Lőcsének: 
5062 illetve 5611, Késmárknak: 4487 és 4391 lakosa volt a két időpontban. Forrás: 
Gyimesi, 1975. 11. sz. melléklet.

17. Az 1828-as összeírás Kassára vonatkozó adatait lásd: Tagányi Károly: Az 1828. évi orszá
gos összeírás végleges eredményei. Magyar Gazdaságtörténeti Szemle, 1896. 206-21 l.p. 
Ludovicus Nagy szerint a város lakossága 1825-ben 13 606 fő. Lásd: Notitiaepolitico-geo- 
graphico-statisticae Inclyti Regni Hungáriáé Patriumque adnexarum. Buda, 1828. 
Ugyanekkor a városi lélekösszeírás 9686 főt mutatott ki, az 1825. évi egyházi schematiz- 
mus pedig 12 600 lakost tüntetett fel. A Kassára vonatkozóan fennmaradt, általam ismert 
schematizmusok kötetei 1823-tól közölték a lakosság számát felekezeti megoszlás szerint. 
Schematizmus venerabilis Cleri Dioecesis Cassoviensis. 1825. (a továbbiakban schematizmus)

18. A városi tanács üléseiről készült jegyzőkönyvek 1840-ig „Protocollum sessionum magis- 
tratualium”, 1840-től „Tanácsülések Jegyzőkönyve” néven a kassai városi levéltárban



Czoch Gábor 79 Városfejlődés

találhatók: Archív Mesta Kosic, Stredná Manipulácia, Magistrátny sód (J). A továbbiakban 
egységesen T.Ü.J. rövidítéssel utalok rá, először a tanácsi határozat illetve irat számát, 
majd az évet adom meg. Az idézett irat jelzete: T.Ü.J. 4185/1842.

19. T.Ü.J. 6683/1847.
20. Az időpontok kiválasztását az befolyásolta, hogy az 1788 és 1847 között végrehajtott 

összeírásokból ez volt a két egymástól legtávolabb eső év, melyből mind a három típusú 
összeírás egyszerre fennmaradt.

21. A kassai városi vezetés szerkezetének leírását lásd Osváth Gyula: Adalékok Kassa város 
közjogi helyzetéhez és közigazgatási szervezetéhez I. Lipót koráig. Kassa, 1918. 53-74. p. 
(a továbbiakban Osváth, 1918.)

22. A 19. század első felére vonatkozóan a tisztviselők listáját a „Liber Restaurationum” 
kötetei tartalmazzák. Archív Mesta Kosic, Stredná manipulácia, Magistrátny súd (J).

23. T.Ü.J. 4185/1842.
24. Az általam felhasznált nyilvántartás a Liber Neoconcivium 1758-tól kezdődő kötetében 

található. Archiv Mesta Kosic, Supplementum H. III/2 Civ. 3.
25. Osváth, 1918. 46-48.p.
26. T.Ü.J. 8095/1847.
27. Czoch, 1997.
28. T.Ü.J. 2332/1799. Ez a díjszabás az összes, a II. József-féle beosztás szerint első osztályú

nak minősített szabad királyi városban hasonlóképpen alakult. Erről lásd Oszetzky Dénes: 
A hazai polgárság társadalmi problémái a rendiség felbomlásakor. Budapest, 1935. 30. p. 
(a továbbiakban Oszetzky, 1935.)

29. Kállay István: A városi önkormányzat hatásköre Magyarországon 1686-1848. Budapest, 
1989. 79. p.

30. T.Ü.J. 4342/1846.
31. Rendszabály a polgári őrsereg számára Magyarországban. Cs. kir. Fö-Herczeg Ország 

Nádora 0  Fensége kegyelmes rendeletéből tervesztve. Kassa, 1840. 50. p. (a továbbiakban 
Rendszabály, 1840.) A polgári őrsereg intézményéről lásd még Oszetzky, 1935. 24. p. és 
Nagy, 1975. 429. p.

32. Rendszabály, 1840. 50.p. és 52-62.p.
33. Rendszabály, 1840. 52.p.
34. A városi lélekösszeírások csak katolikus/nem katolikus felosztás szerint mutatják a 

felekezeti megoszlást. Erről részletesebben az egyházi schematizmusok tudósítanak. Az 
általam ismert schematizmusok kötetei 1823-tól közölték a lakosság részletes vallási 
megoszlását. Ezek szerint 1823-ban katolikus 87%, evangélikus 8%, református 5%. 1847- 
ben katolikus 82%, evangélikus 6%, református 3%, görög katolikus 4%, zsidó 4%. lásd: 
Schematizmus, 1823 és 1847.

35. Osváth, 1918. 47.p.
36. A mercator és a quaestor elnevezéseket azonban a 19. század elején nem alkalmazták 

egységesen, az egyes városokban sokszor mást és mást értettek alattuk. Erről lásd 
Eperjessy Géza: Városi kereskedők a reformkorban. In: A polgárosodás útján. Szerk.: 
Szabad György. Budapest, 1990. 57-101. p.

37. Nevük megtalálható a kereskedő céh taglistáján. Közli Kerekes György: A kassai kereskedők 
életéből harmadfélszázad. 1687-1913. Budapest, 1913. 52.p. (a továbbiakban Kerekes, 1913.)

38. Statuta Liberae Regiae Civitatis Cassoviensis-Actum sub sessione Magistratuali & Electa 
Communitatis die January 1798 in Curia Magistratuali celebrata. Archív Mesta Kosic, 
Zbierky, Úradne knihy (Y).

39. T.Ü.J. 3325/1848.
40. A város korábban kiadott alaptörvényeit lásd Kolosvári Sándor-Óvári Kelemen (szerk.): A



Czoch Gábor 80 Városfejlődés

magyar törvényhatóságok jogszabályainak gyűjteménye. II. kötet. Budapest, 1890. Az 
1798. évi statútumok ebben a gyűjteményben már nem kaptak helyet.

41. Oszetzky, 1935. 35.p.
42. Osváth, 1918. 50.p.
43. Az 1788-as évben végrehajtott, első ilyen összeíráshoz készült Jnstructio” 1788. július 

14-én készült: T.Ü.J. 2711/1788. Ugyanezt adták ki ismételten: T.Ü.J. 1548/1790.
44. 1847-ben például Bubelényi Gábor polgár özvegye kéri felvételét a polgári kórházba kora, 

és „ínséggel teli állapota m i a t t hasonlóan Rotharmer Ignác és neje Zajátz Terézia, „akik 
naponkénti élelmezésükre elégtelenek” : T.Ü.J. 413/1847. és 5743/1847. Groschke Ignác 
segélyt kér, mivel „a sors csapásai által elszegényedett, és népes családját nem tudja eltar
t a n i TÜJ. 7146/1847.

45. A város vezetése az éhínség miatt foganatosított intézkedésekről 1848 elején írt jelentést a 
Helytartótanácsnak. T.Ü.J. 2215/1848. Erről az éhínségről lásd még Czoch, 197. és Ungár 
László: Az 1845-1847. évi felvidéki éhínséggel kapcsolatos intézkedések Pesten és Budán. 
In: Tanulmányok Budapest múltjából. VI. köt. Budapest, 1937. 170-179.p.

46. Lásd erről Dóka Klára: A pest-budai céhes ipar válsága (1840-1872). Budapest, 1979. 107- 
109. p. (a továbbiakban Dóka, 1979)

47. Kassics Ignác: A Magyar Országi Mester-Embereket, ezeknek legényeit és tanítványait, nem 
különben a Mester céheket lletö Kegyelmes Királyi Rendeléseknek kivonatai. Bécs, 1835.

48. Dóka, 1979. 108.p.
49. Ilyen például Horváth Mihály szabó, T.Ü.J. 1965/1801.; Kalix János tímár, T.Ü.J. 

555/1801.; Szlavik Vencel fazekas, T.Ü.J. 1656/1801.; Novelly János és Hirlender Mátyás 
mézeskalácsosok, T.Ü.J. 2269/1801; Hörmann József pék, T.Ü.J. 2067/1801. A Königs- 
bergből érkezett Lebrecht Krisztián harangöntő műhelyt kíván alapítani.

50. Például Molnár János kőműves, T.Ü.J. 7896/1847.; Wittmayer Lajos fodrász, T.Ü.J. 
6063/1846. ; Pribitka Simon a kereskedő testületbe szeretne belépni, T.Ü.J. 7866/1847.; 
Hasonlóan akar kereskedni Kalinai András is, T.Ü.J. 7895/1847.

51. T.Ü.J. 4185/1842.
52. Lásd Oszetzky, 1835. 34-37.p., vagy Pestre vonatkozóan Nagy, 1975. 428. p.
53. T.Ü.J. 4185/1842.
54. Idézi Oszetzky, 1935. 132. sz. jegyzet.
55. T.Ü.J. 5764/1842. és 6604/1842.
56. T.Ü.J. 6504/1842. és 5081/1842.
57. így Bartay András „nyugalomra lépett orgona játszó”, aki 16 esztendei városi szolgálat 

után folyamodik (Választott község Üléseinek Jegyzőkönyve, a továbbiakban: VKJ. 
63/1841.), vagy Domanitzky Pál városi faraktáros 35 évi munkát követően. VKJ. 
111/1843. Jamovszky György például, a kassai királyi akadémia magyar nyelv tanára 
kérelmében előadta, hogy a városban 3 éve telepedett le, „kisded családja körében csendes 
elvonultságban de kevés hiányossággal élve épen ez a gond, hogy nem lévén honosított pol
gár, némileg nyugtalanítja magányom csendjét”. T.Ü.J. 1779/1841.

58. így jártak el például „Tekintetes nemes és vitézlő Puky Antal úrnak, több tekintetes nemes várm
egyék Fő tábla Bírájának”, vagy „Tekintetes Péch Újfalusi Péchy Benjamin, tekintetes Sáros 
megyének első AI Ispán úrnak" polgári felvétele esetében. T.Ü.J. 4946/1842. és T.Ü.J. 809/1843.

59. T.Ü.J. 1131/1846.
60. így Gönczy József mezei és úti biztos, T.Ü.J. 3240/1847.; Lintner András járulnok, T.Ü.J. 

6408/1847.; Reichman János írnok, T.Ü.J. 7893/1847.; Grozsay Ferenc útfelügyelő, T.Ü.J. 
6406/1847.; Jeszenszky István járulnok, T.Ü.J. 6410/1847.

61. T.Ü.J. 4679/1847. és 5062/1847.
62. A városok helyzetéről folytatott országgyűlési vitákat a szakirodalom elsősorban a szava



Czoch Gábor 81 Városfejlődés

zatjog kérdése szempontjából tárgyalja. Lásd Bánk Ernő: A szabad királyi városok kérdése 
az 1843/44. országgyűlésen. Budapest, 1914.; Gárdonyi Albert: A szab. kir. városok az 
1848 előtti törvényhozásban. Városi Szemle, 1926. 103-126.p.Takács Sándor: A városi 
követek küzdelme a személyes szavazati jogért az 1825-1848. évi országgyűléseken. 
Budapesti Szemle, 1932. 66-91.p. és 198-237.p. E vitákat korábbi munkámban a korabeli 
városfogalom szempontjából vizsgáltam: L’identité urbaine et le nombre des habitants: la 
notion de vilié en Hongrie dans la premiére moitié du 19éme siécle. In: Cities in Eastern 
and Western Europe. Third International Conference on Urban History. Budapest, 1996. 
aug. 29-31. Papers. Session n.13. 14. p.

63. T.Ü.J. 6854/1842.
64. 1843. márc. 31.-Í, 5378/598. sz. királyi leirat a városokhoz. Utal rá a kassai tanács T.Ü.J. 

2255/1843. sz. határozatában. Ugyanitt olvasható annak a 30 tagú bizottságnak a 
megválasztásáról készített jelentés, akik a tanács és a választott község mellett a követu
tasítás kidolgozásában és a követválasztásban részt vettek. Ennek a bizottságnak minden 
polgárjogú tagja lehetett, és a tagokra az összes polgár szavazhatott.

65. Törvény cikkely a királyi Városokról. Pozsonyban, 1843. II. rész, 99-102. §. (a továbbiak
ban Városi törvény, 1843.)

66. Az 1843-dik évi országgyűlésen jelen lévő sz. kir. városok követeinek külön tartott tanácskozási 
üléseiben a részükről előlegesen készített elrendezési vázolatnak, a kerületi választmány 
munkálatával lett egybe hasonlításával készült és megállapított javaslata a szabad királyi 
városok belszerkezetét tárgyazó törvény cikkely iránt. Pozsonyban, 1843. II. rész, 72-73. §.

67. Lásd Kerekes, 1913. 97-113. p.
68. Magyar Országos Levéltár (MÓL). Helytartótanács, Departementum Civitatensae. C. 49. 

1843. Fontes 16. pos. 35. A Kassára irányuló zsidó betelepülésről lásd Czoch, 1997. 89-95. p.
69. Czoch, 1997. III. 17. sz. függelék.
70. A polgárrá válásról szóló vita az 1844. február 9 és február 12-én tartott XCVII. és XCIX. 

ülésen zajlott, az alábbiakban az itt elhangzott felszólalásokra támaszkodunk. Lásd 
Magyarországi Közgyűlések naplója a tekinttes Karoknál és Rendeknél. Pozsony, 1843. II. 
345-375. p. ( a továbbiakban Rendi Napló.)

71. Bereg megye követe, Rendi Napló III. 101.
72. Besztercebánya követe, Rendi Napló III. 95
73. Rendi Napló II. 93.p.
74. Bihar megye követe, Rendi Napló III. 104.
75. Rendi Napló III. 105
76. Rendi Napló III. 124.
77 Fényes Elek, 1851. II. köt. 185. p.
78. Henszlmann Imre: Kassa, sz. kir. város. In: Magyarföld és népei, Pest, 1846.1. füzet. 15-20. p.
79. MOL. E 75. 1802. év, 203. csomó, 12. kútfő.
80. T.Ü.J. 3298/1841 és T.Ü.J. 1131/1846.
81. Lásd Oszetzky, 1935. 34-35. p. és Rcizner János: Szeged története. Szeged, 1899-1900.
82. Városi törvény, 1843. 102§
83. T.Ü.J. 3442/1840. és T.Ü.J. 2922/1846, illetve 4892/1846.
84. A városi lakosság egészére számolt, az alábbiakban idézett mutatókat és azok részletesebb 

elemzését lásd Czoch, 1997.
85. Mivel az 1842. évi összeírásban a polgárjoggal rendelkezőknek nagyobb arányát sikerült 

azonosítani, mint 1801-ben, ezekből az arányokból nem következtethetünk egyértelműen 
arra, hogy ténylegesen növekedett-e a polgári háztulajdonosok száma a belvárosban.

86. Osváth, 1918. 47. p.
87. A birtokösszeírásban a foglalkozás megnevezésével szereplő polgárok között 1801-ben 89%



Czoch Gábor 82 Városfejlődés

kézműves, 5% pedig kereskedő foglalkozású. Ezek az arányok 1842-ben a következők: 
77% kézműves, 7% kereskedő, a fennmaradó 16% pedig „vegyes” összetételű, akiknek a 
legnagyobb része az összeírás szerint bérlő (esetenként pontosabban megadva, hogy kocs
ma, vagy malom bérlője), kocsmáros, városi hivatalnok.

88. A jelentést ismerteti Kerekes György, id. m. 183-184.p.
89 Gyurikovics Ignác és Csorba Károly dohánygyárosok, Moll József és Wrkner István az 

angolporcelángyár tulajdonosai, illetve a bőrgyár alapítói, Werfer József kártyagyáros, 
Schneider János pálinkagyáros, Fiedler Károly a répacukorgyár alapítója.

90. Míg a városi lakosság egészét tekintve az átlagos háztartásnagyság 1801-ben 3,9, 1842-ben 
pedig 3,6 fő volt, a polgári háztartások átlagos nagysága 6,2 illetve 6,3 fő. A polgári ház
tartások nagysága ugyanakkor meglehetősen szórt: a 3-7 tagból álló háztartások alkotják 
többségüket (60%-ot), melyek száma a század elején és közepén is nagyjából hasonlóan 
alakult. A házasok aránya 1801-ben 74%, 1842-ben 80%. 1801-ben a polgári családok 
85%-ában, 1842-ben 67%-ában írtak össze kiskorút, míg az egész lakosság körében 1801- 
ben a háztartások 70%-ában, 1842-ben pedig 62%-ában volt gyermek. A gyermekes pol
gári háztartásoknak 1801-ben 56%-ban, 1842-ben 53%-ban három, vagy annál több gyer
mek volt, míg az összes gyermekes család körében ez az arány 1801-ben 34%, 1842-ben 
32%. Szolgaszemélyzetet a polgári háztartások háromnegyedében találunk mindkét 
időpontban, többségében 1 női cselédet alkalmaztak. 1801-ben 1 cselédet találunk a ház
tartások 54%-ában, míg 1842-ben már 60%-ában. 1801-ben az összes városi háztartás 
41%-ában, 1842-ben 36%-ában található szolgaszemólyzet.

91. T.Ü.J. 3325/1848.
92. Kassa város I-1V. negyedéhez tartozó 1848.-ki Május 31-től Június 13-áig történt 

követválasztási képességgel bíróknak összeírása. MOL. H. 13. Belügyminisztérium, 
Országlati ügyek. 2. kútfő, 231. tétel.

93. A választójogi törvényről és a választásokról lásd Csizmadia Andor: A magyar választási 
rendszer 1848-1849-ben. (Az első népképviseleti választások). Budapest, 1963.

94. T.Ü.J. 1740/1848.
95. T.Ü.J. 3446/1848. és 3596/1848.
96. T.Ü.J. 2982/1848.

FÜGGELÉK
1. a.
A polgárjogot nyertek származási helye (1797-1801)

szám %
Kassa 42 30,9
Abaúj-Toma és határos megyék 
(Abaúj: 9, Borsod: 1, Gömör: 1, 
Sáros: 15, Szepes: 13, Zemplén: 7)

46 33,8

Magyarország egyéb részei 
(Felvidék: 11, Dunántúl: 5, Tiszántúl: 1, 
Duna-Tisza köze: 6, Erdély: 2)

25 18,5

Osztrák örökös tartományok 9 6,6
Német-római császárság más részei 9 6,6
Európa egyéb területei 
(Svájc)

1 0,7

Ismeretlen 4 2,9
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A polgárjogot nyertek származási helye (1838-1842)

szám %

Kassa 95 47,3

Abaúj-Toma és határos megyék 
(Abaúj: 24, Gömör: 3, Sáros: 9, 
Szepesi 16, Zemplén: 4)

56 27,9

Magyarország egyéb részei 
(Felvidék: 8, Dunántúl: 3, 
Tiszántúl: 3, Duna-Tisza köze: 4)

18 8,9

Osztrák örökös tartományok 19 9,4

Német államok 4 2
Európa egyéb területei 
(Svájc, „Lengyelország”)

2 1

Ismeretlen 7 3,5

1. b.
A polgárjogot nyertek származási helye településtípusonként

1797-1801 1838-1842

Szám % Szám %

Város* 28 32 24 25

Mezőváros 34 39 32 33

Falu 25 29 41 42

*1797-1801 között nagy városból Prága: 1, Buda.l, Königsberg:2; 
1838-1842 között: Bécs.l, Prága:3, Varsó:!, Trieszt:!, Pest:!.

A polgárjogot nyertek a polgárdíj típusa szerint*

1799-1801 1838-1842

Szám % Szám %

polgárfi (6 ft) 29 34 75 42

kézműves, 49 57 69 38
kereskedő (12 ft)

egyéb (50) 8 9 36 20

*1797 és 1798-as felvételek az egységesen 4 forintos taksa miatt nem elemezhetőek szempon
tunkból, ez 41 esetet jelent, 9 esetben pedig nincs információnk a taksa összegéről. 1838-1842 között 
21 esetben hiányzik a polgárdíj fizetett összege.
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2 .

A polgárság lakóhely szerinti megoszlása (az azonosított polgári háztartások 
alapján)

Belváros Külváros
szám % szám %

1801 275 74 96 26
1842 326 61 205 39

A háztulajdonosok aránya a polgárok között

tulajdonos lakó
szám % szám %

1801 216 58 155 42
1842 284 54 247 46

Megjegyzés: 1801-ben a lakóként összeírtak között 9 polgárnak volt háza a városban, egynek 
kettő is. 1842-ben 23 lakóként feljegyzett polgár birtokolt házat a város más részén, közötte két háza 
három főnek volt. A saját házukban lakó polgárok körében 1801-ben 47-nek volt másik háza is (44- 
nek 1, 2-nek 2, 1-nek 3), a tulajdonosok közel 22%-ának. 1842-ben éppen ugyanannyian, 47-en bir
tokoltak több házat (35-nek 1, 10-nek 2, 1-nek 3, 1-nek 4), ez az összes közel 17%-a.

3.
Földtulajdonosok a polgárok körében

tulajdonos lakó összes az összes polgárok %-ban

1801 114 15 129 35

1842 201 42 243 46

1801-ben 91, 1842-ben 118 belvárosi polgáré.

A földtulajdon összetétele és átlagos nagysága

1801 1842

gyakoriság átlagos nagyság gyakoriság átlagos nagyság
major 27 ? 177 ?

szántó 97 2,5 hold 31 30,8 hold
kaszáló 45 1,1 hold 28 6,89 hold
szó'lő 56 1,9 hold 48 4,54 hold

Megjegyzés: Mivel a hold alatt értett terület pontos kiterjedését nem ismerjük, a táblázat adatait 
elsősorban a tükröződő nagyságrendi változások alapján kell értékelni. A kertek és majorok 
rovatban megadott számok alapját képező mértékegységet közelítőleg sem sikerült azonosítani.



Czoch Gábor 85 Városfejlődés

4.
Az adófizető háztartásfők megoszlása a rájuk kivetett adó összege alapján

1801 1842
Adósáv fő % fő %

1. (>50 forint) 10 0,63 48 2,65

2. (50 < > 20) 105 6,62 130 7,2

3. (20 <> 15) 62 3,9 69 3,82

4. (15 <> 10) 145 9,14 161 8,91

5. (10 < > 5) 299 18,85 340 18,83

6. (5 < > 4) 149 9,39 143 7,92

7. (4 < > -3) 134 8,44 174 9,63

8. (3 < > 2) 375 23,64 312 17,28

9. (2 <>  1) 188 11,85 375 20,77
10. (>1 forint) 119 7,5 53 2,93

A polgárság megoszlása az adójuk alapján, 1801

osztály 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

szám 7 52 28 55 86 42 18 23 24 8

Arány 1 70 49,5 45,2 38 28,8 28,2 13,4 6,1 12,8 6,8

Arány 2 2 15,2 8,2 16 25 12,3 5,2 6,7 6,9 2,3

Arány 1= a polgárok százalékos aránya az adott adóosztályban található összes háztartásfőhöz 
viszonyítva

Arány 2= az adóosztályba tartozó polgárok százalékos aránya az összes vizsgált polgárhoz vi
szonyítva

A polgárság megoszlása az adójuk alapján, 1842

osztály 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

szám 30 55 32 71 111 43 30 56 25 6

Arány 1 62,2 42,3 46,4 44 32,6 30 17 18 6,6 11,3

Arány 2 6,5 12 7 15,6 24,3 9,4 6,5 12 5,4 1,3
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Kassa a századelőn

Kassa, Dóm és Főutca részlet

Kassa, Színház a Főutcával
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Gyáni Gábor

Az urbanizáció Magyarországon 
a 19-20. században

A népesség városba tömörülésének folyamata a dualizmus időszakában gyorsult 
fel: amíg 1869-ben a népesség 13%-a élt városokban, addig a dualizmus végén ez az 
arány már 20% körül volt.' Nemzetközi összehasonlításban, igaz, még ez utóbbi 
százalékszám is viszonylag alacsony, amely Anglia 19. század eleji városi népesség
arányához áll közel.2 Magyarország valójában 1914-ig sem alakult át ipari tár
sadalommá, a népesség jelzett városi koncentrációja így többé-kevésbé összhangban 
állt az ország gazdasági-társadalmi szerkezetével. Vagy mégsem? Az erre adandó 
választ meghatározza, hogy szinonim fogalmakként értelmezzük-e az iparosodás 
(gyáripari fejlődés) és az urbanizáció jelenségeit. Mielőtt a kérdést elemeznénk, 
előrebocsátjuk: a szóban forgó két kategória közé hiba lenne egyenlőségjelet tenni. A 
magyar fejlődés különösen szemléletes példája iparosodás és városfejlődés ket
tősségének.

Iparosodás és urbanizáció
A századelőn mindössze két városa volt az országnak, melynek lélekszáma megha

ladta a százezret: Budapest és Szeged — az utóbbi lakossága csupán 18 ezerrel volt 
több 100 ezernél. Utánuk 13 olyan város következett a népesség szerinti rangsorban, 
melyek teljes lélekszáma (polgári és katonai népessége együttesen) túlszárnyalta az 
50 ezret: Arad (63,2 ezer), Debrecen (92,7 ezer), Fiume (50 ezer). Hódmezővásárhely 
(62,4 ezer), Kecskemét (66,8 ezer), Kolozsvár (60,8 ezer), Miskolc (51,5 ezer), 
Nagyvárad (64,2 ezer), Pécs (50 ezer), Pozsony (78 ezer), Szabadka (94,6 ezer), 
Temesvár (72,5 ezer) és Újpest (55,2 ezer). Közülük egyedül Újpest nem tartozott a 
törvényhatósági jogú városok közé. Egyébként az említett 15 legnépesebb város 
közül tíz a tisztán ipari település, ahol tehát az iparforgalmi népesség (benne a bányá
szokkal) a kereső népesség több mint a felét, a szűkén vett ipari foglalkozásúak, a 
tulajdonképpeni ipar statisztikai kategóriájában számbavettek pedig az aktív népesség 
legalább 35%-át alkották. Mindez azt jelenti, hogy az 50 ezernél népesebb városok 
lakosságának valamivel több mint a fele -  52,4%-a -  lakott nem ipari jellegű városokban.3

Ez a néhány tájékoztató értékű adat arra hívja fel a figyelmet, hogy az urbanizáció 
lendületét nem kizárólag az ipari fejlődés diktálta. Hiszen alkalmasint a legnépesebb 
vidéki városok (Szeged, Szabadka, Debrecen) képezték a századvég és a századelő 
éveiben egyaránt a nem ipari városok magját. Egyedül Budapest és közvetlen 
agglomerációs környezete, továbbá fél tucat népesebb vidéki város fejlődésében ját
szott a nagyipari átalakulás (helyenként a bányászat) értékelhető, vagy központi 
szerepet.
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Kérdés, hogy milyen mértékben következett ez az örökölt városhálózat adottsá
gaiból, melyet az ipari forradalom módosított valamelyest, de amit gyökeresen nem 
alakított át.4 A kérdés eldöntése érdekében célszerű a vizsgálat időhatárainak kiter
jesztése a két háború közti időszakra. 1930-as adatok segítségével 
ellenőrizhetjük, hogy perspektivikusan közelebb került-e egymáshoz a bizonyos 
fokig külön pályán futó iparosodás és városnövekedés.

A két háború közti szemle céljához a városi népességhatárt tanácsos 40 ezerhez 
kötni, mert Trianon után a népes vidéki városok köre jelentősen megcsappant. így 14 
város került be népessége alapján mintánkba; közülük kilenc minősíthető ipari jel
legűnek, mivel iparforgalmi népessége túlszárnyalta az 50%-ot, a tulajdonképpeni 
iparban foglalkoztatottak pedig a lakosság több mint 35%-át alkották. Jóllehet a 40 
ezres lélekszám fölötti városok népességének kereken háromnegyed része lakott ipari 
településeken, ez az arány kifejezetten Budapest és elővárosai számlájára írandó. 
Hiszen az ipari városok népességének 85,3%-a élt Budapesten, valamint Újpesten, 
Kispesten, Pestszenterzsébeten vagy Rákospalotán.5

Az újabb statisztikai időmetszet is amellett szóló bizonyítékkal szolgál tehát, hogy 
a fővároson és közvetlen vonzáskörzetén kívül az iparosodás elvétve hatott, mint 
döntő városképző tényező.

Ez azért is hat meglepetésként, mert a századelőhöz képest az ország urbanizáltabb: 
az 1910. évi 20,5%-kal szemben 1930-ban minden harmadik állampolgár tartozott a 
városi népességhez.6 A városi népesség arányának jelzett megemelkedése részben 
abból következett, hogy a trianoni Magyarország egésze urbanizáltabb volt, mint a 
történeti országterület; részben viszont abból fakadt, hogy a főváros körüli hallatlanul 
gyors népességkoncentráció jelentősen megemelte a városlakók számarányát. Ezt az 
utóbbi körülményt nem lehet kellően túlhangsúlyozni, hiszen a népes vidéki közpon
tok az ország alapvetően mezőgazdasági vidékein, mindenekelőtt az Alföldön, ezek
ben az évtizedekben igen mérsékelten, legföljebb 10-20%-kal gyarapították 
népességszámukat; sőt közülük némelyek (például Hódmezővásárhely) veszítettek is 
korábbi népességükből.7

Az iparosodás, mint az urbanizáció, a népességkoncentráció serkentője -  szögezzük 
le újra — közvetlenül csak Budapest és agglomerációs gyűrűjének a települései 
esetében töltött be komoly szerepet, de a vidéki városhálózatot illetően városképző 
tényezőként igen esetlegesen játszott közre.8 A megállapítás igaz akkor is, ha tudjuk, 
hogy a városok túlnyomórészt ipari, valamint gazdaság- és társadalomszerkezete nem 
mindig járt együtt magasabb lélekszámmal, tehát a kisebb népességű városok között 
is találni ipari jellegűeket; az alacsonyabb lélekszám önmagában nem dönti el a 
település belső strukturális minőségét. Példa rá, hogy amíg a 30-50 ezres népességi 
sávba tartozó városoknak nagyjából csak a harmada volt ipari (és bányász) városnak 
minősíthető, addig a 10-20 ezres sávba sorolt kisvárosoknak több mint a kétötöde 
(44%-a) iparinak számított.

Utalni kell végül arra a közismert tényre, hogy a trianoni határmódosulás ered
ményeképpen elkerült az országtól számos erősen iparosodott vidéki városi központ 
(Arad, Pozsony, Temesvár)9. Ezzel városhálózatunkban a fővároson és közvetlen 
környékének tisztán ipari településein kívül a korábbinál is meghatározóbb szerep
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jutott az agrárszerkezetű népes vidéki városoknak, amelyek — történeti örökségként — 
végig uralták a vidéki városállományt.

Hely hiányában nincs mód annak részletes kifejtésére, hogy a városhálózat történeti 
rétege hogyan integrálódott a 19. század végi, 20. század eleji magyar városál
lományba. Az ipari kapitalizmus kibontakozásának a már előzőleg is népes városi 
településekre gyakorolt differenciált hatását ugyanakkor érzékletesen bemutathatjuk 
Szeged és Temesvár egymástól elütő példáin. Már Rúzsás Lajos vázolta egy, az 1960-as 
évek derekán publikált tanulmányában, hogy az 1850-es évek közepi 
vasútépítkezések, melyek Szegedet 1854-ben, Temesvárt 1857-ben kapcsolták össze 
Budapesttel, milyen eltérő reakciókat váltottak ki a két városból. Ez azután megszab
ta későbbi fejlődésük irányát is.10 A gabonakereskedelemből a vasút megjelenése után 
kiszoruló nagy határú Szeged agrárgazdaságának a kiterjesztése útján igyekezett és 
tudott felszínen maradni. Ami olyan sikeresnek mutatkozott, hogy az intenzív 
gazdálkodás, a kertkultúra meghonosítása révén komoly gyáriparosodás igénye nem 
is merült itt fel a század végéig. S eközben a város mégsem hanyatlott, az általa 
választott agrárfejlődés, ha dinamikus népességnövekedést nem is, de szerény 
demográfiai terjeszkedést azért megengedett.

Merőben másként alakult a vasút kihívására adott válasz Temesvárott. A már koráb
ban is fontos kereskedelmi és manufaktúraipari helyi központnak számító délvidéki 
város -  szabad termőföldek hiányában -  nem „hátra”, hanem előre menekült a 
főváros nyomasztó fölénye, kereskedelmi monopóliuma elől. Nagyarányú ipar- 
fejlődésre került sor, amely elsősorban az élelmiszer-, a kémiai-, a gép- és a textilipart 
érintette. A két egymáshoz közeli fekvésű város közötti minőségi különbséget mutat
ja, hogy Temesvárott már 1891-ben kétszer annyian éltek kereskedelemből és iparból, 
mint Szegeden, tehát amíg ott az iparforgalmi népesség aránya az össznépességben 
ekkoriban 53%, addig ez az arány Szegeden mindössze 27%.

Az iménti egyedi példa bizonyítja: az urbanizáció, mint népesedési jelenség nem
csak az iparosodás előrehaladása, de az intenziválódó mezőgazdaság, a rá épülő 
kereskedelmi és kisipari fejlődés folyamatai által is komoly ösztönzést kaphatott.

Népesedés és urbanizáció
Az urbanizáció, mint népesedési folyamat (népességkoncentráció) a dualizmus 

korában elsősorban két dologgal jellemezhető: Budapest-központúságával, valamint 
azzal, hogy mindenekelőtt a csekélyebb népességű városok növekedését mozdította 
elő észrevehetően. Ezt támasztja alá az az újabb elemzés is, melynek készítői a rank- 
size módszer felhasználásával a népességszám hosszú távú, 1784 és 1910 közötti vál
tozását modellálták a városrendszer rekonstruálása végett."

Ha viszont az urbanizáció e folyamatát regionálisan tekintjük, akkor az derül ki, 
hogy a főváros és közvetlen környéke mellett a dunántúli nagyrégióban került még 
sor viharos urbanizációra, vele egyenértékű demográfiai robbanásra. S ez éppen azzal 
függ össze, hogy a Dunántúlt, szemben az Alfölddel vagy Erdéllyel, hagyományosan 
a kis- és középméretű városok hálózták be. Azt érzékeltetendő, hogy a dinamizmus 
milyen foka szabott irányt számos dunántúli város fejlődésének a század derekát 
követő bő fél évszázad során, két város példájára utalnék.
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A vasi megyeszékhely, Szombathely a 19. század közepén 6 ezer főt is alig elérő 
lélekszámával még kisvárosnak is bajosan volt nevezhető. Annál szembetűnőbb, hogy 
a 20. század elején már közel 30 ezer főt számlál a jogállása szerint ekkor már ren
dezett tanácsú Szombathely, amely a Dunántúl ötödik legnépesebb városává lépett 
ezzel elő (1870-ben még csak tizedik a népességi rangsorban). Vidéki viszonylatban 
ez a növekedési ütem (közel négyszeres) úgyszólván felülmúlhatatlan a korban.12

Kevéssé maradt el ettől Pécs demográfiai dinamizmusa, holott a baranyai 
megyeszékhely „induló” népessége (közel 16 ezer fő) jóval magasabb 
Szombathelyénél. Ám a dualizmus végén már mintegy 48 ezer fő népesíti be Dél- 
Dunántúl egyetlen törvényhatósági jogú városát, hat évtized leforgása során tehát 
kereken háromszorosára nőtt Pécs lélekszáma.13

Érdekes közelről szemügyre venni e változások mechanizmusait. A városok 
(demográfiai) növekedése közismerten az extenzív terjeszkedésnek és/vagy az 
exogám források kiaknázásának köszönhette nyilvánvaló dinamizmusát. Ami az elsőt 
illeti: nem másról, mint a közigazgatási határok folytonos korrekciójáról, a várost 
övező kis települések beolvasztásáról, az ily módon biztosított lélekszámbővülésről 
van ez esetben szó. Amivel nemcsak Budapest élt, 1873-ben egyesítve Pestet, Budát 
és Óbudát, de Szombathely és Pécs szintúgy hasznot húzott a fővárosinál persze 
szerényebb területi expanzióból. Szombathely 1885-ben csatolta magához azt a két 
peremközséget, mellyel közel 2 ezer fős nyereségre tett szert. Pécs a dualizmus ide
jén még alig, a két világháború között és kivált 1945 után viszont annál többet 
köszönhetett a környékbeli — részben -  bányafalvak beolvasztásának.14

A növekedés exogám forrásain a bevándorlást értjük, ami az urbanizációnak szinte 
elsőszámú ösztönzője a „hosszú 19. században”. Budapestről ez olyannyira közis
mert, hogy elegendő csak megemlíteni, miszerint 1850-1910 között a város 
népességnövekedése 80%-ban a bevándorlásból eredt.15 Ám hasonlóképpen fontos 
volt ez Pécs számára is: 1850-1910 között a város vándorlási nyeresége 34 ezer fő, 
pedig a lélekszám csak 32 ezerrel nőtt ez időben.16 Ami jól mutatja, hogy Pécsett a ter
mészetes szaporodás mérlege egyenesen negatív és egyedül a bevándorlás indukál 
növekedést. Ami olyannyira extrém eset, hogy még Budapest sem ismeri, lévén, hogy 
a fővárosban 1875—80-tól egyre nagyobb szerep hárult a természetes szaporodásra a 
népességgyarapodás terén. A 20. század elején a természetes szaporodás már közel 
olyan mérvű növekedést eredményez, mint a bevándorlás.17

Nincs tehát komoly eltérés Budapest és a demográfiailag virulens vidéki 
városközpontok (például Pécs) között abban, hogy a bevándorlás hozadéka teremti 
meg a növekedés fő forrását. Ugyanakkor markáns eltérést tapasztalhatunk a 
népesedés endogén tényezőjét illetően, mivel Pécs esetében -  Budapesttől elütően -  
nincs érdemleges természetes szaporodás. Aminek legalább két oka van: az egyik jel
legzetesen modem városi demográfiai vonás, a másik viszont a várost övező régió 
demográfiai sajátszerűségének felel meg.

Az alacsony vagy egyenesen negatív természetes szaporodás városi környezetben 
egyik leggyakoribb oka a modem urbanitás feltételei között megemelkedő halálozási 
arány, amely tápot ad a város mint temető közkeletű metaforának.18 A magas városi 
mortalitás oka a rossz városi fizikai környezet, az elhanyagolt infrastruktúra és a zsú
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foltság együtt (erről később lesz még szó), valamint a nagyipari munka. Pécs esetében 
a kiugró felnőtt férfi halálozás éppen a bányamunkások nagy számával ma
gyarázható.

Van azonban egy sajátos, és nem is az urbanitással összefüggő, további összetevő
je e lehangoló demográfiai terméketlenségnek: a rendkívül alacsony házas termé
kenység. Ami viszont a régióban dívó születéskorlátozás eredménye, melyet a beván
dorlók exportáltak a városba. Pécs jó példa rá, hogy miként ötvöződhet egybe a 
lendületes urbanizáció által előidézett népesedési képlet a vidék hagyományos (a 18. 
század első felétől datált)19 demográfiai szokáskultúrájával.

A szuburbanizáció hazai sajátossága
Korábban azt igyekeztem bizonyítani, hogy az iparosodás és az urbanizáció 

hazánkban nem szükségképpen járt együtt, pontosabban: a nagy ipari átalakulás múlt 
század végén megindult folyamata Budapest és szőkébb környéke kivételével igen 
szerény mértékben járult hozzá a magyarországi városhálózat mennyiségi 
növekedéséhez. Mindenekelőtt azért, mert ez az iparosodás nem a városokhoz kap
csolódott, valamint sok esetben nem is a hagyományos városi központok vonzották 
magukhoz az ipari beruházókat, hanem a kisnépességű, jogilag sem városi 
települések. Ami pedig egyértelműen vidékies jelleget kölcsönzött a nagyipar 
bizonyos ágainak. Ezt húzza alá, hogy a mezőgazdaságon kívüli kereső népesség 
mindenkor nagyobb hányada, 1910-ben kétharmada, 1930-ban is a háromötöde fal
vakban vagy megyei jogú (rendezett tanácsú) városokban élt.20 Valójában már ez idő 
tájt a mezőgazdaságon kívüli, tehát az iparit is felölelő munkásság tekintélyes része 
volt falusi lakos.21

Igaz, a lakhely maga nem minden esetben esik egybe a munkahellyel, vagyis a nem 
városi, netán kisvárosi ipari és szolgáltatásbeli munkásság bizonyos hányada az ipari 
városokban talált magának munkát: ingázó életmódot folytatott. Budapest agglo
merációs vonzáskörzete a kézenfekvő példa: az ottani népesség igen tekintélyes 
hányada, a századfordulón 50% körüli, évtizedekkel később valamivel szerényebb 
része járt be a fővárosba dolgozni.22

Tanácsos figyelmesebben is megvizsgálni e növekvő népességszámú, városi jogál
lásukat a 20. században folyamatosan megszerző településeket, melyek a nagyipari 
munkásság igazi tömörülési pontjai. Ne feledjük, a századelőtől fogva éppen ezek az 
elővárosok vonzzák magukhoz a gyáripari beruházásokat: Budapesten 1910 és 1930 
viszonylatában az ipari munkások kétharmada került ki a gyáripari foglalkoztatottak
ból, ám az arány Kispesten 67-70% között, Újpesten 65-77% között alakult, s 
egyedül Pesterzsébeten volt a fővárosinál 10%-kal alacsonyabb. Ezenkívül csak 
Salgótaiján mutatott hasonlóan magas gyáripari koncentrációt (83-85%), végül megem
líthető Győr városa, ahol a fenti ráta 63 és 69 százalék között mozgott a vizsgált két 
évtizedben.21

Nincs mit csodálkozni azon, hogy a gyáripari munkásság területi, helyesebben 
városok közötti eloszlása tekintetében Budapest és elővárosai idővel nyomasztó túl
súlyba kerültek a vidékkel szemben. Hadd említsek itt egyetlen számadatot: Budapest 
és ipari elővárosai a két háború közötti időszakban mindvégig az ország gyári munká
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sainak rendszerint több mint a háromötödét tömörítették.24 Ha a gyáripari és a kisipari 
üzemek közti határvonalat nem a szokásos húsz munkásnál húzzuk meg, hanem ma
gasabban, a jelzett területi koncentráció ennél is kiugróbb.

A most tárgyalt városok vagy ipari falvak kapcsán szándékosan nem használom a 
szuburbanizáció fogalmát. Azért, mert a Budapest körüli településgyűrű gyors 
kialakulása és fejlődése nem egészen a nyugati szuburbanizáció mintája szerint ment 
végbe. Az utóbbin ugyanis azt értik, hogy a nagyvárosból kitelepülő felső- és 
középrétegek laza beépítésű családi házas kertvárosokkal veszik körül a számukra 
immár elviselhetetlennek talált városbelsőt. Idővel azután ezek az előkelő szuburbok 
maguk is beolvadnak a metropolis közigazgatási egységébe. Amíg Hampstead a múlt 
század folyamán a jómódú londoniak kedvelt elővárosi lakóövezetének számított, 
melyet üres, beépítetlen sáv választott el az akkori Londontól, addig ma ez a két
ségkívül kellemes település Nagy-London külső, bár nem a legkülső kerületeinek 
egyike. Ha tehát így fest a klasszikus szuburbanizáció,25 ha ilyen annak társadalmi 
mechanizmusa, akkor Újpest, Kispest és a többi elővárosi település növekedése nem 
tekinthető szuburbanizációnak. Ti. a bentről, Budapestről történő kitelepülés csak 
másodrangú forrása e településgyűrű demográfiai dinamizmusának, ráadásul a 
kiköltözők sem a jómódú rétegek tagjaiból kerültek ki, hanem a legelesettebbek 
közül. A budapesti munkájukat megőrző, ám lakhelyet az elővárosi településekben 
választó munkástömegek azért kényszerültek e döntésre, mert a századforduló 
fővárosi munkáslakásviszonyai, a lakbérinfláció körülményei közepette reménytelen
nek látták budapesti megtelepedésük stabilizálását, az al- és ágybérletből történő 
végleges kitörést.26 Ugyanakkor ezeknek az elővárosi településeknek nem a 
nagyvárosi kitelepülök, hanem a vidéki bevándorlók biztosították fő növekedési for
rását. Közismert, hogy a fővárosba irányuló bevándorlás 1900-at követően vissza
esett, ami 1920 után még erőteljesebb tendencia. Nem szűnt meg viszont a főváros 
felé tartó tömeges vándorlás, csak éppen többnyire megállt Budapest határainál és az 
elővárosi gyűrű településein ért célba. Hiszen az emberek nemcsak menekültek a 
fővárosból a lakásnyomor elől, hanem már eleve nem is oda, hanem a környékére 
igyekeztek a fővárosi munkalehetőségek és kedvező bérek szüntelen csábításának 
engedve.

A Budapesttől eltérített, annak közvetlen környékére átirányuló tömeges vándor
mozgalom újabb impulzusokat kapott az éppen ebbe a régióba áthelyeződő nagyipari 
fejlődéstől. A Pest környékére koncentrálódó nagyipari beruházások olyan ipari 
övezet kialakulásához vezettek, amely nem helyi, nem is regionális szükségleteket 
elégített ki, hanem a modem nemzeti ipart fémjelezte.

Mindennek ellenére Budapestnek az immár nem a fővárosba betelepülő munkavál
lalókra kifejtett vonzereje alig változott. Az 1920-as évtized végéről származó becslés 
szerint a fővárosi agglomeráció településeiből 55-60 ezer ember járt be naponta a 
különféle budapesti munkahelyekre, túlnyomó részük ipari munkásként keresve a 
kenyerét. Az ingázás különösen intenzív a nem vagy alig iparosodott elővárosi 
településekből: a 21 agglomerációs település kereső népességének egyébként közel a 
negyede vállalt Budapesten munkát.27
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Vajon városok-e egyáltalán a szóban forgó települések, illetve milyen értelemben 
lehet városról beszélni az ilyen és hasonló gyáripari népességkoncentrációk esetében? 
Elterjedt vélekedés szerint ezek a települések nem teljes értékű városi társadalmak. 
Lewis Mumford, a híres amerikai urbanista különösen pregnáns módon adott hangot 
ebbéli véleményének, ,/lz új városi komplexum legfőbb elemei a gyár, a vasút és a 
nyomornegyed. Ezek egymagukban alkották az ipari várost -  a szó pusztán azt a tényt 
jelölte, hogy több mint kétezer ember szorult össze egy területen, amelyet azután 
megfelelő névre kereszteltek. Ezek a városi csomópontok százszorosukra növekedhet
tek (és növekedtek ténylegesen) anélkül, hogy akár a leghalványabban emlékeztettek 
volna azokra az intézményekre, amelyek a várost szociológiai értelemben jellemezni 
szokták."2*

Az idézett megállapításban sok az igazság, még ha Mumford városkoncepciójának 
számos elemével nem is értünk maradéktalanul egyet. Tény azonban, hogy a főváros 
körüli települési gyűrű városai és falvai, enyhén szólva, hiányosan urbanizált 
népességtömörülések, s ezen még az sem sokat segít, hogy közülük egyesek 
hamarosan megszerzik a városi jogállást is. Elsőként Újpest alakult várossá 1907-ben; 
a trianoni városveszteségeket pótlandó ugyanakkor elsőként Kispestet emelték városi 
rangra 1921-22-ben, majd Rákospalota és Pesterzsébet következett 1923-ban, őket 
Budafok 1926-ban, végül Pestszentlőrinc 1936-ban követte. Megjegyzem: törvény- 
hatósági jogállást e települések egyike sem szerzett magának és a hat rendezett tanácsú 
(1929-et követően „megyei jogú”) város után nem jött újabb település, mivel Csepel, 
a talán legiparosodottabb budapesti előváros végül is nem vált jogilag várossá 1945 
előtt.2’

A jogi státus változásának persze jótékony hatása is volt a települések fejlődésére. 
Az önigazgatás intézményes megszerveződése és bővülése következtében nőtt a 
városi bürokrácia, tágult a modernizációs beruházások lehetősége, és így nagyobb 
esély nyílt a hiányzó infrastruktúra megteremtésére. Ugyanakkor mindez forrása lett 
a hiányzó vagy csekély számban ott lakó középosztály számbeli gyarapodásának; a 
városi funkciók betöltésére hivatott intézmények létrehozásával kiegyensúlyozottab
bá lehetett tenni a csonka helyi társadalmat. De mielőtt e folyamat gyümölcsei igazán 
beérhettek volna, az agglomeráció belső köre Budapest külső közigazgatási körévé 
alakult át Nagy-Budapest 1950-es megalakításával. A külső munkás- és ipari 
kerületek napjainkban is szembetűnő alulurbanizáltsága mindennél inkább mutatja az 
ipari város, a gyárváros nehezen leküzdhető egyoldalúságát, egyetlen funkcióra 
szűkülő jellegét.

Természetesen, a városok közigazgatási határain kívüli szuburbanizáció nem egy
magában fölözi le a bevándorlásból (netán a kiköltözésből) eredő hasznot. A városba 
tömörülés időbeli folyamatát kísérő súlypont-áthelyeződés valójában lépcsőzetesen 
ment végbe. Amint Faragó újabban konstatálta: „Az 1880-as évekig a főváros bel
területe a népességfejlődés súlypontja, majd ezt követően a külterületek veszik át a 
vezetést. Az első világháború után azonban a népességfejlődés dinamizmusa, sokak 
állításával ellentétben, nem kizárólag az elővárosokra (a későbbi Nagy-Budapest 
peremkerületeire) helyeződik át, hanem magában foglalja egyrészt a mai agglomerá
ció nagyobb részét alkotó összes környékbeli falut és kisvárost, másrészt a közigaz
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gatásilag már korábban is Budapesthez tartozó külterületeket is. Ezzel szemben a 
tulajdonképpeni belterület népessége 1910 és 1914 között már alig növekedett,”30 
Jóllehet a szuburbanizáció, amely elsőrendűen mint Budapest nagyvárossá fejlődését 
kísérő és kiegészítő fejlemény ismert hazánkban, vidéken sem mondható teljesen 
ismeretlennek. A fővárosihoz hasonló, tehát ipari agglomerációs terjeszkedés jellemzi 
például a vidék legfejlettebb gyáripari városát, Győrt, amely közvetlen elővárosai 
közül kettőt (Győrszigetet és Révfalut) már 1904-ben magába olvasztott. Ám 
ezenkívül további három, távolabb fekvő falu is egyre jobban belekerült gazdasági 
vonzáskörzetébe a századelő két évtizedében; e településeken a lélekszám jelentősen 
meg is emelkedett ennek hatására.31

A nem kifejezetten ipari központként viharos gyorsasággal urbanizálódó 
Szombathely viszont a klasszikus, tehát a nyugatias szuburbanizációnak is teret adott. 
Az 1885-ben a városhoz csatolt peremközségek, melyek a századelőn a város teljes 
népességének már több mint a felét fogadták magukba (!), részben éppen a jómódú 
középosztály kiköltöző családjainak adtak otthont. „Ez a ’külső’ övezet -  jegyzi meg 
Szabó Gábor amely a város keleti és nyugati részén alakult ki, a századfordulóra 
már teljesen elveszítette falusias jellegét. Az óperinti városrészen egy új, kertes, csalá
di házas lakónegyed épült ki a századelőn -főleg hivatalnokok, értelmiségiek és kato
natisztek lakták-, illetve a Millenniumi Park környékén exkluzív villasoron a polgári 
középosztály és a helyi elit reprezentánsai telepedtek le.”32

Az iparváros, mint a nyomor fészke
A tömeges városba áramlás többféle negatív következménye közül futólag már 

szóltunk az ijesztően magas felnőtt halálozás jelenségéről. Valójában nem is a felnőtt, 
hanem a csecsemő- és a gyermekhalálozás nagy gyakorisága minősíti igazán a 
nagyvárosi és az iparvárosi demográfiai helyzetet. Aminek egyik, bár nem egyedüli 
forrása a „törvénytelen születések” itteni sűrű előfordulása. 1901—1908 átlagában 
például ezer élveszülöttre Budapesten és Kassán közel 27, Temesvárott 25, 
Nagyváradon és Kolozsvárott mintegy 22 törvénytelen csecsemő jutott. A korspeci
fikus halálozás alkalmasint a házas köteléken kívül születettek körében a legszem- 
beszökőbb.33

Felmerül a kérdés: miért éppen az erdélyi városokban kiugróan magas a törvényte
len születések gyakorisága, miközben más régiók ipari városait tekintve a megfelelő 
mutatók jóval kisebb értéke figyelhető meg? A Dunántúlon például Pécs esetében 
ezer 15-49 éves nőre csak 31 törvénytelen születés jutott 1910-ben (Győrben 
ugyanakkor csupán 23), jóllehet Kolozsvárott 44, Temesvárott 41, Nagyváradon 38 és 
Budapesten is 37 az index értéke.34 Csak feltételezzük, hogy a felekezeti státus is 
szerepet játszhat a dolgok ilyen alakulásában.

A hallatlanul dinamikus demográfiai növekedés negatív következménye a városi 
életminőség hihetetlenül alacsony foka, amely az infrastrukturális beruházások 
elégtelen üteméből fakadt. Az ipari forradalom klasszikus városjelensége, kezdve az 
észak- és közép-angliai ipari városok 19. század eleji vagy közepi agyoncsépelt 
példáival, mindig a kiáltó tömegnyomor, a primitív fizikai városi környezet, az elemi 
emberi-biológiai szükségletek kielégítésére alig, vagy arra nem is alkalmas infra-
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struktúra eseteként rögzült a köztudatban. Erről szól Engels ismert könyve az angol 
ipari városokról, de ennek a szellemi hagyománynak a jegyében születtek mindenhol 
a szociális lelkiismerettől fűtött szociográfiák, hatósági vizsgálatok, sőt tudományos 
dolgozatok a korabeli városi életviszonyokról.35 Ma már tudjuk: az ilyen forrásértékű 
beszámolók és leírások információit megfelelő kritikával kell fogadni, hiszen azok 
viszonyítási alapja nemegyszer önkényesen történelmietlen és elvont, ráadásul az 
empirikus hűséggel rögzített szociális tablók a szociális valóság pusztán átmeneti 
állapotáról szólnak.

A városi tömegnyomor a hazai ipari városokat sem kerülte el. A dolog közismert
sége folytán tanulmányomban nem szentelek sok teret a budapesti és főváros környé
ki állapotoknak, ahol -  számításaim szerint -  a két háború között átlag 30 40 ezer 
ember élt ún. szükséglakásokban, gyakorlatilag egy vagy kéthelyiséges fabarakkok
ban.36 Igaz, a harmincas évtized végétől a hatóságok hozzákezdtek e lakások felszá
molásához, hogy egy fokkal magasabb civilizációs szintet jelentő lakásmóddal 
cseréljék ki azokat. A fővároson kívüli ipari városokban viszont szintén nem 
ismeretlen a tömeges lakásnyomor. Különösen jól kiviláglik ez abból a belügymi
nisztériumi vizsgálatból, melyet a harmincas évek legvégén, a negyvenes évtized ele
jén folytattak le a vidéki városokban. Érdemes ebből kiemelni Győr és Miskolc 
példáját.

Győr az egyik legmarkánsabb vidéki ipari városunk, ahol a népesség közel fele 
része (1910-ben 44,9%, 1941-ben pedig 49%-a) századunkban mindig az iparból élt, 
és közöttük a gyáripari munkásság alkotta a döntő hányadot.37 Ez a város a húszas
harmincas években olyan szorító szociális tömegnyomorral szembesült, ami előzőleg 
nem vált szembetűnővé, mert a város -  dualizmus korában létesült -  masszív nehézi
para a hadi megrendelések elmaradásával csak 1920 után került válságos helyzetbe, 
tömeges munkanélküliséget és létbizonytalanságot idézve elő az ipari pro
letárnépességében. Ebből csak az újabb háborús készülődés, az éppen itt meghirde
tett háborús gazdasági program fogja, két évtized múltán, a várost kisegíteni.

Nézzük, milyen képet rajzolt a város szociálpolitikai ügyosztályának alkalmazottja 
1938 őszén Győr szociális viszonyairól. „Győr szabad királyi város kis- és szük
séglakás viszonyai a lehető legrosszabbak... Általánosságban megállapítható, hogy a 
városnak külső részein... feltűnően sok a szükséglakás szerű, romladozó és düledezö 
vizes kis lakásos épület..., amelyek lebontására azonban gondolni sem lehet, mert az 
ott lakó -  rendszerint sokgyermekes családok máshova elhelyezkedni lakás hiányában 
nem tudnak. Győrött ugyanis jelenleg egyetlenegy szoba konyhás lakás üresen nin
csen s a ... lakáshiány óriási az ilyen kislakásokban. Ezek az épületek alápincézve 
rendszerint nincsenek, talajvizesek, a lakások porosak, egészségtelenek és túlzsú
foltak, tulajdonosaik, akik maguk is kisemberek, legnagyobbrészt nem maguk lakják, 
hanem bérbe adják ezeket a kislakásokat. Leggyakoribb lakástípus az egy szoba kony
ha, melynek havi bére átlagban 20-25 P. A bérlők kik legnagyobbrészben 
munkanélküli munkások vagy kisiparosok a bért vagy csak igen nehezen vagy sehogy 
sem tudják fizetni. Ennek dacára a bér nem fizetés miatt történt felmondások száma 
Győrött nem túl magas, mert a háztulajdonosok általában elnézőek és türelmesek, 
úgyhogy a kilakoltatások száma negyedévenkint 8-10-nél többre nem tehető. ',3S
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A nyomor győri fészkein, a város három szükséglakótelepén közel 4 ezer ember 
húzta meg magát; ez a tömeg a város korabeli lélekszámához képest, ami 1941-ben 
57 ezer fő, valójában nem igazán jelentékeny, ám Győr népességének mégiscsak 
közel 7%-át képezte. Az e lakásokban élő 889 családból 113 (12,7%-uk) esetében a 
családfenntartó munkanélküli volt, míg a többi családban a heti összbevétel nem érte 
el a 15 pengőt.39 Az érintett családok életkörülményeiről jellegzetesen középosztályi 
értékrendet tükröző beszámoló olvasható a szociális nővér jóvoltából. E szerint „igen 
sok családban van négy vagy ennél több gyerek, akik a legnagyobb nélkülözések közt 
élnek... A gyerekek közül ruhája és cipője csak az iskolába és a napközi otthonba 
járóknak van. A családok általában nagyon tisztátalanok és hanyagok, tele vannak 
féreggel s lakásaikat annak dacára sem fertőtlenítik, legalábbis a lakás kimeszelése 
által, hogy a város meszelőt... és meszet bocsát (ingyen)... a lakóik rendelkezésére... 
(A) lakásokban -  főleg a túlzsúfoltság következtében és mert a nemek egymástól el 
nem különíthetők, a telepen igen nagy az erkölcstelenség, úgyhogy a lányok 14 éven 
fe lü l a tisztiorvosi megállapítás szerint rendszerint már nem érintetlenek.”40

Nem kevésbé tanulságos Miskolc 1938-ban feltárt nyomorvilága.41 A városban 
összesen hét szükséglakótelep működött ekkoriban, ebből három magánkézben volt, 
négyet a város kezelt. Az itt lakók száma: 3586 fő. A magánkézben lévő szük
séglakások egy része barlanglakás, más részük vályogviskó. A miskolci 
szegénytelepek olyan siralmas, emberi tartózkodásra végképpen alkalmatlan odúk 
voltak, hogy az azokat bejáró állami és városi tisztviselő egybehangzóan kijelentet
ték: azonnali megszüntetésükre lenne szükség.

A telepi társadalom tagjai többnyire munkanélkül álltak, s alkalmi munkákból éltek, 
egyúttal a város szociális gondozottjai közé tartoztak. Az utóbbiakból Miskolcon 
akadt elég, a rendszeres segélyt élvező ínségesek száma a harmincas évtized végén 
6100 fő, közülük 2343 személy (38%) a városi telepeken lakott.

A két különösen jól dokumentált példa mutatja, hogy vidéki ipari városainkban a 
Horthy-korban kiterjedt slum negyedek fogadtak be nagyszámú ipari proletárt. Igaz, 
a nagyipari (és részben a kisipari) munkások mérvadó többsége a tisztes szegénység, 
a szoba-konyhás bérlakások körülményei között élte életét, sőt a szakmunkás elit 
erőteljes kispolgárosodásnak is indult ebben az időben.42 Mégis: ipari városainkban, a 
fővároson kívül is, akut gond maradt a nyomorkömyezet, a primitív fizikai városi tér, 
benne az emberhez ekkor már méltatlannak tartott lakásokkal, és kivált mindennek a 
felszámolhatatlansága s folytonos újratermelődése.

Ebből a szempontból érdekes elképzelést fogalmazott meg 1920-ban az Országos 
Középítési Tanács. Ez a koncepció a nagyvárosi lakáshiány felszámolását a „szubur- 
banizáció” tudatos serkentésével vélte megoldani. Az egyébként visszhangtalan, ám 
figyelemre méltó javaslatot érdemes hosszabban idézni. „A lakáshiány kielégítése, 
vagyis a nagyvárosok lakásínségének a megoldása pedig az ipartelepeknek a 
nagyvárosok környékén való csoportosítását, excentrikus elhelyezésüknek szükségét 
vonja maga után." Hiszen „a nagyvárosok rendezése és a munkásság jogos szociális 
érdekei, elsősorban, hogy ők egészséges és olcsó kislakáshoz jussanak, a kihelyezést 
megköveteli (és azt is)..., hogy az olcsó családi otthonokat mielőbb tulajdonukba ve
gyék, ami nagyvárosokban könnyen csak azok környékén biztosítható.”43 A családi
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ház, az öröklakás a politikai lojalitás biztosításának is kiváló eszköze -  folytatódik a 
gondolatmenet, amely ismerős korabeli szólam határainkon túl is. Ugyanezzel az 
érvvel támasztották alá Angliában a két háború között a munkásság öröklakáshoz ju t
tatását megkönnyítő állami és municipális szociálpolitikát.4'1 Ha az imént idézett el
gondolás átkerül a gyakorlatba, vele gyökeresen megváltozik ipari városaink tér- 
szerkezete, s ezzel együtt javulhatott volna az alsó rétegek lakáshelyzete is. Hiszen 
ekkor nemcsak Budapesten, de a népesebb és a kevésbé iparosodott városokban is a 
bérlakásforma dominált az öröklakásformával szemben.

*

Vázlatos áttekintésünk a dualizmus kori, valamint a két háború közötti ma
gyarországi urbanizáció folyamatáról szándékosan nem érintette az alföldi 
városhálózat elemeit; magát Budapestet is inkább csak a vidéki városfejlődés 
megértése végett vontuk be a vizsgálatba. Ily módon szerettük volna korrigálni a 
19-20. századra irányuló városkutatás eredendő egyoldalúságát: Budapest közpon
túságát, valamint az alföldi mezővárosokra orientáltságát. Érthető, persze, hogy mi áll 
e tematikai vonzódás hátterében. Az egyedüli hazai nagyváros, Budapest oly mérték
ben volt haszonélvezője a múlt század utolsó negyedétől felgyorsuló urbanizációs 
folyamatnak, hogy az szinte kínálja a csak vele való foglalatoskodást.

Más oka van az alföldi mezővárosok előtérbe állításának. Egyrészt természetesen 
szerepe van ebben e városközpontok nagyságrendjének, hogy legnépesebb vidéki 
városaink éppen közülük kerültek ki. Másrészt, az alföldi agrárváros talányos gaz
dasági-társadalmi és kivált térszerkezeti (morfológiai) adottságai, sőt paradoxonai 
nyomnak igazán a latban. Az tehát, ami Erdei Ferencet arra indította, hogy bennük 
lássa az autentikus magyar várost, melyet szembeállított a „nyugati szabású” dunán
túli, peremvidéki, felvidéki vagy erdélyi városokkal. A vele folytatott nagyon is 
indokolt polémia (melynek ma már tekintélyes az irodalma) úgy is folyhat, hogy nem 
csak a mezővárosok pontos analizisét hasznosítjuk argumentum gyanánt, de a „csak 
nyugatias” városok elfogulatlan vizsgálatát is bevonjuk — a diskurzusba.
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Pál Judit

A székelyföldi városok a dualizmus alatt

A dualizmus kora Magyarország történetének egyik legdinamikusabb időszaka. Az 
1848-as forradalom nyomán megindult mélyreható társadalmi változások, a 
kiegyezés utáni gazdasági növekedés nagy hatással volt a városszerkezet áta
lakulására, valamint a városok belső fejlődésére. Bár a Székelyföld a korabeli 
Magyarország gazdaságilag legelmaradottabb vidékei közé tartozott, az általános 
fejlődés itt is éreztette hatását. A Székelyföldre azonban hatványozottan igaz 
Beluszky Pál megállapítása, hogy a városok „nem a polgárosodás élén haladtak, 
hanem utol kellett érniök a polgári átalakulást, ki kellett tölteniök a megszerzett 
(megkapott?) kereteket”.' A következőkben röviden áttekintjük a városszerkezet áta
lakulását, azt, hogy miként sikerült kitölteni ezeket a kereteket, és néhány kiragadott 
példa segítségével illusztrálni fogjuk a társadalmi, gazdasági és kulturális élet 
fejlődését a székelyföldi városokban a dualizmus időszakában.

*

A legtöbb székelyföldi város Zsigmond királytól kapott városi rangot a 15. század 
első felében. Nagyobb szerephez az erdélyi fejedelemség idején jutottak, amikor is a 
fejedelmek tudatos városfejlesztő politikájának köszönhetően kikerültek a szék 
joghatósága alól, és jelentős kiváltságokhoz jutottak: a török adó kivételével adó- 
mentességet élveztek, és nagy részük a diétán is képviseltette magát.2 A székely 
városok egy külön színfoltot jelentettek a fejedelemség kori Erdélyben: fejlett önkor
mányzat, de nagyon szerény gazdasági potenciál jellemezte őket. Később a Habsburg 
uralom jelentősen megnyirbálta autonómiájukat, a gazdasági fejlődést viszont a 
legkisebb mértékben sem segítette elő. Ráadásul e városok egy része 1763—64 után a 
katonai határőrvidék kötelékébe került, s ez még inkább hozzájárult önkormányzatuk 
elsorvadásához. Egyedül Marosvásárhely -  amelyet 1616-ban Bethlen Gábor szabad 
királyi városi rangra emelt -  jelentett némiképp kivételt az általános hanyatlás alól.

Az 1848-as forradalom majdnem középkori állapotban találta ezeket a városkákat. 
A Sonkoly Gábor által elvégzett komplex elemzés, amely az erdélyi városok városi- 
asodottságának fokát mérte és kvantitatív, valamint kvalitatív jellemzők segítségével 
egy hierarchiát állított fel, öt kategóriát különböztet meg a már említett városia- 
sodottsági mutató alapján. Eszerint 1857-ben a „teljesen városi” települések 
kategóriájában a székelyföldi városok közül egyedül Marosvásárhely szerepel, 
Nagyszeben, Kolozsvár és Brassó mögött a negyedik helyen találjuk Erdélyben. A 
következő, „nagyon városi” helységek csoportjában a 12 erdélyi város közül 
Székelyudvarhely az első, Kézdivásárhely pedig az utolsó helyen áll. 
Sepsiszentgyörgy, Gyergyószentmiklós, Csíkszereda és Székelykeresztúr csak az
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„eléggé városi” kategóriába sorolható, míg Bereck, Nyárádszereda, Szentegy- 
házasoláhfalu és Illyefalva „egyáltalán nem városi” településnek minősül.3

Ebben az átmeneti időszakban a középkori viszonyok egy sajátos továbbélését 
figyelhetjük meg: 1874-ben Sepsiszentgyörgyön a volt úrbéresek csak félannyira 
részesültek a közjavadalmakból „mint a nemesi és a volt székely katona osztályhoz 
tartozott lakosok”. Ugyanebben az évben a városi javadalmak bérbeadásánál néhány 
Csíkszeredái polgár a nemesi jogára hivatkozva tiltakozik a díjak emelése ellen.4 Egy 
évvel később Marosvásárhelyen az egyik bérlő ajánlatát a város azért volt kénytelen 
elutasítani, mert az nem volt tekintettel a nemesi telkek kiváltságaira.5 A példákat 
lehetne szaporítani, hiszen általános jelenség volt, hogy a közigazgatás modem át
szervezéséig -  tehát még közel két évtizedig az 1848-as polgári forradalom után -  az 
anakronisztikus társadalmi viszonyok és az ezekhez kapcsolódó kiváltságok, pl. az 
egykori nemesi telkek kiváltságai félhivatalosan tovább éltek, sőt a minisztérium is 
tiszteletben tartotta ezeket.

A kiegyezést követően szükségessé vált a közigazgatás modernizálása. Ennek 
érdekében született meg többek között az 1870:42. és az 1871:18. sz. törvény. Az 
előbbi a szabad királyi és más kiemelten kezelt városokat törvényhatósági jogú 
városokként a vármegyékkel együtt szabályozta, míg az utóbbi alapján a községi 
törvény hatáskörébe kerültek a rendezett tanácsú városok is a nagyközségek s a 
kisközségek mellett.6 A székelyföldi kiváltságos mezővárosok kezdetben mind önálló 
törvényhatóságokká alakultak. Csíkszereda a maga 1247, vagy Illyefalva az 1416 
lakosával ugyanolyan törvényhatóság volt, mint bármelyik megye vagy nagyváros, és 
ugyanúgy követet küldött az országgyűlésre -  akárcsak az angliai „rotten borough”-ok - , 
mint amazok.7 Nemcsak közigazgatásilag volt ez abszurd, de némelyik helység 
anyagilag sem bírta a terhet. Egy újabb törvénynek kellett szabályoznia, most már 
véglegesen, a városok jogállását. A rendezés előtti 73 magyarországi városból az 
1876:20. te. alapján csak 26 maradt törvényhatóság.“ A többség rendezett tanácsú 
várossá alakult át, más részük nagyközséggé fejlődött vissza, mint Bereck, Illyefalva 
vagy Oláhfalu. Jellemző, hogy Illyefalva maga kérte a nagyközséggé való vissza
minősítést, tekintettel a csekély népességre és a város gyenge anyagi erejére. A 
háromszéki főispán is támogatta a határozatot, egyrészt mert véleménye szerint 
Illyefalva évi jövedelme (4660 Ft) nem lenne elég a rendezett tanácsú városi ranggal 
járó költségek fedezésére (a tisztviselők fizetése egymaga felemésztené a teljes 
jövedelmet), másrészt pedig a helység „nem rendelkezik a szükséges szellemi 
képességekkel, hogy a közadministratio és főleg az árvaszéki teendőket megnyugvás
sal intézhetné'7  Bereck egy ideig még viselte a terheket, de 1888-tól szintén 
Illyefalva sorsára jutott, nagyközséggé minősült vissza.

A 15. században kialakult és a fejedelemség korában megszilárdult erdélyi, ezen 
belül is a székelyföldi városhálózat -  a második világháború utáni állapotokat nem 
számítva — ekkor szenvedte el a leggyökeresebb átalakulást. Azok a helységek, ame
lyeknek városi rangja pusztán csak jogi kiváltságaikon alapult, kirostálódtak, és csak 
a tényleges közigazgatási, gazdasági vagy kulturális funkciót ellátó települések 
maradtak meg a városok sorában. Az átszervezés, bár adminisztratív döntés 
következménye volt, mégis igazságosnak mondható, hiszen objektív kritériumokon
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nyugodott, és mint a fentebb idézett, az 1857. évi népszámlálás alapján készült 
elemzés is kimutatta, a kiváltságos mezővárosok közül Bereck, 
Szentegyházasoláhfalu és Illyefalva, az egyszerű mezővárosok közül pedig 
Nyárádszereda „egyáltalán nem városi” településnek minősült; ez volt a helyzet 
Felvinccel is, bár ez utóbbi nem szerepel a listán.10 Székelykeresztúr esetében nem 
ennyire egyszerű a helyzet, itt a döntő tényező az lehetett, hogy a helység egyszerű 
mezőváros volt, nem pedig kiváltságos „taxás hely”. Gyergyószentmiklós pedig, 
amely az örmények 17. századi betelepedése nyomán indult igazán fejlődésnek, és a 
18. század közepétől egyre gyakrabban említik mezővárosként a források, bár nem 
kapott soha kiváltságokat, városias voltának elismeréseként 1907-ben hivatalosan is 
városi rangra emelkedett. A városhálózat stabilitását elemezve Kajtár István is arra a 
következtetésre jutott, hogy a városok alsó mezőnye a dualizmus idején meglehetősen 
labilis volt, 1880 elejére a rendezett tanácsú városok kb. 65%-ának változott meg 
legalább egyszer a jogállása."

A dualizmus kori városfejlődés sajátosságai közé tartozott, hogy visszaszorult a 
kézműipar, s változott az ipari tevékenység városképző szerepe; a városodás egyik 
fontos forrása a kiépülő polgári igazgatás „centrumigénye” volt, az intézményhálózat 
letelepítése, a katonaság elhelyezése.'2 A megmaradt városok fejlődését kedvezően 
befolyásolta, hogy -  Kézdivásárhely és Gyergyószentmiklós kivételével 
megyeszékhelyek lévén, az összes fontos hivatal itt összpontosult: a vármegye 
törvényhatósága, a kir. törvényszék és ügyészség, a telekkönyvi hatóság, az állami 
építészeti és erdészeti hivatal, az adóhivatal, a tanfelügyelőség, a pénzügyigazgatóság, a 
számvevőség, a csendőrparancsnokság, a posta-, a telefon- és a távirdahivatal stb.

Összehasonlítva tehát a 19. század első felének és a dualizmus korának székelyföl
di városhálózatát: a század első felében egy szabad királyi (Marosvásárhely), hét 
kiváltságos ún. taxás helyet (Sepsiszentgyörgy, Illyefalva, Kézdivásárhely, Bereck, 
Csíkszereda, Székelyudvarhely és Szentegyházasoláhfalu), valamint négy egyszerű 
mezővárost (Felvinc, Nyárádszereda, Székelykeresztúr és Gyergyószentmiklós) 
találunk, összesen tizenkét várost. Ebből 1876 után egy törvényhatósági jogú város 
(Marosvásárhely) és négy rendezett tanácsú város (Sepsiszentgyörgy, 
Kézdivásárhely, Csíkszereda, Székelyudvarhely, 1907-től Gyergyószentmiklós is) 
maradt. A városok száma tehát felére csökkent, az egykori Aranyosszék és Keresztúr 
fiúszék teljesen város nélkül maradt, az egykori Maros, Kézdi és Sepsi székekben 
pedig csak egy-egy település tartotta meg városi rangját. 1850-ben Erdélyben a szé
kelyföldi települések 2,47%-át tették ki a városok, a vármegyékben 2,11%-át, mig a 
szász székekben a helységek 8,47%-a volt város, ez az arány tehát 1876 után tovább 
romlott a Székelyföld hátrányára.13 Az 1890-1910 közötti két évtized gyors urbanizá
ciója sem tudta eltüntetni a regionális különbségeket: 1910-ben Erdély lakosságának 
12,7%-a lakott városokban -  az egykori szász székekben ez az arány 22,1%, míg a 
Székelyföldön mindössze 7,3% volt.14

A városok számának csökkenését ellensúlyozta a városi népesség számának 
emelkedése. 1850-ben a fent említett hat székelyföldi városnak összesen 24 930 
lakosa volt, 1870-re ez 23,75%-kal nőtt (Erdély össznépessége ugyanakkor csak 
7,41%-kal.) A következő két évtizedre a stagnálás jellemző, ehhez többek között a
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gazdasági válság, az 1873-as nagy kolerajárvány, valamint a vámháború is hoz
zájárult. 1880 és 1890 között a székely városok népességének növekedési rátája 
(6,97%) az erdélyi átlag (8,02%) alatt marad. Az általános magyarországi trendbe 
illeszkedik a következő két évtized gyors fejlődése: 1890-1900 között a növekedési 
ütem 27,96, 1900-1910 között pedig 20,49%-os. 1870 és 1910 között az éves 
növekedési ráta 2,09%, Erdélyben átlag 0,65%.15 A növekedés a többi erdélyi 
városhoz képest is jelentős volt, leszámítva az 1880-1890-es évtizedet. 1870-1880 
között a székelyföldi városok lakossága 12,5%-kal nőtt, míg az erdélyi városoké 
összesen 5,6%-kal, 1890-1900 között ez 27,96, illetve 21,5%; bár 1900-1910 között 
tovább tart a gyarapodás (20,49%), elmarad némileg a többi erdélyi város fejlődési 
ütemétől (26,7%).16 Az 1869-1910 közötti periódusban Magyarországon a 43 
mérsékelt gyarapodású város között csak Kézdivásárhelyet találjuk (33,1%), a 12 
törvényhatósági jogú és 30 rendezett tanácsú, gyors ütemben fejlődő város között van 
viszont Marosvásárhely (97,7%), Sepsiszentgyörgy (95,9%), Udvarhely (93,2%) és 
Gyergyószentmiklós (57,5%), Csíkszereda a maga 182%-os fejlődésével pedig egye
nesen az élvonalban van -  igaz, hogy így is 1910-ben mindössze 3517 lakosa volt.17

A székelyföldi városok lakossága nemzetiségi szempontból homogén, túlnyomó 
többségük magyar (1900-ban 95,21% vallotta magát magyar anyanyelvűnek, ebből 
5,06% zsidó), a románok (2,36%), németek (1,84%), örmények -  Gyergyószentmik
lós kivételével -  és más nemzetiségűek száma nagyon alacsony; a nemzetiségek 
arányszáma 1857 és 1900 között még inkább csökken. Vallásilag nagyobb a sok
színűség, és ha összevetjük a vallási és anyanyelvi adatokat, tetten érhetjük az asszimilá
ciós folyamatot is, hiszen 1900-ban a lakosság felekezeti megoszlása a következő 
volt: 45,73% katolikus, 37,34% református, 4,13% görög katolikus, 3,28% 
görögkeleti, 5,06% izraelita. A görög katolikusok és görögkeletiek együttes aránya 
7,41%, és ezt összevetve a román anyanyelvűek számával, megállapítható, hogy a 
hiányzó 5%-ot az asszimilálódottak képezik.'8

A lakosság foglalkozási struktúrája a városiasodottság fokának egyik alapvető 
mutatója. A korszak elején, az 1870-es népszámlálás adatai szerint, a hat székelyföl
di város népességének 8,38%-át képezték az értelmiségiek, az iparban és a 
kereskedelemben foglalkoztatottak aránya pedig 34,69, illetve 5,38% volt. A 
foglalkozási struktúra tehát a korabeli viszonyokhoz képest urbánusnak mondható. 
Az értelmiségiek magas arányszáma részben a városok közigazgatási központi 
szerepkörével, részben pedig iskolavárosi mivoltukkal magyarázható. Az iparban és 
kereskedelemben foglalkoztatottak aránya alapján Kézdivásárhely a harmadik helyet 
foglalja el a magyarországi városok sorában Temesvár és Kassa mögött, 
Marosvásárhely a hatodik, Udvarhely a nyolcadik helyen áll. Az 1900-as adatok jóval 
részletesebbek, ezért csak a legfontosabbakat ragadjuk ki közülük. Az aktív lakosság 
22,18%-a a mezőgazdaságban, 31,34% az iparban (Kézdivásárhely és Székely
udvarhely továbbra is az élen), 4,96%-a kereskedelemben, 8,36% a közszolgálatban 
dolgozott, valamint szabad foglalkozású volt, a szolgák aránya 15,04%-ot tett ki.19

Ha a számok mögött a valós tartalmat is látni szeretnénk, érdemes közelebbről 
megvizsgálni a két „legiparosodottabb” város helyzetét. Kézdivásárhely és 
Székelyudvarhely székelyföldi viszonylatban jelentős céhes iparral rendelkezett már
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a fejedelemség korában. A 19. században, amikor máshol már a céheket rég felszá
molták, a céhes ipar itt kései virágzásnak indult, Sepsiszentgyörgyön meg éppen a 19. 
század elején alakultak az első céhek. A megkésett fejlődés következtében 
Kézdivásárhelyen és Udvarhelyen -  de a többi székelyföldi városban is -  az ipar 
hosszú ideig képtelen volt elszakadni a céhes keretektől, és amikor a vásározó kisi
paros életformának Erdélyben végképp bealkonyult, Románia még mindig jelentős 
felvevőpiacot biztosított áruiknak. A céhek felszámolása sem hozott jelentős vál
tozást, inkább csak annyi történt, hogy a céhek most az újonnan szervezett ipartársu
latok fedőneve alatt működtek tovább. A fent vázolt okok miatt érintette annyira 
érzékenyen e városkák iparát az Osztrák-Magyar Monarchia és Románia között 
1886-ban kitört vámháború. Erre nézve a marosvásárhelyi Kereskedelmi és 
Iparkamara 1891. évi jelentéséből idézünk: „Székelyudvarhely és Kézdivásárhely 
városokban, melyeknek iparára Románia elzárkózása végzetes volt, az iparos-osztály 
helyzete valósággal kétségbeejtő. A tömeges nyomornak oly megrázó képét, mint 
aminőt e két kis vidéki városkában kisiparosaink szánandó helyzete nyújt, csak a 
világvárosok külső részeiben lehet, válságos időkben, joltalálni. De a kamarai kerület 
többi városaiban sem sokkal kedvezőbb a kisiparosok helyzete. ”20 A jelentés még 
tovább árnyalja a sötét helyzetképet: több iparág kihalófélben van, a mesterek tanon- 
cokat már nem tartanak, tehát új nemzedéket sem képeznek ki. Példaként említi a kéz- 
divásárhelyi kalaposokat, az udvarhelyi és marosvásárhelyi fazekasokat, pedig az 
udvarhelyi fazekasok azelőtt évente 15-20 000 cserépedényt is szállítottak Moldvába. 
„Sepsiszentgyörgyön oly számosán vannak a kovács- és kerekes-mesterek, hogy 
négyszer annyi lakóval bíró városnak is eleget tudnának tenni. Ez iparosok a román 
vámháború előtt készítettek évenként kb. 1200 szekeret és azt Romániába szállították, 
de a vámháború következtében keresetüktől elestek. ”2'

A marosvásárhelyi Kereskedelmi- és Iparkamarát különben éppen abból a célból 
hozták létre 1890-ben, hogy a Székelyföld elmaradottságán, hátrányos helyzetén 
próbáljanak enyhíteni, megfékezve a székelyek tömeges méretű kivándorlását. Ez 
politikai szempontból is jelképes tettnek számított, hiszen a csaknem színmagyar 
székely vármegyékben, a „magyar állam előretolt bástyáiban" is szükség volt 
„gazdag és művelt városokra, hol az ipar és kereskedelem megsokszorozza a föld  
kincseinek értékét. Városokra, melyekben összpontosuljon a jólét és műveltség, hogy 
a magyar szellem hatalmas fejlődése a központokból sugározza ki éltető fényét és 
melegét. Mert egyedül a városokból kiáramló műveltség ébresztheti föl a föld népében 
a szunnyadozó tehetségeket, ragadhatja ki a végpusztulás örvényéből, edzheti meg a 
változott idő küzdelmeire. Az új kor gazdasági fegyvereit kell a szívós és ügyes nép
nek a kezébe adni, s biztosra vehetjük, hogy a reá váró nagy hivatást a jövőben épp 
oly fényesen fogja betölteni, mint az elmúlt századok viharai közepette. ”22 A szép 
frázisok azonban papíron maradtak, és a gyakorlatban nagyon kevés konkrét lépés 
történt a helyzet javítására.

A gazdasági bajok között a kortársak az egyik legnagyobbnak a székely városok túl 
lassú emelkedését tekintették. Az okokat sorolva az elzártságot, a tőkehiányt, az 
osztrák vámuniót, a szakoktatás hiányát említik. A közlekedési viszonyok mosto- 
hasága, a gazdasági elmaradottság egyik okozója, éppen 1890 tájékán kezdett eny-
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hülni. 1888-ig a Szászrégen-Marosvásárhely-Székelykocsárd II. osztályú szárnyvo
nal volt az egyetlen, amelyik érintette a Székelyföldet. 1888-ban adták át a 
Héjjasfalva-Székelyudvarhely helyiérdekű vasutat, 1891-ben a Brassó-
Sepsiszentgyörgy-Kézdivásárhely vonalat, 1897-ben a Sepsiszentgyörgy-
Csíkszereda, és ugyanebben az évben a Csíkszereda-Gyimes-völgye vasútvonalat.23

1890 után -  részben a hivatalos közbelépésnek, sokkal inkább azonban a kedvezőbb 
gazdasági légkör következtében — a változás szerény jelei mutatkoztak a gazdasági 
életben is. A kisipar mellett egyre több nagyobb vállalat jelenik meg. 1911-ben a 
legalább 10 munkást foglalkoztató jelentékenyebb ipari vállalatok közül 35-öt 
találunk Marosvásárhelyen, 17-et Kézdivásárhelyen, 9-et Sepsiszentgyörgyön, 5-öt 
Udvarhelyen, 2-2-őt Csíkszeredában és Gyergyószentmiklóson. A legkiegyensú
lyozottabb a helyzet Marosvásárhelyen, itt ugyanis a városi villanytelep, a téglagyár 
(Erdély első modem téglavetővel felszerelt gyára) és a gázgyár mellett találunk sör
gyárat, cukor- és kenyérgyárat, hét építési vállalatot, bútorgyárat, de kőolaj finomítót, 
vasöntödét és gépgyárat is. Ha a legtöbb munkást foglalkoztató vállalatok régebbiek 
is (a 400 munkást alkalmazó cukorgyárat 1894-ben, a 120 munkással dolgozó sör
gyárat 1885-ben, de a két legnagyobb építési vállalatot is a múlt században alapítot
ták), a vállalatok túlnyomó többsége -  24 a 35-ből -  1904—1911 között jött létre.24 A 
többi városban általában csak fűrész- vagy bútorgyárat és szeszgyárat találunk. Egy 
szélsőséges példa erre Kézdivásárhely, ahol három sörgyár és tíz szeszgyár működött; 
többségüket még 1860 körül alapították, és egyenként kb. 20 munkást foglalkoztat
tak. Sepsiszentgyörgy részben kivétel, itt ugyanis beindult az állami dohánygyár, és 
az 1900-ban alapított székely szövőgyár egy évtized múlva már 350 munkást 
foglalkoztatott.25

A sokáig elmaradott hitelélet modem formái is csak a dualizmus idején jelentek 
meg a Székelyfoldön. 1873-ban még csak 20 bank és takarékpénztár működött egész 
Erdélyben, ez is nagyobbrészt a szász vidékeken. 1909-ig már 223 -ra nőtt a számuk, 
nem számítva a 497 hitelszövetkezetet.26 Marosvásárhelyen ekkor a bankok és hitelin
tézetek száma 4 volt, több mint 25 millió korona tőkével, Gyergyószentmiklóson 3, 
Csíkszeredában és Kézdivásárhelyen 2-2, míg Sepsiszentgyörgyön 1; mindenhol 
működött legalább egy hitelszövetkezet is, Marosvásárhelyen éppenséggel négy.27 A 
székelyföldi városok ennek ellenére még mindig a hiteltőke szempontjából leg
gyengébben fejletteknek számítottak Erdélyben.

A korszak elején a kereskedelmi életben még mindig fontos szerepet töltöttek be a 
heti és országos vásárok, de ezzel párhuzamosan az üzlethálózat is fejlődésnek indult. 
A közönség egyre szerteágazóbb igényeit jelzi a kisvárosi árukínálat bővülése. Az 
Udvarhelyi Híradó 1897. évi decemberi számaiban hirdet a könyv-, zene- és papír
kereskedő, a bőrkereskedő, a szövet- és divatárus, az órás, a lát- és ékszerész, a 
hentes, a fűszerkereskedő. A gyógyszerész szépítőszereket, parfümöket, mosdószap
pant reklámoz; a karácsonyi ajándékok raktárában kapható porcelán, üveg, díszmű, 
konyak, pezsgő, máshol piperecikkeket, bőröndöket, lámpákat, képkereteket, porcelánokat 
ajánlanak, de van rövidáru- és vasüzlet, cipőbolt, könyvkötészet, férfi és női divatbolt. A 
nyomdász névjegyeket készít, árulnak varrógépet, kávéőrlőt, kályhát, korcsolyát, vasalót, 
amerikai húsvágót, hirdet a biztosító és a temetkezési vállalkozó egyaránt.28
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A gyors népességgyarapodás és a meglevő központi közigazgatási szerepkör 
ellenére e városok legtöbbje még igen falusias volt, mind építészeti, mind a modern 
élet civilizációs vívmányait illetően. A századfordulón kezdődött el a közművesítés. 
Ekkor Magyarországon a rendezett tanácsú városok közül 20-ban volt vízvezeték 
(köztük Sepsiszentgyörgyön) és mindössze 3-ban csatornázás.29 A köztisztaságra is 
egyre nagyobb gondot fordítottak; igaz, századunk elején az utca- és járdatisztítás a 
legtöbb helyen még házilag történt (Udvarhely kivételével), de a szemét elszállítását 
már Udvarhely mellett Sepsiszentgyörgyön és Marosvásárhelyen is vállalat végezte. 
Csatornázás és vizmű is csak Marosvásárhelyen volt, máshol 1910-ben még csupán a 
terv készült el. Az első világháború előtt villanytelep és közvágóhíd volt mind a hat 
városban, posta és távíró szintén, telefon is működött, Gyergyószentmiklóst és 
Kézdivásárhelyet kivéve.30

A városkép is eléggé falusias volt, a házak többsége még mindig fából épült, 
emeletes házat alig találunk. Míg 1870-ben Magyarországon a városi házak 10%-a 
emeletes, a Székelyföldön 5% alatt van az arány, és ezek nagy része is 
Marosvásárhelyen, Székelyudvarhelyen és Kézdivásárhelyen összpontosult.31 Míg a 
korszak végén, 1908-ban Marosvásárhelyen az újonnan épült lakások közül 186 a 
földszintes és 15 az emeletes, Gyergyószentmiklóson ez az arány 48 a 2-höz, a többi 
városban pedig elvétve találunk egy-egy emeletes házat; 1900-ban is még csak 
Udvarhelyen haladja meg a 10%-ot az emeletes házak száma.32 A burkolt utcák száma 
Sepsiszentgyörgyön és Udvarhelyen a legnagyobb, Csíkszeredában még csak egyes 
járdákat köveztek ki. 1876-ban Tolnai Lajos egy újságcikkben pellengérezte ki a 
marosvásárhelyi állapotokat: ,, utcáink rondák, piszkosak, a drágán fizetett kövezet 
lépten-nyomon felszakadozva ”.33 Az újításokat a lakosság néha ellenérzéssel fogadta. 
Jellemző erre nézve az udvarhelyi polgármester megjegyzése a helyi lakosoknak az 
új vágóhíd elleni tiltakozása kapcsán: „jövőre a rendet és tisztaságot kell megszokni, 
s még ezt is valami nagy bajjal talán csak megszoknák, csakhogy a meghatározott 
csekély díjat ne kellene fizetni ”.34

A városszépítésre azonban egyre nagyobb hangsúlyt fektettek. Csíkszereda 
kivételével mindegyik városban volt legalább egy nyilvános park, megkezdődött az 
utcák és közterek fásítása, a nyilvános fürdők és kirándulóhelyek kialakítása, 
szépítése. Ekkor épült ki többek között Szejkefürdő Székelyudvarhely, Sugásfürdő 
pedig Sepsiszentgyörgy mellett. És minden elmaradottság dacára ekkor alakult ki a 
mai városkép, ekkor épültek a reprezentatív középületek eklektikus vagy éppen a 
legújabb divatot képviselő szecessziós stílusban; ez utóbbira példa a marosvásárhelyi 
Kultúrpalota, vagy a székelyudvarhelyi Katolikus Gimnázium és a Református 
Kollégium épületei. Egy-egy jelentősebb városgazda tevékenysége rányomta a 
bélyegét néha az egész városra, mint ez dr. Bernády György marosvásárhelyi pol
gármester esetében történt, akinek hivatali működése idejére esett a közművesítés és 
egy sor reprezentatív épület elkészülte, amelyek a mai napig meghatározzák a 
városképet.

A városi civilizációhoz már a középkortól fogva hozzátartozott a szegény- és 
beteggondozás. A Székelyföldön azonban ezek újkori vívmányok. Gyógyszertárakat 
ugyan már a múlt század elején is találunk mindegyik városkában, nagyobb kórházak
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Marosvásárhely kivételével azonban csak a század második felében alakultak. 
Századunk elején Marosvásárhelyen két kórház működött 7 orvossal, Csíksze
redában, Sepsiszentgyörgyön és Udvarhelyen egy-egy kórház két orvossal, 
Gyergyószentmiklóson pedig egyetlen orvossal.35

Igen jellemző a városra mint kultúrahordozó tényezőre az írástudatlanok aránya. A 
korszakban nagy előrelépésnek lehetünk tanúi ezen a téren. Magyarországon az írni 
és olvasni tudók arányszáma a 6 éven felüli népességben 1869 és 1900 között 32,8%- 
ról 61,2%-ra emelkedett. Erdély mindig is elmaradottabb volt e tekintetben, de a 
Székelyföld már 1848 előtt is némileg kivételt képezett sajátos társadalmi helyzeténél 
fogva, s a szász székek kivételével a 18. században is itt találjuk a legtöbb írástudót. 
1870-ben Magyarországon a városi lakosság 55,1 %-a volt írástudó, Erdélyben 41,3%, 
a székely városokban pedig egyedül Sepsiszentgyörgyön maradt 50% alatt, míg 
Udvarhelyen és Kézdivásárhelyen 60% fölött volt az írástudók aránya. 1900-ban a 6 
éven felüli lakosságnak már több mint 70%-a tudott írni-olvasni, Kézdivásárhelyen 
pedig mindössze 11%-nyi analfabétát találunk.36

Az oktatás terén is pozitív változásokat hozott a dualizmus időszaka. 
Marosvásárhely és Székelyudvarhely ugyan már a fejedelemség kora óta iskolaváros
nak számított, de az iskolák túlnyomó többsége ekkor alakult. A felső-, közép- és szakiskolák 
száma az 1907/1908-as tanévben Marosvásárhelyen 10, Székelyudvarhelyen 5, 
Sepsiszentgyörgyön 5, Kézdivásárhelyen 4, Csíkszeredában és Gyergyószentmik
lóson pedig 2-2 volt, ezen kívül tovább működtek a különböző elemi és tanoncisko
lák, valamint az óvodák — Udvarhelyen, Sepsiszentgyörgyön és Marosvásárhelyen a 
lakosság létszámához viszonyítva igen tekintélyes létszámmal.37 Itt említjük meg a 
könyvtárak számának örvendetes gyarapodását is: mindegyik városban több iskolai, 
egyesületi és közkönyvtár működött. Szintén erre az időszakra esik a múzeumok 
tömeges alapítása. A legjelentősebb közülük a sepsiszentgyörgyi Székely Nemzeti 
Múzeum, amelyet 1879-ben alapított Csereyné Zathureczki Emília, és amely 
alapítónőjének kívánsága szerint közadakozásból a székely vármegyék egyik 
reprezentatív intézményévé nőtte ki magát.

A városi élet elengedhetetlen tartozékai voltak a különböző egyletek, egyesületek. 
1849-1914 között egy olyan kisvárosban is, mint Udvarhely, 30 egyesület alakult; 
Sepsiszentgyörgyön 1908-ban 27, Marosvásárhelyen 41 egylet működött (köztük 1 
tudományos, 2 közművelődési, 3 művelődési, 4 kereskedelmi-ipari, 3 ifjúsági, 6 
jótékony célú, 6 önsegélyző, 2 közegészségügyi, 6 sport, 6 vegyes, 1 társas és 1 
nemzetiségi).38 Általában elmondhatjuk, hogy mindegyik városban működött 
olvasókör, kaszinó, nőegylet és önkéntes tűzoltóegylet, ez aztán kiegészült különféle 
más egyesületekkel, a Vöröskereszt egylettől a műkedvelő színtársulatig és a gaz
dasági egyesülettől a korcsolyázó egyletig. Egy 1895-ben Udvarhelyen kiadott 
emléklap az alábbi ténylegesen működő művelődési egyleteket említi: „Casino” 
(külön olvasóteremmel), EMKE, Nőegylet, Polgári Dalegylet, Iparos Önképző és 
Betegsegélyző Egylet, Udvarhelymegyei Általános Népnevelési Egylet, Polgári 
Olvasókör, Színpártoló Egylet, Kereskedő Ifjak Olvasó Egylete.39 A társas élet, az 
ismeretterjesztés és az önművelés összefonódott az egyleti életben: a „fillér-estélyek” 
általában tudományos ismeretterjesztő előadással kezdődtek, ezt követte a művészi
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műsor és a bál. Lassan igénnyé vált a művelődési élet, még ha kisvárosi szerény 
keretek között is, és főképp megszűnőben volt ennek iskolaközpontúsága. Az 1868- 
ban alakult udvarhelyi Dalár Egylet 1887-1897 között 140 hangversenyt adott. 
Ugyanitt a múlt század végén újjászervezték a Polgári Szimfonikus Zenekart is. 
Udvarhelyen 1912-ben 116 színházi előadásra, hangversenyre, műsoros estre és 
ismeretterjesztő előadásra került sor.40 Az új kor szellői is kezdtek fújdogálni a század 
elején. 1910-ben Szabó Dezső, akkor még fiatal udvarhelyi főreáliskolai tanár, Ady- 
matinét rendezett, és feljegyzése szerint Székelyudvarhelyen háromszor annyian 
járatták a Nyugatot, és ötször annyi Ady-kötetet adtak el, mint egész Kolozsvárott.4' 
1910-1912 között a későbbi neves író több előadást tartott a „szabadlíceum” keretén 
belül az általános választójogról, a szocializmus alapelveiről, a középosztály 
keletkezéséről és egyéb témákról.

Általában a kiegyezés után jelentek meg a nyomdák: a század végére már minde
gyik városban volt két-három, sőt Udvarhelyen 4, Marosvásárhelyen pedig 6 nyom
da. A lapkiadás is ekkor kezdődött, de az ádáz pártpolitikai küzdelmek következtében 
a lapok rövid életűek voltak, főképp a kezdeti időszakban. A század elején mindenhol 
jelent meg legalább két magyar hetilap, Marosvásárhelyen 7 hetilap, 4 szaklap, egy 
művészeti folyóirat, a hivatalos lappal együtt 13 sajtótermék. A lapok túlburjánzása 
odáig fajult, hogy Erdélyben 1907-ben minden 2500 lélekre jutott egy politikai napi
lap: Marosvásárhelyen az ebben az évben megjelenő 19 sajtótermék közül 7 politikai 
napilap volt, de Csíkszeredában is -  a maga alig harmadfél ezer lakosával -  7 hírlap 
(köztük 4 politikai) és egy szaklap jelent meg egyidejűleg.42 E lapok tartalma igen vál
tozatos: megtalálható bennük a politikai vagy gazdasági jellegű vezércikk, az irodal
mi rovat — általában a helyi műkedvelő dilettánsok novelláival vagy verseivel, 
olvashatunk tanárok, papok tollából tudománynépszerűsítő írásokat, összeollózott 
nemzetközi vagy országos jellegű híreket. De ami igazán érdekelte a közönséget 
azok a helyi hírek, pletykák voltak, beszámolók bálokról, esküvőkről, egyesületi esté
lyekről, „színikritika” a helyi műkedvelők előadásairól, egyszóval a társas élet hírei. 
Bőven meglelhetjük a helyi iparosok, kereskedők reklámjait is.

Vándor színtársulatok már a reformkorban eljutottak a Székelyföldre, de a színházi 
élet felvirágzása is a dualizmus korára esik. A kisvárosok életéhez hozzátartoztak a 
műkedvelő előadások és a különböző társulatok rendszeres vendégszereplései. A 
század elején már állandó színháztermek is készen álltak befogadásukra; 
Marosvásárhelyen 7-8 hónapot tartott a színházi évad, Csíkszeredában 12 hetet, 
Udvarhelyen két hónapot, Sepsiszentgyörgyön pedig 8 hetet.42 A színvonal persze 
elég alacsony volt, nagyszámú közönség hiányában minden nap mást kellett játszani, 
általában a közönség ízlésének megfelelő népszínműveket, történelmi témájú 
darabokat vagy bohózatokat. A századforduló tájékán kezdődött a mozi térhódítása is: 
1898-ban Kézdivásárhelyen már vetítették a kor rövidfilmjeit.44

*

„ Az erdélyi város újkori történelme kicsinyben az egész korszak nagy társadalmi 
változásának modellje. ”45 A fentiekben csak néhány aspektusát sikerült felvillantani e



Pál Judit 110 Városfejlődés

felemás urbanizációnak, mely egyrészt a „boldog békeidők” gyarapodását, fejlődését 
jelentette, másrészt pedig a megkésett fejlődés minden nehézségét, egyes anakro
nisztikus vonások továbbélését. E korszak azonban máig meghatározóan rányomta a 
bélyegét ezekre a városokra.
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Fleisz János

„A kultúra metropolisa”
Nagyvárad 1867 és 1918 között

A dualizmus időszaka Nagyvárad történetében a polgári civilizáció teljes kibon
takozását, az urbanizáció felgyorsulását, egy pezsgő, lüktető, minden újra fogékony 
korszerű város kialakulását jelentette. Bár lakosság szempontjából a Sebes-Körös 
partján fekvő város nem tartozott az időszak végén sem a legelsők közé, mégiscsak a 
fővárost tartotta igazi példaképének, s csak Budapesttel próbált — persze a 
lehetőségekhez mérten -  vetekedni. Az állandó haladást szorgalmazó váradiak 
figyelemmel követték a közelebbi nagyobb városok, főleg Debrecen, Arad és 
Kolozsvár fejlődését, de nem elégedtek meg az ott elért eredményekkel, mert úgy 
vélték, hogy Nagyváradnak nagyobb igényei vannak.

A kiegyezés után Nagyvárad törvényhatósági joggal felruházott város, 
Magyarország tiszántúli kerülete legnagyobb vármegyéjének -  Biharnak — a székhe
lye.

A város területe nem változott lényegesen az általunk tanulmányozott időszakban, 
végig kb. 49 km2 volt, és ezzel nem tartozott a nagy kiterjedésű települések közé (mint 
pl. Debrecen 957 km2-rel); kisebb volt a területe a többi közelebb fekvő törvény- 
hatósági jogú városénál is (pl. Kolozsvár, Arad stb.). A viszonylag kis terület az 
urbanizáltság előrehaladottabb állapotát jelezte.

Nagyvárad a minőségileg új típusú városfejlesztő tényezők hatására az egész 
időszakban az ország nagyvárosai közé tartozott. A népesség növekedési üteme szem
pontjából 1867 és 1918 között megelőzte a közelebbi nagyobb városokat (Debrecen, 
Arad, Szatmárnémeti). A lakosság számában Várad 1910-ben elmaradt ugyan 
Debrecentől, de megelőzte a nem sokkal korábban még előtte álló Aradot, míg 
Kolozsvárral szemben megtartotta előnyét.

Nagyvárad és néhány közelebbi nagyváros lakossága, 1869-1910'

Város 1869 1880 1890 1900 1910 Növekedés
1869-1910
között

Nagyvárad 28 698 31 324 38 557 47 018 64 169 35 471
Debrecen 46 111 51 122 56 940 72 351 92 729 46 618
Temesvár 32 223 33 694 39 884 49 624 72 555 40 332
Arad 32 725 35 556 42 052 53 903 63 166 30 441
Kolozsvár 26 638 30 363 35 855 46 670 60 808 34 170
Szatmárnémeti 18 353 19 708 20 736 26 178 34 892 16 539
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A népsűrűség tekintetében Váradot csak Budapest előzte meg. A város lakosságá
nak kiugró emelkedése a belső mobilitásnak köszönhető, mivel a természetes sza
porulat csak enyhén pozitív.

Megállapíthatjuk, hogy Nagyvárad vonzereje igen nagy volt, hiszen a lakosságának 
alig több mint egyharmada, 36,7%-a volt 1910-ben helybeli születésű, a többi 
máshonnan települt be. A bevándorlók majdnem fele Bihar vármegyéből származott, 
többségük falusi környezetből jött, lévén, hogy a városi születésűek aránya 1910-ben 
csak 42,6%-ot tett ki.2

Viszonylag mozgalmas az elvándorlás és bevándorlás összképe, és a mérleg erősen 
pozitív: a közelben egyedül az iparosodottabb Temesvár az, amely Váradnál előrébb 
tart.

A régió, amelynek Nagyvárad a központja, az akkori Magyarország egyik több 
nemzetiségű vidéke. A tőkés fejlődés városra irányultsága miatt a megyeszékhely 
nemzetiségi összetétele eltért a vármegyéjétől, ahol a többséget a románok alkották.

Ha az anyanyelv szerinti megoszlást vesszük alapul (ez nem tükrözte teljes mérték
ben az etnikai hovatartozást), a lakosság döntő többségét végig a magyarok alkották, 
s az egyszázalékos küszöböt csak a románok és a németek lépték túl.

Nagyvárad lakosságának anyanyelv szerinti megoszlása, 1880-1910’

Népesség 1880 1890 1900 1910 Növekedés,
1880-1910

fő % fő % fő % fő % fő %
Magyar 27 189 86,8 34 239 88,8 44 750 91,3 58 421 91,4 31 232 114,8
Román 2067 6,6 2527 6,6 3335 5,1 3604 5,6 1537 74,3
Német 1253 4,0 1014 2,6 1404 2,4 1416 2,2 163 13,0
Zsidó - - - - - - - - - -

Egyéb 815 2,6 777 2,0 688 1,2 728 0,8 -87 -10,7
Összesen: 31 324 100 38 557 100 50 177 100 64 169 100 32 845 112,7

A fenti adatokból kitűnik, hogy három évtized alatt az arányok csak kisebb mérték
ben változtak. A románok és németek abszolút száma nő, de arányszámuk csökkenő 
tendenciát mutat. Ez enyhébb asszimilációs veszteségről tanúskodik. Árnyaltabb 
képet az etnikai összetétel esetében a vallással való egybevetés által kapunk. Rögtön 
feltűnik (a táblázatban üresen hagyott sorral ezt akartuk érzékeltetni), hogy a váradi 
zsidók döntő többsége magyar anyanyelvűnek vallotta magát, és hozzájárult a város 
egyértelműen magyar jellegének a kidomborításához. Időszakunkban a zsidók száma 
az 1869-beli 6438 főről 1910-re 15 155-re emelkedett, ami az összlakosság csaknem 
egynegyedét tette ki (23,6%). A város életében betöltött szerepük még ennél is jelen
tősebb volt, mivel az itteni zsidóközösség az egyik legkulturáltabb és anyagilag 
legkonszolidáltabb volt az egész országban.

Áttérve a város népességének vallási összetételére, ez változatosabb képet mutat. A 
kisebb létszámú híveket tömörítő vallásokat nem számítva, a lakosság 5 felekezet 
között oszlott meg. A legnagyobb lélekszámú egyház a dualizmus idején végig a
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római katolikus volt. Követőinek száma az 1869-beni 9684-ről 1910-re 19 819-re 
gyarapodott, amely 30,9%. 1869 és 1910 között a reformátusok száma még 
dinamikusabban nőtt, és 1910-re elérte a 19 459-et, amely 30,6%. Az izraelita vallás 
-  mint már említettük -  a harmadik legnépesebb volt a városban. A sorban a románok 
körében igen elterjedt görögkeleti (ortodox) vallás következett, amely híveinek száma 
megháromszorozódik és 1910-re eléri a 4649 főt, amely 7,2%. Lassabban szaporodott 
a görög katolikusok száma, amely 1910-ben 3385 és ez 5,3%.4 A felekezetek között 
voltak ugyan válaszfalak, de ezek nem voltak kikezdhetetlenek.

Nagyvárad lakosságának foglalkozási szerkezetével kapcsolatban megállapíthatjuk, 
hogy az új városfejlesztő tényezők hatására ez ugyan korszerűsödött, de kisebb 
mértékben még jelen voltak a hagyományos társadalom elemei is. Jellemző az őster
meléssel foglalkozók alacsony aránya (1910-ben 5,2%), amely a polgárosodás és 
urbanizáció magasabb fokával is magyarázható. A preindusztriális szakaszból örökölt 
struktúrák maradványaként fogható fel a napszámosok és házi cselédek magasabb 
százalékaránya, valamint a céhes életből kinövő kisiparnak és kiskereskedelemnek a 
túlsúlya. A századforduló idején az ipar mind átfogóbb lesz és a kereskedelemmel, 
közlekedéssel, valamint a közszolgálattal együtt e korszerűnek tekinthető tevékeny
ségből élő csoportok képezték már a helyi társadalom zömét.

Nagyvárad esetében még számításba kell venni a helyben állomásozó katonaságot 
is, amelynek létszáma 1910-ben már 3135-re rúgott.5

Ha összehasonlítjuk Nagyvárad foglalkozási szerkezetét Magyarország és 
Horvátország 31 törvényhatósági jogú városának átlagával (1910-ben), kiemelhető, 
hogy az ipar, kereskedelem és közlekedés tekintetében a helyi értékek nagyon 
közeliek az átlaghoz. Nagyobb eltérés csak az őstennelés esetében -  amely Váradon 
jóval alacsonyabb arányú -, valamint a házi cselédek és a véderő esetében tapasztal
ható -  utóbbiak jóval magasabb százalékarányt tesznek ki.6

A világháború kitörése természetesen kizökkentette a várost a megszokott 
demográfiai és szociális mederből.

A kiegyezés után Nagyvárad gazdasága is részesült azokból az előnyökből, ame
lyek a nyugatabbra fekvő területek magasabb fejlettségi szintjéből következtek. A 
századvégre ide is betört a tőkés gyáripar, de mellette megmaradtak a hagyományos 
technikával működő kisműhelyek. A város iparának történetében is nyomon követhetőek 
a tőkés termelés azon szakaszai, amelyek az egész Osztrák-Magyar Monarchiában 
jelentkeztek. 1867-ben még a kisipar dominálása volt a jellemző, és a gyáripar csak a 
század utolsó két évtizedében lépett a városfejlődést meghatározó tényezők sorába. 
Nagyváradon az iparosodás valamivel később indult meg, mint például Aradon vagy 
Temesváron, de a fejlődés hatására itt is jelentősebbé vált a tőkekoncentráció. Az 
iparágak közül továbbra is az élelmiszer- és a ruházati ipar állt az élen.

1890-től az ipari forradalom teljes kibontakozásával a kapitalizálódás egyre erőtel
jesebben haladt előre. Az időközben jelentősen kiépült közlekedés, az élénk 
kereskedelem és bankélet, az urbanizáció, a polgári életvitel térhódítása is mind ebbe 
az irányba hatottak. Míg a kiegyezéskor a valódi gyáripart lényegében néhány szesz
gyár képviselte, addig 1900-ban a statisztikák már 26 nagyobb vállalatot sorolnak fel 
a legkülönbözőbb iparágakban. Ezek között csak három olyan volt, amelyben száznál
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többen dolgoztak. Ágazatok szerint a legtöbben a ruházati és cipőiparban (2671), az 
élelmiszeriparban (1237) és az építőiparban (1031) voltak alkalmazva.7 Az igazi nagy 
fellendülés a századforduló idején és közvetlenül utána következett be. Míg a század 
első évtizedében az iparosodás általános üteme országosan 80%-os volt, 
Nagyváradon ez 88,5%-ot mutat. Ezzel lépést tudott tartani Temesvárral és Araddal, 
Kolozsvárt pedig megelőzte. Az 1910-es adatok bizonyítják a jelentős előrelépést. 
Ekkor a város 3193 iparvállalattal büszkélkedett, amelyből a 20-nál több alkalmazot
tat foglalkoztatók (vagyis gyárak) száma 49-re emelkedett. A dolgozók száma is 
megkétszereződött, és az ágazatok között a negyedik helyre a vas- és fémipar került 
a fentebb említett, és továbbra is vezető három iparág mögé.8 A fontosabb iparvál
lalatok között nyolc volt, amely 100-nál több munkást foglalkoztatott — ezeket az 
akkori szakirodalom a nagyvállalatok közé sorolta. 1911 -ben egy országos szinten is 
a legnagyobbak közé tartozó gyár működött a városban, a Moskovits Farkas 
és Társa tulajdonában lévő cipő- és csizmagyár, amelynek 461 alkalmazottja volt. 
Ezen kívül még a Léderer-féle szesz- és élesztőgyárban 177-en, az Egyesült László és 
Flunyadi Gőzmalomban 167-en, Sztarill Ferenc Téglagyárában 146-an, a Tátray és 
Társa tulajdonában lévő Nagyváradi Vasöntöde és Gépgyárban pedig 120-an dolgoztak.9

Közvetlenül a világháború előtt a Körös-parti város ipara változatos képet mutatott. 
A fő szerepet továbbra is a szeszgyártás, a malomipar, gépgyártás, a hús-, a bőr-, a 
kenyér- és az építőanyaggyár játszották, de jelentős volt a bútorgyár, a műtrágyagyár, 
a vegyigyár stb.

Mindezek alapján a századelőn a korszerű ipar a kereskedelemmel együtt a váradi város- 
fejlődés egyik meghatározó tényezője volt. A mezőgazdaság nem játszott jelentős szerepet 
a város életében, bár a szőlőtermesztés és az állattenyésztés nem lebecsülendő.

A város kedvező földrajzi fekvése, lakóinak szorgalma és hozzáértése folytán 
egyike lett az ország legnagyobb kereskedelmi központjának. A fellendülés alapjait a 
híres helyi vásárok, a jelentős számú kiskereskedő, majd pedig a nagykereskedők biz
tosították. Kezdetben a gabona, az élő állat, a szesz és a pálinka nagybani forgal
mazása volt a legjellemzőbb. A Nagyváradi Kereskedelmi Csarnok abban az időben 
fontos szerepet játszott a helyi és a környező vidékek kereskedelmében. A kereskedők 
száma és tevékenysége évről évre növekedett. így az 1872-beli 65 bejegyzett cégű és 
46 be nem jegyzett kereskedőhöz képest 1889-ben már 504 kereskedőről tudunk.10 
Ezt tükrözi a kereskedelemben tevékenykedők számának a növekedése is. Arányaiban 
nézve ez 1890-ben még csak 2145 volt, 1910-ben már 3488, ami 11,1%-ot tett ki, és 
ez teljesen egyezik a 31 törvényhatósági jogú város átlagával."

1890 után a váradi kereskedelem újabb lendületet vett, és ennek egyik előmozdító
ja az akkor alakult Kereskedelmi és Iparkamara volt. A századforduló idején a város
ban működő kereskedelmi nagyvállalatok közül fontos a Nagyváradi Áruraktár 
Részvénytársaság és az Andrényi Károly és fia cég vasáru- és gépraktára, amely 
egyike a legnagyobbaknak, területe 11 000 m2 volt.

A világháború előtti években a váradi kereskedelem elért arra a színvonalra, ame
lyet az egész országban elismeréssel nyugtáztak és amelyet a vidéki városok közül 
csak kevés tudott megközelíteni. A nagyváradi piac egyike volt a legélénkebbeknek, 
és 1908-ban itt volt az ország egyik legnagyobb állatvására is.
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A városban élő számos kereskedő üzletét és tevékenységének sokrétűségét szinte 
lehetetlen feltérképezni. Az viszont bizonyos, hogy az egész kontinentális körforgás
ban részt vevő, a felzárkózás összes előnyeit élvező váradi kereskedelem európai 
szintű áruválasztékot és minőséget tudott felmutatni. A kereskedések és üzletek 
általában véve megközelítették a fővárosi színvonalat és a kereskedelmi üzletágak 
csaknem mindegyikére kiterjedtek.

1867 után a hitel- és bankszervezetek a gazdaság egyik leggyorsabban fejlődő ágát 
képezték, amelyek a helyi gazdasági, társadalmi és kulturális fejlődés mozgatóerői 
voltak. Nagyváradon az első pénzintézet, a Nagyváradi Takarékpénztár 1847-ben 
alakult. Ezt 1868 szeptemberében a Biharmegyei Kereskedelmi, Ipar és Termény 
Hitelbank követte. A kezdeti jó évek után egy hosszabb pangás jött, és az igazi javulás 
csak 1881-től volt észlelhető. Mig az iparban és a kereskedelemben a zsidó szár
mazású nagypolgárság dominált, addig a hitelélet terén a zsidó és a magyar tőke 
általában közös vállalkozásokban vett részt.

A pénzintézetek a pénzforgalmon kívül támogatták az ipart, a kereskedelmet, 
adományokat adtak városfejlesztésre vagy jótékony célokra.

Századunk elején a korszerű pénzügyi rendszer a tőke szükségleteihez igazodott. 
1908-ban Nagyváradon már 16 pénzintézet (9 bank és 7 takarékpénztár) működött, 
melyeknek összvagyona 71 543 575 korona, nyereségük 1 643 047 korona volt.12 
Ezenkívül az Osztrák-Magyar Banknak három fiókintézete, valamint 11 hitel- 
szövetkezet is tevékenykedett itt.

Tehát Nagyváradon fejlett hitel- és bankélet alakult ki. Ennek alátámasztására csak 
egy adatot említünk: Kolozsvár és Szatmárnémeti a pénzintézetek számában ugyan 
alig maradt el, de a részvény- és takaréktőke viszonylatában még együtt sem tudták 
megközelíteni a Körös-parti várost.15

Az 1912-től kialakult pénzválság erősen próbára tette a váradi pénzintézeteket, 
amelyek egybeolvadások és átalakítások által igyekeztek talpon maradni. Az egyen
súly felbomlását az első világháború és az azt követő események viszik véghez.

A gazdasági előrehaladás egyik alapvető tényezője a közlekedés és szállítás 
kiépülése volt. A közutak már régebben kialakultak. A századfordulón Bihar vár
megye területén két állami közűt haladt át: a Debrecen-Fehértemplom és a 
Nagyvárad-Kolozsvár-Brassó vonal. A helyhatóság a városi közutak építésére és 
fenntartására is számottevő összegeket költött.

Az első vonat a váradi állomásra 1858. április 24-én futott be a 68 km-re lévő 
Püspökladányból. Az állomás alapkövét még 1857-ben Ferenc József császár 
nagyváradi látogatása alkalmával letették. 1867-ig megépült még a Nagyvárad- 
Sarkad vonalszakasz.

A Keleti Vasút Nagyvárad-Kolozsvár közötti 152 km hosszú szakaszát 1870. 
szeptember 7-én avatták fel. Ezzel Várad középállomás, majd pedig csatlakozó 
állomás lett. A vonalbővítések mellett országszerte megindult a helyi érdekű vasutak 
építése. Ilyenek voltak a Nagyvárad-Belényes-Vaskóh, a Nagyvárad-Székelyhíd- 
Mihályfalva és a Nagyvárad-Komádi vasút.

A század első évtizedében jelentős vasúti forgalmat bonyolított le Nagyvárad. A 
személyforgalom tekintetében (1908-ban a felszállott utasok száma 1 107 964 volt)
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országos szinten csak Budapest és Pozsony előzte meg, de az áruforgalom is jelentős 
volt. A város vasúti csomópont és üzletvezetőségi központ lett. A fő állomás rossz 
elhelyezése miatt a várad-velencei, a várad-őssi és a biharpüspöki pályaudvar is 
kénytelen volt szolgálni a város vasúti közlekedését.

Nőtt a jelentősége a helyi közlekedésnek is.
1872-ben a városi közlekedést még a bérkocsik jelentették. A halogatások miatt 

Váradon lóvasút lényegében sohasem működött, és az 1875-ben kiadott engedélyt 
gőzüzemű teherszállító vonatra módosították. Ennek első vonalrésze 1882-ben nyílt 
meg elsőként az országban. Pályahossz tekintetében Várad előtt később csak 
Budapest és Szeged járt. A villamosközlekedés 1906 áprilisában indult meg. Ennek 
gyors elterjedésére jellemző, hogy 1912-ben a villamosvonal hossza 29,3 km volt, 
amellyel Várad a vidéki városok között az első helyre került. A járműállomány is szépen 
gyarapodott, összesen 431 darabból állt, amelyben 22 villamos motorkocsi is volt.14

Az első váradi automobilt 1900. november 11-én mutatták be, és díszkörözése ide
jén Ady Endre is ott ült a kezdetleges alkotmányban. Előzőleg 1900 októberében már 
sor került egy Debrecen és Nagyvárad közötti próbaútra. 1911-ben a városban már 18 
gépkocsi volt forgalomban és ennek alapján azt kérik, hogy a járművezetői vizsgákat 
helyben is le lehessen tenni. Érdekes módon a város területén ugyancsak 18 kétfogatú 
bérkocsi közlekedett.15

Nagyvárad korán vált a repülés egyik központjává. Első alkalommal 1910. augusz
tus 9-én Lanzerdorfer-Lányi Antal a Bóné-kúti síkságon kétfedeles sárkánygépével 
kb. 5 méter magasra emelkedett és mintegy 30 métert repült. 1912-ben megtörtént a 
harmadik, és egyben az addigi legnagyobb magyarországi repülés, mely alkalommal 
Lányi Debrecen-Nagy várad között új rekordot állított fel.16

A közlekedés és szállítás keretébe tartozik a posta, a távírda, a telefon stb., amelyek 
ugyancsak a korszerű életvitelhez kötődnek. 1850-ben Nagyváradot postakerületi 
igazgatóság székhelyévé választják. 1886 után a városban három postahivatal 
működött.

1887-ig Bihar a debreceni távíró igazgatósághoz tartozott. 1898-tól elrendelték az 
éjjel-nappal működő postai és távírdái szolgálatot, és abban az évben jelentek meg az 
első képes levelezőlapok is. Századunk első évtizedében a városban már öt posta-, 
távíró és távbeszélő hivatal tevékenykedett.

A nagyváradi telefont Róth János adta át 1888-ban 18 előfizetővel. Állami kezelés
be 1899. január 1-jén került, s akkor 300 előfizetője volt, amellyel hatodik helyen állt 
az országban. 1900 után került sor a távolsági összeköttetés kiépítésére, és 
Nagyváradról Béccsel együtt 48 várossal lehetett beszélni.

Az általános előrehaladással a telefonhálózat mindjobban kiépült, és 1908-ban már 
1010 előfizetőt tartottak nyilván.17

A városfejlesztés mind több civilizációs vívmánya terjedt el.
A kiegyezés után az új magyar kormányzat átrendezte a városok jogi és közigaz

gatási státuszát: 26 város kapott törvényhatósági jogot, vagyis megyei jogú egység 
lett. Nagyváradot is felvették a törvényhatósági jogú városok körébe. A város 
közigazgatásának rendszere 1872-ben alakult át, amikor megalakultak a helyi 
közigazgatási szervek: a város közgyűlése, a közigazgatósági bizottság, a városi
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tanács élén a polgármester, a rendőri hivatal és az árvaszék. Kezdetben a képviselő- 
testület 114 tagból állt, majd.az 1881 -es népszámlálás után 124-re emelték; közülük 
62 volt választott, 62 pedig virilista, azaz a legnagyobb adót fizető. Míg 1872-ben 
csak 189, 1900-ban már 404 alkalmazottja volt a városnak, akiknek a munkája na
gyon megnövekedett.18

Hasonlóan több dolga volt a századforduló után 155-re növelt létszámú 
rendőrségnek, illetve a törvénykezésnek.

Századunk elején a jogélet intézményeit Nagyváradon a királyi ítélőtáblán és 
törvényszéken kívül a városi bíróság, a Nagyvárad vidéki járásbíróság, a királyi főü
gyészség, az ügyészség és az ügyvédi kamara képviselték.

A városi politikához tartozik Nagyvárad vagyonának gyarapodása a dualizmus ide
jén. 1867 elején a város vagyona 1 417 791 forint volt. A bevétel 209 695 forintra 
rúgott, amely a földek haszonbéréből, engedélyekből, díjakból, adókból és más 
bevételekből származott. A kiadások összege 206 217 forint volt, amelyet főleg 
fizetésekre, világításra, tisztogatásra, kövezésre, utak és hidak karbantartására és az 
elemi iskolák fenntartására költöttek. A viszonylag szerény anyagi lehetőségek mel
lett a város több alapítványt is támogatott. Az évek során a város vagyona szépen 
gyarapodott. így 1908-ban az összes vagyon 25 754 957 koronát tett ki, míg az összes 
teher 13 467 928 koronát, tehát a város aktívuma igen tekintélyes 12 287 029 korona volt.

Adózás szempontjából a városi jogokból és javadalmakból országos szinten a 
legkiemelkedőbb bevételek Temesváron, Budapesten és Nagyváradon voltak. Az 
üzemi bevételek szerepe a századelőn Nagyváradon egészen alacsony volt, és érték
papír utáni jövedelme sem keletkezett. Azonban Nagyvárad 177 747 koronás 
adóbevétele, amely Budapest és Kolozsvár után országos szinten a harmadik, élénk 
forgalomról és előnyös összetételről tanúskodik.19

A város a fejlődését tehát egyaránt köszönhette a városi vezetőség hozzáértésének 
és szorgalmas polgárainak, valamint a haladásra buzdító itteni szellemnek.

Nagyvárad nemcsak közigazgatási, hanem jelentős egyházi központ is volt. Az idők 
folyamán a legfontosabb szerepet a római katolikus püspökség játszotta.

A századfordulón az egyházmegye kiterjedt Bihar, Szilágy és Békés vármegyére, 
valamint Debrecen városára. Nagyvárad a püspökségen kívül a káptalan székhelye is 
volt, és területén három plébánia létezett: Várad-Olaszi, Várad-Újváros és Várad- 
Velence.

A városban több szerzetesrend tevékenykedett: a premontreiek, a kapucinusok, az 
irgalmasrendiek; a női szerzetesrendek közül az Orsolya-rend, a Ferences-rend és a 
Paulai Szent Vince szabályait követő irgalmas nővérkék voltak reprezentálva.

A református egyház időszakunkban nem játszott a hívek nagy számával arányos 
szerepet.

Nagyváradon görög katolikus püspökség is volt, és az egyházmegye hat főespe- 
rességre oszlott.

A helyi ortodox egyház az aradi püspökséghez tartozott. Ez hat esperességből állt, 
az egyik központ Váradon volt.

A nagyváradi ortodox izraelita hitközség a századfordulón a legnagyobbnak számí
tott az országban. A neológ hitközség az 1870. évi közgyűlés alapjain alakult meg.
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Nagyváradon a nemzetiségi, vallási hovatartozás nem volt akadálya az érvényesülés
nek és nem szült a társadalomban komoly konfliktusokat.

A városnak az országos politikai életben való részvételének bemutatásától terjedel
mi okokból ezúttal eltekintünk.

*

Nagyvárad urbanizációját elemezve megállapíthatjuk, hogy annak menete eltért a 
történeti Erdélyben kialakult sajátos típustól és inkább az alföldi városokra jellemző 
folyamatokba illeszkedett bele, anélkül, hogy valaha is a mezővárosi fejlődés útjára 
lépett volna. Nagyvárad az úgynevezett „vásárövben” foglalt helyet, ahol a legna
gyobb mezőgazdasági vidék, az Alföld a hegységkerettel érintkezett. Az ott ható 
városfejlesztő erők emelték az ország legjelentősebb kereskedő- és iparvárosainak 
sorába Nagyváradot, akárcsak Aradot, Miskolcot, Temesvárt és kisebb mértékben 
Szatmárnémetit. A hosszú időn át ható történelmi, politikai és földrajzi tényezők 
együttes hatásának köszönhetően a város kimagasló szerepre tett szert az akkori ma
gyar városhálózatban.

A városfejlődési hullámok szempontjából a dualizmus korában három szakaszt 
különíthetünk el. Az első mintegy negyedszázadot ölel fel és 1867-től körülbelül 
1892-ig tart: ez a korszerűsödés megalapozásának a szakasza. Következett az 1893 és 
1913 közötti két évtized, amely Nagyvárad kultúrkorszaka, vagyis a korszerű, a pol
gárosodásban országosan élenjáró város kialakulása. Az utolsó szakaszban, az 
1914—1918-as években a világháború megakasztotta a város fejlődését, és az addig 
működő folyamatok lezárulnak. Ez a város virágzását lezáró periódus.

Ha a városiasodási folyamat tárgyi megtestesülését vesszük szemügyre, akkor 
kihangsúlyozhatjuk, hogy a dualizmus előttről a város kis számú (1869-ben 
mindössze 2778) lakóházat örökölt. Ez azonban látványosan növekedett és 1910-re 
már 5365-re rúgott. Mivel a lakóházak száma szoros kapcsolatban van a népesség 
gyarapodásával megemlítjük, hogy a Thirring Gusztáv által az 1869-1910 közötti 
időszakra megállapított növekedési kategóriák közül Nagyvárad a legfelső szintbe, a 
dinamikus csoportba lett beosztva, amelyre összesen kilenc nagyváros került a 
következő sorrendben: Kassa, Temesvár, Pécs, Győr, Nagyvárad, Kolozsvár, Miskolc, 
Fiume, Budapest: ezek a városok voltak azok, ahol a régi épületek helyett újak szület
tek, és amelyek ebben az időben véglegesítették az arculatukat.

A dualizmus idején az utcahálózat is jelentősen kibővült, így 1904-ben 168 utcát 
jegyeztek fel.

A háború előtt (1913) a város utcáinak és közútjainak hossza meghaladta a 63 km-t, és 
ennek mintegy a fele, 32 km volt kiépítve. A „főütőér” a pályaudvartól induló 
kövezett út, a sugárút volt, amely a főutca meghosszabbítása. Innen ágaztak el a leg
fontosabb útirányok szerint a helyenként egyenes, de inkább görbe utcák.

A város életében fontos szerepet játszottak a hidak, terek és parkok.
1908-ban a statisztikák szerint Nagyváradon 120 volt a burkolt utcák száma, és 

ugyanennyi rendelkezett járdaburkolattal. A modem városrendezés a század elején 
lendült fel, és a tanács utasítására 1911-ben elkezdték a város szabályozási térképének 
az elkészítését.

A századfordulótól a vízszabályozási munkálatok egyben fontos városrendezési
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kérdéseket is megoldottak. Időszakunk végére megoldódott a Sebes-Körös szabá
lyozása, és ez hozzájárult az urbanizáció előrehaladásához.

A városi civilizáció fokmérőjének általában a közművesítés mértékét szokás tekin
teni. Nehéz fontossági sorrendet megállapítani a vízvezetékrendszer, a közvilágítás, a 
csatornázás és szennyvíztisztítás között.

A polgári civilizáció térhódításával megnövekedett a vízhasználat és ez sürgőssé 
tette a vízvezetékek létrehozását. A váradi vízmüvet 1895. január 1-jén helyezték 
üzembe, de rövidesen egy újjal kellett kibővíteni. 1908-ban a fővezeték hossza már 
90 km, az elosztó csőhálózaté 21 km volt. A vízvezetékhez 3550 ház volt kapcsolva. 
A vízmű szállítóképessége alapján Nagyvárad a harmadik helyen állt Budapest és 
Kolozsvár után.20

A vízvezeték kiépítése mellett a közegészségügyi helyzet javulásához a csatornázás 
is hozzájárult. A város általános csatornázási tervezetét 1897-ben készítették el. 
1913-ig a csatornázás csak félig készült el, és a szennyvízcsatornák hossza 41 km, 
míg az esővízcsatomáké 39 km volt.

A korszerű települések másik gondját a köztisztaság biztosítása jelentette. 1908 
körül a házi szemét elhordása házi és vállalati szinten történt. A köztisztaságot 10 
szeméthordó kocsi és 8 öntözőkocsi biztosította.

A város modernizálásának egyik alapvető törekvése a közvilágítás bevezetése volt. 
A késlekedés miatt ez lényegében 1873-ban oldódott meg a légszeszvilágítás által.

A gázvilágítás hasznos volt, de rövidesen elindult hódító útjára a villamos energia, 
amely forradalmi változásokat hoz. Temesvár már 1884-ben áttért a gázvilágításról a 
villanyvilágításra, de Nagyváradon ez még sokáig késett, és csak 1903. december 16- 
án indult meg. A villamosmű ünnepélyes átvétele 1904. január 10-én történt, s amint 
várható volt, a villamos energia térhódítása olyan nagy mértékű lett, hogy a villa
mosművet -  alighogy megkezdte a működését -  már bővíteni is kellett. Váradi sajá
tosság volt ez, hiszen a város több esetben is később, illetve nehezebben indul, azon
ban olyan lendületet vesz, hogy rövid időn belül felzárkózik és az országos élvonal
ba küzdi fel magát. így például a villanyáram-fogyasztás tekintetében 1908-ban már 
Budapest mögött a második helyre jött fel, a hálózat hossza szempontjából pedig 
Budapestet is megelőzte! A megvilágított utcák száma 178, a lámpák száma 
közterületeken 1906, a magánlakásokban 41 944 volt.21

A többi várossal való összehasonlításra alkalmas adatok azt bizonyítják, hogy 
Nagyvárad nemcsak az urbanizációs szintjével tűnt ki, hanem mint közegészségügyi 
központ is kimagasló helyet foglalt el a magyarországi városok rangsorában.

A gazdasági és szellemi infrastruktúra kiépülésével együttjáró polgárosodás és 
városiasodás megteremtette a lehetőséget egy korszerű közegészségügyi intézmény- 
hálózat kiépítéséhez.

1908-ban a kórházak száma 8 volt, és e tekintetben Nagyvárad Budapest után -  
Pozsonnyal holtversenyben -  a második helyen állt. E számok beszédesek, ha meg
jegyezzük, hogy akkor Debrecen (3), Arad (3) és Marosvásárhely (2) együttesen ren
delkezett 8 kórházzal.

A kórházi ágyak száma összesen 1056 volt, amellyel Budapest, Pozsony és 
Kolozsvár mögött országosan a negyedik helyet foglalta el Várad, de a többiekkel
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szembeni különbség látványossá válik, ha megemlítjük, hogy például Arad, 
Marosvásárhely, Brassó és Segesvár együttesen rendelkezett 1061 kórházi ággyal.

A kórházi orvosok számának tekintetében (57) is előkelő helyet foglalt el a város, 
bár itt lényegesebb a lemaradás a két egyetemi központhoz, Budapesthez és 
Kolozsvárhoz képest. Viszont az is igaz, hogy a fentebb említett négy városban 
együttvéve volt 28 kórházi orvos. A betegforgalom is magas volt, 1908 
folyam án 12 072 beteg fordult meg a város kórházaiban, akik közül 567-en haltak 
meg. A betegápolók száma 198 volt.22

A polgárosodás nagy iramú előrehaladása helyi szinten is a civil társadalom 
kialakulásához vezetett. Nagyvárad társadalma sokféle egység és különbözőség 
együttese volt, ez adta meg a sajátosságát. A város társadalmát bemutató irodalom 
kiemeli, hogy megtalálható volt itt a keresztény polgárság, a kereskedelemben és az 
értelmiségi pályákon előrenyomuló zsidóság, a hivatalokat megszálló dzsentri, a kisi
paros kispolgárság és a jelentős tényezővé kinőtt radikális polgárság egyaránt. Ez a 
sokrétű, változatos társadalom jó melegágya volt azoknak az eszméknek, amelyek 
ütközéséből létrejött a sajátos, haladó váradi szellem.

A társas életnek egyik korabeli alapsejtje az egyesület volt. Nagyváradon is vi
szonylag hamar elterjedtek a társasegyletek, amelyek később nagyon elszaporodtak, 
így 1904-ben már 72 egyesület működött a városban, ami azt jelenti -  ha a cse
csemőket is beszámítjuk —, hogy kb. minden 700 lakosra jut egy egylet. A legelter
jedtebbek a jótékony egyletek (15), a társasegyletek (12) és az iparos szakegyletek 
(11) voltak.

A következő években a túlburjánzás megáll, és az 1908-as kimutatás szerint már 
csak 30 egyesület tevékenykedett a városban, amelyek tagjainak az összlétszáma 
10 187 volt. Az egyletenkénti átlagos taglétszám 340. A legtöbb tagot (853) a 
Magyarországi Földmunkások Nagyváradi Helyi Csoportja számlálta, a legkeveseb
bet (79) a Biharmegyei Orvos, Gyógyszerész és Természettudományi Egylet, mely 
addigra már vesztett jelentőségéből.23

A dualizmus kori egyesületek típusai, céljai, szerveződési elvei és tagságuk 
összetétele tehát igen változatos volt.

A civilizációs vívmányok elterjedése mélyen befolyásolta a lakosság életmódját is. 
Nagyvárad 1867 és 1918 közötti civilizációs és kulturális eredményei máig ható 
jelentőséggel bírnak, és egyben érzékeltetik az egész régió fél évszázados 
felzárkózását. Nagyváradon -  mint a korszerű életmód tartozékai -  várták 
vendégeiket a szállodák, éttermek, sörházak, kávéházak, cukrászdák. A városi élet
mód tartozékai voltak még a fürdők, az uszodák, a táncestélyek, bálok.

1900 után Váradon lehetővé vált az egész évbeni színházba járás, a kabarék, vari
eték látogatása, amit később a moziba járás egészit ki.

A századelőn tehát egy igazán pezsgő élet alakult ki Nagyváradon, s a város 
különösen a „holnapos” évtizedében közeledett a fővárosi szinthez. Ekkor már a 
váradiak a szokásos hús- és tésztaételek mellett dobos- és Sacher-tortákat fogyasztot
tak. Evés előtt -  esetleg -  a híres váradi specialitást, a Lótusz likőrt itták, de megtette 
az Unicum is. Kézmosáshoz használhatták a helyben gyártott Johanna szappant, az 
érzelmesek pedig a Szív szappant. A színházban megnézték híres színészek
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közreműködésével a Cigánybárót, a Traviátát vagy A kaméliás hölgyet, utána pedig 
felkeresték a Bémer téri kávéházak vagy cukrászdák valamelyikét. Ez a tér volt a 
város értelmiségének és mindig versengő, nagyzoló polgárságának nyugtalan életrit
musé találkozóhelye. A kávéházban Dankó Pista meg Hamza muzsikált.24

A század eleji Körös-parti városról Szabó Dezső a következőképpen vélekedett:
Nagyvárad az ország egyik legérdekesebb városa volt. Mintegy szintézise vagy 

keresztmetszete volt az egész országnak. Megvolt benne minden ellentét, minden szo
lidaritás, minden széthúzás, minden életmag és minden halálcsíra, melyek 
meghatározták a jövőt. A látó szem az ország összes problémáját láthatta felkísérteni 
az élet vidám pezsgése mögött. Mert vidám és pezsgő volt itt az élet. Középpontjában 
könnyen hihette az ember, hogy Budapest egyik nagyon előkelő negyedében van..”25

A város hangulata, szellemisége egyedi volt a maga nemében. Várad befolyásolta 
lakói észjárását, ízlését, világnézetét -  egyszóval az életvitelt.

*
Nagyvárad mint oktatási központ is nagyon jelentős helyet foglalt el a dualizmus 

időszakában. A korabeli magyar iskolarendszer valamennyi fokozata képviselve volt 
a városban. A felső szintet a jogakadémia és a Római Katolikus Papnevelő Intézet 
képviselték. Bár nagyszabású akció indult egy műegyetem felállítása érdekében, ez 
eredménytelennek bizonyult, mert Pozsony és Debrecen kaptak egyetemet. Az 
országban összesen 10 jogakadémiai kar működött, ezek között az egyik legjelen
tősebb a nagyváradi volt, amely lényegesen befolyásolta a környék szellemi légkörét. 
1918-ig a hallgatói összlétszám meghaladta a 25 000-et. A középiskolák közül a leg
fontosabb a premontrei főgimnázium és az állami főreáliskola voltak, de működött a 
városban két tanító- és két tanítónő-, valamint egy óvónőképző. Ezenkívül volt még 
a városban két fíú és 6 leány polgári iskola, 7 ipari és kereskedelmi szakiskola, 
hadapródiskola, zeneiskola, 25 elemi iskola, valamint 16 kisdedóvoda és bölcsőde. A 
72 tanintézetben 14 755 tanuló, illetve hallgató tanult 486 tanító vagy tanár 
irányításával.26

A népiskolai erőfeszítések által lényegesen csökkent az analfabéták száma és 
emelkedett a lakosság műveltségi szintje. Míg az országban 1910-ben a lakosság 
68%-a tudott ími-olvasni, addig ez az arány Nagyvárad esetében az 1880-bani 57,1%- 
ról 1910-re 75,4%-ra nőtt, ami 48 416 írni-olvasni tudót jelentett. Ezzel Várad ala
posan megelőzi például Aradot (69,6%) és Kolozsvárt (69,4%).

Jelentős az eltérés a nemzetiségek szerinti adatok között. 1910-ben a németek 
esetében az ími-olvasni tudás 88%, a magyaroknál 76,9%, míg a románoknál 47,3%.27 
Számottevő a különbség a férfiak és a nők írástudása között is.

A fejlett iskolahálózat nagy szellemi erőkoncentrációt sejtet. A helyi értelmiség 
között, amelynek aránya 1910-ben elérte a 11,7%-ot és ez 3672 személyt jelentett -  
jó néhány kreatív egyéniség és tudós bukkant fel, bár nem mindig hosszú időre, mert 
Várad szellemisége nem „szülte”, hanem befogadta, illetve a legtöbbször a főváros 
felé repítette a legtehetségesebbeket.

Nagyvárad tudományos életé ben fontos szerepet játszottak a tudományos 
egyesületek. Ezek közül megemlítjük a Biharmegyei Orvos, Gyógyszerész és 
Természettudományi Egyletet (1868), a Biharmegyei és Nagyváradi Régészeti és
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Történelmi Egyletet (1872), a Nagyváradi Szigligeti Társaságot (1902). 
Jelentőségüket az is emelte, hogy Nagyváradon nem voltak sem tudományos 
intézetek, sem tudományegyetem. Természetesen a város magasabb fokú tanin
tézeteiben számottevő kutatómunka folyt.

A 19. század második felében a fent említett orvosi egylet „vitte a prímet” a ter
mészettudományok terén.

A váradi tudományos élet egyik legjelentősebb személyisége időszakunkban 
dr. Károly József Irén (1854—1929) volt (premontrei rendi nevén Iréneusz—Irén).

Károly két területen kapcsolódott be kora tudományos kutatásaiba: az elektromág
neses hullámok és a röntgensugarak vizsgálatával. 1896. december 12-én kezdte meg 
működését -  elsőként Magyarországon -  Károly nagyváradi röntgenlaboratóriuma, 
ahová az orvosok messze földről küldték átvilágításra betegeiket. A premontrei rend 
polihisztor pedagógusa elismerésre méltó szertárfejlesztő, fizikai szakköri 
tevékenységet fejtett ki. A kezdeményezésére megszervezett fizikai tanuló- 
versenyekkel olyan világhírű tudósok útnak indításában vállalt szerepet, mint Szilárd 
Leó és Teller Ede. Legnagyobb felfedezése, amellyel nemcsak Magyarország, hanem 
a világ rádiótechnikájának úttörője volt, Váradon rekedt. Már 1895-ben bekapcsoló
dott az elektromágneses hullámok kutatásába, és felfedezése megelőzte Marconi drót 
nélküli távíróval végzett kísérleteit. Ennek ellenére ezt csak tanszerként tudta később 
hasznosítani.

Kiemelhetjük még az építészmérnökök tevékenységét, közülük Jakab Dezső, Lobié 
Ferenc, Rimanóczy Kálmán, Vágó László és Vágó József neve ismertebb.

A város szellemiségéhez közelebb álltak a humán tudományok, amelyben igen 
jelentős eredményeket jegyezhetünk fel. A történetírás és a régészet terén jól ismert 
Römer Flóris, Ipolyi Arnold, Fraknói Vilmos, Bunyitai Vince és Karácsonyi János 
neve, akiknek az életműve sok szempontból ma is irányadó.

Részben az ő tevékenységüknek köszönhetően nyitották meg 1896. június 27-én a 
helyi múzeumot, amelyet később Ipolyi-múzeumnak hívtak. A szellemi élet és a 
tudomány kibontakozásához járult hozzá az 1911-ben megnyitott városi könyvtár, 
amelyen kívül még számos kerületi, egyházi és oktatási intézmény rendelkezett 
könyvtárral.

Nagyváradon a nagy nekilendülés hozadékaként erős irodalmi élet alakult ki. A 
városnak ugyan nincsenek saját klasszikusai, mint mondjuk Kolozsvárnak vagy 
Debrecennek, és a „nagyok” itt-tartózkodásának emlékét is kevésbé őrizte meg a köz
tudat. A múlt század végén a Szigligeti Társaság megalakításával igyekeztek a helyi 
irodalmi életnek nagyobb lendületet adni. Ekkor a kiírt irodalmi pályázatok díjazottai 
Cséplő Péter, Sas Endre, Ritoók Emma és Lovassy Andor voltak. A század végi város 
még nem képes magához kötni Krúdy Gyulát, de közvetlenül a századfordulótól 
kezdve az irodalom több nagyja szárnypróbálgatásának a színterévé válik. így 1900. 
január 1-jén Ady Endre jön Debrecenből Váradra újságírónak a Szabadság 
szerkesztőségébe. Ady Biró Lajossal és Nagy Endrével együtt alapvető elveket fek
tetett le: az írói elhivatottság jogát a szabad megnyilatkozásra, a modemnek a vi
szonyát a hagyományokhoz az örök újítás szellemében. Ady számára jelentős állomás 
volt a Pece-parti Párizsban eltöltött majdnem négy év. Bár ezalatt csak egyetlen ver
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seskötete jelent meg (1903-ban Még egyszer címmel), publicisztikája igen értékes. 
Ady ugyan hamar távozik a városból, de megmarad szelleme és kapcsolata is.

A helyi irodalmi élet országos jelentőségűvé 1908-ban válik, amikor megérkezik és 
1911-ig itt tartózkodik Juhász Gyula. Abban az évben adták ki a Holnap antológiát, 
amely hét fiatal költő: Ady Endre, Babits Mihály, Balázs Béla, Dutka Ákos, Ernőd 
Tamás, Juhász Gyula és Miklós Jutka verseit tartalmazta Antal Sándor 
szerkesztésében. A Holnap Társaság alakuló ülésére 1908. október 14-én került sor, 
amikor Ady vázolta az irodalmi társaság célját: „A Holnap a felébredő kultúrérdek- 
lődést és irodalmi lelkiismeretet akarja ébren tartani és felhozni."1* 1909-ben új 
kötetet adtak ki. A Holnap-mozgalom megalapozta azt az áttörést, amelyet a Nyugat 
vitt véghez a magyar irodalomban.

A Holnap elhallgatását követően Lengyel Géza, Nadányi Zoltán, Ligeti Ernő, 
Hegedűs Nándor és Tabéry Géza írásai jelentettek eseményt az irodalmi életben.

Az irodalom fejlődésére rányomta a bélyegét a fővárosi szintet megközelítő váradi 
újságírás, amely mennyiségi szempontból is dinamikusan haladt előre. így 1890-ben 
6, 1900-ban 14, míg 1910-ben 16 sajtótermék jelent meg egyidejűleg a városban.

Az első modem értelemben vett nagyváradi újság Bihar címen 1862-ben jelent 
meg, de a váradi hivatásos újságírás kezdetének a Nagyváradi Lapok 1868-as megje
lenését tekintik.

A hetvenes évektől kezdődően indult meg az a lapalapítási folyamat, amely által a 
váradi újságírás a vidék élvonalába kerül. így fontos politikai napilapok indultak el, 
mint például a Nagyvárad (1870), Szabadság (1874), Tiszántúl (1895), Nagyváradi 
Napló (1898), Nagyváradi Friss Újság (1899) stb.

A századelő gyors fejlődést hoz, és ennek szemléltetésére megemlítjük, hogy 1907- 
ben a városban 11 (!) napilap jelent meg. A nagyváradi sajtó színvonala volt az, amely 
a legnagyobb elismerést vívta ki magának, s bár nem volt mennyiségileg olyan 
gazdag és változatos, mint a kolozsvári, mégis, csaknem az összes sajtótípus létezett. 
Jellemző, hogy erős, életképes politikai napilapok alakultak ki, amelyek túlélték a 
világháborút, és csak a hatalomváltozás következtében kezdtek eltűnni.

Bár a könyvkiadás nem érte el a sajtó közel fővárosi nívóját és jelentőségét, mégis 
fontos szinfoltja volt a helyi kulturális életnek.

A művészeti élet nem érte el az irodalom fejlettségét.
A 19. század második fele az építészet és a köztéri szobrászat gazdag termését 

hozta. A romantikát fokozatosan kiszorította az eklektikus építészet. Nagyváradon 
sokat építettek az eklektikus stílusjegyében, de az egyéni sajátosságot mégis a század 
elején megjelenő szecessziós épületek adták.

A nagyfokú stíluskeveredés alakította ki Nagyvárad belvárosának azt a színes arcu
latát, amelyet ma is elismeréssel szemlélhetünk. A fontosabb épületek közül itt csak a 
Ca d’ Orora emlékeztető városházát (1904), a Fekete Sas palotát és passzázst 
(1907-1909), amely a milánói Galleria Vittorio Emanuelre emlékeztet, és a Színházat 
(1900) emelhetjük ki.

A köztéri szobrászatot a főtéren álló Szent László (1893), Szaniszló Ferenc püspök 
(1896) és Szacsvay Imre (1907) bronzszobra fémjelzi. Előbbi kettő Tóth István, utób
bi pedig Margó Endre alkotása, aki Szigligeti Ede mellszobrát is készítette.



Fleisz János 128 Városfejlődés

A képzőművészet a hagyományok talaján bontakozott ki. Az első jelentősebb 
alkotások Mezey Lajos nevéhez fűződnek, aki még 1862-ben vezette be a festészet 
titkaiba Szinyei Merse Pált. Megemlíthetjük még Szamossy Elek (részt vett 
Munkácsy Mihály elindításában), a zsánerfestő Bihari Sándor, Endrey Sándor, majd 
pedig Tibor Ernő (a város ösztöndíjával ment Párizsba a Julián Akadémiára) és 
Balogh István (Ady első illusztrátora) nevét.

Nagyvárad zenei élete is haladt a korral, azonban a kibontakozás korántsem volt 
egyenes vonalú. A hangversenyek, dalestek mellett az egyesületek, dalárdák 
tevékenysége a jellemző. A váradi zenei élet termelte ki Vomácska József 
zenepedagógust és Léderer Dezső, Szamosi József, Ruzsicska Antal és Recht Sándor 
hegedűművészeket. Kevéssel a háború előtt, 1913. október 20-án jegyezték be a 
Nagyváradi Filharmóniai Társaságot.

A színészet Nagyváradon régi hagyományokra tekint vissza, hiszen az első magyar 
nyelvű hivatásos előadásra már 1798-ban sor került.

A 19. században Váradon a színészet a Rhédey-kerti Szabad színpad mellett külön
böző ideiglenes helyiségekben folyt. A századvégig Nagyvárad Debrecennel, 
Araddal, Szegeddel és Kolozsvárral igyekezett fenntartani közös társulatot. A színház 
felépítése is sokat késlekedett.

A századvég már országos jelentőségű eseményeket hozott. 1896-ban búcsúzott el 
a váradi közönségtől Blaha Lujza, majd 1897-ben a Rhédey-kertben Jászai Mari fő
szereplésével mutatták be az Elektrát -  úgy, mint azt az ókorban a görög színpadokon 
volt szokás. A nagy sikerű előadást több mint háromezer ember nézte és a Nagyvárad 
elnevezésű lapban Heltai Jenő A magyar Bayreuth című híressé vált cikkében méltat
ta a szabadtéri produkciót.29

Az új korszak 1900. október 15-én kezdődött az állandó színház megnyitásával. A 
színházavató műsoron Erkel Ferenc Hunyadi László című operája szerepelt. 1900 és 
1914 között a legnépszerűbbek Herczeg Ferenc és Molnár Ferenc, míg az operettszerzők 
között Lehár Ferenc művei voltak. Ebben az időben indultak el Váradról a budapesti 
karrier felé Gózon Gyula, Kabos Gyula, Nagy Endre stb.

A századelő meghozta az első filmvetítéseket is a városba. Az első jelentősebb 
mozit, az Urániát 1907 júliusában nyitják meg.

Az akkori szórakozási és művészeti igényeknek megfelelően épült ki a város ilyen 
jellegű intézményrendszere.

*
Mindezek után vizsgáljuk meg, hogy mit jelentett Nagyvárad szempontjából ez a 

közel fél évszázadot magába foglaló szakasz. A Körös-parti város számára a dualiz
mus kora kedvező volt. Ezt az időszakot tekinthetjük Nagyvárad „boldog békekorá
nak” és egyben az alkotások korának. Akkor -  a mai napig utoljára -  ez a terület 
tevékeny részese, felzárkózó régiója volt egy egyetemes folyamatnak. Ez a periódus 
a város életében a prosperitás szakasza volt, amelyet időnként válságok szakítottak 
meg.

A múlt század közepe felé még kisvárosi jellegű, földszintes házak sorából álló, 
közigazgatási, ipari, kereskedelmi szempontból elmaradt Nagyvárad nagy iramban és 
hatalmas alkotni vágyó erővel fejlődött az ország egyik legszebb, viszonylag modem
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kultúrközpontjává, és ezt főleg polgárai szorgalmas munkája és lokálpatriotizmusa 
tette lehetővé. Ez a város a 20. század elejére olyan regionális centrummá vált, amely 
egyesítette a lendületes fejlődés erényeit a visszahúzó irányzatok árnyoldalaival. 
Ezáltal alakult ki egy sajátosan egyedi szellemiség. Bár lakosság tekintetében 
Nagyvárad nem tartozott még az időszak végén sem a legelsők közé, mégis csak a 
fővárost vallotta igazi példaképének. Volt ebben egy kis túlzás, de jó adag valóság is. 
A város urbanizációjának folyamata ez utóbbit támasztotta alá. A környező nagyobb 
városoktól lemaradva kezdte meg az előrehaladást, majd üstökösszerűen alig két 
évtized alatt sok szempontból megelőzte őket, és egészében véve valóban a vidéki 
nagyvárosok élére állt.

Feltevődik tehát a kérdés, mennyiben volt különb város Nagyvárad a többi vidéki 
városnál. Intézményekben nem járt elől, de annál inkább a közszellem élénkségében, 
a haladás kiharcolásának óhajában.

A város haladó szellemiségéről, forrongó, fejlődést akaró életéről a kortársak is 
megemlékeztek. Ady Endre például ezt írja: „...ami Nagyváradon történik kicsiben 
eleve és jelképesen egész Magyarország sorsa. Ez a nyugtalan, zsidós, intelligens 
város sok mindent átformált bennem, amit a falu, Nagykároly, Zilah és Debrecen, 
tehát a falu formált meg." „Ez a város (...) a világ eszméinek laboratóriuma” -  írja 
Nagy Endre a század eleji Nagyváradról, s Földessy Gyula hozzáteszi: „Valóban, ki
csiben összegyűlt itt minden ellentéte az akkori magyar és európai életnek. A maradi 
és haladó hagyományoknak egyaránt fészke volt a város.” A Holnap szerkesztője, 
Antal Sándor pedig így írt: „Ennél színesebb, ragyogóbb városa nincsen 
Magyarországnak. Ha Nagyvárad nem is a világ közepe, de feltétlenül közel esik a 
világ mágneses sarkához. Engem minden haza vonz és a bevégzett munka után csak 
otthon tudnék igazán megpihenni.”™

Ezek után fontos, hogy elhelyezzük Nagyváradot a dualizmus kori városhálózatban.
A 19. századi magyar városhálózat rekonstruálására és a városok rangsorának 

megállapítására számos kísérlet történt. Ennek meghatározására az urbanizációs szin
tet jelző mutatókat lehet felhasználni. A lakosságszám önmagában nem elegendő, de 
az is igaz, hogy a városi életben több olyan tényező is funkcionál, amelyek kismérték
ben, vagy egyáltalán nem mérhetőek.

Napjainkban Bácskai Vera és Nagy Lajos vizsgálta korszerű módszerekkel a 19. 
századi piacközpontokat és városokat. A faktoranalízis, illetve a cluster-elemzés 
segítségével rangsorolták a 138 piacközpontot. A legtöbb tényező alapján készült cso
portbelső fejlettségét mutató adatok szerint felállított rangsorban Nagyvárad a hete
dik Budapest, Pozsony, Debrecen, Kassa, Győr és Selmecbánya után, a központi 
funkciók szerint (közigazgatás, jog, katonaság, tanügy, kultúra, egészségügy) pedig 
ötödik Budapest, Pozsony, Temesvár és Kassa mögött.

Az összes tényezőt figyelembe véve végül is a 138 magyarországi piacközpont 
hierarchiájában Nagyvárad az ötödik helyre került. Az elsőrendű városok cso
portjában mindössze Budapest, Pécs, Miskolc és Kassa előzte meg. Csak mögötte 
kapott besorolást Temesvár, Debrecen, Arad, Szatmárnémeti, Pozsony és Győr.51

A kiegyezést követő években Keleti Károly kísérelt meg rangsort felállítani a 
városok között. Összesen 131 városnak minősülő település urbanizációs szintjét az
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1869. évi népszámlálásból vett két mennyiségi változó alapján vizsgálta. Nagyvárad 
hetedik helyen az élmezőnyben foglal helyet, pedig akkor még a város hagyományos 
szerkezete alig változott.32

A dualizmus időszakában Magyarországon 25 törvényhatósági jogú város képezte 
a vidéki urbanizáció alapját. A városhálózat századfordulós vizsgálatát Beluszky Pál 
végezte el. Kutatásai szerint 1900-ban 244 település minősül városnak, ezeket 5 hie
rarchikus szintbe sorolja. Nagyvárad a legfelső csoportba, a regionális centrumok 
között kap helyet tíz másik várossal együtt (Budapest, Pozsony, Zágráb, Kolozsvár, 
Szeged, Kassa, Debrecen, Temesvár, Arad).33

Ha számításba vesszük, hogy a városfejlesztés legdinamikusabb évtizede még 
ezután következett, akkor ez kiváló helyezés.

Közvetlenül a világháború előtti időszakot vizsgálva megállapíthatjuk, hogy a város 
vonzáskörzete kiterjedt, központi funkciói fejlettek, gazdasági-művelődési viszonyai 
konszolidáltak. 1910-ben lakosság szempontjából Nagyvárad az ország hetedik leg
nagyobb városa. Azonban, mint már említettük, a város valódi fejlettségi szintje ennél 
magasabb, városi szerepköre sokrétűbb volt.

A fejlettségi mutatók összevetése alapján nyilvánvaló, hogy Nagyvárad ekkor az 
ország legfejlettebb öt városa között foglalt helyet. A fővároson, Budapesten kívül 
csak Pozsony, Zágráb és részben Temesvár előzte meg.

Braudel szerint „minden város egy külön világ akar lenni” és ez Nagyváradra is 
érvényes. Dualizmus kori lakói végig azon fáradoztak, hogy sajátos arculatát és 
szellemiségét kialakítsák. A város a századelőn gyors ritmusra váltott, azonban 
Trianonnal megtorpan és új útra kényszerül. Annak következtében, hogy egy másik 
ország keretébe került, nagy horderejű változás következett be az életében: a 
peremvárosokra emlékeztető sors várt rá, módosult az ország egészében elfoglalt 
helye, vonzáskörzete és szellemi arculata. A leszakadás következtében a kortársak 
szemében a holnap városából a tegnap városa lett.

Ezáltal Nagyvárad a régió sorsának egyfajta szimbólumává vált.
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Pifikó Péter

„A biztos fejlődés csalfa illúziója”
Esztergom társadalma a dualizmus korában

Esztergom város történetének jelentős évszáma 1867. Ekkor ugyanis az önkor
mányzatát visszanyert vármegye és város együttes óhajára ismét szétválasztották az 
1848-ban egyesített négy települést: Esztergom szabad királyi várost, Vízivárost, 
Szenttamást és Szentgyörgymezőt. Ennek következtében 1876-ban a királyi várost 
olyan intézkedés sújtotta, amely kihatott további fejlődésére is. Mivel lélekszáma a 
testvérvárosok leválasztása után alaposan csökkent, s nem érte el a 15 ezer főt, az 
1876. évi 20. törvénycikk értelmében megfosztották törvényhatósági jogától. Ezért 
1876 után Esztergom városának legfőbb politikai célkitűzése az volt, hogy történelmi 
múltjára hivatkozva ezt megpróbálja visszaszerezni. 1886-ban azonban reménytelen
né vált a helyzet, mivel a 22. törvénycikkel a rendezett tanácsú város címet és jogál
lást végérvényesen megerősítették.1

*

Ha nagy vonalaiban áttekintjük a város gazdasági életét, akkor egy törvényhatósá
gi jogát vesztett, elkedvetlenedett településsel találjuk magunkat szemben, amely a 
19. század első évtizedeiben szerzett lemaradását fokozatosan növelte, s a kapitalista 
fejlődés követelményeivel nem tudott lépést tartani. A Takarékpénztár betétállománya 
nőtt ugyan -  a behelyezett tőke értéke 4 millió fölé került 1894-re - , de ezt nem a 
komoly tőkével amúgy sem rendelkező polgárság növelte, hanem a főpapság. A leg
nagyobb gondot az jelentette, s ez nem változott a 19. sz. negyvenes évei óta, hogy a 
meggazdagodott kereskedők, mint pl. Bisiczky János vagy Mihalik Bálint, nem 
törekedtek arra, hogy tőkéjüket helyben befektetve a város gazdaságát élénkítsék, 
hanem a nagyobb piac reményében Pesten keresték boldogulásukat.2

A városban 1930-ig mindössze 13 kisüzem működött. A korábbiakon kívül a 
kiegyezés után újonnan alakult Eckstein Lajos és fia rum- és likőrgyára, s az 
1889-ben Till József által alapított vasöntöde és gépgyár. Az 1890-es évek elején 
rövid ideig működött csak Heye Ignác üveggyára,1 s ma már megállapíthatatlan, hogy 
a tőke vagy a piacok hiánya miatt volt ilyen rövid életű.

1920-ban mindezek ellenére mégis 2805 ipari kereső élt a 16 000-es lélekszámú 
városban4, azonban közülük 2409-en a Dorog vidéki bányákban és a bányákhoz tar
tozó üzemekben dolgoztak. A bánya és a bányaüzemek közelsége kedvezőtlenül 
hatott Esztergom iparának fejlődésére. Továbbra is fontos szerepet játszott a kisipar, 
1920-ban 836 kisebb-nagyobb műhely üzemelt a városban.5

Az ipar s a kereskedelem fejlődésének legfőbb gátja az volt, hogy a város kívül esett 
a fő útvonalakon, habár 1893-ban megépült az Esztergomot Almásfüzitővel összekötő 
vasútvonal, majd 1895-ben a Budáig tartó vasút. A vasútvonalak megépülésében
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komoly szerepet játszott a Takarékpénztár, jelentős mennyiségű részvények vásár
lásával. Bizonyos tekintetben javított ugyan a vasút megépülése a város helyzetén, de 
nem váltotta be azokat a reményeket, amelyeket 1863 óta megépüléséhez fűztek. Sőt, 
a kereskedelem fejlődését bizonyos mértékig gátolta a könnyebben megközelíthető 
főváros.

A vasút megépülésével új munkaalkalmak is teremtődtek: 352 fő talált rangot jelen
tő munkát, és az idetelepült osztálymémökség színesítette a városi értelmiség 
összetételét. 1895-ben némileg elérhetőbbé tette a várost az Esztergomot Párkánnyal 
összekötő dunai híd, amely Mária Valéria nevét kapta. A híd átadása jótékonyan hatott 
a piaci forgalomra és a társadalmi-kulturális életre egyaránt. A városi építkezéseknek 
nagy lendületet adott, hogy a kiegyezés utáni tévedésüket belátva a négy város 
egyesítése ismét szóba került, s 1895-től már egységes Esztergomról beszélhetünk.6

A négy település egyesítésével látszólag tehát létrejött egy egységes város, azonban 
ha külön-külön megvizsgáljuk e városok társadalmi rétegződését, s azt térképre 
vetítjük, a kép már korántsem olyan egyértelmű. Minden település ugyanis magán 
viseli azokat a természetföldrajzi és történelmi adottságokat, amelyek a török utáni 
újratelepüléssel létrejöttek.7

Az 1895 előtti években a királyi város belvárosi részében a vármegyei és városi 
hivatalnokréteg lakott. Ugyancsak a belváros hosszanti utcáiban laktak az iparosok és 
kereskedők. Házaik a főtéren (Széchenyi tér) sorakoztak. A Dunához közel tímárok, 
molnárok, szappanosok laktak. Itt találtak otthonra a halászok, fazekasok, serfőzők, 
fakereskedők is. A főutcán (Kossuth Lajos u.) a kereskedők mellett szinte minden 
iparág képviselve volt, közülük is számarányban kiemelkedtek a magyar és német 
származású szabók és vargák. A főutcával párhuzamosan, a mai Jókai és Mikszáth 
utcákban a csizmadiák, a szűrszabók és szűcsök voltak többen. A külvárosi részekben, 
mint a Tabánban, a Ferenc- és Józsefvárosban, a földművesek számaránya volt a leg
magasabb. Ugyancsak ez a környék volt a nagygazdák, szekeresek, fuvarosok lakóhe
lye is.8

A királyi város mellett a többi településen szintén a történelmi előzmények voltak 
a meghatározói a lakosság rétegződésének, strukturálódásának. Az érseki Víziváros 
összetételét elsősorban az itt lévő egyházi intézmények és a hozzájuk tartozó iskolák 
határozták meg. A népesség nagy részét papok alkották, akik az érsekséghez és a káp
talanhoz tartoztak. Ugyancsak itt laktak a prímási és káptalani hivatalok tisztjei, 
tisztviselői is. A vármegyei hivatalnokréteg egy része is a Vízivárosba költözött. Az 
itt élő iparosok többségét az érsekség foglalkoztatta, a pékek, szakácsok, szabók, 
szűcsök, csizmadiák és tímárok a papi személyzetet szolgálták.

A káptalani fennhatóság alatt lévő Szenttamás mezőváros hegyoldalra felfutó háza
iban elsősorban iparosok éltek. Már a 19. század első felében Szenttamás lakosságá
nak 14%-a zsidó volt, akik kereskedésből, a szegényebbek iparból tartották el 
magukat. Elsősorban a természetföldrajzi tényezők határozták meg Szentgyörgymező 
mezőváros társadalmi összetételét, amely érseki tulajdonban volt. A hatalmas határral 
rendelkező község lakosainak kb. 80%-a földművelésből tartotta fenn magát, az 
iparosok száma csekély volt. Olyan iparágakat találunk itt elsősorban, amelyek a föld
műveléshez kapcsolódnak, a legtöbb iparos tehát kovács, nyerges, pintér, kádár. A



Pifkó Péter 135 Városfejlődés

Duna közelsége miatt a legnagyobb számban molnárok laktak, akik a téli hónapok 
elmúlta után kivontatták hajómalmaikat és a vízen őröltek. Földbirtokos vagy gyáros 
mindössze egy volt Szentgyörgymezőn. Az 1840-es évektől itt üzemelt Oltóssy Pál 
szipkagyára, amelyhez jelentős meggyfatelepek tartoztak.9

Az 1895-ös egyesítés elsősorban a királyi város, a közigazgatási központ 
városképében hozott jelentős változásokat. Kiemelkedő jelentőségű esemény volt a 
főgimnázium épületének elkészülte, amely többszöri próbálkozás után 1900-ra nyerte 
el végső formáját. Ugyancsak jelentős építkezés volt a mai Lőrinc utcában a taka
rékpénztári palotasor, amely enyhítette a város égető lakásgondjait. Ez adott otthont 
a Kaszinónak, s a jelentős szerepet betöltő Korona kávéháznak és szállodának is.

A főtéren a hajdani Fekete Sas vendégfogadó helyére emelték a bíróság épületét 
1900-ban. Ugyancsak a századfordulóra készült el a Kossuth Lajos utcában az új 
kaszárnya impozáns épülettömbje. A szociális ellátást javította a Vaszary Kolos 
hercegprímás 50 000 koronás támogatásával 1902-ben megnyílt új kórház. 1905-ben 
megoldódott a város világításának gondja. A vasútállomás közelében felépült a vil
lanytelep és környékén új villasorok épültek.

Az egyesítéskor a szabad királyi városban 1063, Szenttamáson 308, Szentgyörgy
mezőn 305, Vízivárosban pedig 163 házat írtak össze, ez 1839 házat jelentett.101920- 
ban az egyesített Esztergom 2066 házból állt. (1. sz. táblázat) A. lakóházak számának 
mérsékelt növekedése összefüggött azzal, hogy a dualizmus korában a népesség sem 
gyarapodott jelentősen: az 1869-es népszámlálástól 1920-ig 3449 fő csupán a gyara
podás. (Ebben természetesen a háborús időszak is közrejátszott.) 1910-ben még a ren
dezett tanácsú városok sorában is csak az 54. helyen állt a város a listán szereplő 109 
között, és több mint 10 helyet esett vissza az 1850. évi 43. hellyel szemben.

Az önkényuralom időszakára a kismértékű németesítés volt a jellemző, a dualizmus 
végére a magyarosodás, magyarosítás válik meghatározóvá. 1920-ban már csak 201 - 
en vallották magukat német anyanyelvűnek, 122-re csökkent a „tótok” száma, s az 
egyéb nemzetiségek aránya továbbra is elenyésző maradt.

A felekezeti megoszlást vizsgálva a római katolikus vallás maradt az uralkodó. 
Megerősödtek azonban a reformátusok, s 1880-ban felépült plébániájuk is. 
Felekezeti-kulturális életük gazdagította a városban kialakult hagyományokat. Az 
izraeliták százalékos aránya alig változott a városban, Szenttamásról azonban egyre 
többen közülük a volt szabad királyi városba települtek."

*

Megismerve a város gazdasági életét, ennek fejlettségi szintjét, elmondhatjuk, hogy 
a lemaradás a társadalom valamennyi rétegére egyformán kihatott. Mivel jelentős 
ipari üzem nem jött létre, és sem a dunai, sem a vasúti kereskedelembe nem kap
csolódott be Esztergom, a város gazdasági elitje is megmaradt kisvárosi szinten. Nem 
beszélhetünk nagytőkésről vagy nagypolgárról sem. Ezt bizonyítják az 
1870-től fennmaradt úgynevezett virilislistálc, amelyeken a város legnagyobb adó
fizetői szerepelnek. A virilisek alkották a törvényhatósági bizottságok felét, míg a 
másik felét a választott képviselők tették ki.12

Az esztergomi gazdasági elit elsősorban a középpolgári réteghez tartozott. Ezt
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legjobban az adóösszeg nagysága mutatja, amellyel felkerültek a listákra, s amely 
igen alacsonynak számított, hiszen 300 és 1200 korona között, általában pedig 400 és 
800 koronás határérték között mozgott. A rangsorolás érzékeltetésére nem tartottuk 
célszerűnek olyan várossal összehasonlítani Esztergomot, mint például Eger, amely 
hasonlóan lemaradt a gazdasági versenyben.13 Sokkal inkább olyan várost hoznánk 
példának, mint Győr, amely szintén a vizek mellett fekszik, gazdasága és 
kereskedelme viszont fejlettebb volt, mint az esztergomi. Amíg Esztergomban 1200 
koronás adóösszeggel az élvonalba lehetett kerülni, addig Győrben -  főleg 
az 1910-es években -  a virilislista legalja is 1300 koronánál kezdődött, s az 
élmezőny 4000 korona felett volt. Esztergomban a századfordulóig egy-két fő érte el 
ezt az „álomhatárt”. Az ipar gyengeségét is jól tükrözik a listák. A kisüzem-tulaj
donosok a 40-70. hely között szóródtak, vagy csak a póttagok között kapaszkodtak 
meg néhány évre.14

Nem sokkal jobb a helyzete a középpolgári rétegnek akkor sem, ha stabilitásukat, a 
virilisek közé való be- és kilépésüket vesszük szemügyre. A csoportba való belépésük 
nagy fluktuációt mutat (2. sz. táblázat). 1880-ban ez még 80%-os, a századfordulóra 
50%-ra csökken, és csak az 1910-es évekre érzékelünk némi stabilizálódást, amikor 
is 10% körüli a fluktuáció. Az általános tendencia az, hogy egy rövid 5-10 éves fel
lendülést, virágzást folyamatos, esetleg látványos lecsúszás, zuhanás követ.15

Az általános jellemzőkön túl azonban érdemes egyéni sorsokat is megvizsgálni. Az 
1880-as virilislista első 24 helyén 6 olyan személy szerepel, aki már jelen volt az 
1872-es névsorban is. Bisiczky János, Havasi Imre, Androvics Adolf, Kollár Antal, 
Rédly Gyula, Frey Vilmos. Szerepel még két olyan személy, a 31. helyen Tóth József 
orvos, s a 32.-en Schwarcz József vállalkozó, akik ha visszacsúszva is, de megőrizték 
helyüket a legmódosabbak között. Az első 24 helyen 18 új személy szerepel. Még 
nagyobb a változás, ha a teljes listát tekintjük át, amiből kiderül, hogy 44-ből 34 az 
új virilis. Rédly Gyula az 1872-es listához képest 1880-ban az ötödik helyről a 18.-ra 
került, Lieb József a 18.-ról a 26.-ra, Kollár Antal a 12.-ről a 17.-re, Androvics Adolf 
a 3.-ról a 13. helyre, míg Frey Vilmos a 8.-ról a 21.-re zuhant. Tíz évvel később 
mindössze húszán őrizték meg virilis jogukat a 44-ből. Az első 24-ben viszont maradt 
4 olyan személy, aki 1872-től szerepelt a listán. Ennek elején Bisiczky János az 
előkelő 3. helyet tartotta, Kollár Antal a 7.-et. Lecsúszva bár, de a listán maradt 
Havasi Imre és Rudolf Mihály kereskedő. 1895-ben, amikor megtörtént a város 
egyesítése, s Esztergomhoz kapcsolták a három mezővárost, számarányaiban jelentős 
változás következett be a virilislistán. 79 tagot tartottak nyilván, s a póttagok száma 
is 12-re emelkedett. Az első helyen Vaszary Kolos hercegprímást, míg a másodikon 
Krausz Izidor vállalkozót, birtokost találjuk.

A századfordulós lista nem változott jelentősen, csupán a póttagok számát emelték 
meg 4-gyel. Az előző évekhez képest 41 új név tűnt fel, tehát közel 50%-os a fluk
tuáció. Az első 24 helyre csupán 6 új virilis tudott felkapaszkodni. A legnagyobb vál
tozást a póttagok között tapasztalhatjuk, itt ugyanis a 16-ból 11 az új név. A többiek a 
korábbi listák előkelőbb helyeiről csúsztak le ide, így Iványi Géza papi szabó, Weisz 
Mihály kályhás, Héya Tivadar és Eggenhoffer Albert vállalkozók.

Tárgyalt korszakunk végére elsősorban az értelmiségi és hivatalnokréteg 
előretörését állapíthatjuk meg. Az iparosok alacsony száma, a kisüzem-tulajdonosok
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gyér jelenléte e listákon igazolja az ipar fejletlenségéről korábban tett megállapítá
sainkat.

Az átlagos 50%-os fluktuáció ellenére azért voltak olyan családok, ha kis létszám
ban is, amelyek hosszabb időre megőrizték virilis jogukat. Ilyen volt a Frey család, 
melynek tagjai mint vaskereskedők és hivatalnokok egyaránt az élmezőnyben voltak, 
s ilyenek a Marosiak, szintén vaskereskedők (1880-tól folyamatosan szerepelnek a 
listán), a város társadalmának megbecsült személyiségei. Közel 30 évig szerepelt még 
Bisiczky János, Grósz Ferenc, Havasi Imre, Krausz Izidor, Magurányi József, Rudolf 
Mihály, Szecskái Kornél. Húsz évig 32 fő, míg tíz évig 59 volt jelen a város törvény
hozó testületében.16

*
A továbbiakban vizsgáljuk meg, milyen foglalkozási csoportokból tevődött össze 

Esztergom legvagyonosabb rétege. E tanulmány keretei természetesen szőkék ahhoz, 
hogy az 50 év alatt előforduló közel 250 személyt egyenként vizsgáljuk, de arra van 
lehetőség, hogy kiemeljük azokat, akik anyagilag a legstabilabbaknak bizonyultak, s 
igyekszünk azt is bemutatni, hogy mely foglalkozási ágak tették ezt lehetővé.

A legstabilabb helyzetűek a kereskedők, azon belül is a vaskereskedők voltak. A 
hosszú életű Bisiczky János apja már 1809-től a vaskereskedésből tartotta fenn a 
családot, s házuk, amelyet 1860-ban alakitottak át, a város legelőkelőbb helyén, a Fő 
Piacon (ma a Széchenyi tér 3. sz.) volt. János jól menő üzletet örökölt, emellett Pesten 
vásárolt ingatlanokat, megtartva esztergomi házát és üzletét. Az 1770-es évektől volt 
vaskereskedése a Frey családnak is. E kereskedésből indult Vilmos, majd Ferenc kar
rierje, amely az országgyűlési képviselőségtől a főispáni tisztségig terjedt, biztosítva 
előkelő és stabil helyüket a virilislistákon.

Ki kell térni a legstabilabb helyzetű vaskereskedő családra, a görög származású 
Marosiakra, akik 50 éven keresztül jelen voltak a különböző testületekben. A 
Kismarosról ideköltözött család a vagyont többek között házasságok révén is gyara
pította. így pl. Marosi József feleségül vette Trenker Annát, aki szintén tekintélyes 
vaskereskedő család leánya volt. Az anyagi növekedés és biztonság meghozta a nagy
fokú társadalmi megbecsülést is. Marosi József a Kereskedelmi Társulat elnöke, a 
Kereskedelmi Iparbank igazgatója, s a Függetlenségi Párt alelnöke lett. 1907-től a 
vaskereskedést közösen működtette fiával, Ferenccel. Ez azonban annyira megosz
totta vagyonukat, hogy József a 42. helyre szorult, míg fia a 37. helyen állt a virilisek 
között.

Nem minden vaskereskedő volt egyértelműen sikeres. Érdemes Müller Gyula 
tragikus sorsát felvillantani, amely egyben azt is érzékelteti, hogy mennyire ingatag 
volt látszólagos gazdasági biztonságuk. Müller Gyula 1884-ben Bisiczky János jól 
bevezetett és felszerelt vaskereskedését vette át. Nemcsak az egyik leggazdagabb, de 
talán a legnépszerűbb alakja volt a korabeli Esztergomnak: a legjobb céllövő, kor
csolyázó, igazi „aranyifjú”. E könnyű élet mellett vaskereskedése tönkrement, házát 
1897-ben elárverezték, s ő Süttőn főbe lőtte magát.

Müller Gyulával ellentétben az Eggenhoffer család több mint egy évszázadon 
keresztül tartozott a város elitjébe. Már az 1820-as években a Szenttamáson lévő
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téglagyárat Eggenhoffer Tamás üzemeltette, ez biztosította számára az évtizedeken át 
való jelenlétet a virilislistákon. A család összesen 30 házzal rendelkezett, 
fakereskedése volt, amelyet hajóépítő műhely, 3 gőzös és 30 uszály szolgált ki.

A kevésbé rangos kereskedők, akik hosszabb időre megkapaszkodtak a listákon, 
elsősorban iparosok voltak, pl. hentesek és mészárosok. Berán Antalnak volt (a mai 
Rákóczi téren) a legnépszerűbb hentesüzlete. Diamant Bemát a Vízivárosban, 
Liszkay Alajos a királyi városban tartott hentesüzletet, s mellette az ún. Gábris-féle 
vendéglőt. Liszkay a közkedvelt polgári egyesületnek, a Tarkaságnak is a titkára volt.

A füszerkereskedők közül Schönbeck Imre nevét érdemes említenünk. Kereskedése 
mellett egyéb vállalkozásokba is fogott. A városi hídmérleget üzemeltette, s a 
Csavargőzös Társulatban is szerepet vállalt. Bruckner Albertnek a mai Rákóczi téren 
volt kedvelt fűszerkereskedése. A Vízivárosban Leitgéb János nagy hagyományú 
fűszerüzletet örökölt Trenker Ferenctől, akinek felesége, Gantner Anna is fűszer
kereskedő családból származott. A kereskedők sorából érdemes még megemlíteni a 
város legnépszerűbb cukrászát, Szatzlauer Jánost is.

Hosszú éveken át őrizte előkelő helyét és virilisjogát Mihalik Bálint vá
szonkereskedő. Egy idő után úgy találta, hogy a kereskedésből nem származik elég 
jövedelme, s így Pesten csavargyárat nyitott Esztergomban összegyűlt vagyonából. E 
vállalkozása azonban csődbe jutott, s 1909-ben bekövetkezett halálakor már szinte 
semmije sem maradt.

A birtokosok közül mindvégig előkelő helyen állt Krausz Megyeri Izidor, a 
kenyérmezei birtok bérlője, aki ráadásul jogi diplomával is rendelkezett. Birtokán 
nemcsak hagyományos gazdálkodással foglalkozott, de szeszgyárat is működtetett, s 
földjein krumplit is termesztett. Pesti tapasztalatai alapján malmokat létesített.

1895-re három kisüzem-tulajdonos is felkerült a virilislistára, köztük Heischmann 
Ferenc szappangyáros, aki termékeiből külföldre is szállított. Igazi nagyüzemi ter
melést azonban nem tudott elérni. Eckstein Mór több vállalkozása mellett szeszgyárat 
működtetett, s ő volt a káptalani gőzmalom bérlője. Liszt- és gabonakereskedéssel is 
foglalkozott, s az ő nevéhez fűződik az első esztergomi tüzép megnyitása. A harmadik 
kisüzem-tulajdonos Weisz Mihály kályhagyáros volt. Rendkívül szép kivitelű kály
háit igen szívesen vásárolták az esztergomi polgárok.

Jelentős csoportot képviseltek a vállalkozók. Többségük kezdetben még más cso
porthoz tartozott, többnyire iparosok, kisebb számban értelmiségiek voltak. Kovács 
Albert például eredetileg asztalos volt, de a szép bútorok nem lehettek annyira 
kelendők, ezért temetkezési vállalkozásba fogott. Iparát összekapcsolva vállalkozásá
val, a város módosabb rétegébe került. Draxler Alajost is érdemes kiemelni, aki mint 
férfiszabó lett az Iparkamara tekintélyes tagja, s a Polgári Egyesület elnöke. Az egyik 
legtekintélyesebb vállalkozó Lindtner János volt. Földbirtokainak művelésén túl 
1896-ban megnyitotta a Központi Kávéházat. E század kezdetén élte legmunkásabb 
éveit. A Propeller Társulat és Kovácspatak igazgatója, s a párkányi pénzintézeteknek 
is tagja. Számos egyesület vezetőségében is tevékenykedett.

A kereskedők, birtokosok, vállalkozók mellett a virilisek közt az értelmiségiek for
dulnak elő a legnagyobb számban, ami köszönhető annak is, hogy az ő adóösszegük 
kétszeresnek számított. Ok képezték Esztergom szellemi elitjét. Az elithez tartozott a
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Hübschl család is: már az első, 1872-es listán ott találjuk Hübschl Sándort. Orvos, 
tanár, telekkönyvvezető egyaránt volt a család tagjai között, s a 20. században is jelen
tős tevékenységet fejtettek ki. A századfordulós listákon feltűnik az Eggenhoffer 
család újabb tagja, ilj. Eggenhoffer József. A tizedik helyet elfoglaló ifjú mérnöki 
diplomát szerzett, s így ő volt az első műszaki értelmiségi virilis a városban.

A jogot végzett virilisek magánügyvédi irodákban vagy kisebb hivatalokban dol
goztak. Közülük csak néhány nagy múltú esztergomi család sarját említjük, úgymint 
Mattyasovszky Kálmánt, Magurányi Józsefet, Hamar Árpádot és Katona Sándort. A 
közélet kiemelkedő alakjai közül meg kell említeni néhány izraelita ügyvédet, akik az 
élénk izraelita kulturális élet szervezői, irányítói voltak. Miután Horn Károly 1907- 
ben Pestre költözött, a legtekintélyesebb és legmódosabb ügyvéd dr. Weisz Sándor 
lett. A hitközség elnöki tisztét nem tudta átvenni, s ezért azt a Berényi család látta el.

1918-ra a legelőkelőbb helyre az ügyvédek közül Gróh József került, őt Berényi 
Zoltán követte. A város 1895-ös egyesítése utáni periódust vizsgálva megál
lapíthatjuk, hogy az értelmiségiek legtöbbje jogi tanulmányokat folytatott; 16-an 
tisztviselőként működtek, akadt köztük számos prímási és káptalani tisztviselő, így pl. 
Mészáros Károly és Hanny Béla prímási jószágigazgató.

Az 1910-es évekre sem csökkent az értelmiségiek száma, különösen a hivatal
nokréteg gyarapodott új tagokkal. Magos Sándor királyi táblabíró a virilislistán a 10. 
helyet foglalta el, míg Janits Imre királyi közjegyző a 20.-at. Ez utóbbi jelentős 
közéleti tevékenységet is folytatott: elnöke volt a Párkányi Hitelbank Rt-nek, 1910- 
ben a Nemzeti Munkáspárt elnöki teendőit is ellátta. A 38. helyet foglalta el az eszter
gomi közélet igen jeles tagja, Hulényi Győző vármegyei főügyész. A tisztviselők 
között ekkor tűnik fel először a MÁV alkalmazottja, aki az elnöki tisztet töltötte be. 
Mattyasovszky Lajos nyugalmazott tisztviselő, jószágigazgató a 60. hely körül moz
gott, s a 70. hely jutott Reviczky Gábor pénztárosnak. Hamar Árpád árvaszéki ülnök 
a 44. helyről került a 78.-ra. E folyamatos lecsúszás mellett is több mint 20 évig 
megőrizte helyét a virilisek között. Csak a póttagok közt tűnik fel egy, a századelő óta 
nevezetes család tagja, Bleszl Ferenc. Ő a család vendéglős hagyományaitól eltérően 
takarékpénztári tisztviselő, titkár, majd elnökigazgató, a városi közélet igen megbe
csült szereplője. A hivatalnokok közül hosszú ideig megtartotta vezető helyét Pissuth 
István királyi közjegyző. Viola Kálmán nyugalmazott ellenőr is tekintélyes helyet 
foglalt el.

Volt olyan értelmiségi, aki 15-20 évig is rajta volt a virilislistákon, de anyagi 
helyzete miatt a 60-70. helyen szerepelt csak. Néhányukat mégis meg kell 
említenünk, mivel a város szellemi életében jelentős helyet foglaltak el. Az orvosok 
közül Mátrai Rothkepf Ferenc érdemel említést. Ő 1884-ben lett a kórház főorvosa, 
majd a Vörös Kereszt Kórház igazgatója. 1896-ig a városi kórház igazgató tisztét is 
betöltötte. 1900-ban a neves botanikus, orvos, tanár Feichtinger Sándor is felkerült a 
listára.

1910-ben az orvosok a póttagok közt tűntek fel, így Gönczy Béla, a Vaszary Kolos 
Kórház igazgatója és Seyler Emil, a kórház orvosa. Korszakunk végére újabb 
orvosokkal bővült a virilisek száma. Közölük dr. Vándor Ödön, Huszár Gyula és 
Berényi Zsigmond méltóak az említésre.
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A századfordulóra anyagilag megerősödtek a gyógyszerészek is. E korszak két 
legismertebb gyógyszerészét emeljük most ki. Az egyik Zsiga Zsigmond volt, s a 
Szent Istvánhoz címzett gyógyszertárat vezette. A másik Kerschbaumayer Károly, aki 
a Megváltóhoz címzett gyógyszertár tulajdonosaként apósának, Hulényi Péternek 
helyét foglalta el a virilislistán. Kettejükön kívül Bartha Tivadar vízivárosi gyógy
szerészt is megemlíthetjük.

Tanárokat is találunk a virilisek sorában. Hosszabb időn keresztül volt tag 
Obermayer György, a reáliskola igazgatója, s Kaán János reáliskolai tanár. (Az ő 
kezdeményezésére alakult meg a Kereskedelmi és Iparbank.) 1910-re a virilisek közt 
szereplő tanárok száma lecsökkent, őket elsősorban Nagy Antal reáltanodái igazgató 
képviselte.

1900-ban tűnik fel a virilisek között Gerenday József lapszerkesztő, a Hunnia 
könyvnyomda tulajdonosa és az Esztergomi Lapok szerkesztője. Vagyonát növelte, 
hogy Schönbeck pék és kereskedő családjába nősült be.

Az egyházi személyek közül kiemelkedett Vaszary Kolos hercegprímás, aki a 
virilislista első helyén állt. Listára került még Perger Lajos szentgyörgymezei 
plébános, Boltizár József, Graeffel János és Blumenhuber Ferenc kanonok is. 
Századunk elején jelentős volt a papok „előretörése” a listán elfoglalt helyüket 
illetően. A már említett kanonokok mellett új tag volt Rajner Lajos, Mally János. 
Komlóssy Ferenc pedagógus, történész kanonok is ekkor tűnik fel a virilisek között. 
Idősebb korára került olyan anyagi helyzetbe Pór Antal, a tudós történész, az 
Akadémia tagja, hogy virilisként szerepeljen. A főkáptalannak, mint intézménynek 
csak 1900-ra sikerült a 6. helyre felkerülnie.

A város gazdasági elitjének csupán igen kis részét tették ki az iparosok. Számuk 
6-10 fő között mozgott a tárgyalt időszakban a virilisek között. A kékfestőket Bayer 
Károly képviselte, aki apósától, Léhmann Ágostontól vette át műhelyét a mai Kossuth 
Lajos utcában. Ugyancsak kékfestő volt Farkas Tivadar is.

A kőművesek közül a legtekintélyesebb Pfalcz József volt. Ő építészként is megáll
ta helyét. Nevéhez fűződnek a város nagy építkezései, s ebből is kiemelkedik a 
takarékpénztári bérpalotasor a Lőrinc utcában.

A listán szereplő pékek közül a legmódosabb, Dóczy Ferenc volt. Jellegzetes és te
kintélyes alakja Esztergomnak. Az Ipartestület elnöke, a Tűzoltó Egylet parancsnoka, 
s egyben a Tarkaság asztaltársaság elnöke is volt.

A virilisek között szerepeltek a vendéglősök is. Közülük a legtekintélyesebb 
Schleifer Lajos, a Fürdő Szálló vendéglőse. A szállót 1860-tól apja, Mátyás 
működtette, majd átadta fiának, Lajosnak az étterem és kávéház üzemeltetésével 
együtt. Schleifer Lajos volt a „tűlparti” Kovácspataki mulatságok vendéglőse is.

Áttekintve a virilisek vagyoni és foglalkozás szerinti megoszlását azt tapasztal
hatjuk, hogy a sokéves, vagy éppen évtizedes talpon maradáshoz nem volt elég csak 
egyféle mesterség, hivatal vagy vállalkozás. A századfordulón s az azt követő évek
ben egyre szaporodott azoknak a száma, akik ipari tevékenységüket összekapcsolták 
a kereskedelmivel (pl. Kovács Albert), vagy a kereskedés mellett jelentős hivatalokat 
is elvállaltak, mint például Frey Ferenc. E tevékenységek összekapcsolásával 
remélték anyagi javaik gyarapodását. Ugyanakkor még az így megszerzett tőke sem
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volt elegendő arra, hogy a kapitalista fejlődés könyörtelen törvényeinek megfelelő 
tőkeerős, jelentős, hosszabb életű nagy- vagy kisüzemet hozzanak létre 
Esztergomban.17

A közepesen erős középpolgári réteg mellett legnagyobb számban a kispolgári 
réteget találjuk. Ide sorolhatjuk a kisiparban dolgozókat, az egy vagy két 
kiskereskedéssel rendelkezőket, a vendéglátásban és az egyéb szolgáltatásban dolgo
zókat, valamint az úgynevezett alkalmazott értelmiség zömét (hivatalnok, orvos, 
ügyvéd, pedagógus stb.).

A kiegyezés évében Esztergom szabad királyi városnak 8700 lakója volt, ebből 11% 
felelt meg a választójogi cenzus követelményeinek. Ez az arány jobbnak mondható 
mint a pesti 6%, vagy a győri 8%. Mindez egyenletesebb, de kevésbé erőteljes ipari 
fejlődés következménye, amely azt eredményezte, hogy a kevesebb tőke többfelé 
oszlott. További vizsgálódásainknak azonban csak úgy van értelme, ha egybevesszük 
a királyi várost a másik három mezővárossal, mivel 1895-től ezek már úgyis az 
egységes Esztergom részei. Eszerint a város népességének 1875-ben 8,48, 1913-ban 
pedig 7,77%-a rendelkezett választójoggal. (3. sz. táblázat).

Az esztergomi polgárságról akkor alkothatunk átfogó képet, ha foglalkozás szerint 
is áttekintjük helyzetét, mint azt a virilisek esetében tettük, s emellett kitérünk a 
választójogosultságra is (4. sz. táblázat).

Mint már korábban megállapítottuk, a városban jelentős üzemek nem jöttek létre. A 
korszak végére mindössze 13-an nyerték el a választójogot gyár után. Tudjuk azon
ban, hogy ezek csak egy-két fővel, esetleg egy tucat munkással dolgozó kisüzemek 
voltak, s többségükben azok is maradtak. A lakosság ipari szükségleteit a kézműves 
kisipar látta el. Ha e helyzetet összehasonlítjuk a győrivel, azt tapasztalhatjuk, hogy 
ott a századfordulóra több tucat nagyüzem termelése mellett a kisipar teljesen elhalt, 
Esztergom viszont az említett okok miatt megőrizte kisiparát, a kisiparosok számának 
csökkenése egyáltalán nem tapasztalható; valamennyi iparágban a 19. sz. elejétől a 
század végéig szinte állandó maradt a létszámuk.

A legnépesebb tábor a bőr- és bőrfeldolgozó iparból került ki, legtöbben a csiz
madiák és a szűcsök voltak. A közel 200 bőriparban dolgozónak 30%-a felelt meg a 
cenzus követelményeinek. A maradék 70% igen kis műhelyben dolgozott, s 
jövedelme is elenyésző volt.

A következő, nagyobb csoportot a textil- és textilfeldolgozó iparban tevékenykedők 
alkották 70 fővel. Közülük létszámban is kiemelkedett az 55 magyar és német szabó. 
Ebben az iparágban módosabb polgárok dolgoztak, mivel 50%-ban felkerültek a 
választójogosultak listájára.

Az előző csoportot létszámban is megközelítették az építőanyag-iparban és a faipar
ban dolgozók. A századfordulóra megszaporodott építkezések különösen a 
kőműveseknek, kőfaragóknak és ácsoknak kedveztek. Az asztalosok száma is némi 
emelkedést mutat a század végére. Az építőanyag-iparban dolgozók a vagyonosabbak 
közé számítottak, hiszen több mint 60%-uk felelt meg a cenzus követelményeinek. Az 
összeírások ugyanakkor azt is szemléletesen mutatják, hogy a királyi városban kevés
bé vagyonos kőművesek, ácsok dolgoztak, így sokkal kevesebben kerültek listára, és 
Szenttamáson, de főleg Vízivárosban dolgoztak a jelentősebb iparosok. Elég itt csak
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olyanokra utalnunk, mint Lippert József, aki a bazilika oszlopcsarnokát, vagy a 
prímási palotát építette, továbbá Feigler Gusztáv építészre, vagy olyan kiváló ácsokra, 
mint Hutth Miklós, Pfalcz Lőrinc és György.

Az élelmiszeripar is a rangosabbak közé tartozott mind létszámban (70 fő), mind a 
választójogosultság tekintetében (90%). Nagyobb számban voltak a hentesek és 
mészárosok. A királyi városban a halászok, míg Szentgyörgymezőn a dunai molnárok 
tettek szert akkora vagyonra, hogy a választók közé bekerülhettek.

A fémiparban dolgozó kisiparosok létszáma ugyan nem volt túl magas (20 fő), de a 
kovácsok, lakatosok, órások, ötvösök, puska- és aranyművesek 100%-ban a 
választójogosultak között voltak. Az egyéb iparágakban, mint a fazekas-, fésűkészítő-, 
kékfestő-, könyvkötőipar stb. mintegy 20 főt találunk. Mivel e mesterségekben 
általában csupán egy-egy fő dolgozott, valamennyien a választójogosultak közé 
kerültek.

A kisipar részletesebb elemző vizsgálata során kimutattuk a létszámot, utaltunk 
ennek viszonylagos állandóságára is. Egy kisvárosban szükség volt a kisiparosokra, 
ők jelentették Esztergomban is a kispolgárság egyik stabil, állandó magját. Volt 
ugyanakkor e polgárságnak egy teljesen új összetevője, és ez a szolgáltatásban és 
kereskedelemben dolgozók arányának megváltozásához, számuk jelentős 
növekedéséhez vezetett. Ez nem tekinthető csupán esztergomi sajátosságnak, hanem 
a kapitalista fejlődés velejárójának, amely az ország valamennyi kis- és 
nagyvárosában éreztette hatását.

A 19. század utolsó évtizedeiben Esztergomban közel 30 olyan szolgáltatóipar tűnik 
fel, amely a korábbi összeírásokban egyáltalán nem szerepel. így: fodrászok, 
piperészek, levélhordók, szatócsok, tőzsdések, alkuszok, kulcsárok, fűszeresek jelen
nek meg, és nagy létszámban a magánzók. A kereskedők körében kisebb a növekedés, 
nem így a szolgáltatásban. S hogy érdemes volt ez utóbbi ágazatban dolgozni, mert 
jól jövedelmezett, azt a cenzussal rendelkezők számának növekedése is mutatja. 
Mindenkinek ez sem hozott azért biztos megélhetést, a szolgáltatásban dolgozóknak 
csupán 60%-a volt választójogosult.

Ugyancsak jelentős volt a létszámbeli növekedés 1870-1910 között az alkalmazott 
értelmiségiek csoportjánál. Ez sem helyi sajátosság, mert vizsgálódásaink során 
ugyanezt tapasztaltuk az ország többi kis- és nagyvárosában (Budapest, Győr, Eger stb.).

Esztergom már a 18. század közepétől jelentős iskolavárosnak számított, így 
érthető, hogy megemelkedett a tanárok, tanítók száma. Ezt segítette, hogy tárgyalt 
korszakunkban új elemi iskolák épültek a királyi városban és Szentgyörgymezőn. 
Újonnan létesült a reáliskola, amit 1911-ig főreállá fejlesztettek, s a bencések is új, 
tágas, emeletes iskolába költöztek. Nőtt a jogászok, ügyvédek, törvényszéki ülnökök 
száma, akárcsak az orvosoké, bábáké, nővéreké. Külön villanegyed épült az osztály
mérnökség és a vasúti tisztek családjainak.

A legfontosabb és legnépesebb csoportokat kiemelve megállapíthatjuk, hogy a 
választójogosultság követelményeinek megfelelő kistisztviselők száma 230-ról 486- 
ra növekedett 1875 és 1913 között.

A földművesek száma ugyanezen időszakban ezzel szemben 467-ről 463-ra 
csökkent a cenzussal bírók között. Ebbe a folyamatba a korábbi filoxéravész, s a
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földek többségének rossz minősége is belejátszott. Többen alkalmazottként is munkát 
találtak maguknak, pásztorok, csőszök lettek, vagy napszámosként, kapásként 
próbálták eltartani családjukat. A szállításban látványos növekedést tapasztalhatunk. 
Ez elsősorban a mezőgazdasághoz kapcsolódik: a fuvarosok, szekeresek elsősorban 
mezőgazdasági tennényeket, állatokat szállítottak a Duna bal parti községeiből, de 
eljutottak a tatai és dorogi vásárokra is."1

*

A társadalmi rétegek, csoportok bemutatása akkor válik teljessé, ha láttatjuk a 
közeget is, melyben társadalmi és kulturális életüket élték. A kiegyezés után a poli
tikai enyhülés jeleként a polgárság egyre több olyan spontán alkalmat teremtett magá
nak, ahol érdekeinek hangot adhatott társadalmi, politikai és kulturális téren egyaránt. 
S erre legalkalmasabbak az egyesületek, egyletek és asztaltársaságok voltak. 
Esztergomban ekkor több mint 60 egyesület működött egyidejűleg. Ezek bemu
tatására sajnos nincs lehetőség, de kiemeljük a legfontosabbakat, a legaktívabbakat.

Az 1837-ben alakult Kaszinóba leginkább a vármegyei, városi és takarékpénztári 
tisztviselők jártak, de jogászok, egyetemi hallgatók, módosabb kereskedők, sőt papok 
is voltak közöttük. Fénykorát a millennium idején élte a kaszinói színjátszás 
felélesztésével, amely B. Szabó Mihálynak és Büttner Róbertnek volt köszönhető, 
akik aktivizálták a tagságot és ennek rokonságát. A korabeli források szerint 64 volt 
a műkedvelő színjátszók létszáma, s ebből 37 a férfi. Közülük mint a legaktívabbakat 
ki kell emelnünk Véghelyi Ödön főszámvevőt, Czinder Antal állomásfőnök- 
helyettest, Ivanovits Béla vármegyei főlevéltárost feleségeikkel együtt. A 20. század 
első évtizedeiben B. Szabó Mihály és Földváry Iván helyébe új, fiatal szervezőgárda 
került: Perényi Kálmán, Berényi Zoltán, Istvánffy Elemér, Schleifer Mátyás. 
Szerették az irodalmat, a színházat, a zenét, s gyakran maguk is felléptek a kaszinói 
műsorokon.19

Hozzájuk hasonlóan nem kevesen voltak Esztergomban, akik szerették a zenét, 
éneket, s maguk is aktívan foglalkoztak vele. Az 1865-ben megalakult Dalárdát is 
újraszervezték 1883-ban. Céljuk az volt, hogy a „társadalom összes zeneművészei, 
dalkedvelői és műbarátai egybe tömörüljenek”. Eredményes volt a toborzás, mert a 8 
alapító és 111 pártoló tag mellé újabb 65 tag jelentkezett, ebből 38 férfi és 27 nő. Az 
egyesületi zeneigazgató Bellovics Ferenc lett, az énektanár Sztraka Iván. A 
Dalárdában 24 olyan aktív tag volt, aki a kaszinóban is működött (az Aldori, Burián, 
Helcz, Meszéna, Niedermann, Rudolf, Ivanovits stb. családokból). Rendszeres hang
versenyeken mutatkoztak be, s a Pest-Budai dalárda mellett az ország szinte vala
mennyi jelentősebb dalárdájával kapcsolatban álltak.

Esztergom társas életének egyik legfontosabb színtere a Tarkaság asztaltársaság 
volt (lásd a Mellékletet), amely 1899-től Esztergomi Polgári Egyesület néven 
működött tovább. Ez a város módosabb iparosait, kereskedőit fogta egybe. A 100 főt 
meghaladó létszámú asztaltársaságnak a feladatát az 1848-as hagyományok őrzése, 
ápolása képezte. Híven őrizték Kossuth emlékét, rendszeres kapcsolatban voltak 
Besze Jánossal, a helyi nemzetőrség egykori parancsnokával. Ők is rendszeresen tar
tottak színházi előadásokat, műsoros esteket, de hagyományos szilveszteri ünnep
ségeik nevezetes elnökük, Putankó István halálával megszűntek.
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Elsősorban a középpolgárság szórakozását és sportolási igényeit elégítette ki a 
Lövészegylet. Vezető személyiségei Niedermann Pál, Dóczy Ferenc, Samu Ferenc, 
Vezér János, Beliczay Gyula voltak. Rendszeres díj lövészeten és kugliversenyeken 
mérték össze ügyességüket. Ezeket esténként tűzijáték és tánc követte. Hasonlóan a 
sportolást szolgálta az 1877-ben alakult Tomaegylet és telente a Korcsolyázó Egylet. 
A Tomaegylet a főgimnázium tornacsarnokában hetente két nap tornagyakorlatot tar
tott, három alkalommal pedig vívásra is volt lehetőség.

Középiskolai tanárokból alakult Knauz Nándor történész kezdeményezésére 
Récsey Viktor irányításával az Esztergom Vidéki Régészeti és Történelmi Társulat, 
amelynek célja a vármegye ős- és középkori emlékeinek feltárása és összegyűjtése 
volt. Majer István pap, tanár hozta létre 1868-ban az Irodalmi Egyletet, amely pap
növendékekből és papokból állt többségében. A korkérdések megvitatásában és 
könyvkiadásban jeleskedtek.

Az iparos ifjúságot a Katolikus Iparos Ifjúság Önképző és Segélyező Egylete fogta 
össze. Az egylet 352 tagjának Dóczy Ferenc volt az elnöke. Saját épülettel, önálló 
könyvtárral rendelkezett.20

Nemcsak az iparosok, de a kereskedők is egyesületbe tömörültek, biztosítva az 
ifjaknak az önképzést, alkalmat nyújtva arra is, hogy gyakorolhassák magukat a 
közéletben.

A kispolgárság szegényebb elemeit tömörítette a Katolikus Legényegylet, melynek 
keretében elsősorban az egyház biztosított önképzést a fiataloknak. Az önálló helyi
séggel rendelkező egylet programjában műsoros estek, színházi előadások, kirán
dulások szerepeltek, dalárdát is alakítottak Neumayer Károly vezetésével. Arra 
törekedtek, hogy tagjai ne csak szórakozzanak, de művelődjenek is. Az ipar 
fejlesztéséről, iparosok életéről hallgattak előadásokat, 1909-től pedig ismét megin
dult a vasárnaponként szervezett Népakadémia.

A földműves réteg művelődését szolgálta a Belvárosi Olvasókör. A királyi város 
olvasókörének „motorja” Tátus János volt. Könyvtáruk közel 400 könyvből állt, s 
700-an olvastak rendszeresen. Dalkörük műsorai, társasvacsorák, színházi bemutatók 
tették tartalmasabbá együttléteiket. A testvérvárosokban: Szenttamáson,
Szentgyörgymezőn és Vízivárosban is hasonló programokkal működtek az 
olvasókörök.

A város művelt zsidósága már a 19. sz. nyolcvanas éveitől csütörtökönként rend
szeresen összegyűlt a Fürdő Szállóban. A jótékony tevékenységet kezdetben a Zion 
Egylet, majd az 1895-ben Esztergomi Leányegylet néven alakult izraelita segély
egylet irányította Horn Károlyné vezetésével. A 100 rendes tag mellett jótékony ren
dezvényeiken a környék zsidósága is nagy számban megjelent. A helyi zsidóság 
vezéregyéniségei az Áldory, Tauber, Berényi és Weisz családok voltak.21

Az egyesületi élet mellett mulatságok, bálok, színházi előadások, műsoros 
délutánok követték egymást télen-nyáron. Báloztak a földművesek, az iparosok és 
kereskedők, a tisztek és altisztek, rendőrök és csendőrök, tűzoltók és hentesek, a kato
likusok és reformátusok, izraeliták, s nem utolsó sorban a módos polgárok, az 
egyetemisták és a középiskolások. A város társadalmának teljes egésze. E szórakozás 
talán a fejletlen gazdaságot és a lemaradást is igyekezett némileg eltakarni és feledtet
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ni. „A ” fin de siecle’ gondtalan hangulata arany ködfátyolként simult Esztergom 
társadalma fölé ... A villanyvilágítás vakító fénye a biztos fejlődés csalfa illúzióját 
vetítette Esztergom társadalmának szemei elé és a közhangulat nem vette észre a 
közgazdasági nagy versenyben Esztergom lassú, de biztos lemaradását. ”22
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1. sz. táblázat:
Esztergom : n é p e s s é g  - a n y a n y e lv  - f e le k e z e t ,  1 8 5 0 -1 9 2 0

Megnevezés királyi
város

Víziváros Szent
tamás

Szentgyörgy-
mező Összesen

Évek 1850 1920 1850 1920 1850 1920 1850 1920 1850 1920
lélekszám 7445 9607 918 1406 1698 2294 1600 2733 11661 16040
magyar 6902 9355 712 1367 1162 2252 1184 2691 9960 15665
német 261 144 152 21 206 17 323 19 942 201
tót 89 79 54 10 _ 15 78 18 221 122
cigány 18 _ _ _ 8 _ 15 _ 41 _
olasz 6 _ _ _ _ _ _ _ 6 _
oláh _ 4 _ _ _ _ _ _ _ 4
horvát _ 6 _ 3 _ 1 _ _ _ 10
szerb _ 1 _ _ _ _ _ _ _ 1
egyéb 491 22 _ 5 _ 5 _ 5 491 37
római kát. 7247 8379 892 1193 1441 2121 1596 2672 11212 14362
görög kát. 23 28 _ 15 12 2 _ _ _ 45
református - 567 1 68 7 45 1 46 9 729
ágostai hitv. _ 109 _ 17 _ 14 _ 4 _ 144
görögkeleti _ 15 _ _ _ _ _ _ _ 15
unitárius _ 15 _ _ _ 2 _ 2 _ 19
izraelita 169 494 13 113 237 110 _ 9 419 726
evangélikus 6 - 12 . 1 - 2 _ 21 _
házak száma 857 221 294 275 1647 2066

2. sz. táblázat:
Esztergom virilisei, 1872-1918

fő
Év Rendes tag Póttag új tag

1872 24 - 24
1880 44 - 31
1890 44 8 30
1900 79 16 66
1910 79 18 47
1918 79 22 54

Összesen: 349 64 252

10 éven belül tag: 152
10 évig tag: 59
20 évig tag: 32
30 évig tag: 9
Összesen: 252
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3. sz. táblázat:

Esztergom választójogosultjainak létszáma

Jogosultság alapja Évek
1875* 1913

régi jog 51 3
föld 531 473
ház 95 121
jövedelem 456 596
értelmiség 116 197
Összesen: 1249 1390

Összes népességszámhoz %-ban: 8,48 7,77

*/ Az 1875-ös adatok Esztergom szabad királyi város, Víziváros, Szenttamás, Szentgyörgymező 
egyesített adatai.

4. sz. táblázat:

Esztergom választójogosultjainak foglalkozás szerinti megoszlása

Foglalkozás Évek
1875* 1913

Kis- és kézműipar 311 195
Gyáripar 13
Kereskedelem 93 99
Alkalmazott, értelmiség 230 486
Földműves 467 463
Szállítás 1 18
Szolgáltatás 1 23
Vendéglátás 13 36
Egyéb 133 57
Összesen: 1249 1390

*/ Az 1875-ös adatok Esztergom szabad királyi város, Víziváros, Szenttamás, Szentgyörgymező 
egyesített adatai.
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Tímár Lajos

A brit urbanizáció a 19. században

A „hosszú” 19. századi brit urbanizáció sajátosságairól az utóbbi években széles 
körű vita bontakozott ki a történészek körében. A vita fő iránya nem a kivételesen 
gyors városfejlődés régen felismert és elismert tényét kérdőjelezte meg, sőt eredeti
leg nem is közvetlenül az urbanizáció témaköréhez kapcsolódott. A „gradualista” 
iskola képviselői az ipari forradalom alatti lassúbb GDP -  növekedés és iparfejlődés 
tézisével az addig a gyors urbanizáció egyik hatótényezőjének tartott iparosodás ma
gyarázó erejét is megkérdőjelezték.' A 19. század utolsó harmadára vonatkozóan már 
korábban is éles vita folyt arról, hogy e gyakran leegyszerűsítve „ipari hanyatlásként” 
jellemzett korszakban mi volt a szerepe az iparnak és mi a szolgáltató szférának az 
urbanizáció új formáinak a kialakulásában. A kereskedelmi és pénzügyi szférát mint 
az egész brit gazdaság arculatát meghatározó jellegűnek tartó irányzat egyik markáns 
képviselője, Rubinstein szerint: „A 19. század első felének rövid megszakítást jelentő 
gyáripari kapitalizmusától eltekintve, Nagy-Britannia sohasem volt ipari gazdaság, 
hanem a korai modern időszaktól kezdve lényegében mindig kereskedelmi, vagy 
kereskedelmi-pénzügyi gazdaság volt} Egy dologtól azonban nem tekinthetünk el, 
mint Langton írja: „a magas urbanizációs ráták büszkén állnak a statisztikai 
rubrikákban ”.3 A városlakók aránya Angliában és Walesben 1851-ben már túlhalad
ta az 50 %-ot. Németország a századforduló táján, Franciaország pedig 1930-ra érte 
el ezt az arányt.

Természetes módon vetődik fel a kérdés, milyen előzményei voltak ennek a 
„kivételesen” gyors 19. századi urbanizációnak. Wrigley vizsgálatai szerint már a 
korai modern időszakban is gyorsabb volt az angol urbanizáció, mint máshol 
Európában. A 18. század elején Angliában a holland területek kivételével jóval ma
gasabb volt a városlakók aránya, mint máshol Európában. Az 1600-as évet követő két 
évszázadban a városlakók aránya Angliában megnégyszereződött, ugyanakkor a kon
tinensen csupán csekély mértékű növekedésről beszélhetünk. Az európai városi 
népességnövekedésnek a 17. században 1/3-át Anglia adta, s ez az arány a 18. század 
második felében 70 %-ra emelkedett. Figyelembe véve, hogy Anglia 1600-ban az 
európai népességnek csupán 5,8 %-át, és 1800-ban is csupán 7,7 %-át adta, valóban 
kivételesen gyors és jelentős mértékű a városban lakók arányának növekedése.4 
Joggal állapítja meg Wrigley, hogy nem is annyira az ipari forradalom alatti városfejlődés, 
hanem a városlakóknak már korábban létrejött magas aránya a kulcsa a „kivételes” 
angol urbanizációnak.



Tímár Lajos 152 Városfejlődés

Az urbanizáció Angliában és a kontinensen 
(a 10 000-nél népesebb városok)

%

1600 1700 1750 1800

Anglia 6,1 13,4 17,5 24,0
Észak- és Nyugat-Európa 9,2 12,8 12,1 10,0

Európa Anglia nélkül 8,1 9,2 9,4 9,5

(Forrás: E.A.Wrigley: Urban Growth and Agricultural Change: England and the 
Continent in the Early Modem Period. Journal o f Interdisciplinary History XV. 
[1985], table 6.)

Wrigley, Woods adatainak a felhasználásával pontosan feltárta a korai modem, 
angol urbanizáció sajátos -  az európaitól eltérő -  vonásait. Angliát Franciaországgal 
összehasonlítva Wrigley szerint a fő különbséget nem egyszerűen az angliai 
városlakók gyorsabb aránynövekedésében, hanem a falusi, nem mezőgazdasági 
foglalkozásúaknak -  mint a jövőbeni városlakóknak -  a nagyobb szerepében 
kereshetjük.

A városlakók, a falusi mezőgazdasági és a falusi nem mezőgazdasági népesség 
aránya Angliában és Franciaországban

Anglia Franciaország

V fm fnm V fm fnm

1700 17,0 55,0 28,0 10,9 63,3 25,8

1750 21,0 46,0 33,0 10,3 61,4 28,2

1800 27,5 36,3 36,3 11,1 58,7 30,2

Megjegyzés: Wrigley ez esetben a 10 000 fő alatti népességszámú városokat is 
számításba vette.

(Forrás: E.A.Wrigley: Urban Growth and Agricultural Change: England and the 
Continent in the Early Modem Period. Journal o f Interdisciplinary History XV 
[1985], table 6.v.

v = városi népesség, fm = falusi mezőgazdasági, fhm = falusi nem mezőgazdasági 
népesség.)
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Az angol és kontinensbeli fejlődés közötti különbség fő okát Hudson a proto- 
indusztrializáció eltérő jellegében látja: „A kontinentális tapasztalattól eltérően a 
proto-indusztrializáció bővülése a 18. századi Angliában nem az urbanizáció 
rovására valósult meg.” A városi céheknek korántsem volt olyan hatalma, mint a 
kontinensen, s ez azt jelentette, hogy itt a városi ipar egyáltalán nem hanyatlott, mint 
ahogy az a kontinensen történt. Angliában nem létezett olyan határozott munkamegosztás 
mint az Európa más részein a városok és az olcsó tömegtermelés számára munkaerőt 
biztosító falvak között. Egy további tényező az angol szelektív jellegű városi 
dinamizmushoz, hogy bizonyos térségek jelentős exportkapacitást építettek ki már az 
ipari forradalom kezdetére. A yorkshire-i gyapjúipar, a birminghami és wolwerhamp- 
toni fémipar az 1770-es években termelésének 70 %-át exportálta.6

Az angliai urbanizáció magyarázatára egy új elméleti modellt vázol fel John 
Langton. Korábbi koncepciójához kapcsolódva hangsúlyozza, hogy a nemzeti tren
dek sok mindent elrejtenek az urbanizáció vonatkozásában is. Konkrétan Wrigley- 
Daunton organikus/ásványi alapú gazdaság ellentétpárját teszteli a városfejlődés 
vonatkozásában. Az ilyen gazdaságokban szerinte egymástól radikálisan eltérő urba
nizációs minták figyelhetők meg. A fejlett organikus gazdaság növekedése térbelileg 
finoman hierarchizált városhálózatot hoz létre, ahol a specializáltabb városok a töb
biek rovására növekednek. A proto-indusztrializációba bekapcsolódott falusi ház
tartások egyre inkább az ipari tevékenységből származó jövedelemre szorulnak, s az 
azt szervező terméket befejező és forgalmazó városban megerősödhetnek a 
speciális városi funkciók. Az új ásványi alapú, energiával jól ellátott gazdaság 
viszont más típusú városok robbanásszerű fejlődéséhez vezet. Az ipari tömegter
melésben az ásványi anyagokat nyersanyagként, a szenet energiaforrásként 
használó városok, főleg az olcsó szállítást biztosító vízi utak, majd később 
vasútvonalak mentén elhelyezkedők biztosították a legtöbb teret a 
munkamegosztási előnyök kihasználásához.

Koncepciójának vázolása után Langton a bizonyítás szükségességét hangsúlyozza. 
„Joggal elvárható -  írja hogy a szerves és ásványi alapú gazdasági szektorok 
növekedési rátájában mutatkozó különbségek eltérő regionális növekedési rátákban 
jelentek meg a 18. századi és korai 19. századi Nagy-Britanniában. ”7

Langton a 2500-as létszámot, mint alsó határt figyelembe véve, arra keresi a 
választ, hogy hány új, és milyen város született a 17. századtól az 1841-es nép- 
számlálásig terjedő időszakban, illetve hány tűnt el vagy olvadt be más városokba.

1801-re szám szerint tizenkét -  17. századi — város olvadt be Londonba, és 1801-ig 
csupán 34 új város keletkezett. 1801-1841 között, jelezve az ipari forradalom hatását, 
már 119 új város született. Az új városok száma a meglévőkhöz képest meglehetősen 
csekély, hiszen a 17. század végén már több, mint ezer város létezik Angliában, 
Walesben és Skóciában. Ezt a tényt a gradualista iskola hívei annak bizonyítékaként 
értelmezik, hogy az „ipari forradalom” időszakában az urbanizáció vonatkozásában 
is meglepő kontinuitás figyelhető meg. Langton szerint azonban nem szabad eltekin
teni az új városok földrajzi megoszlásától. Ugyanis az 1801-ig keletkezett városok 
3/4-e West Midlands, North West és Yorkshire térségében helyezkedett el. Döntő 
többségük az ásványi alapú nyersanyag- és energiabázisra épülő textilipari központ,
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7 szén- és vasipari jellegű város esetében pedig a szénbányászat és vaskohászat mel
lett az üveg-, vagy agyagipar játszott meghatározó szerepet.8

Az új városok földrajzi koncentráltsága tovább növekedett az 1801-1841 közötti 
időszakban. North West esetében 1841-ben a városok 42 %-a új város volt, melyek 
még nem léteztek a 17. században. „Mint az új városok megjelenése jelzi — írja 
Langton —, a 18. század végén ipari forradalom zajlott három angol régióban, mely 
azután erősen felgyorsult ezekben a térségekben, és az 1801-1841 közötti időszakban

r  9

továbbterjedt Skócia nyugati részére és Észak- Walesra. ” Viszont alig érintette ez az 
urbanizációs hullám Észak-Angliát, Kelet-Midlands-ot, Kelet-Közép-Skóciát, vagy 
Dél-Walest. Ebben az időszakban London vonzáskörzetében, Midlands kivételével 
még nem érzékelhető a nagyvárosi növekedés generáló hatása, mely a vasúthálózat 
kiépülése után átbillenti az urbanizáció súlypontját a déli megyékbe.

Az 1801-1841 közötti új városok többsége szintén a szénmezőkre, vagy azok 
közvetlen közelébe települt. A 85 új városból 75 bányászatra és textiliparra 
specializálódott város volt. A földrajzi koncentrálódás a korábbi időszakhoz hasonlóan 
nagyon határozott. 43 új város Northwest Englandban és West Ridingben található.

Annak ellenére, hogy 1841-ben az újonnan keletkezett brit városokban a városi 
népességnek csupán 9,3 %-a élt, sajátos térbeli megoszlásuk miatt mégis lényegesen 
átformálták a városhierarchiát. Lancashire-ben a 17. század és 1841 között 
30-szorosra nőtt a városi népesség száma. (A városi népesség száma a legtöbb 
megyében több mint kétszeresére nőtt a fentebbi periódusban.) A városi népesség 
aránya, Kelet-Angliát kivéve, az agrárjellegű megyékben is növekedett. Az ipari 
régiók városai -  Manchester, Liverpool, Birmingham és Leeds -  1841-re már a leg
nagyobb vidéki városok sorába emelkednek.

Az agrártérségeknek a kontinens hasonló vidékeinél összehasonlíthatatlanul 
gyorsabb urbanizációját elsősorban a technológiailag folytonosan megújuló mezőgaz
daság növekvő termelési eszközigényével, az agrárvidéken is megjelenő új fogyasztói 
mentalitással, a gyarmatokról érkező áruk és vagyonok beáramlásával, illetve a 
közlekedési hálózat fejlődésével intenzívebbé váló áru- és tőkemozgással kapcsolják 
össze.

Annak ellenére, hogy a fogyasztás -  orientáltság (consumerism) nagy hatást 
gyakorolt az urbanizációra, mégis az exportorientált ipari tömegtermelés új technoló
giai innovációinak a hatása sokkal drámaibb változásokat eredményezett. 1801-1841 
között pl. Manchester népessége többel nőtt, mint az összes fürdővárosé. 1801 előtt 
az öt szénre épülő, leggyorsabb százalékos növekedést mutató régió négyszer annyi
val növelte városlakóinak számát, mint a leglassúbb városfejlődést felmutató öt régió. 
Sőt, még London népesség-növekedésének is a dupláját érték el az ipari forradalom 
régiói.

Az ipari régiók megnövekedett súlyát az urbanizációs folyamatban jól jelzi, hogy 
míg a 17. században London népessége 20 %-kal túlhaladta West Midlands, 
Northwest, Yorkshire és Nyugat-Közép-Skócia városi népességét, addig 1851-ben 
már az ipari régiók városai 80 %-kal népesebbek voltak, mint a főváros.10
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Langton tehát tagadja az egységes nemzeti gazdasági és urbanizációs rendszer 
meglétét az ipari forradalom időszakában. így arra a kérdésre, hogy volt-e forradalmi 
fordulat, teljes átrendeződés a városrendszerben, más-más eredményre jutunk 
aszerint, hogy milyen földrajzi egységet választunk vizsgálódásunk alapjává. „Az 
ipari forradalom eltűnhet országos statisztikai adatsorokból, de vakító világossággal 
tűnik elő a 17. század és 1841 közötti erőteljes városi növekedés széles körben szét
szórt regionális foltjaiból. ""

A vasútkorszak beköszöntével nem csupán az áruforgalom térbeli intenzitása nő, 
hanem a pénzforgalomé is, és erősödik a gazdaság nemzeti integrációja. „Nem szabad 
elfeledkeznünk a következő tényről: ahogy a tőkepiac szervezetté válik, a regionális 
vagy helyi tevékenységek megnyitására egyre inkább úgy kell tekinteni, mint ame
lyekre rátelepszik a felsőbb szintű, inkább nemzeti, és végső soron nemzetközi tőke 
körforgása... ”'2 A fentebbi folyamat azonban csak a 19. század második felében válik 
jelentőssé. Joggal hangsúlyozza Court, hogy: „Az 1750-1850 közötti évszázad, 
mielőtt az ipart elözönlötték volna a részvénytársasági nagybankok és a korlátozott 
felelősségű cégek, a kockázati tőke egyéni tulajdonosainak heroikus korszaka volt. ”13

A 19. század egészére vonatkozóan fontos lenne olyan „városhierarhiák” ismerete, 
melyek a vidéki nagyvárosi áru- és részvénytőzsdék forgalma, egy-egy város bank
jainak és kereskedelmi hálózatának a „kapacitása”, és vonzáskörzeteik nagysága 
alapján készülnének el. Robsontól kezdve már többen rámutattak arra, hogy a század 
közepétől elkerülhetetlenné válik az iparvárosok diverzifikációja, a kereskedelmi és 
egyéb szolgáltató tevékenységek szerepének a növelése. A tradicionális iparágak 
relatív hanyatlása figyelhető meg. A ruházati ipar, a gyapjú- és gyapotipar valamint az 
egyéb textilipari ágazatok, továbbá a fémfeldolgozó ipar mind lassabban fejlődtek az 
országos átlagnál. 1871-ben ezek az iparágak az ipari munkaerő 78,1 %-át foglalkoz
tatták, 1911-ben pedig már csak 63,6 %-át. Ezzel szemben a gépgyártás, az 
élelmiszer- és dohányipar, a nyomdaipar, a papíripar és a vegyipar gyorsan 
fejlődött. 1871-ben az ipari munkaerő 21,9 %-a dolgozott ezekben az ágazatokban, 1911-ben 
viszont 86,4 %-a.'4

Az egész iparfejlődés szempontjából alapvetően új lehetőséget jelentett az elektro
mos energia alkalmazása, s igy az ipar még inkább elszakadt a szénmezőktől. A város
növekedés hatótényezőinek feltárásában segítséget jelenthet a különböző várostípu
sok növekedésének összehasonlítása. Lawton, Welton 1911-ben készített városti
pizálása alapján az 1851-1911 közötti időszakra kiszámította a növekedési rátákat és 
a migrációs hatásokat. A legnagyobb elvándorlási veszteséget a 14 északi iparváros
nál tapasztaljuk. A 22 textilipari város esetében a lélekszám növekedése szinte 
kizárólag a természetes szaporulatból származott. Az úgynevezett Északon 
lényegében csak a nagyváros és a 6 tengerparti üdülőhely esetében figyelhető meg 
jelentősebb bevándorlás. A bevándorlás által meghatározott városnövekedés a vizs
gált 204 népszámlálási körzetből csak 20-ra volt jellemző. Az 1851-1911 közötti 
közel 15 milliós városi népesség-növekedésből alig több mint 2 millió származott 
vándorlási többletből, azonban Nagy-London kertvárosaiban és a tengerparti 
üdülővárosokban a bevándorlási többlet adta a teljes népesség-növekedés 43,3, illetve 
38,8 %-át.'5
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Az angol városok demográfiai jellemzői 1851-1911 között

Várostípus Népességszám Népesség- Természetes Bevándorlás, Népesség-növ.
1851-ben növekedés szaporulat ill. elvándorlás 1851-1911

(%) <%) között
London 2.708.800 170.0 134.2 + 970.4 4.604.700
9 nagyváros 2.156.100 161.3 131.7 + 637.7 3.477.200
22 textilipari város 1.643.400 94.7 93.0 + 27.7 1.556.100
14 északi iparváros 747.200 144.2 171.6 - 204.7 1.077.500
8 déli iparváros 230.800 171.2 145.3 + 60.4 395.100
15 város a szénbánya régiókból 695.500 214.0 190.8 + 161.3 1.488.300
7 nagy londoni kerület 135.300 191.1 108.1 + 112.2 258.600
6 fürdőváros 218.000 56.1 55.3 + 1.5 122.200
6 északi tengerparti üdülőv. 156.500 180.2 95.8 + 131.7 282.000
14 déli tengerparti üdülőváros 443.600 143.8 93.1 + 224.8 638.000
6 északi „történelmi” város 281.500 108.3 104.8 + 6.2 304.900
13 déli „történelmi” város 539.300 78.9 85.9 - 38.1 425.300
Összesen: 9.956.000 146.9 125.9 + 2.090.4 14.629.900

(Forrás: Richard Lawton: Population mobility and urbanization: nineteenth-century British 
experience. In: Urban population development in Western Europe.[Eds: Richard Lawton and 
Richard Lee], 1989. 154.)

R. J. Morris az ipari forradalom korszakában a középosztályt tekinti a városfejlődés 
igazi, aktív tényezőjének. „Az ipari forradalom időszakának brit vámsait alapjában 
véve középosztályuk teremtette meg. A városok viszont a középosztály hatalmi ambí
cióinak kialakulásához, konkrét megnyilvánulásához és védelméhez nyújtottak szín
teret... A középosztály vagyonfelhalmozási szükséglete, összekapcsolódva a saját, 
illetve a munkásság lakásigényével, együttesen teremtette meg a városi épületál
lomány nagy részét. ”16

A század közepétől azonban a nagyburzsoázia gazdasági érdekei, illetve érdekelt
ségei, fokozatosan túllépnek egy-egy város határain, így kötődésük az adott városi 
közösséghez általában lazulni kezd. Erre példaként Robert Rowit esetét idéznénk. Az 
ő kezdeti bemházásai a leedsi kereskedőkhöz illő városi és regionális érdekeket 
tükrözik: részvények a Gas Companyban, a leedsi South Markéiban, a leedsi és york- 
shire-i biztosítótársaságban. Még az értékpapírjai között az 1840 körül megjelenő 
vasúttársasági részvények is a környékhez kötődtek. A 40-es évek végén a helyzet 
alapvetően megváltozik. Londoni részvényügynökökkel lép kapcsolatba, és Nagy- 
Britannia minden részéből vásárol részvényeket. 1853-54-ben már amerikai részvényei 
is vannak. Jövedelmének egyre nagyobb része már nem a leedsi gazdaságból származik, 
hanem amerikai vasúti részvényekből.'7 A fentebbi példa egy általános tendenciát jelez. 
A középosztály felső, vagyonos része diverzifikálni kezdte tőkebefektetéseit, nemzeti és 
nemzetközi aktívákat vásárolt, s így egyre inkább függetlenítette magát attól a várostól, 
ahol eredetileg elkezdődött a családi vagyon felhalmozása.
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A középosztály nemcsak érdekei alapján távolodott a várostól, hanem lakóhelye is 
egyre távolabb került a városközponttól. A szuburbanizáció folyamata Londonban 
már a 18. század második felében elkezdődött. A vidéki nagyvárosokban az 1820-as 
években indult meg ez a folyamat, tehát még a vasútkorszak kezdete előtt, s mintegy 
fél évszázaddal a városi tömegközlekedés kiépülése előtt. Először a gyalogosan vagy 
lovashintóval elérhető szuburbiák jöttek létre. Az újabb fordulat a ló vontatta 
omnibuszok megjelenésével következett be. Ez a közlekedési eszköz túl drága volt 
ahhoz, hogy a széles tömegek is igénybe vegyék, viszont a jobb módúak számára 
megbízható közlekedési lehetőséget biztosított a munkahely és a lakóhely között. Az 
omnibusz-szolgáltatások az 1830-as években főleg Londonban bővültek gyorsan. 
„Azonban túlzás lenne azt állítani -  írja F. M. L. Thompson -, hogy a ló vontatta 
(tömeg)közlekedési eszköz döntő szerepet játszott a szuburbia megszületésében. Az 
események sorrendje a következő volt: a szuburbia előbb jött létre, és ezt követte a 
rövid távú hintó vagy omnibusz, mihelyst megjelentek a potenciális utasok. ” A 
szuburbia hívei a város és vidék együttes előnyét vélték felfedezni ebben a formában. 
Ellenfelei szerint: ,,A modem szuburbia sem egyik, sem másik -  írta az Architect egyik 
szerzője 1876-ban nem biztosítja sem a város előnyét, sem a vidék nyílt szabadságát, 
hanem meglepően egyenlő arányban sikerül mindkettő hátrányát kombinálnia. ”'9 

A bírálók kritikái sok igazságot tartalmaznak: kezdetben a szuburbiákban nincsenek 
üzletek, és nincsenek fórumai a társasági életnek. Viszont a szuburbia már kezdetek
től fogva a középosztályi domeszticitásnak biztosított színteret. Hamarosan megje
lentek az üzletek is. Gareth Shaw kutatásai szerint a „boltok szuburbanizációja” 
meglehetősen korán bekövetkezett.

Az üzletek elhelyezkedésének változása néhány angol város esetében 
1823-1881 között (%) *

1823-1851 Új boltok Megszüntetett boltok
Központi zóna 13,8 47,5
I-es zóna 34,4 52,5
Il-es zóna 51,8 0,0
Összesen: 100,0 100,0

1851-1881
Központi zóna 3,7 50,2
I-es zóna 23,9 29,0
Il-es zóna 31,8 20,8
III-as zóna 40,6 0,0
Összesen: 100,0 100,0
I- es zóna = az 1798-1823 között beépített városterület.
II- es zóna = az 1823-1851 között beépített városterület.
III- as zóna = az 1851-1881 között beépített városterület.
*A vizsgálatba bevont városok: Halifax, Huddersfield, Hull Oldham, Rochdale és York.
(Forrás: Garet Shaw: Recent research on the commercial structure of nineteenth-century 

British cities. In: Urban historical geography: recent progress in Britain and Germany. 
Cambridge, CUP, 1988. 243. old.)
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A városközpontokban csökkent a fióküzletek száma, 1823-1851 között már a belső 
szuburbia zónájában található a fióküzletek több mint 90 %-a. S nem csak az 
élelmiszerboltok költöznek ki a szuburbiákra, hanem a nem napi szükségleteket ellátó 
elegáns üzletek is. Az 1851-1881 közötti időszakban ez utóbbi típust megtestesítő 
üzletek több mint 60%-a a szuburbiákban található.20

A szuburbiában hamarosan kiépültek a társasági élet fórumai is. „A szuburbia meg
gyökeresedett, kezdte kifejleszteni a saját kultúráját, társadalmi rituáléit és konven
cióit... ”2' Kétségtelen, hogy a szuburbiák lakói, elsősorban a professzionális réteg 
hangadói, gyakran váltak nagyváros-ellenessé.

Ugyanakkor a vasút, majd a városi tömegközlekedés megjelenésével a város- 
központokban létrejöttek a tipikus központi üzleti negyedek, s ezek egyik sajátos, 
városképet meghatározó jellegzetessége a többemeletes nagyáruház. Ez nemcsak 
Londonban, hanem a vidéki városokban is gyorsan elterjedt. 1886-ban a Lewisnek. pl. 
ötemeletes áruháza volt Liverpoolban.

A vasút és a városi tömegközlekedés olcsóbbá válása a 19. század utolsó évti
zedeiben a szuburbanizáció újabb hullámát indította el. A középosztály felső, közép 
majd alsó szegmense, illetve a munkásarisztokrácia után most a munkásság szélesebb 
tömegei is elkezdtek áramlani a kertvárosi övezetbe. „így kezdődött a követem a 
vezetőmet nevű játék -  írja Cannadine mivel az alsó-középosztálybeliek követték a 
fölöttük állókat a tágas vidékre, majd viszont, ahogy a bérek növekedtek, és az utazási 
idő rövidült, őket követte a munkásarisztokrácia. A középosztálybeliek voltak az elsők, 
a munkásosztály az utolsó a költözködésben. ”22

A 19. századi brit urbanizáció megteremtette mindazokat a társadalmi konfliktu
sokat, melyekkel a 20. század is kénytelen volt szembenézni. Angliában a városia
sodás kevesebb társadalmi konfliktussal járt, mint a kontinensen. Ennek okai a brit 
városi gazdaság sajátos fejlődési útjában kereshetők. Az Engels által Manchester 
példáján elemzett ipari kapitalista modell, a maga súlyos osztálykonfliktusaival, nem 
vált általánossá. Asa Briggs nagyon szellemesen úgy fogalmaz: „ha Engels nem 
Manchesterben, hanem Birminghamban élt volna, Marx sem lett volna forradalmár, 
legfeljebb valutareformer”12. A Tocqueville által is megfigyelt Manchester- 
Birmingham ellentétpár az angol kapitalizmus egymás mellett létező realitása volt. 
Birminghamhez hasonlóan akadtak más angol városok is, ahol a rugalmas specializá- 
cióra és magas szaktudásra épülő kisebb üzemek szerepe megmaradt, mint ahogy az 
olcsó bérekre épülő exportorientált iparvárosok is szép számmal előfordultak.

Külön probléma a főváros esete. Több mint két évtizeddel ezelőtt Hammond úgy 
jellemezte az ipari forradalmat „mint amely viharként elvonult London felett, de 
másutt tört ki ”.24 A 60-as, 70-es években született elemzések a nagyipar hiánya miatt 
fejletlennek tekintették London gazdaságát.25 Clive Lee a 80-as évek elején viszont 
már egy teljesen más szemlélet talaján, a szolgáltató szektornak a gazdasági 
növekedésben játszott szerepét hangsúlyozta. Szerinte: „A hosszabb távú prosperitás 
szempontjából a szolgáltató/fogyasztási cikkekre orientált gazdaságot nyilvánvalóan 
magasabbrendűnek kell tekintenünk az exportorientáltnál. így a viktoriánus kori 
Nagy-Britanniát Dél-Kelet alapján kell értelmeznünk, mivel ez a brit gazdaság 
legfejlettebb régiója. ”26 Lee azonban Londonnak a Dél-Kelet gazdaságán belül ját
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szott szerepével külön nem foglalkozott, s azzal sem, hogy milyen fogalmi keretek
ben kell értelmeznünk a korábbi, György-kori brit gazdaságot. Tény, hogy London 
ipara egyszerűen a város méreteiből adódóan a legnagyobb ipari kapacitással ren
delkező brit város volt már az ipari forradalom időszakában. A fővárosban „szezont” 
eltöltő arisztokrácia luxusfogyasztása főleg a nagy francia forradalom és a napóleoni 
háborúk idején adott jelentős ösztönzést a fogyasztási cikkeket gyártó iparágak, első
sorban a luxus-kisipar számára. A jelentős mértékben Londonban koncentrálódó 
képzett középosztálybeliek stabil és egyre növekvő vásárlóerőt jelentettek a 18. 
század végétől. 1851-ben például, Schwarz számításai szerint, az ügyvédek 39,7 % -a 
Londonban tevékenykedett. A napóleoni háborúk után London gazdasága is több
ször megtorpant, válságok sújtották. A század közepétől azonban a kisméretű vál
lalkozásokkal megtalálta a saját útját a dinamikus gazdasági teljesítményhez.28 Ezt a 
nagyvárosi kisipart a rugalmas specializáció jellemzi „ és London gazdasága a leg
tartósabb brit példa a tömegtermeléssel szembeni, jó l megalapozott történelmi alter
natívára ”.29

A Johnson nézeteit vitató Green szerint Londonban a nagyipar szerepe a 
fontosabb.30 Véleményünk szerint a két ellentétes vélemény két, egymás mellett egy
szerre létező folyamatra utal. Mint ahogy a birminghami és manchesteri ellentétpár 
tipikus megfogalmazásai is kissé leegyszerűsítve, karikírozva tükrözik a valóságot. A 
magas szintű szaktudásra, rugalmas specializációra alapozott kisipar mellett léteztek 
és igen jól jövedelmeztek a nagyobb üzemek is a fővárosban. Gondoljunk arra, hogy 
a londoni milliomosok között milyen előkelő helyet foglaltak el a dohánygyárosok és 
a sörgyárosok.

S végül, de nem utolsósorban nem szabad elfeledkeznünk a városhierarchia legal
só, s idővel egyre fogyó várostípusáról, a modem változások által alig érintett 
kisvárosról. Ennek két fő csoportját különböztethetjük meg: a nagy történelmi ha
gyományú, de a modern fejlődésből kimaradt „múzeumvárost” és az agrárvárosokat.

*

Összegezve: a brit városfejlődés -  hatótényezőit és megjelenési formáit illetően -  
meglehetősen sokrétű volt. Mivel az összevont országos szintű adatok „elrejtik” ezt a 
regionális sokféleséget, ezért a társadalmi folyamatok és a városi térfonnák pon
tosabb feltárása csak regionális keretekben elképzelhető.

Ennek persze messze ható következményei vannak a nemzetközi összehasonlító 
várostörténet szemléletmódjára is. Nevezetesen fel kell tárnunk a nemzeti szintű 
városhálózat regionális és hierarchikus tagoltságát, és ezeket célszerű összevetnünk 
más országok városhálózatának hasonló funkcionális elemeivel.
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Belényi G yula

Községi önállósítások az Alföld területén a 20.
században*

Az Alföld természeti viszonyai, egyedi településrendszere és sajátos társadalma 
élénk érdeklődést keltett már a múltban, s kelt napjainkban is -  itthon és külföldön 
egyaránt. Aki valamennyire is ismeri ennek a nagy kiterjedésű, az ország területének 
több mint kétötödén elterülő és századunk derekán a lakosság harmadát magáénak 
mondó nagyrégiónak a múltját és mai valóságát, az nem lepődik meg ezen. Maga az 
érdeklődés persze nem jár együtt egyöntetű megítéléssel is. Egyesek például lelkesed
nek a különleges adottságokért, mint Petőfi a síkság végtelen távlataiért, vagy Erdei 
Ferenc a valóban egyedülálló településhálózatért, amelyben egyenesen a honfoglalás 
előtti magyar városteremtő géniusz újjászületését vélte felfedezni. Az alföldi tanyás 
mezőváros (agrárváros) egyedi világa számos külföldi tudós figyelmét is megragad
ta, holland etnográfustól japán geográfusig és történészig. Mások viszont vagy 
értetlenül állnak a sajátosságokkal szemben és azokat mintegy anomáliaként 
értelmezve, megszüntetésükre törekednek, amire az 1949-től folytatott tanyapolitika 
szolgált a legszemléletesebb példával, vagy az elmaradottsággal azonosítják azokat, s 
az Alföld országon belüli helyzetét, fejlettségi szintjét igen negatívan ítélik meg. Ez 
utóbbi nézetcsoport az 1990-es években erősödni látszik; egyre gyakrabban 
találkozhatunk olyan megállapításokkal, amelyek drámai képet vetítenek elénk az 
országon belüli regionális különbségekről, szembeállítva az Alföld és a Dunántúl 
helyzetét. Ezt az elsősorban nem dunántúliak (és persze nem is alföldiek) által han
goztatott vélekedést sem az Alföld történetére, sem jelenére vonatkozó kutatások nem 
erősítik meg. Bár újkori történelmünk folyamán valóban nagy egyenlőtlenségek 
alakultak ki az országon belül, ezek nem elsősorban az ország nagyrégiói, hanem 
településtípusai között keletkeztek és léteznek ma is. A két világháború közötti szo
ciológiai irodalom egyes jelentős műveiben egyenesen területi, azaz településtípu
sonkénti rendiség meglétéről olvashatunk például. Ha a megfogalmazást túlzónak 
tartjuk is, az bizonyosnak tekinthető, hogy a fő törésvonal nem a keleti és a nyugati 
országrész, hanem a főváros és a vidék között húzódik. (Roppant jellemzőnek tartjuk, 
hogy az 1960-as években az ország egyik legnyugatibb megyéjében, Zalában a 
megyei tanács úgy foglalt állást, hogy a megyéjük azért elmaradott gazdaságilag, 
mert távol fekszik az ország legfejlettebb térségétől...)

Az Alföld elmaradottságával és kedvezőtlen adottságaival kapcsolatos egyoldalú 
véleményekkel szemben a tárgyilagos elemző egyszerre fedezhet fel kedvező és ked
vezőtlen adottságokat. Ez a megállapítás már természeti földrajzi szempontból is

* Tanulmányunk az OTKA támogatásával készült a Hazai és lengyelországi szórványtelepülések összehasonlító szociálgeográfiai vizsgálata c. 
kutatási irány keretében. Témavezető: Duró Annamária kandidátus.
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megállja a helyét, hiszen igaz ugyan, hogy e nagy kiterjedésű síkság ásványkincsek
ben szegény, de termőföldben és vizekben gazdag. Még inkább áll a fenti kijelentés 
településföldrajzi, gazdasági és társadalmi értelemben. Vitathatatlan ugyanis, hogy az 
új- és legújabb korban lezajlott gazdaságtörténeti változások során a mezőgazdaság 
nemzetgazdasági szerepe itthon és külföldön is egyaránt csökkent, ami az Alföld, 
mint az országos átlagnál erősebben mezőgazdasági jellegű vidék szempontjából nem 
volt kedvező változás. Ugyanakkor a mezőgazdasági jelleg nem feltétlenül jelent 
egyet az elmaradottsággal, hiszen az élelmiszer-termelés is folyhat magas színvo
nalon, modern közgazdasági feltételek (fejlett árutermelés, hatékony anyag- és 
munkaerő-felhasználás stb.) mellett. Magyarországon a kapitalizálódott, fejlett 
árutermelést folytató mezőgazdaság legfőbb régiója pedig már a dualizmus korától 
éppen az Alföld volt. Olyannyira, hogy egyik kiváló földrajztudósunk, Enyedi 
György Budapest 1873 utáni robbanásszerű fejlődését egyebek mellett éppen azzal 
hozta összefüggésbe, hogy az alföldi árutermelő mezőgazdaság által termelt nagy 
tőkehaszon nem helyben, hanem a fővárosban csapódott le, ami közvetetten, ám 
nagyon szemléletesen bizonyítja a mezőgazdaság jelentős nemzetgazdasági szerepét.

Régiónk társadalmi jellegzetességei is ugyanígy ítélhetők meg. Foglalkozási szem
pontból szembetűnő, hogy a 20. század derekán az országos átlag felett találunk 
mezőgazdasági népességet, bár a Budapest nélküli (vidéki) országos átlaghoz képest 
a különbség nem jelentős, hiszen a Dunántúlon és Eszak-Magyarországon is több
ségében rurális társadalom élt ekkor még.

Nagyon figyelemreméltóak ugyanakkor az előnyös adottságok. Közülük is kettő 
érdemel megkülönböztetett figyelmet: egyrészt a társadalom történelmi eredetű ma
gasabb szabadságfoka, s e szabadságnak mint értéknek a nagy helyi tisztelete, más
részt a protestáns hagyományoknak az országos átlagnál szintén jelentősebb szerepe.

A nagyobb szabadságfok és szabadságtisztelet eredete a messzi századokba nyúlik 
vissza, s elsősorban abból ered, hogy az alföldi mezővárosok képesek voltak arra, 
amire a kis falvak már méretüknél fogva sem lehettek, hogy a földesúri függést 
pénzen megváltsák, s a jobbágyi kötöttségektől mentesen, szabadabban gazdálkod
hassanak és a maguk akarata szerint alakíthassák belső életüket, például az önkor
mányzaton alapuló helyi igazgatást. A jobbágyi alázat hagyományaitól persze ez a 
régió sem volt teljesen mentes (tudunk olyan Csongrád megyei uradalmi cselédről, 
aki 1945-ben nem fogadta el a földosztó bizottság által kiutalt földet, mondván: a 
Pallavicini gróf úr földjét ő el nem veszi...), ám ennek elterjedtsége sokkal kisebb 
volt, mint az ország más vidékein, mert itt a paraszttársadalom jellegadó típusa a saját 
földjén szabadon, maga-ura-parasztként gazdálkodó, vállalkozó szellemű ember 
volt. Sőt, ha földdel nem rendelkezett -  az ilyenek száma az országos átlagon felül 
volt -  , akkor sem az úr-szolga jellegű kapcsolatok hatották át társadalmi viszonyait: 
ez a munkástípus közelebb állt a nem mezőgazdasági szabad bérmunkavállalók 
egyes csoportjaihoz, mint az uradalmi cselédekhez. (Ami természetesen nem jelenti 
azt, hogy anyagi fogyasztása is elfogadható szinten állt volna.)

A vállalkozó szellem kifejlődésében és a személyi szabadság viszonylag magas 
szintjének kialakulásában az országos átlagnál elterjedtebb protestáns (kálvinista) 
vallás által teremtett hagyományoknak ugyancsak jelentős szerepük volt; elég csupán
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a kapitalista vállalkozó szellem és a protestáns etika közötti, már Max Weber által 
felismert szoros összefüggésre utalni. Az egyéni kezdeményezés, az önálló érték- 
teremtés igénye (az „én társalkodóm Istennel” a vallási életen kívül is követett 
éthosza) nem csak a gazdasági életben, hanem a kultúra és a tudomány világában is 
értékes adottságnak bizonyult, noha az sem tagadható persze, hogy a katolikus uni- 
verzalizmushoz képest ez a szellemiség valamivel kevésbé nyitott a mások által 
teremtett szellemi értékek átvétele és követése iránt. A református vallás történelmi 
érdeme továbbá egy színvonalas alföldi iskolahálózat működtetése is. (Ki gondolná 
például, hogy egy olyan kisvárosnak, mint Mezőtúr, nagy múltú gimnáziuma van, 
igen értékes irodalmi emlékeket őrző könyvtárral; a nagyobb és fejlettebb 
Hódmezővásárhely híres gimnáziumáról nem is beszélve.)

Az alföldi régió egyik legegyénibb, legkülönlegesebb adottságáról, sajátos 
településhálózatáról ehelyütt csak röviden szólunk, hiszen dolgozatunk tulajdonkép
peni tárgya: az ún. községesítési politika elemzése során lesz alkalom e problémakört 
részletesebben is bemutatni. Ezért csak jelezzük tehát, hogy a tanyás agrárvárosok 
hálózata a korszerű paraszti mezőgazdasági termelés kibontakozásának inkább 
segítője, semmint akadálya volt. Hajiunk ugyanis Erdei Ferenc ama nézetének elfo
gadására, amely a hatékony földművelő tevékenység és a civilizált, polgárosult élet
forma együttes, egyidejű biztosításának zálogát a tanyás agrárvárosban látta, amely 
egyszerre nyújtja a kettőt: a tanya jóvoltából a közvetlen termelőhelyi jelenlétet, s 
ezáltal a közlekedéssel nem csökkentett hosszú munkaidőt, és a belvárosi ház révén 
egy magyarországi kis-, vagy középváros civilizatórikus és kulturális áldásait, 
közösségi életét. Hozzá kell tennünk, hogy ez a valóban nagyon előnyös kettős életvi
tel csak a családok egy részét jellemezte, azokat, akiknek volt „tehetségük” belvárosi 
házat és tanyát, sőt esetleg tanyákat fenntartani. Azok a tanyaiak viszont, akik csupán 
néhány hold földdel rendelkeztek és a belterületen nem volt házuk, kis alapterületű, 
alacsony komfortú tanyájukban igen elmaradott körülmények között éltek. 
Hangsúlyoznunk kell azonban, hogy a szegénység nem volt tanyai kiváltság sem 
1945 előtt, sem 1945 után, jutott belőle a falvak és a városok népének is.

*

Az alábbiakban az Alföld település- és igazgatástörténetének egy sajátos, poli
tikatörténeti szempontból is figyelmet érdemlő 20. századi eseménysoráról, a tanyák 
ún. községesítési folyamatáról kívánunk néhány gondolatot az olvasóval megosztani. 
A községesítésen már a kortársak is két, szorosan összefüggő dolgot értettek egy
szerre: a tanyák mint szórványtelepülések faluvá „sűrűsödését”, azaz egyes, 
tanyákkal sűrűn benépesült területeken falusi jellegű belterületi központok 
kialakulását, másrészt pedig ezeknek a központoknak az igazgatási értelemben vett 
önállósítását, tehát az anyatelepüléstől való elszakadását és önálló igazgatási egység
gé, községgé válását. A falvasodás, illetve az állam által végrehajtott jogi önállósítás, 
a községesítés természetesen a legszorosabb kapcsolatban állt azokkal a sajátos alföldi 
településfejlődési folyamatokkal, amelyek még a török hódoltság korában, sőt egyes -  nem 
alaptalan — vélemények szerint már az azt megelőző évszázadra nyúlnak vissza.

E történelmi folyamatból témánk szempontjából az alábbi sajátosságokat kell 
kiemelnünk, mint e történelmi folyamat főbb, az új- és legújabb korban is jól kita
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pintható következményeit: 1. A terület nagyságához és a lakosság számához képest 
országos összehasonlításban mindmáig igen alacsony az itt található önálló igaz
gatással bíró városok és községek száma. Ennek az volt az oka, hogy esetleg már 
1526 előtt -  valószínűleg természeti tényezők hatására majd a törökdúlás 
következtében megritkult a középkori aprófalvas településhálózat. A népesség vagy 
elpusztult, illetve elmenekült más országrészekbe, vagy ha helyben maradt, a na
gyobb településekbe „futott össze”, amelyek az elnéptelenedett falvak területét is 
magukba olvasztották. (A hódoltság korában Debrecen 50, Kecskemét 39 falu határát 
szerezte meg például.) 2. A megmaradt települések népességének száma viszont a 
többszöröse lett és maradt mindmáig az országos átlagnak. 3. Ugyanezt mondhatjuk 
a települések területéről is, mert az itteni átlag évszázadok óta a sokszorosa az orszá
gosnak. 4. A török hódoltság utáni hosszabb korszakban újabb jelentős változások 
zajlottak le, amelyek közül a két legfontosabb a népesség számának gyors ütemű 
növekedése és a mezőgazdasági termelés súlypontjának eltolódása (az állattartásról 
a szántóföldi növénytermesztésre) volt. Ezek nagymértékben járultak hozzá az Alföld 
egyik legegyénibb települési adottságának, a tanyarendszernek a kialakulásához.

A tanyásodás funkcionális szempontból elsősorban azt az ellentmondást volt hiva
tott áthidalni, hogy a túlnyomóan mezőgazdaságból élő népesség térben igen kis 
területre tömörülve élt, s emiatt a hatalmas kiterjedésű határ megművelése napi 
kijárással nem volt megoldható (a nagyobb városok külső határrészei nem ritkán 
25-35 kilométerre voltak a belterülettől). Ezért különösen a szántóföldi növényter
mesztés gazdasági szerepének megnövekedése után egyre erősebb igény támadt a 
tartós termelőhelyi jelenlét, azaz a kintlakás feltételeinek megteremtésére. így kezdett 
kiterebélyesedni az a folyamat, amely még a legeltető állattartás dominanciájának 
idején kezdődött meg az ideiglenes tanyázó helyek építésével: az állandó -  persze 
nagyon szerény civilizációs feltételeket nyújtó — lakóépületek építése a városok 
határában. (A 20. századi igazgatási változások szempontjából nem perdöntő jelen
tőségű kérdés az, hogy a belterületi ház és a külterületen emelt tanyák között milyen 
jellegű és tartalmú kapcsolat alakult ki, ezért csak jelezzük, hogy a tanyarendszer 
genezisét illetően elfogadjuk Györffy István úttörő jelentőségű elméletét, miszerint 
kezdetben a város határában csak annak volt joga tanyát emelni, aki belterületi ház
zal is rendelkezett.)

Az 1848. évi forradalom nyomán kibontakozó polgári fejlődés a bel- és a kül
területek közötti jogi kapcsolatot is érintette. A polgári jellegű igazgatási rendszer 
kiépítése, párosulva a tulajdonviszonyok, közelebbről a tulajdonszerzés lehetőségének 
mélyreható átalakulásával is, új alapokra helyezte a kettő kapcsolatát. A jogi kötöttségek 
megszűnésével például már nem csak a belterületi házzal rendelkező városi lakosok
nak volt joguk tanyát építeni, hanem lényegében bárkinek, tehát az oda vándorló 
népességnek is, s így a bel- és a külterület közötti kapcsolatnak egyre inkább szoci
ológiai tartalma lett, az előző korszakra vonatkozóan Györffy által méltán hangsú
lyozott jogi helyett.

A 19. század utolsó harmadában és a 20. század első felében a belterületi ház és a 
tanya (tanyák) együttes birtoklása egyre inkább a tehetős, idegen munkaerőt al
kalmazó gazdákat jellemezte. E gazdák egy jó része huzamosan már nem is lakott
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kinn a tanyán, helyettük munkásaik éltek kinn -  a munkaszerződés gyakran magában 
foglalta a lakhatást is. Témánk szempontjából fontosabb, hogy ebben a tanyafejlődési 
korszakban gyorsan növekedett azoknak a tanyaiaknak a száma, akik nem ren
delkeztek belterületi házzal, életük csak a tanyán zajlott. Ez a tanyatípus, illetve lakói 
is kötődtek persze a belterülethez, hiszen a tanya a város igazgatási területén belül 
feküdt, emellett pedig a kinn élők az ún. középponti helyekhez kötődő igényeiket 
kevés kivétellel ott elégítették ki (piacozás, igazgatási ügyek intézése, esetleg oktatási 
és egészségügyi szolgáltatások igénybe vétele stb.). Ezek a túlnyomó részben 
szegényparasztok által lakott tanyák már nem a belterületi házak „tartozéktelepülé
sei” (Erdei Ferenc kifejezése) voltak, hanem lényegében azonosak azzal a település- 
formával, amelyet a településföldrajz szórványnak nevez. Megítélésünk szerint a két 
világháború között már ez a tanyatípus került többségbe az Alföld területén, ha ezt 
pontos számszerű adatokkal bizonyítani a dolog természetéből következően nem is 
lehet. Ez a tény viszont új megvilágításba helyezi a tanyai lakosság igazgatási ho
vatartozásának kérdését is, hiszen más érdekek mozgatták azokat az embereket, akik 
a bel- és a külterületen egyaránt rendelkeztek házzal, illetve tanyával, s megint más 
azokat, akik kizárólag csak a tanyán éltek. Tekintve, hogy ennek az izgalmas kérdés
nek a részletes kifejtése szétfeszítené jelen tanulmány kereteit, mintegy illusztrá
cióként, csupán egyetlen példát említenénk az 1950-es évek elejéről, nevezetesen 
Karcag város Berek elnevezésű határrészének esetét, ahol közel ötezer ember élt. E 
határrész önálló községgé szervezését azok támogatták, akik belterületi házzal nem, s 
azok ellenezték, akik belterületi házzal is rendelkeztek.

A tanya-belterület kapcsolat átalakulása, a szórványok többségbe kerülése már a 
19-20. század fordulójától napirendre tűzte egyes határrészek önálló községekbe 
szervezésének kérdését, azaz a községesítést. Ez a 19. század végi -  itt nem tárgya
landó -  előzményekre visszanyúló folyamat a 20. századi alföldi tanyatörténet egyik 
legnagyobb horderejű változásához, új, önálló igazgatással rendelkező községek 
kialakulásához vezetett el. A századforduló után felgyorsult és az 1960-as évek 
derekáig másfél száz új község létrejöttét eredményező folyamatnak a politikatörténeti 
változásokhoz igazadó főbb szakaszai az alábbiak szerint különíthetők el:
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1. sz. táblázat
A községesítés fontosabb korszakai, 1900-1962

A főbb szakaszok Az érintett anyatelepülések Az új községek száma
időhatárai száma
1900-1919 ii 11
1920-1944 19 20
1945-1949 40 36
1950-1956 70 82
1956-1962 1 1
ÖSSZESEN - 150

Megjegyzések: 1. „Anyatelepülésnek” nevezem azokat a városi vagy községi jog
állású településeket, amelyekből egy vagy több új község, illetve 
annak egy része (községrész) szakadt ki.

2. „Új község”-nek nevezem az anyatelepülés(ek) határából kivált 
és önálló községgé szervezett településeket. Túlnyomó több
ségük egy anyatelepülésből vált ki, ritkán több anyatelepülés 
szomszédos határrészeiből keletkezett.

Az 1. sz. táblázatnak az új községekre vonatkozó adatai megegyeznek az 1900-1962 
között az Alföld területén keletkezett új igazgatási egységek számával, hiszen ter
mészetesen mindegyikük csak egyszer vált önállóvá. Ezekből az adatokból az is 
kiderül továbbá, hogy a községesítési folyamatban az 1945-1956 közötti tizenegy 
esztendőnek volt döntő jelentősége: az ekkor létesített 118 új község a több mint hat 
évtizedes időszak alatt történt önállósítások 79%-át alkotja. Az anyatelepüléseknek a 
táblázatban korszakonként szerepeltetett száma — az új községekétől eltérően — azért 
nem összegezhető, mert több anyatelepülésből nem csak egy, hanem több korszak
ban is vált(ak) ki új község(ek), s ezt külön-külön minden esetben feltüntettük. 
(Kiskunmajsa adata például három esetben is szerepel a táblázatban, mert határából 
1908-ban, 1945-ben és 1950-ben is szakadt ki új község.) Ha viszont egy 
anyatelepülésből egy korszakon belül szakadt ki több község, azt csak egyszer vettük 
számításba. (A községesítéssel érintett anyatelepülések együttes számára később 
visszatérünk.)

A községesítés első, 1900-1919 közötti szakaszát még alapvetően a spontán 
folyamatok jellemezték, s nem a központi hatalom (a kormány) politikai akarata jutott 
benne kifejezésre, mint ahogy 1949-től kezdve történt. Nem azért, mintha a dualiz
mus korát nem jellemezték volna az erős centralizációs törekvések, hanem amiatt, 
hogy ekkor még a tanyakérdés politikai jelentősége igen csekély volt, nem jutott fel 
a kormánypolitika szintjéig. Az ekkor megalakult 11 önálló község tehát alapvetően 
természetes településfejlődési folyamatok eredményeként jött létre.

A két világháború között valamelyest felgyorsult a községesítés: 24 év alatt össze
sen 20 új község keletkezett, azaz évi átlagban 0,83, míg az 1900-1919 közötti átlag 
csak 0,58 volt. E 20 új község közül 16 egy-egy anyatelepülésből vált ki, egy
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község két anyatelepülés kisebb határrészeiből keletkezett, míg a Szerb-Horvát- 
Szlovén (SzHSz) Királysághoz csatolt Szabadka Magyarországon maradt határ
részein három új község is alakult. Szabadka példája rávilágít arra, hogy ebben a 
korszakban a nagypolitika -  igaz, nem annyira a kormány igazgatási politikája, 
hanem az 1910-es és 1920-as évek fordulóján lezajlott, közismert világpolitikai 
események miatt -  sokkal erőteljesebben szólt bele a községesítésbe, mint 1919 előtt. 
A trianoni békeszerződés nyomán ugyanis nyolc olyan község keletkezett az Alföld 
területén, amelyek anyatelepülését elszakították Magyarországtól. E korszak másik új 
fejleménye az volt, hogy a tanyakérdés fokozatosan a belpolitikai élet egyik fontos 
kérdésévé nőtte ki magát. Ez elsősorban eszmetörténeti szempontból érdekes, hiszen 
az ekkor elhangzott különféle tanyapolitikai javaslatok még nem mentek át az igaz
gatási gyakorlatba. Mivel azonban az 1945 után megvalósított gyakorlati 
intézkedések szoros kapcsolatban álltak ezekkel a főleg az 1930-as években folytatott 
elvi vitákkal, talán nem lesz haszontalan, ha röviden bemutatjuk a két legjellegzete
sebb álláspontot.

Az egyik abból indult ki, hogy az Alföld területén található nagyhatárú tanyás 
agrárvárosok valamiféle településtörténeti anomáliának tekintendők, s mint ilyenek 
végső soron megszüntetendők. Ennek első lépése a belterületek által -  úgymond -  
„uralt”, sőt „kizsákmányolt” távoli határrészek önálló községekké alakítása lett volna. 
E koncepció egy későbbi, a 30-as évek végén keletkezett változata már nem csupán 
az anyatelepülésektől független, önálló igazgatást kívánt adni az agrárvárosok egy- 
egy határrészének, hanem államhatalmi eszközökkel elő kívánta segíteni az ott élő 
tanyai lakosság nagy részének zárt falvakba települését (összeköltöztetését) is. Ez a 
felfogás bevallottan a 18. századi német telepesfalvak mintájára kívánta átformálni az 
Alföld településstruktúráját. Legszínvonalasabb képviselőjének Benisch Artúr 
tekinthető.

A másik elgondolás elsősorban éppen arra figyelt, amit az előző leginkább 
elhanyagolt: az Alföld jórészt történelmi eredetű települési sajátosságaira. A belterület 
és a tanyák közötti kapcsolat szoros voltát hangsúlyozta, s a tanyák többségére nézve 
érvényesnek tartotta azt a megállapítást, hogy nem csak szoros kapcsolatban állnak a 
belterülettel, tulajdonképpen nem is önálló települések, hanem a belső városmag tér
beli meghosszabbításai, azaz „tartozéktelepülések” és nem magányos szórványok. 
Ebből következően a tanya-belterület kapcsolat intenzívebbé tételét, megjavítását 
szorgalmazta az igazgatási jellegű szolgáltatások és az infrastrukturális fejlesztések 
révén azért, hogy a paraszttársadalom egyszerre lehessen városi polgár, s ezáltal föld
művesként is szippanthasson a szabadságot adó városi levegőből, és a földje (munka
helye) közvetlen közelében élő dolgozó ember. Ez a felfogás a leghatározottabban 
ellenezte a tanyák felszámolását és lakóiknak zárt falvakba költöztetését. Ennek a 
nézetnek fő hirdetője Erdei Ferenc volt. A kettejük közötti vitában kétségtelenül Erdei 
ismerte sokkal jobban a magyar tanyarendszer valóságos viszonyait, elsősorban az ott 
élő emberek sajátos világát, Benisch viszont gyakorlati közigazgatási kérdésekben 
volt jóval jártasabb. Véleményünk szerint egyik nézet sem fogadható el fenntartás 
nélkül, noha Erdei 1930-as évek végi koncepciója megalapozottabb, s így a helyi tár
sadalom érdekeit jobban szolgáló volt. Mellesleg jegyezzük meg, hogy ezért is rop-
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pant fájdalmas, hogy 1945 után, komoly döntéshozatali pozícióba kerülve, elvtelenül 
feladta eredeti nézeteit. A Tanyai Tanács elnökeként ugyanis -  a tisztséget Rákosi 
személyes pressziójára vállalta -  nem saját eredeti, tanyabarát elgondolásait hajtotta 
végre, hanem éppen Benischét, akit a macchiavellista módszereket előszeretettel 
alkalmazó Rákosiék az MDP fő tanyapolitikai tanácsadójává tettek egy rövid, ám 
döntő jelentőségű időre. Erdei eredeti, 1945 előtti nézeteiben is problematikusnak 
tartjuk ugyanakkor, hogy jelentős mértékben alábecsülte a belterülethez kevésbé 
szorosan kapcsolódó szórványtanyák arányát, holott a tanyai szegényparasztság, azaz 
a tanyaiak többsége már ilyen tanyákban lakott. Benisch ellenben idealizálta a 2-3 
ezres telepesfalvak példáját, s ezzel egy hagyományidegen modellt kívánt az Alföldre 
erőltetni.

A második világháborút közvetlenül követő években ugrásszerűen nőtt a közsé- 
gesítések száma: 1945 dereka és 1949 vége között 36 új község keletkezett, ami évi 
átlagban (4,5 évvel számolva) pontosan 8 új községet jelentett. A legtöbb önállósítás
ra 1946-ban és 1947-ben került sor: e két esztendőben 11-11, összesen 22 új település 
került az Alföld térképére. A községesítés felgyorsulása mögött ekkor már sokkal 
kitapinthatóbbak a központi hatalom politikai szándékai mint 1945, s különösen 1919 
előtt. Hiba lenne ugyanakkor e politikai szándékot a Rákosi-rendszer diktatórikus 
törekvéseivel azonosítani, hiszen még nem ilyen okokkal, hanem elsősorban az 1945. 
évi földreformmal állt összefüggésben. A földosztásról szóló politikai döntés után 
ugyanis nem csak a juttatottak birtokba helyezési folyamata indult meg, hanem 
egyidejűleg a magyar tanyatörténet utolsó nagy tanyaépítési hulláma is: 50-70 ezerre 
tehető az ekkor keletkezett úgynevezett földreformos tanyák száma. Ez a fejlemény 
viszont szükségképpen központi igazgatási és építésügyi intézkedéseket követelt. 
1946-1947-ben vetették például papírra az első tanyaközpontok, mint többé-kevésbé 
zárt beépítésű települési magok terveit, s készítették el, igaz: csekély eredménnyel, az 
újonnan építendő bel- és külterületi lakóépületek típusterveit is. A földreform hatása 
mellett egyébként gyorsította a községesítés folyamatát az is, hogy ebben az 1945- 
1949 közötti időszakban a hosszabb ideje húzódó, 1945 előttre visszanyúló vitás 
esetek jó részének gyors lezárására is sor került. Tekintve pedig, hogy a községesítési 
ügyekben illetékes, már ebben az időszakban is a szélsőbaloldal által irányított 
Belügyminisztérium előszeretettel fordította szembe a külterületi lakosságot a bel
területivel, a vitás kérdésekben gyakran döntött a külterületek leválasztása mellett, 
ami lényegében egyet jelentett a belterületek gyengítésével.

Noha a községesítés már a háború után felgyorsult, a tömeges, kampányjellegű 
önállósítások 1950-től kezdődtek meg. A kiépülő sztálinista hatalmi berendezkedés 
egyik elemeként a központi hatalom az élet legkülönbözőbb területeinek közvetlen 
központi irányítására és ellenőrzésére megkezdte az ún. „részpolitikák” rendszerének 
kialakítását. E részpolitikák egyike volt a tanyapolitika, amely sajátos „szocialista 
részpolitika”-ként 1949-ben alakult ki a Magyar Dolgozók Pártja Közigazgatási 
Bizottságának irányitásával. A gyakorlati végrehajtás fő szerve az 1949 januárjában 
megszervezett Tanyai Tanács lett. E politika összefoglalóan nem értékelhető másként, 
mint egy diktatórikus hatalomnak a természetes településfejlődési folyamatokba 
történt durva beavatkozásaként, ami a parlamenti demokrácia és az önkormányzatiság
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elveinek minimális betartása esetén sem lett volna valóra váltható. Mondjuk ezt még 
akkor is, ha -  mint látni fogjuk -  az MDP politikájától függetlenül, valóban voltak, főleg 
a nagyobb alföldi városok határában, olyan határrészek, amelyek a 20. század 
közepére megértek az önállósításra.

Az MDP, illetve a Tanyai Tanács politikáját alapvetően kettős törekvés jelle
mezte: 1. az alföldi agrárvárosok és az ún. „óriásfalvak” területéből a lehető 
legtöbb községet leválasztani és 2. a tanyát mint településtípust a lehető leg
gyorsabb ütemben teljes mértékben felszámolni oly módon, hogy a tanyákon élő 
embereket újonnan kialakítandó zárt falvakba, „tanyaközpontokba” költöztetik 
össze. A megürült, elnéptelenedett tanyaépületeket pedig le kívánták bontani, hogy 
— úgymond -  ne képezzék akadályát „a szocialista mezőgazdasági nagyüzemi 
táblák” kialakításának.

Mivel írásunk célja a 20. században az Alföld területén létesített új községek pon
tos számbavétele, s nem az MDP és nem is az MSZMP tanyapolitikájának részletes 
elemzése, eltekintünk annak az átgondolatlanságról árulkodó változtatássorozatnak a 
módszeres áttekintésétől, amellyel időről időre megadták a kialakítandó új községek 
számát. Inkább csak a kapkodás jelzése céljából említjük meg, hogy míg az első öté
ves tervről szóló 1949. évi XXV. törvény 250 új tanyaközpont felépítését iktatta 
törvénybe, addig 1950 áprilisában, alig négy hónappal később az MDP politikai 
bizottsága már csak 160 új község megteremtését látta szükségesnek, amit „az erősen 
tanyás hét ... megyében 100 millió forintos hitel” nyújtásával kívánt segíteni, azaz 
átlagosan mindössze 625 ezer Ft-tal. Egy hónappal később, május 25-én ez a nagy
hatalmú testület a 100 milliós összeget is a felére kívánta csökkenteni, hogy a fel
szabaduló összeget -  ahogy mondták — „a mezőgazdaság szocialista szektorának” 
fejlesztésére fordíthassák. Noha a tervektől messze elmaradtak, a községesítési láz 
hét év alatt, mint az 1. sz táblázatból is látható, 82 új községet eredményezett. 
Különösen 1950-ben és 1952-ben alakult ki községalakítási dömping: ebben a két 
évben együttesen 70 (36+34) község alakult, s az érintett anyatelepülések száma is 
rendkívül magas: 29, illetve 33 volt!

Az antidemokratikus döntéshozatal és a már-már irracionális tanyaellenesség miatt 
az egész tanyaközpontosítási akció nyilvánvalóan nagyon problematikus volt e 
nagyrégió településrendszerének és társadalmának történetében. (Gondoljunk csak a 
százezrek életét megkeserítő szigorú külterületi építési tilalomra, amely nem is 
titkoltan ennek a szocializmusban életképtelennek ítélt településtípusnak a felszá
molását volt hivatott szolgálni.) Ennek ellenére az új községek egy jelentős része 
életképesnek bizonyult, hiszen az évtizedekkel korábban megkezdődött természetes 
településfejlődési folyamatok is ebbe az irányba mutattak, és ahogy 1900-1945 
között sok esetben történt, maguktól is elvezettek volna saját igazgatással rendelkező 
tanyaközpontok kialakulásához. Elsősorban néhány nagy lélekszámú tanyás város 
adott erre jó példát, hiszen már 1945 előtt többüknek a külterületén önálló községi 
életet élő határrészek találhatók. Ilyen volt például a Szeged város területén fekvő 
Alsóközpont (1950-től neve Mórahalom) és Röszke, illetve a Kecskeméthez tartozó 
Lakitelek, vagy a Hódmezővásárhelyhez tartozó Mártély, amelyeknek már 
évtizedekkel korábban zárt belterületi központjaik alakultak ki, s amelyek több
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kevesebb igazgatási önállóságra is szert tettek az anyaváros keretein belül (több 
helyen is működtek például közigazgatási kirendeltségek az anyatelepülések 
irányításával, de viszonylag nagy önállósággal). Az 50-es évek tanyapolitikája vi
szont mereven elzárkózott attól, ami pedig az anyatelepülések jogos igénye lett volna, 
nevezetesen, hogy köztük és az új községek között valamilyen sajátos, szoros igaz
gatási kapcsolat maradjon az önállósulás után is. Ezt még az elveit egyébként feladó 
Erdei Ferenc által vezetett Tanyai Tanács is fontosnak tartotta volna, s kezdetben java
solt is egy különleges jogi-igazgatási megoldást, a „városkörnyéki községek” stá
tuszának bevezetését. A nem csupán a tanyákkal szemben ellenséges, de az alföldi 
agrárvárosokkal szemben is igen bizalmatlan, s gyengítésükre törekvő Belügyminisz
térium azonban elvetette ezt az elgondolást. (A gyengítési törekvésekre a legjobb 
példák egyikét Szeged város adta, amelyet az indokoltnál sokkal nagyobb mértékben 
kisebbítettek meg, 120 ezer kát. hold területet és 45 ezer lakost csatolva el, közöttük 
a városhoz egészen közel fekvő tanyákat is.)

A Nagy Imre nevével összeforrott „új szakasz” politikájának időszakában lelassult 
a községesitési folyamat. 1953. jan. 1. és 1956. dec. 31. között mindössze 11 új 
község alakult, ebből a legtöbb (hét) 1954-ben. A lassulás egyértelműen az 1953 
nyarán végrehajtott belpolitikai változtatásokkal hozható összefüggésbe: a központi 
hatalom ebben az időszakban igyekezett kiegyensúlyozottabban működni és 
lehetősége szerint csökkentette a látványos, de kapkodó és teljesen megalapozatlan 
döntéseket. Jelentősen változtatott a tanyaiak szempontjából oly fontos agrárpolitikán 
is. Maga a Tanyai Tanács is elvesztette a jelentőségét.

1956 után a Kádár-rendszer több, nem elsőrendűen fontos területen, így a tanyapoli
tikában is korrigálta az 1956 előtti doktriner és erőszakos politikai gyakorlatot, s 
többé nem erőltette, hogy az Alföld területén kampányszerűen válasszák le és alakít
sák önálló községgé az agrárvárosok és a nagyobb falvak egyes tanyás vidékeit. 
Mivel az egész 1949 utáni községesitési folyamatra a politikai meghatározottság 
nyomta rá a bélyegét, érthető, hogy a hatalmi akarat megváltozása után e folyamat 
nagymértékben lelassult: 1957 és 1962 között mindössze egy, 1963-1966 között pedig 
újabb egy, tehát egy évtized alatt összesen csak két új községet alakítottak.

A községi önállósításoknak az alföldi településrendszerre gyakorolt hatását mind az 
anyatelepülések, mind az új községek oldaláról érdemes számba vennünk. Előbbiek 
legszembetűnőbb változása népességük és területük nagyarányú csökkenése volt. 
1941 és 1962 között azoknak a településeknek a lakossága, amelyekből századunkban 
(pontosabban a századfordulótól 1962-ig) egy, vagy több község, esetleg községrész 
vált ki, 230 ezerrel, közel 14%-kal csökkent. Még feltűnőbb a lakosság számának 
apadása, ha tudjuk, hogy e 21 év alatt az ország lakossága 7%-kal növekedett. Ezt a 
7%-os növekedést, mint országos átlagot alapul véve, az érintett anyatelepülések ún. 
elvárható népessége 1962-ben 1,79 millió kellett volna legyen, a valóságban viszont 
csak 1,44 millió volt, azaz 24%-kal kevesebb!



Belényi Gyula 171 Alföldi településtörténet

2. sz. táblázat

Az anyatelepülések népességének csökkenése 1941-1962 között
- megyénként -

Megye Az érintett települések 
száma

A népesség 
száma, 1941

A népesség 
száma, 1962

Csökkenés
1941-1962

Bács-Kiskun 23 314 273 261 895 52 378
Békés 15 204 883 172 693 32 190
Csongrád 15 357 065 281 263 75 802
Hajdú-Bihar 10 251 997 250 544 1 453
Pest 16 166 024 128 301 37 723
Szabolcs-Szatmár 10 123 361 116 477 6 884
Szolnok 17 230 456 207 245 23 211
Egyéb megyék 4 26 651 26 572 79
ÖSSZESEN 110 1 674 710 1 444 990 229 720

Megjegyzés: 1962-ben az anyatelepülések tényleges száma néggyel több (114) volt 
a táblázatban közöltnél, mert e négy község 1941-ben még nem 
létezett, hanem maguk is községesítés révén váltak önállóvá 1941-1962 
között. Mivel az adatok nem lettek volna összehasonlíthatók, e négy 
anyatelepülés adatait 1962-ben sem szerepeltettük.

A népesség csökkenése településenként természetesen rendkívül eltérő mértékű 
volt, sőt az 1962. évi lakosságszám valójában csak 87 esetben volt kisebb 
az 1941 -esnél, 23 esetben viszont csekély mértékű növekedés történt a két időpont 
között. (Legjobban az egyébként óriási területi veszteséget szenvedett Debrecen 
lakossága gyarapodott: 3901 fővel, amelyet Szolnok közelített meg 3629-cel.) A 2. 
sz. táblázat adataiból látható, hogy a népesség általánosan megfigyelhető 
csökkenésében számottevő regionális különbségek voltak. A Duna-Tisza közén mind 
abszolút számban, mind %-os arányát tekintve jobban apadt az anyatelepülések 
népessége, Csongrád megyében például 21,2%-kal élt kevesebb ember az elcsatolá- 
sokkal érintett 15 városban és községben, mint 1941-ben. Ezzel szemben a tiszántúli 
megyék közül Hajdú-Biharé mindössze 0,6%-kal és Szabolcs-Szatmáré is csak 
5,6%-kal csökkent 21 év alatt. Azoknak a megyéknek az anyatelepüléseiben fogyott 
tehát jóval mérsékeltebben a lakosságszám, amelyekből egyébként országosan a leg
nagyobb mértékű volt a más megyékbe, főleg a fővárosba irányuló elvándorlás; ame
lyekből viszont kevesebben költöztek más vidékekre, azok lakossága nagyobb arány
ban csökkent. Ez világosan bizonyítja, hogy a csökkenés okát nem a vándorlási 
különbözetben, hanem egyértelműen a községesítésben kell keresnünk.

Az anyatelepülések területére vonatkozó adatok hasonló tendenciáról árulkodnak, azzal 
a különbséggel, hogy a veszteség e téren még nagyobb arányú volt, mint a népesség 
esetében: 1935 és 1962 között a 110 anyatelepülés területe 34,2%-kal csökkent.
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3. sz. táblázat

Az anyatelepülések földterületének változása 1935-1962 között
- megyénként -

Megye Az érintett Földterület Földterület Csökkenés
települések 1935 1962 1935-1962

száma (kát. hold) (kát. hold) (kát. hold)
Bács-Kiskun 23 768 024 497 696 270 328
Békés 15 415 243 267 611 147 632
Csongrád 15 592 290 296 044 296 246
Hajdú-Bihar 10 479 252 368 508 110 744
Pest 16 338 565 228 879 109 686
Szabolcs-Szatmár 10 170 595 118 126 52 469
Szolnok 17 409 997 307 890 102 107
Egyéb megyék 4 63 643 43 680 19 963
ÖSSZESEN 110 3 237 609 2 128 434 1 109 175

Megjegyzés: A táblázatban nem szerepel az a négy anyatelepülés, amelyből ugyan 
új község alakult az 1962-ig terjedő időszakban, de 1935-ben még ők 
maguk sem voltak önállóak.

A 3. sz. táblázat adataiból még nagyobb pontossággal következtethetünk a 
községesítés hatására, hiszen e vonatkozásban természetesen nem kell feltételeznünk 
olyan módosító hatást, amilyen a vándorlási különbözet volt az előző esetben. A vizs
gált 27 éves időszakban a táblázatban szereplő 110 település közül 97-nek csökkent a 
területe összesen 1 163 804 kát. holddal, míg 13-nak csekély mértékben, össze
sen 54 629 kát. holddal növekedett, ám ebből egyedül Balmazújváros gyarapodása 
elérte a 40 ezer kát. holdat. A területi változások regionális különbségeit illetően 
hasonló sajátosságok tapasztalhatók, mint a népesség esetében: a Duna-Tisza 
közi anyatelepülések területe az átlag feletti mértékben csökkent, a tiszántúliaké 
viszont az átlag alatt. Különösen kirívó Csongrád megye vizsgált 15 településének 
pontosan 50,0%-os területvesztése. A népességi és a területi változások regionális 
különbségeit együttesen szemlélve elmondható, hogy a községesítés fő alrégiója a 
Duna-Tisza köze volt, jóllehet a Tiszántúlon is nagyarányú változásokat vont maga 
után. A községesítésnek a merőben más jellegű -  sokkal sűrűbb faluhálózatával és 
kevesebb szórványtanyájával inkább a Dunántúlra emlékeztető -  településhálózattal 
rendelkező északkeleti részeken, nagyjából a mai Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 
területén volt sokkal kisebb a jelentősége.

A tanyaközpontok kialakításának a köztudatban is legerősebben rögzült, s a 
valóságban is legfontosabb, legjellegzetesebb eleme a legnagyobb alföldi városokat 
érintő községesítések voltak. Ezért érdemes közelebbről is szemügyre vennünk az 
anyatelepülések felső decilisét a leszakadt községek száma, továbbá a terület- és a 
népességvesztés szempontjából.
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A leválasztott községek számát illetően pontosan a felső tizedet képező 11 nagyobb 
városból és községből vált ki kettőnél több új község a 20. század folyamán. A sort 
a mindhárom szempontból élen álló két nagy alföldi város, Szeged és Kecskemét 
nyitják 9-9 új községgel, majd Kiskunhalas, Békés, Kiskundorozsma, Kiskunmajsa, 
Hódmezővásárhely, Polgár, Békéscsaba és az 1920-ban Magyarországtól elcsatolt 
Szabadka következnek. Belőlük a századfordulótól az 1960-as évek elejéig 48 új 
község vált ki, tehát az összesnek közel harmada. Megjegyezzük, hogy a fel
soroltakon kívül még 16 olyan anyatelepülés található az Alföld területén, amelyből 
egynél több új község alakult. (Abból következően, hogy nem ritkán több 
anyatelepülés határából keletkezett egy új község, tört számok is előfordulnak. Erre 
a legérdekesebb példát négy hajdúváros szolgáltatta, amelyeknek kisebb-nagyobb, 
szomszédos határrészein alakult meg Hajdúvid, tehát a városok papíron 1/4-1/4 
részben járultak hozzá egy új község megalakulásához.)

A földterület 1935 és 1962 közötti csökkenését vizsgálva megállapíthatjuk, hogy 
abból a sorrend élén álló 11 anyatelepülés a községesítéseknél jóval nagyobb arány
ban részesedett, hiszen az összes csökkenés 55,2%-a rájuk esett! Érdemes ezt 
településenként is áttekintenünk, hiszen így válik csak láthatóvá néhány város óriási 
vesztesége:

4. sz. táblázat

A legnagyobb területi veszteséget szenvedett anyatelepülések

A település neve A veszteség 1935-1962 között (kh.)
Szeged 121 949
Kecskemét 116 204
Debrecen 88 557
Kiskunhalas 57 743
Hódmezővásárhely 49 366
Békés 38 617
Polgár 35 473
Szentes 30 342
Nagykőrös 27 119
Kiskundorozsma 26 082
Kiskunfélegyháza 20 993
ÖSSZESEN 1 612 445

Az összes anyatelepülés közel 230 ezer főnyi népességvesztéséből a települések 
felső tizedrésze a területvesztéséhez hasonló arányban részesedett : a lista élén álló 
11 anyatelepülés 122,5 ezres csökkenése az 1941-1962 közötti időszakban a teljes 
csökkenés 53,3%-a volt. A sort e vonatkozásban is Szeged nyitja, hiszen 
1962-ben 37 810-zel kevesebb lakost mondhatott magáénak, mint 21 évvel koráb
ban. (Szegedet minden szempontból a legnagyobb veszteség érte tehát, azt a várost, 
amely már a 19. század végétől országos összehasonlításban is a legtöbbet tette kül
területe infrastrukturális fejlesztéséért és a tanyavidéken működő közigazgatási
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kirendeltségek felállításáért. 1950-ben és 1952-ben a város az elcsatolásokkal 45 304 
lakosát vesztette el, amiből 1962-ig a szerény vándorlási nyereség révén csak keveset 
tudott pótolni.) Szegedéhez fogható veszteséget csak Kecskemét szenvedett el az el- 
csatolások következtében: 1962. évi népessége 20,5 ezerrel maradt el a 21 évvel 
korábbitól. 11 ezer és 5800 fő között mozgott a további kilenc település 1941- 
1962 közötti vesztesége (többségük szerepelt a legtöbb területet vesztettek 
listáján is): Kiskundorozsma, Hódmezővásárhely, Békés, Kiskunhalas, Török- 
szentmiklós, Szarvas, Polgár, Makó és Kiskunfélegyháza tartoztak még ebbe a 
csoportba.

Látható tehát, hogy a köztudatban nem alaptalanul forrt össze a tanyaközpon
tosítás története a legnagyobb alföldi városok 1949-1956 közötti hányattatásaival. 
Miközben a baloldali diktatúra az 1940-es évek végétől a fővárost és néhány vidéki 
ipari települést erősíteni, megnagyobbítani törekedett, addig az Alföld nagy ha
gyományú és sajátos adottságokkal rendelkező városhálózatát jelentősen meg
gyengítette, némelyeket egészen válságos helyzetbe sodorva, ami persze csak részben 
vezethető vissza az elcsatolásokra, mert gazdaságpolitikai és egyéb okok is álltak a 
szomorú fejlemények mögött.

A községesítési folyamat hatása természetesen nem csak az anyatelepülések, hanem 
az új községek oldaláról is lemérhető. Elöljáróban egy egyszerű, ám mégsem magától 
értetődő különbségtételt kell tennünk a „falu” és a „község” fogalma között, mert ez 
az egész folyamat megértése szempontjából elengedhetetlen. Nevezetesen arról a 
különbségről van szó, hogy a „falu”-t településnek fogjuk fel és függetlenítjük a 
jogállástól, ellenben a „község”-et jogi fogalomnak tartjuk, amelyet egy ország igaz
gatási besorolásától függően kapnak meg egyes települések; község az, amelyet egy 
ország igazgatási rendszerében jogilag annak minősítenek. Témánk szempontjából ez 
azért elsőrendűen fontos, mert a községesítés, miként neve is árulkodik róla, ez 
utóbbival azonosítható: a már létező nagyobb települések bizonyos területeinek, 
határrészeinek önálló igazgatási státusszal történő felruházását jelenti, és elvileg nem 
is érinti a valóságos településfejlődési folyamatokat. A valóságban persze -  mint 
Benisch Artur felfogásának ismertetésekor utaltunk rá -  már a két világháború között 
is, s még inkább az MDP tanyapolitikai elképzeléseiben a jogi önállóság megadását a 
településviszonyok átalakításával, elsősorban tanyaközpontok megteremtésével is 
össze kívánták kapcsolni, ami feltételezte a tanyán élők egy részének a zárt beépítésű, 
új belterületekre való beköltözését is.

A fentiek előrebocsátását azért éreztük fontosnak, mert a tanyapolitika ered
ményességének vagy eredménytelenségének megítélésében a két fogalom megkülön
böztetése igen fontos szerepet játszik. Fontos szerepet játszik azért, mert az Alföld 
területén létrejött új és jelentős, részben életképes községek nem tekinthetők a 
tanyapolitika sikerének, hiszen azok egy hosszú történelmi fejlődési pálya korszakhatárához 
érkezve nagy többségükben maguktól, belsőleg értek meg az önállósításra. Ezt teljes 
mértékben alátámasztja az új községek önállósulás utáni fejlődési pályája. A 
legszilárdabban azok tudtak megállni a lábukon, amelyeknek már az önállóvá válás 
előtt is kialakult kisebb-nagyobb belterületük, és rendelkeztek bizonyos fokú, váro
suktól kapott igazgatási önállósággal is. Mivel az önállósulást megelőzően a nagyobb
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városok határában alakultak ki a legfejlettebb belterület-jellegű települési magok, a 
legnépesebb és legéletképesebbnek bizonyult községek is az ilyenek közül kerültek 
ki: a tíz legnépesebb közül például öt Szeged és Kecskemét határából vált ki.

Tanulmányunkat természetesen nem zárhatjuk úgy, hogy ne próbálnánk mérleget 
készíteni az új községek fejlődőképességéről. Erre a legalkalmasabbnak, gyorsmér
legről lévén szó, a népességszám változásának vizsgálata tűnik. Tekintve pedig, hogy 
az új községek nagy többsége az 1950-es években keletkezett, kézenfekvőnek látszik 
két egymást követő népszámlálás, az 1949-es és az 1960-as adatainak összehason
lítása. Igaz, ezzel a módszerrel a községek egy kisebb részének fejlődőképessége nem 
mérhető jól, nevezetesen azoké, amelyek jóval 1945 előtt váltak önállóvá — ám a 
nagy többség, mint láttuk, nem ilyen volt. A települések vitalitásának mérésére ter
mészetesen bonyolultabb, és ezért alkalmasabb módszerek alkalmazása is elképzel
hető, ha azonban röviden, egyetlen jellemző kiemelésével kívánunk a kérdésre 
válaszolni, aligha van alkalmasabb eszköz a népességszám vizsgálatánál, hiszen ez 
szoros összefüggésben áll a népességmegtartó képességgel, illetve a más települések 
lakóira gyakorolt vonzó hatással, az odavándorlással. (Megjegyezzük, hogy az 1949-ben 
még nem létező települések -  és a többség ilyen volt -  népességi adatát az 1960. évi 
népszámlálás alkalmával az eredeti számlálóíveket alapul véve, a KSH utólag számí
totta ki, ami rendkívül jelentős mértékben megkönnyítette a témával foglalkozó 
kutató dolgát.)

5. sz táblázat

A 20. században alakult új községek népességének változása, 1949-1960

Megye Az új községek 
száma

A népesség 
szama 

1949

A népesség 
szama

1960

Tényleges
szaporodás/

fogyás
1949-1960

Bács-Kiskun 41 108 021 105 069 -2952
Békés 25 50 282 49 960 -322
Csongrád 30 89 551 83 264 -6287
Hajdú-Bihar 9 18 290 20 107 +1817
Pest 15 34 687 38 430 +3733
Szabolcs-Szatmár 11 20 129 23 241 +3112
Szolnok 17 35 389 35 967 +578
ÖSSZESEN 148 356 359 356 038 -321

Megjegyezzük, hogy a táblázatban csak az alföldi megyék területén fekvő új 
községek adatai szerepelnek. A Baranyához került Homorúd és a Borsod-Abaúj- 
Zemplénhez került Tiszacsermely adatait nem szerepeltettük, ez azonban alig változ
tat az összképen, hiszen a Mohácsból, illetve Tiszakarádból alakult két község 1962. 
évi népességszáma együttesen sem érte el a háromezret. A táblázat adatai megerősítik 
azt, amit a kis lélekszámú, mezőgazdasági jellegű települések (közepes és kisebb fal
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vak, továbbá a tanyák) 1949 utáni sorsáról általában tudunk, azt nevezetesen, hogy 
ezek a kistelepülések nem utolsó sorban a kor gazdaság- és településpolitikájának 
következtében jelentős vándorlási veszteséget szenvedtek, konkrétabban fogalmazva: 
elvesztették teljes természetes szaporulatukat. A 148 település ún. elvárható 
népességének az 1949-1960 közötti 8,3%-os országos népességgyarapodást alapul 
véve közel 30 ezerrel kellett volna többnek lennie, mint amennyi ténylegesen volt 
1960-ban.

A néhány megyében mutatkozó szerény népességnövekedés kétféle okra vezethető 
vissza: a tiszántúli megyékben ez elsősorban az országos átlag feletti természetes sza
porodásnak, míg Pest megyében, különösen a fővároshoz közelebb fekvő községek
ben az Alföld távolabbi térségeiből zajló odavándorlásnak volt köszönhető. Az új 
községek regionális megoszlására igen pontos következtetéseket vonhatunk le az 5. 
sz. táblázat adataiból, mert a megyénkénti megoszlás megközelíti a két nagy alrégió 
(a Duna-Tisza köze, illetve a Tiszántúl) szerinti megoszlást. Csongrád megye tiszán
túli új községeinek és Szolnok megye a Tiszától keletre elhelyezkedő új települé
seinek népességszáma ugyanis csak néhány ezerrel különböznek egymástól. Ez azzal 
magyarázható, hogy a Tisza két oldalán Szolnok megyénél jóval arányosabban elhe
lyezkedő Csongrád megye a községesitések szempontjából túlnyomóan Duna-Tisza 
közinek tekinthető, mert Szeged hatalmas és Kiskundorozsma szintén igen nagy 
tanyavilága a Tiszától nyugatra helyezkedett el. Ezt tudva nem meglepő tehát, hogy 
az 1962. évi lakosságszám alapján a Duna-Tisza köze részesedett 62, a Tiszántúl 
pedig (ide számítva a teljes Szabolcs-Szatmár megyét) 38%-kal.

*

A 20. század első hat évtizedében másfél száz új település került az Alföld 
térképére, ami alapvetően a természetes településfejlődési folyamatok 
következménye volt, és a régió újkori településtörténeti változásai közül az egyik 
legjelentősebbnek tekinthető, hiszen csak 1945-1956 között 20%-kal növekedett az 
önálló igazgatással bíró települések száma. E folyamat túlnyomó részben a jogállást 
érintette, de annak nyomán bizonyos településföldrajzi változások is felgyorsultak. 
Az 1949-1956 közötti erőszakos, a tanyaiak életét ellehetetleníteni törekvő és az 
Alföld sajátosságaira te-kintettel nem levő tanyapolitika zavart okozott ugyan e folya
matban, de annak eredeti irányától nem térítette el. Ha a vándorlási veszteségük nag
yarányú volt is, a községi önállóságot nyert települések általában életképesnek 
bizonyultak, az 50-es évek eleji, eleve életképtelen kezdeményezések pedig hamar 
feledésbe merültek.
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2. Magyarország helységnévtára 1962. Budapest, 1963.
3. Az 1941. évi népszámlálás. 2. Demográfiai adatok községek szerint. Budapest, 1976.
4. Az 1949. évi népszámlálás. 9. Demográfiai eredmények. Budapest, 1950.
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6. Az 1960. évi népszámlálás megyei kötetei közül:

a/ Bács-Kiskun megye személyi és családi adatai. Budapest, 1961. 
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ál Hajdú-Bihar megye és Debrecen személyi és családi adatai. Budapest, 1961. 
e/ Pest megye személyi és családi adatai. Budapest, 1961.
£i Szabolcs-Szatmár megye személyi és családi adatai. Budapest, 1962. 
g/ Szolnok megye személyi és családi adatai. Budapest, 1962.

7. Földterület. III. Községsoros adatok. Budapest, é.n.
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5. Enyedi György: A Budapest-probléma. In: Enyedi György: Földrajz és társadalom. Buda

pest, 1983. 297-316. o.
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Beszteri Béla

Globális trendek és a magyar jövőkép

A jövőkutatók kedvenc témája, mi vár az emberiségre 2000 után. Tipikus hurráop
timista megközelítés Naisbitt és Aburdene (1991: 16) amerikai futurológusok 
vélekedése arról, hogy a 2000. évforduló „mérföldkőnek tekinthető határidőként hat”, 
s a tények szelektív csoportosításával „lenyűgöző évfordulóról beszélnek”, amit 
semmi sem támaszt alá. Mások a harmadik évezred eljövetele utáni állapotokról elke
serítő víziót vázolnak fel: valamiféle falanszterszerű lét vár az emberre, ahol a tár
sadalom a technika és a fogyasztás foglyává válik, ahol az egyén a felette uralkodó 
erőknek, a pénzpiaci rendszernek alávetett, értéktelen, jelentéktelen alkatrész.

A realitásokhoz tartozik, hogy a történelem menete nem igazodik a kerek évfor
dulókhoz. A valóságos történelmi folyamatokat fejezi ki a kronológia: a történelmi 
események időrendje. Ezen az alapon beszél a történettudomány a hosszú 19. 
századról, amely 1789-től 1914-ig tartott, a nagy francia polgári forradalomtól az első 
világháború kitöréséig. A rövid 20. század (1914-1989/91) történelmileg kifejezi az 
1. világháborútól az európai államszocializmusok összeomlása és a Szovjetunió 
szétesése közötti időszakot. Ez utóbbi dátum világtörténelmi korszakhatárt jelez, 
minthogy véget ért az antagonisztikus társadalmi rendszerek szembenállásán és 
egymás mellett élésén alapuló bipoláris (kétpólusú: kapitalista és szocialista) 
világrendszer időszaka. A naptár szerint még a 20. században vagyunk, de valójában 
a mai világ eredményeivel, fejlődésével, dekadenciájával és egyéb aggasztó prob
lémáival túlmutat a 20. század jellemzőin, ezek az új évszázad: a 21. jellegzetes 
kortünetei.

2000 a magyarság nagy ünnepe, az ezeréves államiság millenniuma. I. István, a 
magyar állam alapítója, 1000 karácsonyán királlyá koronáztatta magát a II. 
Szilveszter pápától kapott koronával. István a koronázással a magyarok Isten 
kegyelméből uralkodó királya lett. Az államalapítással és a kereszténység felvételé
vel Magyarország kijelölte és megtalálta helyét Európában.

I. Történelm i korszakváltás -  a világ globalizálódása
A hazánk jövőjét befolyásoló történelmi folyamatok (évszázadosnál is nagyobb 

történelmi késésünk centrum-Európa fővonulatához képest, valamint Magyarország
20. századi története, főleg annak utóbbi 75 éve: a trianoni területi, népesség- és gaz
dasági csonkolás, az egymást váltó, történelmileg megkésett modernizációs kísérletek 
és a sikertelen alkalmazkodás a világfolyamatokhoz) arra emlékeztetik jövőnk 
kutatóit, hogy országunk 19. és 20. századi sorsát alapjaiban behatárolta, 
meghatározta a világ mindenkori helyzete, a nemzetközi erőviszonyok alakulása.

A jelen világfolyamatokat lehet Huxley után a Szép új világ kifejezéssel igencsak 
ironikusan jellemezni. A szovjet birodalom bukásán és az európai államszocializmu
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sok összeomlásán örvendező Francis Fukuyama eufórikus, jellegzetesen amerikai 
illúziói a történelem végéről, a liberális parlamenti demokrácia rendszerének 
globális győzelméről (Fukuyama 1992: 42, 48), az új világrendről — nem sokkal a 
„nagy teória” megszületése után -  a történelem lomtárába kerültek. Az elrettentés 
egyensúlyán alapuló korábbi stabilitást nem követte a megálmodott magasabb szintű 
stabilitás. A világ mai állapota telve van bizonytalansággal és veszélyek sorával, 
háborúk és polgárháborúk tömegével. Ami eljött, legfeljebb az új világrendetlenség 
(new world disorder) kifejezéssel illethető. Samuel Huntington, a Harvard Egyetem 
stratégiai kutatóintézetének igazgatója 1993 nyarán már az új kataklizmák kezdetét 
jövendöli A civilizációk háborúja? (Huntington 1993: 22—49.) c. hipotézisében. 
Ebben felsejlik a civilizációk közötti konfliktusok lehetősége. Most jó néhány év 
elteltével úgy látják Nyugaton is, hogy az élet sokkal bonyolultabb, mint az a két
pólusú szembenállás időszakában volt.

II. K orunk fő folyam ata a globalizáció
A történelem új szakaszának kezdetéhez érkeztünk a 20. század 90-es éveinek ele

jén, ahhoz a folyamathoz, amely egy globális társadalom kialakulásához vezet. 
Korunk fő  folyamata és jellegzetessége tehát a globalizáció.

A francia eredetű globe (gömb) a foldgömbre utal; a glóbusz azt fejezi ki, hogy 
világméretekben megy végbe a gazdaság nemzetköziesedése, összekapcsolódása, a 
kölcsönös függés erősödése, a média globális, nagy sűrűségű szétterülése, a kultúra, 
az életmód, a szokások amerikanizálódása és westemizálódása, illetve az ezek hatá
saival szembeni kulturális, etnikai, nemzeti másságok felerősödése, az uni- 
formizálódás elleni harc. A globalitás a legerősebb gazdaság(ok) és állam(ok) 
rátelepedését jelenti a gyengébbekre, a tőlük függőkre. A technológiai tudás viharos 
gyorsaságú gyarapodása magával hozta az információk és a tudás gyors terjedését. Az 
önmaguk ellentétébe fordult világmegváltó eszmék után a századvége utolsó 
reménysége a technológiai fejlődés lett. A fejlett világ a globális információs tár
sadalom irányába halad.

A  globális világrend egységesülő gazdaságot jelent, a tőke, az áru és a pénz majd
nem szabad áramlását az egész világon. A világ globalizálódása a nemzetközi tőkepi
ac uralma, a nagytőke összefonódása, függetlenül annak nemzetiségétől, vallási, ide
ológiai és egyéb meggyőződésétől. A nemzetközi tőke komoly szervezetekkel ren
delkezik (IMF, Világbank, NATO stb.). A globalizálódás legmozgékonyabb területe a 
spekulatív pénzpiac. Az egész világ ma már modern és globális. A modemitás bár 
Európából indult, mégsem lenne helyes európainak vagy nyugatinak tekinteni, mert 
nem ez a lényege, hanem az, hogy az egész világra kiterjed. A civilizáció Heller 
Ágnes szerint globális válságban van, ami azt jelenti, hogy itt nem valamiféle gyó
gyítható betegség tüneteinek diagnosztikájáról van szó, hanem ez a modern világ 
lényege. (Heller 1996: 4)

A világ három nagyhatalmi-gazdasági-katonai erőközpontra tagolódik:
I. Az Egyesült Államok a NAFTA-val együtt.
II. Kelet-Ázsia, Japán és Kína.
III. Európa.
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Az emberiség 21. századi sorsát döntő mértékben e hatalmi-gazdasági-katonai 
erőközpontok versenye, együttműködése és konfliktusai határozzák meg. A globális 
gazdasági és katonai hatalom súlypontja a 20. század vége felé (1990) az Egyesült 
Államokban és Nyugat-Európában volt. Ezt igazolják az IMF számításai szerinti ada
tok, ország-sorrendek és arányok:

Átrendeződő világgazdaság

Forrás: Barclays de Zoote Wedd. The European.

Az Egyesült Államok a NAFTA-val
A NAFTA az Egyesült Államok, Kanada és Mexikó között létrehozott szabad 

kereskedelmi övezet. 1994. január 1-jétől működik. 370 milliós lakosságot és 7 ezer 
milliárd dolláros GDP-t jelent. Alapelve a kereskedelem liberalizálása, amely a három 
ország között az export és import jelentős fellendülését eredményezi. Fő ha
szonélvezője az USA-tőke, mely jelentősen növelni tudja exportját a két szomszédos 
országba.

Minthogy a világ egyetlen szuperhatalma, az emberiség 21. század eleji jövőjét 
döntően befolyásolja mindaz, ami az Egyesült Államokban történik. A 20. század ele
jére az USA a világ legerősebb és iparilag legfejlettebb társadalmát teremtette meg. A 
történelmileg véget ért század az Egyesült Államok évszázada volt. Az amerikaiak
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büszkén hirdetik, hogy az USA a világ legnagyobb demokráciája, az általuk létreho
zott új világ minden tekintetben fölötte áll a „vén” Európának. Amerika, ha
gyományai szerint, a világot kívülről és felülről szemléli. Beidegződéseitől nem tud, 
küldetéstudatától nem is akar megszabadulni. A globalizáció uralkodó mintája a 
pazarló, az eredetileg a Nyugat-Európából kiinduló, majd az amerikanizmusban ki
csúcsosodó fejlődési modell. A  kapitalizálódó termelés alapja és mozgatóereje a ter
jeszkedésből, mások kiszorításából és legyőzéséből fakadó profit.

Sokan tekintik követendő világmodellnek hazánkban és régiónkban az Egyesült 
Államokat, mint a világ legerősebb és leggazdagabb államát, amely önmagát a világ 
leghatékonyabb és a leghumánusabb társadalmának tekinti. Az Egyesült Államok 
(kontinensnyi nagyságú szuperhatalom) 9,36 millió km2 területtel rendelkezik, a világ 
3. legnépesebb országa 250 millió lakossal. GDP-je 6374 milliárd dollár és az egy 
főre eső GDP-je igen magas, 24 681 dollár (1993). Katonai ereje a legnagyobb a vilá
gon, rendelkezik a nyugati technológiai fejlődés legmagasabb szintjével: az erre épülő 
fegyverzettel és az általánossá vált kommunikációval. A technikai fejlődés szinte 
hihetetlen fokára érkezett, az elektronikus információs társadalom küszöbére jutott el: 
a most kiépülő information superhighway (információs szuperországút) pedig az élet 
minden területét átfogja a 21. század elejére.

Az amerikai társadalom nagy értéke, hogy egy nemzetté olvasztotta a különböző 
nemzeti identitással rendelkező embereket; az országban a kisebbségek széles körű 
jogokkal rendelkeznek. Az amerikai állampolgár a hatékonyságot és célszerűséget 
mindenek fölé helyezi; nagy a problémamegoldó képessége, rugalmas az élet- 
felfogása, nagy az önbizalma. Az iskolában szerzett tárgyi tudása ugyan szerény, nem 
ismeri a világot és nem érdekli a világpolitika. Büszke arra, hogy amerikai, büszke 
szabadságára, demokráciájára, országa gazdaságára és nagyságára. Mélységesen és 
szentimentálisán amerikai hazafi, külsőségekben és gondolkodásban egyaránt. Az 
Egyesült Államokban, a világ legfejlettebb és leggazdagabb országában együtt van 
jelen a mérhetetlen gazdagság és a nyomor, a korlátlan lehetőségek és a reménytelen 
vegetáció, a magas kultúra és analfabétizmus, a modem orvostudomány minden 
csodája és a riasztó ellátatlanság, az amerikai álom, illetve az etnikai és a szociális 
törésvonalak mentén tehetetlen gyűlölet, a jövőnélküliség vad, alaktalan szorongása. 
Az egész világon itt a legmagasabb a börtönbüntetések száma. Az Egyesült 
Államokban211 millió ember kezében van fegyver. Következménye évente 38 000, fegyver
rel elkövetett gyilkosság.

Magyarországra, de Európa szinte minden országába (vagy talán a fél világra) nem 
elsősorban a rendkívül értékes modem amerikai irodalom és film legjava jut el a 
kultúra fogyasztóihoz. A magyar mozikban 5 film közül 4 amerikai, és ezekre telnek 
meg a filmszínházak. Nálunk is terjed a krimi, a horror, a jövőutópia, a heppeninges 
hazugságok, az álomgyár szelleme és értékvilága. A modem Amerika képe a magyar 
köztudatban illúziókra épül, ahol könnyen lehet boldogulni, az átlagos magyar 
tizenéves számára ez a tökély birodalma.

Japán, Kelet-Ázsia, Kína
Már jó ideje a világ legdinamikusabban fejlődő része a csendes-óceáni térség. E 

vonatkozásban a sajtóban és a közgazdasági szakirodalomban Japán és a „kistigrisek”
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térhódítása keltett rendkívüli érdeklődést és izgalmat. Japán a gazdaságban az 
amerikaitól gyökeresen eltérő civilizációs modellt alkalmazott és alkalmaz. A gaz
dasági hatékonyság növelése érdekében messzemenően figyelembe vették a nemzeti 
sajátosságokat. Mikyo Sumiya japán közgazdász ennek lényegét abban látja, hogy „a 
munkahely biztonságának rendszere tette lehetővé az új termelési technikák nagyobb 
társadalmi nehézségek nélküli átvételét. ” (Sumiya 1969: 218)

A 80-as évek eleje óta a délkelet-ázsiai gyorsan fejlődő országokban a gazdasági 
növekedés üteme háromszor akkora mint Nyugat-Európában vagy az Egyesült 
Államokban. Japán, Délkelet-Ázsia és Kína huszonötször többet fordított az alap- és 
a középfokú oktatásra mint a világ más államai átlagosan.

Csak a legutóbbi években kezdtek odafigyelni a kínai gazdasági csodára. Sokáig 
ugyanis elhomályosította a látást az emberi jogok eltiprása, a Tienanmen-téri vér
fürdő, valamint a környezetszennyezés elleni védekezés kínai elhanyagolása. 
Miközben a Szovjetunió szétesett, Oroszország és a szovjet utódállamok nagy 
részének gazdasága romokban hever, Kínában nem hagyták érvényesülni a 
glasznoszty és a peresztrojka szellemét. A kínai pártvezetés a politikai felépítmény 
orosz típusú (gorbacsovi) spontán demokratizálását felszámolta 1989-ben 
(Tienanmen-téri vérfürdő), érintetlenül megőrizték a pártállami típusú politikai rend
szert. Alapelvük a jövőre vonatkozóan is az, hogy a politikai hatalmat szigorúan 
kézben kell tartani, nem vezetik be a nyugati értelemben vett többpártrendszert és par
lamenti demokráciát.

A kínai modell másik eleme: teljes mértékben liberalizálni kell a magánvállalkozá
sokat (kis- és középvállalkozások) és a külföldi beruházások körét, beindítani a nagy 
gazdasági reformot az ország déli és tengerparti részén.

Európa
Európa strukturálisan összetett és megosztott, nemcsak centrum és félperiféria 

alapon választható szét a történelmi, gazdasági, társadalmi fejlettség és megkésettség 
alapján. Úgy is megkülönböztethető, hogy a fejlett demokráciák és piacgazdaságok, 
a kapitalista országok állnak az egyik oldalon és a volt szocialista országok a 
másikon. Az európai utak eltérő struktúrája a kultúrák eltérő jellege alapján is rend
szerezhető: megtalálható a puritán kultúra Eszaknyugat-Európában; a mediterrán 
kultúra Dél- és Délnyugat-Európában; a közép-európai az Elbától keletre a Krakkóig 
terjedő régióban; és van a kelet-európai, az említettektől keletre és délkeletre eső 
részeken.

Az Európai Unió és a NATO ügyei hosszú időre meghatározzák Magyarország 
helyét és szerepét a világban, minthogy az integráció az ország jövőjének alap
kérdése. A globális trendek hatása Magyarországra Európán, ezen belül főként az 
Európai Unión keresztül — áttételesen és direkt módon — érvényesül.

A reneszánsz kezdetén Európa gyűjtőhelye és egybeolvasztója volt a görög, a 
római, a germán, az angolszász hatásoknak, s e hagyományok az európai földrészen 
az arab és kínai vonásokkal is vegyültek. Földrészünkön az egymást termékenyítő 
hatások és kultúrák eltérően fejlődtek az idők során. Az ipari forradalom Nyugat-
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Európában kezdődött, később átterjedt az Egyesült Államokra és Japánra, s az 
októberi forradalom után a Szovjetunióban is tért hódított. Az eszmék és módszerek 
döntően Európából terjedtek el a világon: a politikai, filozófiai, vallási és gazdasági 
elméletek, kormányzási módszerek, öltözködés, sport és tömegkommunikáció.

A 20. sz. kezdetére az Egyesült Államok fölébe nőtt — az európai eszméken és 
mintákon nevelkedve -  a vén Európának. Az Egyesült Államok és Japán az „euró
paivá” válással és „európai” módszerekkel ért el szédületes sikereket. Az európai 
ember büszke kontinensünk nagyságára, hogy sok eszme, gondolat és szellemi pro
duktum: pozitív és előremutató eszmék és gyakorlati kivitelezésük innen indult el. 
Sajnos — tegyük hozzá -  az ordas és embertelen eszmék és kivitelezésük is. Európa 
világgazdasági, katonai, katonapolitikai súlya és kulturális befolyása az utóbbi fél 
évszázadban jelentősen visszaszorult Eszak-Amerikával és legnagyobb erőközpontjá
val, az Egyesült Államokkal szemben. Az EU 15 tagállamának népessége 1996-ban 
372,6 millió fő (beleértve a volt NDK 17 millió fős lakosságát). Az EU a világ leg
nagyobb kereskedelmi tömbje, 46 %-os a világkereskedelmi részesedése. A világter
melés 30 százalékát adja. 1993. január 1-jén az Egységes Európai Piac formális létre
hozásával eltűnt minden létező korlát a személyek, az áruk, a szolgáltatások és a tőke 
közösségen belüli szabad áramlása elől. 1993. november 1-jén a Maastrichti 
Szerződés életbelépésével a közösség megtette az első lépést a gazdasági és pénzügyi 
unió (EMU), valamint az egységes pénznem megteremtése felé, másrészt a politikai 
unió irányába. Európa már régen nem a világ élenjáró régiója. A gazdaság dinamiz
musát tekintve az Egyesült Államok és Kelet-Ázsia jóval megelőzi az öreg konti
nenst. Az 1989 utáni nyugat-európai útkeresések a világgazdaságban szűk látókörűek, 
Európa-centrikusak voltak eddig, és az EU részvételét a közép- és kelet-európai gaz
dasági modernizációban, illetve az unió kibővítését képtelenek voltak globális össze
függéseikben kezelni. Az Európát érintő globális tényező a „technológiai for
radalom, amely a világot mára az információs társadalom küszöbére juttatta. Azok az 
országok, amelyek nem képesek megfelelő választ adni erre a technológiai kihívásra, 
le fognak értékelődni.” (Inotai 1996: 515). Nyugat-Európa jelenleg vesztes pozí
cióban van, mert nem a jövő, hanem a múlt technológiájában erős, eközben nagy 
hátránnyal indult a számítógépekre és mikroelektronikára épülő új technológiai for
radalom megvívásában.

Az EU  továbbfejlesztése Európa egésze szempontjából döntő jelentőségű esemény. 
A szervezetnek egyszerre kell hatékonnyá és demokratikusabbá válnia. Az egyesült 
Németország Európa legerősebb hatalma. A német külpolitika egyik prioritása az 
európai integráció. Németország nemzetközileg nagyhatalom, de közel sem képes 
szuperhatalmi szerepre vállalkozni. Szerves része az Európai Uniónak. Az ország 
különleges specifikuma, hogy csak Európában, az egyesülő kontinenssel együtt lehet 
erős állam, Európa nélkül nem. Gazdasági, politikai és katonai szerepvállalását a 
kontinens közös erejével, annak vezető hatalmaként képes betölteni.

A gazdasági problémák súlyos társadalmi feszültségekkel járnak. A 70-es évek 
végén Nyugat-Európában a munkanélküliség még nem érte el az 5 százalékot. Ma 
Nyugaton és Keleten 10 % fölött van, Franciaországban és Németországban közelít a 
12 %-hoz, Spanyolországban 20 %. Az EU legtöbb tagállamában a 25 éven aluliak



Beszteri Béla 185 Műhely

körében átlagosan 25 százalékos az állástalanság. Ezzel szemben az Egyesült Álla
mokban 15 év óta változatlan, jelenleg 5,5 százalék, a fiatalok körében pedig 12 %, 
Japánban mindössze 2 %. Európa a színhelye a nyugdíjrendszerek, a társadalombiz
tosítások, az egészségügyi szociális háló kurtításának, a munkajogok szűkítésének, a 
munkanélküli-segélyek megnyirbálásának, a szociális segélyek csökkentésének is.

Fontos, hogy az Európai Unió a belső szerkezeti átalakulás révén alkalmassá 
váljon a keleti bővítésre. Az EU bővítésével a versenyképesség növelése a fő  szem
pont. A nyugat-európai közösség pozíciói folyamatosan romlanak az Egyesült Álla
mokhoz és Kelet-Ázsiához képest. Ennek két alapvető oka van: az EU tagállamaiban 
igen drága a munkaerő, másrészt a hatékonyság is igen alacsony. A költségek 
csökkentésének fő  útja a termelés egy részének Kelet-Közép-Európába való áthe
lyezése. Régiónkban a munkaerő jól képzett, másrészt a bérköltség ezzel nincs arány
ban, a magas munkanélküliség miatt is, és az évtizedek óta kialakult gyakorlatnak 
megfelelően keveset fizetnek a dolgozóknak. Pl. magyar-német összehasonlításban a 
magyarországi bruttó bérköltség csak egytizede a németországinak.

A közép-kelet-európai átmenet specifikumai, trendjei és alternatívái
A tervgazdálkodásból a piacgazdaságba vezető átmenet semmihez sem hason

lítható, egyedi folyamat. Történelmi előképei nincsenek, elmélete kidolgozatlan. A 
továbbiakban megkíséreljük tézis szerű tömörséggel bemutatni a régiónkban zajló 
átmenet főbb trendjeit, tapasztalatait, az általános jegyeket, az országonkénti speci
fikumokat, a lehetséges alternatívákat. Ezért a pontokban bemutatott jellemzőket 
időnként megtörjük a témakörhöz tartozó tények, adatok bemutatásával, 
értékelésekkel, majd folytatjuk a tézisszerű trendek ismertetését.

• Egész régiónk közös vonása, hogy a 20. században vagy lemaradt a nemzetközi 
fejlődés fő áramlatától, és így kiszorult a század eleji gyorsan modernizálódó, 
közepesen fejlődő országok felső sávjából (pl. Csehszlovákia, Magyarország), vagy 
súlyos elmaradottságából -  átmeneti fellendülés után -  nem tudott kitömi, és az 
államszocializmusok bukása után hosszú távon lemaradó országok maradnak: a szov
jet utódállamok többsége, Románia, Bulgária, Albánia.

• A rendszerváltással együtt járó gazdasági átalakulás mindenütt rendkívüli tár
sadalmi áldozattal járt. (Magas munkanélküliség, infláció, nyugdíjasok helyzetének 
ellehetetlenülése, a középrétegek lecsúszása vagy/és elszegényedése, társadalmi 
helyzetük biztonságának elvesztése.)

• A diktatúrából a demokráciába való átmenet békés, tárgyalásos, alkotmányjogilag 
szabályozott módja, mely térségünkben tömegesen ment végbe, mint módszer is 
világtörténelmi jelentőségű újdonság.

• A centrum-Európához való felzárkózáshoz a képviseleti demokrácia és a piacgaz
daság nem cél, csupán belépő, fontos eszköz.

• A nagy léptékű és fájdalmas átmenetben részt vevő országok közös vonása az is, 
hogy többségük kis ország, nagymértékben nyitott, gazdaságuk nem erős és fejlett, 
ezért a külső behatásokkal szemben sebezhető. A nyugati gazdasági, hitel- és 
kereskedelmi kapcsolatok során súlyos veszteségeket szenvedett el: a Nyugat bele
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hajszolta országainkat az adósságcsapdába, nagy haszonhoz jutott az adósság és ka
matok révén, olcsón privatizálta a gyárakat, megszerezte piacainkat, rendkívül ala
csony áron (a nyugati bérek egytizedéért) jutott képzett munkaerőhöz.

• Átfogó gazdasági és szociális képet adni, általános jellemzőket — az előzőkben 
bemutatottakon túl -  alig lehet találni, mert az átmenet folyamatában részt vevő 
országoknak különböző a történelmi örökségük: fejlettségi szintjük, vallásuk, 
értékrendszerük, kulturális hagyományaik, mentalitásuk, gondolkodásmódjuk.

Az egykori szocialista országok két fő csoportba oszthatók: 1. A haladók: a közép
európai országok és a balti köztársaságok. A haladókon belül is van egy élboly: 
Lengyelország, Csehország, Szlovénia, Magyarország, Szlovákia (gazdasági értelem
ben). 2. A mérsékelt ütemben átalakulók: az egykori Szovjetuniót alkotó államok (a 
baltiak kivételével), Románia, Bulgária és Albánia.

A Világbank átfogó tanulmánya (A tervtől a piacig, 1996) úgy véli, hogy 
évtizedeket vesz igénybe a szocialista tervgazdaságból a tőkés szabadpiacra tartozó 
nehéz átmenet, de a mégoly fájdalmas reformok halasztgatása csak ront a helyzeten. 
A nemzetközi pénzügyi szervezet ultraliberális megoldást követel: minél nagyobb 
fokú és gyorsabb a liberalizálás, a pénzügyi szigoron alapuló stabilizálás, a termelési 
szerkezetváltás és az intézményi reform, annál jobbak az eredmények. Sokkterápiát 
ajánl: a jövedelem- és esélykülönbségek növekedését, a szociális rendszerek 
leépítését.

A tőkevonzásban hazánk volt a fő kedvezményezett, de az előny csökken (1. a 
táblázatot). A The Economist Intelligence Unit (EIU) kutatócsoport szerint várhatóan 
Lengyelország, Oroszország és Csehország vonzza majd nagyobb mértékben a 
külföldi beruházókat. A prognózis szerint az ezredfordulóig akár évi 20 milliárd dol
lárnyi tőkebefektetés is várható a térségben.

Külföldi közvetlen tőkebefektetések 
(Millió dollárban)

1990-1995 1996-2000*
Albánia 202 583
Baltikum 1280 1890
Bulgária 412 1428
Csehország 5666 15 466
Lengyelország 7148 21 969
Magyarország 10 737 12 968
Oroszország 4400 26 960
Románia 933 4117
Szlovákia 775 2150
Szlovénia 501 3052
Ukrajna 574 1400
Egyéb államok 2600 7295
*Előrejelzés

Forrás: EIU
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• Régiónk országaiban a tervgazdaságból a piacgazdaságba való átmenet és a 
Nyugat felé orientálódás jelentősen előrehaladt. A közép- és kelet-európai országok 
aktív részesei a világpiacnak. Az EU-ba irányuló kivitelük már 50 %, ami csak 
tovább növekszik.

• A növekvő tőke- és know-how-bcáram 1 ás jelentős szerepet tölt be a kelet-európai 
országok növekedési potenciáljának erősítésében.

• Az államokat súlyosan érinti -  a másutt is jelen lévő -  szervezett bűnözés, a 
nemzetközi és hazai terrorizmus.

• A régiónak életképes társadalombiztosítási rendszert kell kialakítania. Az 
egészségügyi ellátás költségeit, a nyugdíjakat a biztosítók fizessék.

• Közép-Kelet-Európában a politikai változásokkal kialakult új biztonságpolitikai 
helyzetben a kockázat nőtt és a stabilitás is jelentősen csökkent. Ma a legkevesebb 
fenyegetést a katonai tényezők jelentik. Megoldást a biztonság olyan komplex 
megközelítése nyújthat, amely -  a katonai tényezők mellett -  kiemelt súllyal kezeli a 
politikai, gazdasági, szociális, emberi jogi és környezetvédelmi tényezőket. Ehhez az 
jelenti a garanciát, ha a térség országai is betagozódnak az európai és atlanti integrá
ciós szervezetekbe.

A Világbanknak a már említett, a Tervtől a piacig (1996) című tanulmánya az 
átmeneti gazdaságok jövőjének kilátásait tekintve meglehetősen optimista. A volt 
NDK tapasztalataiból kiindulva (a kelet-németeknek minimum 10 évre van szük
ségük a felzárkózáshoz) arra következtet, hogy a térség legfejlettebb országainak 
(Csehország, Lengyelország, Magyarország, Szlovénia) legkevesebb dupla idő szük
séges ahhoz, hogy elérjék -  megközelítsék az EU átlagát, ez legkevesebb 20 év alatt 
érhető el. Szerintem ennél jóval több idő kell.

Igencsak optimista jövőt előlegeznek meg nyugati szakértők, amikor arra számí
tanak, hogy számos kelet-közép-európai országban a következő néhány évben 4 és 7 
százalék között lesz a gazdasági növekedés. (International Herald Tribune, 1996. 
január 7.) A Deutsche Bank szakértői szerint Magyarországon is lendületes fejlődés 
indul be.

• Növeli a problémákat, hogy ismét lábra kapott a térségben a radikális, helyenként 
agresszív nacionalizmus. Az emberi jogok európai dimenziói nem kedveznek a konti
nens konfliktusai megoldásának és a demokrácia megerősítésének. Az első és 
második világháború utáni békerendezések során a nemzetközi rendet meghatározó 
hatalmak nem voltak érdekeltek a nemzeti kisebbségeket érintő kulturális jogok 
nemzetközi jogi elismertetésében. Csak a nemzetiségi személyek jogainak védelmét 
ismerték el, s a kollektív jogokat elhanyagolták. Az Európai Uniónak saját jövendő 
nemzeti identitása keresése során nem lehet csak a nemzetállamok szemüvegén 
keresztül szemlélni a folyamatokat, hanem elengedhetetlenül szükséges az államok 
multinacionális jellegét is elismerni (Pierre-Caps 1995: 221), és a kulturális jogok tar
talmát és szellemét a kollektív jogokra is kiterjeszteni.

Szlovákia és Románia ugyanolyan ellenséges magatartást folytatott az utóbbi 
évtizedekben is a magyarsággal szemben, mint az 1920-as években. A hivatalos po
zsonyi és bukaresti politika (ez utóbbi az 1996. novemberi romániai választásokig) a 
magyarokat ötödik hadoszlopként tartotta számon, a kisebbség nemzeti identitásának
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védelmében tett minden lépést a többségi állam szétzüllesztésére irányuló akciónak 
tekinti. Nem várhatjuk tehát, hogy a kisebbségvédő garanciák rövid távon 
beilleszkednek Szlovákia jogrendszerébe. Valóra váltásuk csak hosszú távon, vissza
esésekkel együtt járó folyamat eredménye lesz. Romániában az újonnan megválasz
tott politikai vezetők részéről kedvező fordulat történt. A demokrácia alapvető igénye 
a saját nyelven folyó oktatás, a kisebbségi nyelvhasználat. Aminek esélye van, az a 
demokrácia és az emberi jogok követelése.

Közös összeurópai, nyugat-európai és közép-kelet-európai alternatívák.
Közép- és Kelet-Európa országainak az EU-ba való fokozatos és tervszerű 

betagozódása hatalmas növekedési potenciált eredményezhet minden érintett ország 
részére. Versenyhelyzet-javító tényezőként jöhet számításba Európa pozícióinak 
alapvető, kedvező irányú megváltozásában: új piacokat jelent, rejtett termelékenysé
gi tartalékokat tár fel és dinamizál a régióban található képzett és motivált munkaerő 
és a bérszínvonal-különbségek kihasználásával, a termelő és szolgáltató kapacitások 
Közép- és Kelet-Európába telepítésével, valamint a földrajzi közelség, a jobb infra
struktúra, a közös kulturális értékek előnyeinek hasznosítása révén.

• Európa egészének jövője -  térségünk összefüggésében és Nyugat-Európa sorsá
nak kedvezőre fordulását vagy globális pozícióinak romlását tekintve -  többesélyes.

— Ha az EU felvállalja Közép- és Kelet-Európa modernizációs folyamatának finan
szírozását, egyszerre kettős célt ér el: megjavulnak az EU pozíciói a gazdasági világ- 
versenyben és megoldódnak a kontinens középső és keleti térségének fejlődési gond
jai: elindulhat egész földrészünk fellendülése; a régió pedig új erőforrásként 
emelőjévé válhat egy újra hatalmas, erős és összeforrott kontinens kiépülésének.

-  Ha Nyugat-Európa szűklátókörű marad, saját versenyadottságait is lerontja, 
térségünk pedig instabil helyzetű testként belső lázongások, újraszerveződő, 
rendteremtő diktatúrák tobzódásának színhelyévé válhat; ill. regionális vagy helyi 
nacionalista, etnikai, vallási szembenállások, országok közötti vagy polgárháborús 
konfliktusok színtere lehet.

• Csak a szuverén, egyenrangú európai államok önkéntes egyesülése révén, az őket 
elválasztó határok földrajzi-térképészeti fogalommá degradálásával érhető el, hogy a 
közép-európai országokat szorongató etnikai konfliktusok kiiktathatók legyenek a 
szomszédi kapcsolatokból.

Összeurópai megatrendek
• Az európai országokat a kölcsönös egymásrautaltság köti össze. A közép- és kelet

európai országok és a balti köztársaságok integrálódása az EU-ba az új évezred első 
évtizedében befejeződik, modernizálódásuk is jelentősen előrehalad. Az Európai 
Uniós bővülés tovább tart, lehetséges, hogy 2020 előtt már Oroszország, Ukrajna és 
más volt szocialista országok is tagjai lesznek az integrációnak.

• A közép-európai államok és a balti köztársaságok fokozatosan az ezredfordulóra, 
ill. a 21. század elejére a NATO tagjaivá válnak. 2020-ig már eldől: szükség van-e 
még a NATO-ra.
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• A közös valuta- és pénzügyi rendszer csak a 21. század elejére épül ki, két- vagy 
háromlépcsős rendszerben. Lehetséges, hogy nem válik időtállóvá, a tárgyalt időszak 
vége felé akár fel is bomolhat.

• Egységes külpolitika kialakítása -  a tagállamok nemzeti érdekkülönbségei miatt -  
nem várható.

• Az Európai Egyesült Államok, mint a tagállamok integrációjának alkotmányos 
formája aligha jön valaha is létre.

• Európa nagy erőfeszítésekkel a globális hatású technológiai forradalom kihívá
saira végül is megtalálja a szükséges választ, de indulási hátránya miatt az élenjárókat 
utolérni nem tudja, az élboly közelében azonban meg tud kapaszkodni.

• Nyugat-Európa magas jóléti rendszere és életminősége, az élet kellemessége igen 
nagy hátrányt jelent a gazdasági célirányosság, hatékonyság, versenyképesség terén, 
ezért 2020-ra már vívmányainak jelentékeny részét leépíti. Ugyanakkor a civilizáció 
mai szintjén sem a nyugati, sem a keleti országokban nem érvényesülhet olyan 
klasszikus liberális politika, amely a szociális állami funkciókat teljesen és véglege
sen megszüntetné. Ez ugyanis súlyosan veszélyeztetné a társadalmi stabilitást.

• Európa világgazdasági helyzetének romló állapota a technológiai versenyben 
tapasztalható lemaradásában, az innovatív technológiák szabadalmaztatásának terén 
érzékelhető minimális részesedésben jut kifejezésre.

• A fizetésekben, a munkanélküliség arányában, a szociális juttatásokban még 
sokáig megmarad a szakadék a kontinens két fele között. Az alapvető, még meg
maradt szociális vívmányok egységesítése az EU hosszú távú feladata.

• Az unió bővülése után a munkaerő nagyarányú vándorlása indulhat el Közép- és 
Kelet-Európából. Megfelelő eljárással kell majd kezelni a szabad költözködést, 
munkavállalást közösségi szabályokra hivatkozva kérő emberek tömegét.

• Európában a migráció hatására megnövekszik a nacionalista, fajvédő, elzárkózó, 
védekező mozgalmak szerepe. Az ilyen szélsőséges mozgalmak, pártok és politiku
sok a választók egyre nagyobb táborának rokonszenvére és támogatására találnak.

• Hosszú távon az integrált Európa Nyugat- és Közép-Kelet-Európa gazdaságának 
egészét együttesen erősíteni fogja.

III. Hová jut a világ a 21. század elején?
Globális méta- és megatrendek

A jelenlegi tőkés gazdasági világrend összességében ma inkább követendő mint 
taszító példa, követendő gyakorlat -  minden hibájával együtt -  a világ elmaradott 
régióiban, pl. Latin-Amerikában vagy a közép- és kelet-európai új demokráciákban.

II. János Pál pápa nyilatkozataiban az egész emberiség jövőjére figyelve erkölcsi
leg elítéli a tulajdoncentrikus önzésre, az anyagi érdekek elsődlegességére épülő ka
pitalista rendszert. Az emberi fejlődés önpusztítása elleni erkölcsi fellépés nagy 
igazságokat tartalmaz és tiszteletre méltó. Mindez azonban nem több, mint jó  
szándékú utópia. A valóságban, a létező gyakorlatban nem található és nincs is rá 
belátható időn belül semmi remény, hogy kialakulna a társadalomnak az az ideáltí
pusa, ahol a tőke a keresztény-közösségi érdekeket, a krisztusi egyenlőséget többre



Beszteri Béla 190 Műhely

tartaná, mint a saját profitját. Fájdalmas, de tény, hogy minden sikeres modernizációt 
a tulajdoncentrikus önzés sokkal sikeresebben képes előre mozdítani, mint a 
keresztényi szeretet.

A jövő új modelljére van szükség, amelyben ne az ember szolgálja a gazdaságot, 
hanem fordítva: a gazdaság az embert. A ma uralkodó profítközpontú szemlélettel 
szemben új megközelítésre van szükség: a gyorsan növekvő, versenyképes ázsiai 
országokban is szükség van az élet humanizálására: a gazdasági növekedés után 
elengedhetetlen a demokrácia kiépítése, az emberi jogok és a jólét megszilárdítása. 
Olyan világrendre van szükség globalizálódó világunkban, amelyben érvényesül a 
demokrácia, megvalósul a társadalmi-gazdasági esélyegyenlőség.

Még egy évvel ezelőtt is úgy tűnt, hogy Kelet-Azsia megállíthatatlanul gyors gaz
dasági lendülete tovább tart, és a 21. század első évtizedeiben akár át is veheti a 
világfejlődés motorjának szerepét, s az ázsiai modell lehet a minta a hanyatló euróat- 
lanti világgal szemben. Aztán 1997 őszén -  év végén egész Kelet- és Délkelet-Azsiát 
súlyos válság rázta meg, s egyszerre szertefoszlottak az addigi sikerek. Persze az ázsi
ai térség enélkül is rengeteg bizonytalansági problémát rejteget: Oroszország, Kína, 
Japán és India mélyreható gazdasági-politikai átalakulás gondjaival küzd, s a 
küzdelem kimenetele egyáltalán nem kódolható előre.

Hongkong, Dél-Korea, Thaiföld, Malajzia, a Fülöp-szigetek és Indonézia a modellváltás 
gondjaival találta szembe magát. Az elmúlt 30 év gazdasági fejlődése igényli a tekin
télyuralmi rendszerek felváltását egy működő valódi demokratikus rendszerrel. A 
politikai-katonai oligarchiák feudálkapitalizmusa, az állammaffiaként működő 
bankok rendszere vagy például az indonéziai diktatúra és az elnök* rokonsága, baráti 
köre által kézben tartott nagyvállalatok és bankok rendszere összeegyeztethetetlen a 
globális világ követelményeivel.

A problémák másik gyökere a sajátos Japán helyzet. A szigetország 1990 óta 
recesszióval küzd. A japán ingatlanpiac csődbe jutott: leestek a telekárak, a felvett 
kölcsönöket nem tudták visszafizetni, a részvényárak zuhanórepülésbe kezdtek, a 
pénzintézetek alaptőkéje vészesen megfogyatkozott, s a bankok sorra csődbejutottak. 
A régió válsága a japán mozdony kisiklásával vált nyilvánvalóvá. A japán tőke a glo
balizációnak csak egyik oldalán volt globalista: nagyvállalatai behálózták az egész 
világot, de otthon nem engedték be a nyugati partnereket. A globális tőke cselhez 
folyamodott: ha nem engedik be Japánba, bejön a hátsó ajtókon, a kistigriseket és a 
fejlődő országokat küldte a padlóra. Ezzel Japán legfőbb exportpartnerei kerültek 
csődbe. A délkelet-ázsiai vállalatok túl sok hitelt vettek fel. Nemzeti valutájuk 
felülértékelt állapotban volt még akkor, így igen olcsón jutottak hitelekhez. A 
hiteleket jórészt improduktív vállalkozásokba fektették, s most a felvett pénz több
szörösét kellene visszafizetni. Az amerikai és az IMF mentőakciók a hitelezők kimen
tését szolgálják.

Az érintett országokban a gazdaság összeomlásának következményei az óriási 
áremelkedések, a társadalombiztosítás, az állami szociális gondoskodás hiányában a 
munkanélküliség több milliós nagyságrendje mellett a földönfutóvá váláshoz is

* A kézirat az 1998. májusi indonéziai események előtt került nyomdába (a szerk.).
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elvezetnek. Egymást érik a lázongások és munkásmegmozdulások. Az ázsiai modell 
csődjét az elit és a lakosság megaláztatásként élik meg: kénytelenek fogadni az IMF 
diktátumait. Japán most arra kényszerül, hogy a globalizáció igényelte új pénzügyi
gazdasági rendszerre térjen rá. A lecke túl nagy: amíg Japán nem hozza rendbe saját 
szénáját, Kelet-Délkelet-Ázsia sem fog talpra állni.

További nyugtalanító fejlemény, hogy Hongkongban, Kelet-Ázsia egyik legna
gyobb tőzsdéjén összeomlott a Kínai Köztársaság vállalatainak piaca is: árfolyamuk 
csak az első 3 napban 30 százalékkal zuhant.

Az ázsiai válság még korántsem ért véget, félő, hogy tovább fog terjedni. 
Leginkább Kína, Hongkong, Oroszország és Brazília van veszélyben, de lehetséges, 
hogy bajba kerül Lengyelország, India, Pakisztán, Peru, Dél-Afrika, Venezuela és 
Görögország gazdasága is.

A tanulság így összegezhető: a globális nemzetközi pénztőke nem ismer határokat, 
érzéketlen a nemzeti hagyományok iránt, nincsenek erkölcsi skrupulusai. Egyelőre az 
euro-amerikai értékrend győzedelmeskedett, s ma úgy tűnik, hogy uralma alá hajtja 
az egész világot.

Globális méta- és megatrendek a 21. században
A felvázolt trendek egyidejűleg tartalmaznak pozitív és negatív elemeket, még egy- 

egy azonos trenden belül is. Ez a természeti és társadalmi jelenségek és folyamatok 
kibontakozásának többesélyes jellegéből, ellentmondásos természetéből adódik. A 
jövő alternatív lehetőségeket, számos előre nem látható történések bekövetkezését is 
magába foglalja.

• A piacgazdaság fölénye a tervgazdálkodással szemben vitathatatlan ténnyé vált, 
miközben a tervezés számos országban sikerrel alkalmazott gyakorlat. A világ túl
nyomó része a piaci rendszerben él és tevékenykedik.

• A legjelentősebb globális jelenség a technológai forradalom, amely a világot 
globális informatikai társadalom küszöbére juttatta.

• Fokozatos átállás megy végbe az ipari termékek gyártásától a szolgáltatások 
fejlesztésére. A szolgáltatásra átálló országok előnybe kerülnek az iparosodottakhoz képest.

• Az államszocialista modernizációs kísérlet összeomlásával versenytárs nélkül 
maradt tőke éhsége megnőtt: miközben a profitok és részvényárfolyamok soha nem 
látott magasságba emelkedtek, fellendülés és sikeres gazdálkodás esetén is fokozzák 
az elbocsátásokat. A tőke megszüntette társadalmi kötelezettség-vállalását, csakis a 
profitnövelés vezérli.

• A pénzügyi manipuláció fontosabbá vált az új javak termelésénél.
• A földgolyó gazdagabb és szegényebb társadalmai, továbbá a gazdag országok 

gazdagjai és szegényei közötti szakadék egyre mélyül. Az emberiség több mint egy 
negyede rosszabbul él, mint 10 évvel ezelőtt. Az ENSZ Fejlesztési Programjának 
(UNDP) jelentése (1996) szerint 358 dollármilliárdos él a földön és vagyonuk több 
mint azoké a szegényebb országoké összesen, ahol az emberiség 45 százaléka él. A 
világ 15 országában volt látványos gazdasági fejlődés az elmúlt 3 évtizedben, ám 89 
országban 1,6 milliárd ember továbbra is rosszabb gazdasági helyzetben van, mint 10
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évvel ezelőtt. Szomorú tény a szegény Dél és a gazdag országokon belül élő 
szegények iránti közöny és érdektelenség.

• Kezelhetetlen problémák maradnak a liberális kapitalizmus feltételei között a 
bűnözés, a kábítószerezés, a családok felbomlása, a szegénység és az éhezés.

• A politika és a gazdaság kíméletlen végzetszerűséggel sújt le a kisemberre. Soha 
ilyen védtelen nem volt háború, elbocsátás, törvénymódosítás, rendszerváltoztatás és 
határmódosítás ellenében.

• A kormányok szerepe a gazdaságban csökken, de jelentős marad a követendő 
stratégia meghatározásában: biztosítják a piac működésének keretét megszabó 
alapvető jogi és infrastruktúrát. Felelősségük növekvő mértékű a társadalmi rend biz
tosításában, a hátrányos helyzetűek támogatásában.

• Az euro-amerikai világ népessége egyre kisebb arányú lesz a világon, politikai, 
katonai és gazdasági hegemóniája veszélybe kerülhet.

• A 20. század az Egyesült Államok évszázada volt. A 21. század első évtizedeiben 
is várhatóan megmarad vezető szerepe a világon.

• Az Egyesült Államok kulturális terjeszkedése és befolyása tovább növekszik: 
tömegkultúrájának népszerű, legalacsonyabb szintjeit és alkotásait sikeresen terjeszti, 
mintáit világszerte utánozzák, követik.

Ami Kínát illeti, az egész világot veszélyeztető lehet a katasztrófa-forgatókönyv meg
valósulása:

a. ) A kapitalizálódással járó fejlődés szétfeszítheti a rendszer kereteit, Kína pol
gárháborús válságba jut.

b. ) Céljait megvalósítani nem tudó óriásként sértődötten, agresszív külpolitikába
foghat.

• Létrejön egy kínai-japán kereskedelmi összefonódás a közös gazdasági világu
ralom megszerzése érdekében.

• A sokpólusú világban módosul a kis országok mozgástere. Jellemzőik: a 
sebezhetőség, függőség a nagy világgazdasági központoktól, érdekeiket nem, vagy 
csak kivételesen veszik figyelembe.

• A kapitalizmus ipariból fogyasztói-szolgáltató jellegűvé válva, az elektronikus - 
információs forradalom következtében újabb szakaszba kerül; fő jellemzője az, hogy 
a szaktudás lesz a legfontosabb termelőeszköz. A digitális informatika — történelmi 
összehasonlításban — a szövőgépnél és a gőzmozdonynál is jóval nagyobb társadalmi 
forradalmat okoz: elvezet a tudás világtársadalmának magas szintjéhez, de csak az 
alapos szaktudással és szellemi képességekkel rendelkezők körében.

• A jövő rendszere egyre inkább az egyéni tudásra látszik épülni. Ez mozgékonyabb, 
változóbb és egyénibb „tulajdonformán” fog alapulni, a szellemi tudáson, a 
szakértelmen, a hozzáértésen.

• A világméretű elektronikus háló kétségtelenül segít a helyes döntésekben, de nem 
megváltás. A technika csak egy lehetőség, követhető értékek és morális elvek nélkül 
önmagában sehová sem vezet. A társadalomnak kell képesnek lenni arra, hogy az 
információk között válogasson és azokat helyesen befogadja.

• Az információs társadalom 2020-ra végrehajthatja az emberi történelem legna
gyobb forradalmát, új digitális világgazdaságot teremtve. Átalakulnak a társadalmak:
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a sikeres digitálisokra és az azzal nem rendelkezőkre, az ahhoz nem értők tömegeire. 
Az országok kettészakadása is új alapon megtörténik: ahol elhanyagolják az informá
ciós társadalom anyagi és szellemi kifejlesztését, menthetetlenül leszakadnak, 
kiszorulnak a világfejlődés fő vonalából. A digitálisan gazdag országok pedig gaz
dasági, politikai és katonai hatalommal rendelkeznek. Új civilizáció jön létre a gaz
daság, a politika, a kultúra és a hétköznapi élet minden területén. Szakmák egész sora 
válik szükségtelenné, számos, ma még virágzó beosztások munkáját végzi el a 
számítógép. Új munka után kell majd nézni a kiszorulóknak, amit már otthon is el 
lehet végezni, vagy számítógépes távoktatással lehet megszerezni az egyetemi 
diplomát.

• A jövő alapja az oktatás, művelődés. A szakképzetlenek az elektronizált hétköz
napok világában teljes társadalmi zuhanást szenvednek el: nem lesz számukra munka. 
Teljes lesz a társadalmi leszakadásuk, az ilyen fiatalok a dühöngő, törő-zúzó, értel
metlenül romboló anarchista tömegek táborát szaporítják.

• A globalitás és a versenyképesség varázsszavára hivatkozva a társadalmi kon
szenzus felbomlását segíti elő a rendkívüli gazdasági és politikai következményekkel 
járó, veszélyesen rövidlátó, a primitív kapitalizmusba visszaeső állapot: a szociális 
juttatások szinte teljes felszámolására irányuló kísérlet és erősödő gyakorlat, ill. az 
ezzel szembeni tömegellenállás.

• A 19. század a mechanika, a 20. a fizika évszázada volt, a 21.-ben az orvostu
domány, a genetikai kutatásokon alapuló növénytermesztés és állattenyésztés hatal
mas fejlődése várható. Óriási lehetőség és súlyos veszélyforrás is, az élettudományok 
képesek lesznek az emberi személyiség teljes megváltoztatására és az egész élővilág 
csodálatos rendjének befolyásolására.

• A hagyományos közkultúra leépül, helyébe új, digitális kultúra lép a virtuális világ 
örömszerző, mesterséges izgalmat keltő technológiájának megfelelően. A kultúra is 
megaüzletté vált, a pénz által irányított ízlés terrorja vette át a hatalmat; a kultúrát a 
teljesen kommercializálódott művészetek és tömegkultúra uralja, a gondolkodást, a 
kritikai érzéket kiszorítja, a passzív befogadásra, a szórakoztató látványra és izga
lomra beállított, a lakosság alacsony műveltségi szintjére építő, s azt kiszolgáló 
kultúripar térhódítása megy végbe.

• Válaszul a kultúra, az életformák globális egysíkúsítására és jellegtelenségére, 
erősödő a hiányérzet és az igény a közös lelkiség, a nemzeti-kulturális identitás, a 
szőkébb pátria együtt megélt élményei, a szuverén véleményalkotás lehetősége, a 
személyes találkozások, társkapcsolatok, a helyi, regionális hagyományápoló ren
dezvények, fesztiválok, tehát a nemzeti kultúra mentális kohéziója iránt.

• Ahogy a tudomány(ok)ba, úgy a vallás(ok)ba vetett bizalom is drámaian csökken. 
A tételes vallás hanyatlása és az egyházak csökkenő szerepe a fejlett Nyugaton már 
hosszú ideje tartó és a jövőben is folytatódó tény. Az egyházak akkor kerülhetik el a 
kiüresedés és hívőnélküliség veszélyét, ha híveiknek megadják a közösséghez tar
tozás örömét; ha a társadalom előtt olyan értékeket jelenítenek meg, amelyek 
nagymértékben eltérnek az egyéni érvényesülés és az anyagi haszon elvére épülő ka
pitalizmus szellemiségétől; ha építenek az általános emberi szolidaritás eszményére is.

• Ugyanakkor az egyre fokozódó extrém hedonizmus, individualizmus és szaba



Beszteri Béla 194 Műhely

dosság ellenhatásaként Irvin Kristol amerikai konzervatív filozófus „egy agresszív 
vallásos öntudatra ébredést” prognosztizál. „Csak azt nem láthatja előre senki, hogy 
milyen formát ölt ez az újjáéledt vallási impulzus. ” (Kristol 1996: 72)

• Nem kizárt a civilizációs megrázkódtatások, az iszlám és a kereszténység, ill. a 
tradíció és a modemitás hívei közti konfliktusok fellángolása.

• A fejlett ipari országok lakossága mindjobban elöregszik (Németország, Japán), 
ami növeli az egészségügyi kiadásokat. A versenyképesség fenntartása érdekében 
drasztikusan korlátozzák az egészségügy finanszírozását. A nyugdíjkorhatár 65-70 
évre emelkedik, a munkanélküliek aránya csökken. A szegény országok lakói vi
szonylag fiatalok maradnak. Több nő dolgozik mint korábban, még több lesz a fel
boruló család és az egyedülálló nő.

• Az egészséges életmód, a hatékonyabb életvitel a növekedés motorjává válik, az 
életszínvonal javulásának egyik fő forrásává lesz. Az élet minősége egy nemzet gaz
daságának megállapításánál a GDP értékével azonos súlyú tényezővé alakul.

• Az orvostudomány hatalmas fejlődésével új remények nyílnak az AIDS és a rák 
leküzdésében, ugyanakkor a szegénység növekedésével korábban már leküzdöttnek 
hitt betegségek, pl. a tüdőbaj, malária újra támadnak. A környezetszennyezés fokoz
za az allergiás megbetegedéseket, s új, eddig nem ismert kórokozók támadnak.

• A biztonságosabb életfeltételek hiánya és a tömeges nyomor miatt, a jobb élet- 
feltételek reményében mind nagyobb méreteket ölt a fejlettebb térségekbe irányuló 
migráció, amely minden földrészt érint. A tömeges migrációban érintett országokban 
multikulturális társadalmak alakulnak ki. Hatására tömegessé válik a másság elu
tasítása és az idegengyűlölet; szaporodnak a bevándorló közösségek és intézményeik 
elleni erőszakos akciók. A kormányok -  a hazai lakosság szándékaival egyezően -  
egyre inkább korlátozzák a bevándorlást, leengedik a gazdasági vasfüggönyt.

• A radikális nacionalizmus növekvő aktivitása korunk tragikus ténye. A fel
erősödött nacionalizmus, törzsi-politikai konfliktusok, etnikai-vallási szembenállások 
gyakorta vezetnek a 21. században is vérontáshoz, etnikai tisztogatásokhoz, tömeges 
áldozatokat szedő polgárháborúkhoz.

• A nemzetközi terrorizmus a jövő század egyre több áldozatot hozó veszedelme. Ez 
a harc végső, kétségbeesett formája, amely teljesen vétlen embereket is sújt. Nagyobb 
fenyegetést jelent a világbékére, mint a hagyományos hadseregek.

• Az emberiség a globális veszélyek világába érkezett: a Föld egyetlen, oszthatatlan, 
káoszba zuhanó veszélyzóna. Az anyagi és gazdasági növekedés intézményesült eről
tetése, az ún. „fejlődés által előidézett klímaváltozás” (széndioxid-kibocsátás, túlzott 
iparosítás, a közlekedés által előidézett környezetszennyezés, termőterületek elsi- 
vatagosodása, túlhalászás, ökológiai egyensúly megbomlása), az üvegházhatás és a 
népességrobbanás, a nyugati civilizáció kialakult fogyasztói életmódja az egész 
emberiséget a globális katasztrófa közelébe sodorja. Azonnali és drasztikus bea
vatkozást sürget a vezető politikusoktól, a gazdasági csúcsokon álló szakemberektől: 
a helyzet veszélyeinek tudatosítását és a cselekvés irányainak megjelölését a tömegek 
körében. Globális erőforrás-válság 2020-ig nem várható, de súlyos regionális és 
nagyvárosi veszélyhelyzetek bekövetkezhetnek. A bizonytalanabbá váló időjárás, a 
globális felmelegedés és a népességnövekedés hatására bekövetkezik a mezőgaz
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dasági termelés stagnálása (csökkenése), az élelmiszerhiány és az árak drasztikus 
emelkedése, amit a pénzügyi spekuláció is fokozni fog. Afrikában ketyeg a demográ
fiai bomba. Megapoliszok a fejlődő világban: újabb kezelhetetlen konfliktusforrás 
vagy megoldás? Fiatal és szegény, szakképzetlen emberek tömegei a „bádogvárosok
ban”, infrastruktúra hiánya, fertőzések, környezetszennyezés, etnikai viszályok, a 
bűnözés fellegvárai.

IV. A globális trendek hatása Magyarországon

Ezeréves történelmünk jövőbe is mutató nagy tanulsága: sohasem szakadhatunk el 
büntetlenül a kor világpolitikai realitásaitól. A kisebb nemzetek mindig is a 
világhatalmi politizálás egyfajta játékszerei voltak és azok is maradnak. A napi ki
csinyes torzsalkodás helyett célravezetőbb távlatokban gondolkodni. Érdemes meg
tanulni, hogy és mikor kell bezárni kapuinkat a számunkra káros külső nagyhatalmi 
és szomszédi törekvések előtt, s kinyitni kapuinkat minden előtt, ami hasznos és 
hazánk érdekeit segíti.

Magyarország stratégiai esélyei
A globális trendekből Magyarország számára az a következtetés adódik, hogy a 

nemzetközi gazdasági-technikai-demokratikus mozgások fő  útvonalának nyomvo
nalán kell haladnunk. Megtanulva és átvéve a világtól azt, ami élenjáró és hatékony 
a gazdaságban és a technológiai haladásban. Fel kell zárkóznia a magyar társadalom
nak a 21. századot meghatározó értékrend legmodernebb trendjeihez.

A jelen helyzet a magyar jövő szempontjából biztató reményeket hordoz: 
meghívták hazánkat a biztonságot nyújtó NATO-tagállamok sorába, s a meghívásra a 
népszavazáson résztvevők döntő többsége igennel válaszolt. Közelebb jutottunk 
ahhoz, hogy majdan -  az elsők között régiónkból -  Magyarország is csatlakozhasson 
az Európai Unióhoz. Térségünkben ma hazánk gazdasága, politikai rendje és belpoli
tikai hátországa a legszilárdabb. Az ország elindult a világgazdaságba és a nagy 
demokratikus politikai rendszerekbe való integrálódás irányába. A NATO-tagság és 
az Európai Unióhoz való csatlakozás hazánk jövőjének alapkérdése, mely hosszú 
időre meghatározza Magyarország helyét és szerepét a világban. Ha élünk a 
lehetőséggel, jó esélyeink vannak arra, hogy majdani EU-tagként szilárd demokrá
ciában és fejlett gazdaságban élve felzárkózzunk Nyugat-Európához.

Persze ettől még messzire vagyunk. A magyar gazdaság teljesítménye az egy főre 
jutó GDP-t tekintve 37 százaléka az EU átlagának. A legoptimistább előrejelzés 
szerint is 28,5 év alatt érhetjük el az EU átlagát. Ennek az lenne a feltétele, hogy 
hazánkban a GDP növekedése elérné éves átlagban az 5,5 százalékot, mialatt az EU- 
tagállamoké csak 2,5 % lenne. (Kopint-Datorg Rt., 1997). Magam a 30-35 év közöt
ti időtartamot prognosztizálom -  ha minden jól alakul — elérhetőnek.

Túljutottunk a rendszerváltás első, átmeneti — stabilizációs szakaszán. A 
demokratikus intézményrendszer hazánkban kiépült, szilárd és működőképes. A ma
gyar gazdaság is túljutott a gazdasági rendszerváltás szakaszán. A pénzügyi stabi
litás hozta létre a reálgazdaság növekedését. A gazdaságot ma már a döntő részben 
magántulajdonon alapuló piac mozgatja, képesek vagyunk már igazodni a világgaz
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daság áramlatához. A GDP 50 százalékát a hazai magántulajdonú cégek, 30 száza
lékát pedig a külföldi tulajdonban lévő vállalatok állítják elő.

Versenyképességünk azonban még labilis, nincs okunk semminemű önelégültségre, 
elbizakodottságra, de ugyanígy alaptalan minden fanyalgás. A magyar társadalom 
közösen létrehozott, nagy áldozatok árán megszületett teljesítménye reménytkeltő, 
biztató hazánk és az egyes emberek távlatos jövője szempontjából.

Magyarország jó példa arra, hogy a tőke ott ruház be leginkább, ahol biztonságban 
érzi inveszticióit. Ezért van az, hogy a rendszerváltó országok közül hazánkba jött a 
legtöbb működőtőke. A külföldi beruházások nekünk is hasznot hajtanak. A kor
mányzat támogatja a beszállító szektort.

Magyarország 1990-ben még a világ legeladósodottabb országai közé tartozott, 
mára pedig a közepesen eladósodott országok csoportjában található. Az elmúlt két 
évben (1996, 1997) a magyar valuta teljesen konvertibilissé alakult -  először az 
1929—33-as gazdasági világválság óta. A magyar gazdaság talpraállásával, 
megerősödésével teret nyert a magyar tőkeexport, elsősorban Romániába (2 és fél 
ezer vegyes vállalat, a tőkekivitel 20 millió dollár).

Magyarországon a sikeres stabilizáció megteremtette a tartós gazdasági növekedés 
feltételeit. Kedvező külső és belső feltételek esetén arra is remény van, hogy a 
következő 10 évben 4,5—5 százalékos gazdasági növekedési ütem mellett akár két és 
félszeresen is meghaladjuk az Európai Unió növekedési átlagát. 1997-ben a rend
szerváltás óta először a munkavállalói reáljövedelmek is növekedésnek indultak. 
2000-re az infláció 10 százalék alá kerülhet. Bízhatunk abban, hogy a ma még igen 
kicsi hazai nagyvállalkozói kör valamelyest erősödik, a kis- és középvállalkozói réteg 
stabilizálódik. Kialakul egy elég nagy bedolgozói réteg is. Mindezek eredményeként 
a reáljövedelmek és a lakosság fogyasztása kezdetben évi 2,5-3 százalékkal, később 
akár 4 százalékkal is emelkedhet átlagosan.

Lassan túljutunk az átalakulás nehezén, a rendszerváltás konszolidációs szakaszá
ba érkeztünk. Megnyílt az esélye annak, hogy a gazdasági élénkülés hasznából hosszú 
távon majd a társadalom többsége is részesülhet. Kétségtelen ugyanakkor, hogy a 
kedvezőbb hatások a hétköznapi tapasztalatokban csak később, és társadalmi réte
genként, sőt családonként is csak nagy eltérésekkel érvényesülnek. S lesznek nem 
kevesen, akiknél sohasem. A magyar kapitalizmus érzékelhetően működőképesebbé 
válik, de nem lesz szolidárisabb, igazságosabb és humánusabb, hiszen nem ez a ter
mészete.

A 21. században felértékelődik majd a szellemi munka, mert az ipari technológiák 
felgyorsult fejlődése ezt követeli meg. Magyarországon is elérhető stratégiai cél a 
tudás alapjaira épülő társadalom megteremtése, s ehhez jók a magyar esélyek.

Lehetséges magyar jövőszcenáriók a 21. század első évtizedeiben
A tudományos előjelzés leginkább bevált útja és módszere a többféle szcenárió, az 

egymástól minőségileg különböző jövő változatok feltárása. Magyarország 21. század 
eleji (2020-ig tartó) jövőjét a következő lehetséges modellekben vélem prognosz
tizálni.
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I. Sikerorientált jövőmodell
A jelen tendenciákból az következik, hogy Magyarországon remény van tartós fel

lendülésre, jobban fognak menni a dolgok, több ember számára jöhetnek el végre si
keresebb) évek. Arra van biztató remény, hogy a növekedésorientált gazdaságpoliti
ka és Magyarország ismét visszanyert regionális vezető szerepe, az ország élenjáró 
tőkebevonási képessége, a nagyszabású fejlesztési programok, a mielőbbi 4-5 száza
lékos, dinamikus gazdasági növekedés hozzájárul ahhoz, hogy a magyar lakosságból 
mind többen érzékeljék saját helyzetük kedvezőbbre fordulását. Ennek ered
ményeként tartósan nő az életszínvonal és a fogyasztás, oldódnak a felhalmozódott 
feszültségek, problémák. Ennek feltétele a hazai tudatos irányító, cselekvést és a gaz
dasági növekedést elősegítő nemzetközi környezet.

A gazdasági átalakulás várható társadalmi hatásaként erősödni fognak a kapitalista 
társadalmi-gazdasági rendszerre jellemző új viselkedési normák. A lakosság körében 
erősödik a teljesítményelv, a vagyongyarapodás igénye, felértékelődik a takarékosság 
és az öngondoskodás szerepe.

A program sikere esetén a középrétegek helyzetének romlása megállítható lesz. Jó 
esélyünk van arra, hogy a magyar gazdaság csatlakozzon az európai erős közép
mezőnyhöz.

II. Köztes modell: küzdelem a vadkapitalizmus megszilárdulása ellen
Kapitalizálódásunk jelenbeli tartalmi jegye a vadkapitalizmus jelenségegyüttese, 

ami nem maradhat meghatározó sajátja a 2020-as Magyarországnak. Ez az emberileg 
elviselhetetlen és tarthatatlan karakter egyidejűleg veszélyezteti országunk és régiónk 
társadalmi és politikai stabilitását, a félelem nélküli, normális emberi életet. A vad
kapitalizmus nem tudományos kategória. Kifejeződik benne a társadalom több
ségének a rendszerváltáshoz és a kapitalizmushoz fűzött várakozásaiban, illúzióiban 
való csalódása. A vadkapitalizmus az átlagember által kritizált rendkívül negatív 
jelenségegyüttes, pl. a fellazult gazdasági morál, a szélsőséges jövedelmi és vagyoni 
különbségek, a közbiztonság súlyos hiánya, az ököljog uralkodó szerepe és még sok 
minden, a társadalom közérzetét joggal irritáló negatívum. Sajnos azonban, a fejlett, 
civilizált kapitalizmus is nagyon vad tud lenni. Amit az emberek jelentős része ma 
kifogásol, sérelmez, az nem ritkán a tőkés rendszer lényegi eleme.

Elérendő cél, hogy emberi normák és humanizált kapitalizmus jöjjön létre nálunk. 
Az eltökélt, mindenirányú, következetes fellépés a vadkapitalizmus jelenség
együttesével és hordozó erőivel szemben lehet az egyik biztosíték, hogy e veszélyes 
szcenárió ne maradjon hosszabb távon realitás. A másik teendő a vadkapitalizmus 
hatására erősödő, aktivizálódó jobboldali populista szélsőséges erőktől való 
elhatárolódás, minthogy veszélyességük abban van, hogy magatartásuk szemben áll 
EU-s csatlakozásunkkal.

III. Katasztrófamodcll
Ha Magyarország gazdasági felzárkózásának esélyei kútba esnek, leszakadásunk 

tovább mélyül a kontinens fejlett régiójához képest és nem vesznek fel bennünket a 
NATO-ba és az Európai Unióba, politikai és szociális káosz fenyeget, akkor rendpár
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ti politikai megoldások születnek. Ez esetben a Nyugattól nem várhatunk gazdasági 
segítséget, hanem a fejlett világ kényszerűen tudomásul veszi a kialakult helyzetet, s 
csak arra törekszik, hogy a válságrégió országai el legyenek tőle szigetelve. A ma
gyar társadalom védtelenebb a diktatúrával szemben, mint a Nyugat. Nálunk a tár
sadalom labilisabb, sokaknak nincs sem szilárd, kialakult életvitelük, sem értékrend
jük. A helyzet kilátástalanabbá válása esetén a társadalom reménytelen helyzetű 
rétegei tartósan fogékonyak és védtelenek lennének a populista, jobboldali, 
rendteremtő diktatúrákkal szemben.

A társadalom többsége azt tapasztalja, hogy az átalakulásból továbbra is csak egy 
kis létszámú hazai és külföldi vállalkozóréteg húz hasznot, a nagy tömegek pedig 
rosszul élnek, közülük sokan már arra sem képesek, hogy kifizessék a lakbért és a vil
lanyszámlát. Az emberek vagy a magántúlélésre rendezkednek be, vagy kiábrándul
nak a demokráciából, mert az nem képes a piacgazdaság vadhajtásait lenyesegetni.

Veszélyes lehet az ország jövőjére, ha olyan párt vagy koalíció kerül kormányzati 
pozícióba, amely a kárvallott-lecsúszott tömegek elégedetlenségét meglovagolva, a 
realitásokat figyelmen kívül hagyva hamis illúziókat kelt a társadalomban, s ezen 
választási ígéretekkel maga mellé tudja állítani a választók többségét. Ez destabilizáló 
folyamattá válhat, kormányzásra képtelen parlamentet eredményezhet a szembenálló 
felek közötti patthelyzet kialakulásával. Csak az élethelyzet javulása eredményezheti, 
hogy a kiábrándulás ne ingassa meg a demokratikus berendezkedést és a társadalmi 
stabilitást. E forgatókönyv megvalósulásának a legkisebb a realitása.

Ha nagyon optimisták vagyunk, akkor az első modellnek adunk esélyt, ha realistán 
szemléljük esélyeinket, akkor az első és a második modell közötti átmenet 
valószínűsíthető.
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A kolozsvári Korunk három élete

Az első Korunk
A romániai magyarság művelődésének 

intézményei közül a kolozsvári Korunk 
című folyóirat tekinthet vissza a legna
gyobb múltra, a leggazdagabb ha
gyományra. 1926-ban alapította Dienes 
László, aki a forradalmak idején a hazai 
könyvtárak ügyeit intézte, s ezért 1919 
őszén emigrációba kellett vonulnia. 
Dienes a forradalmak veresége után szét
szóródott baloldali értelmiséget akarta 
folyóiratába összegyűjteni, s teret kívánt 
adni minden demokratikus szellemi 
törekvésnek, a liberális gondolatoknak, 
sőt a baloldali irányzatok egymás közötti 
vitáinak is. Ennek keretében azoknak a 
nézeteknek, amelyek nemcsak a hivata
los Magyarország jobboldali kurzusát 
utasították el, hanem a szovjet mintájú 
proletárdiktatúrát is.

Folyóiratát Kolozsvárott alapította meg, 
minthogy ez a város az erdélyi magyar 
értelmiség hagyományos központjának 
számított, ráadásul a baloldali emigráció 
több képviselője is itt keresett új otthont és 
működési teret. A Korunk kezdetben a pol
gári radikális mozgalom tekintélyes 
fórumának: a Huszadik Századnak az örök
ségét vállalta, persze a történelem megvál
tozott viszonyai között. A modernizációs és 
demokratikus törekvések csalódást okozó 
történelmi veresége után akarta újjá
szervezni a balközép és baloldali erőket, 
ezért számvetést végzett, új terveket fogal
mazott, a válságba került európai kultúrát 
vizsgálta, hiteles ideálokat keresett.

Ez a program a húszas évek közepén 
szükségszerűen eklekticizmust ered
ményezett, a kolozsvári folyóirat külön
féle szellemi és eszmei irányzatoknak 
adott keretet. A baloldali gondolkodás 
„szabad fórumának” tekintette magát, 
semmiképp sem kívánta korlátozni 
munkatársainak tevékenységét, egyedül 
a gondolkodás minőségét követelte meg. 
A húszas évek végén kialakuló új 
történelmi helyzet ezt már nem tette 
lehetővé: az európai politika mozgása 
nem az „eszmei közép”, hanem a szél
sőségek irányába mozdult el. Lassan 
szétfoszlottak az első békeévek ábránd
jai, a romániai társadalomban is a 
jobboldali, nacionalista és kisebbségel
lenes törekvések kaptak nagyobb 
szerepet. A kolozsvári folyóirat új 
irányvonalát Gaál Gábor dolgozta ki, aki 
ugyancsak kommunista emigránsként 
került Erdélybe a húszas évek közepén.
1927-től kezdve már a folyóirat 
munkatársa volt, 1929-ben társ
szerkesztője, 1931-ben főszerkesztője 
lett.

A Korunk elveinek és eszményeinek 
koncepciózus rendszerét a forradalmi 
marxizmusban találta meg, az általa 
irányított szellemi műhelyt az illegalitás
ban dolgozó romániai kommunista moz
galom politikájának kötelezte el. 
Kombattáns szemlét alakított ki, amely a 
kor teljes panorámáját áttekintve kívánta 
kritikailag felmérni a gazdasági, társadal
mi, politikai és szellemi élet jelenségeit.
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Gaál erősítette meg a folyóirat romániai 
jellegét is, midőn beható figyelem tár
gyává tette a román politikai és kulturális 
életet, a magyar kisebbség helyzetét és a 
magyar—román együttélés kérdéseit. 
Ugyanakkor nem mondott le a folyóirat 
egyetemes magyar hivatásáról sem, a 
négy országban (Magyarországon, 
Romániában, Csehszlovákiában és 
Jugoszláviában) élő magyarság társadal
mi viszonyainak folyamatos kritikai vizs
gálatára törekedett. Munkatársai közé 
nemcsak erdélyi magyar írók és publi
cisták (Balogh Edgár, Méliusz József, 
Salamon Ernő, Szilágyi András, Nagy 
István, Jordáky Lajos, Józsa Béla) tartoz
tak, hanem magyarországi (József Attila, 
Illyés Gyula, Veres Péter, Radnóti 
Miklós, Remenyik Zsigmond, Hatvány 
Lajos, Molnár Erik), illetve a szomszé
dos országokban és az emigrációban élő 
írástudók (Fábry Zoltán, Sinkó Ervin, 
Lukács György, Háy Gyula, Révai 
József) is.

A kolozsvári folyóirat nagy lendülettel 
látott hozzá a munkához, ennek a 
lendületnek az erejét fékezte meg néhány éven 
át az a szektariánus-antidemokratikus politi
ka, amely a harmincas évek baloldali 
mozgalmainak, mindenekelőtt a kommu
nista mozgalomnak a gondolkodására és 
gyakorlati politikájára rányomta a 
bélyegét. A közép-európai kommunista 
pártok vezetése ekkor már teljes mérték
ben a szovjet totalitárius politikához iga
zodott, és feladta az európai baloldal 
hagyományos demokratikus törekvéseit. 
A Korunknak is volt egy szektariánus 
korszaka, nagyjából 1932 és 1934 között, 
s Gaál Gábornak sokat kellett küzdenie, 
önmagával is, amíg ezt a káros irányvo
nalat felválthatta a nyitottabb, úgy
nevezett „népfrontos” orientáció. 
Kétségtelen, hogy a harmincas évek első

felében (majd az 1945 utáni években) 
Gaál is a szovjet totalitárius ideológia 
képviselője volt, és nagyrészt lemondott 
a humanista és demokratikus eszmények 
védelméről.

A népfrontmozgalom meghirdetése 
után viszont a kolozsvári folyóirat a 
humánus értékek védelmére és a haladó 
erők összefogásának megszervezésére 
törekedve „realista humanizmust” hirde
tett. Gaál Gábor mind teljesebb elis
meréssel szólt a polgári irodalomról, a 
népi mozgalom törekvéseiről, rokon
szenvező figyelemmel kísérte az erdélyi 
magyar irodalomnak olyan értékeit, mint 
amilyenek Tamási Áron, Balázs Ferenc 
és Bözödi György művei voltak.

A „realista humanizmus” hirdetése 
azonban mind több nehézségbe ütközött. 
Magyarországról már 1933-ban kitiltot
ták a folyóiratot, Romániában a cenzúra 
üldözte, s ahogy a német fasizmus ter
jeszkedett, úgy váltak egyre szűkösebbé 
a lap lehetőségei. Megsemmisültek a 
nyugati, a szlovákiai és jugoszláviai 
kapcsolatok, majd 1940-ben, Észak- 
Erdély visszacsatolása után, magát a 
folyóiratot is betiltották, a baloldali gon
dolat üldözésének egyik állomásaként. A 
Korunk tizenhét esztendeig tetszhalott 
maradt.

A második Korunk

A folyóirat és a szellemi műhely 
felélesztésére több kísérlet is történt 1945 
után. Lényegében a Korunk örökségét 
kívánta folytatni Gaál Gábor 1946-ban 
indított Utunk című kulturális hetilapja 
is. Az életre keltési kísérleteket azonban 
csak 1957-ben koronázta igazi siker, 
ekkor indult meg a folyóirat új, 
„második” folyama. Ez a „második” 
Korunk Gaál Gábor örökségét akarta
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tovább építeni, az ő szerkesztő mód
szerét, igényességét és kritikai módszerét 
követte. A hagyományok folytatásának 
személyi garanciája volt: a folyóirat fő- 
szerkesztője, Gáli Ernő éppúgy az alapító 
egykori munkatársa volt, mint helyettese, 
Balogh Edgár. Szerkesztői közül még 
Rácz Győző főszerkesztő-helyettest, 
Kántor Lajos irodalomtörténészt, Szilágyi Júlia 
kritikust, Veress Zoltán és Herédi Gusztáv 
írót, továbbá a fiatalon meghalt Ritoók 
János költőt, a magyar-szász kulturális 
kapcsolatok tudós kutatóját kell megem
lítenünk.

Az új Korunk tágas horizontot rajzolt, 
tanulmányai eredeti szempontok alapján 
közelítették meg a tudományos és kul
turális átalakulások jelenségrendszerét, 
gazdag információs anyagot tártak fel. A 
folyóirat módszeresen törekedett arra, 
hogy széles körű és változatos tájékoz
tatást nyújtson. Ez a vállalkozása 
különösen a hetvenes és nyolcvanas 
években járt eredménnyel: jóformán a 
romániai magyar művelődés ha
gyományos struktúráját sikerült átalakí
tania. A romániai magyar kultúra kezde
teitől fogva irodalomcentrikus volt, a 
művelődés más feladatait -  a 
történetírást, a szociológiai kutatásokat -  
is a szépirodalom végezte el. Ez az 
elmaradás részben az intézmények 
hiányából, részben pedig abból 
következett, hogy az erdélyi magyarság 
évtizedeken keresztül saját nemzeti 
létezésének alapvető problematikájával 
k ü zd ö tt, s ezt a küzdelm et 
legkönnyebben a legszélesebb körű 
nyilvánosság bevonásával, a szépiro
dalom keretei között vívhatta meg. A 
nemzetiségi önvédelem, a kulturális 
folytonosság viszont napirendre tűzte a 
kultúra (a humán kultúra) egyéb 
területeinek fejlesztését is. Gáli Ernő:

Monológ vagy párbeszéd című, 1969-ben 
megjelent tanulmánya a művelődés teljes 
struktúrájának kialakítását sürgette, sőt 
nemcsak sürgette, át is tekintette ezt a 
strukturális átalakulást. „Magyar nyelvű 
bölcseleti, szociológiai és politológiai 
irodalmunk -  írta -  megszabadul a dog- 
matizmus, az apologetika béklyóitól, és 
egyre inkább eleget tud tenni a szocia
lista nemzetiségi tudat alakításában, a 
haladó-humanista elkötelezettségű értel
miség műveltsége gyarapításában reá 
háruló feladatoknak. Ezt az ígéretes 
kibontakozást viszont támogatni kell — a 
sürgető társadalmi rendelés szerkesztői 
közvetítésével is. ”

Ez a program vált valóra a Korunk te
matikus számaiban. A folyóirat havonta 
közölt tanulmány-összeállitást olyan 
kérdésekről, amelyek iránt világszerte 
megnövekedett az érdeklődés, vagy ame
lyek elsősorban az erdélyi magyarság 
érdeklődésére tarthattak számot. Rendre 
foglalkozott a modem szociológia, a 
történetírás, a nemzetközi természetvédelem, 
a román-magyar együttélés, az ifjúság
szociológia, a nyelvészet, a „harmadik 
világ”, a korszerű pedagógia, a modem 
antropológia, a jövőkutatás és a kisebbsé
gi önismeret kérdéseivel. Tematikus szá
maiban neves külföldi tudósok és 
közéleti személyiségek (U Tant, Claude 
Lévy-Strauss, Michel Foucault, Sir 
Bemard Lowell, Herman Kahn, Selye 
János, Don Helder Camara), román és 
hazai magyar tudósok, a romániai ma
gyarság tudományos életének neves 
képviselői szólaltak meg. E számok 
egyik érdeme éppen abban volt, hogy 
összefogták és megszervezték az addig 
szétszórtan munkálkodó erdélyi magyar 
történetírást, filozófiát, szociológiát és 
pedagógiát. Nehéz helyzetben, a magyar 
kultúrát szüntelenül támadó bukaresti
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kormánypolitika nyomása alatt. A 
tudományszervező szerep mellett 
elsőrendűen fontos az a tájékoztatás is, 
amelyet a Korunk gazdag anyaga nyúj
tott: Románia közel kétmilliós magyar 
kisebbségét elsősorban ezek a tematikus 
számok — már-már „tanulmánykötetek” — 
vértezték fel a modem tudományosság 
eredményeivel.

Volt a Korunknak egy másik fontos 
hivatása is: a kisebbségi szellemi élet, 
egyáltalán az erdélyi magyarság meg
maradásának ügye megkívánta, hogy az 
irodalmi és közművelődési fórumok teret 
adjanak a kisebbségi népközösség 
törekvéseinek, kulturális önismeretének 
és hagyományainak. A Korunk, úgy tet
szik, felelősségének tudatában töltötte be 
ezt a hivatást. Az 1968 januárjában meg
jelent Itt és most című szerkesztőségi 
állásfoglalás a nemzetiségi hagyo
mányok gondozásában jelölte meg a 
folyóirat egyik alapvető feladatát: 
„Távoltartva magunkat a provinciális 
lemaradás szűk látókörűségétől, de nem 
engedve egy felelőtlen nihilizmus elide
genedett divatosdijának sem, okos válo
gatásban kell felújítanunk nemzeti ha
gyományaink legértékesebb energiáit, 
hogy a folytonosság és továbbter- 
melődés, a megmaradás és haladás 
családi és népi-nemzetiségi biztonságá
val, mély és valódi emberségével járul
hassunk hozzá a román néppel közös 
hazánk szocialista kultúrájának felvirá
goztatásához... ” Ez a program (a 
marxista ideológia nyelvezetének 
használata ellenére is) a nemzeti
nemzetiségi öntudat szolgálatát jelen
tette: a történelmi folytonosság és a ha
gyományok gondozásának ügye az önis
meret szolgálatában állott. A Korunk 
munkája ezt az elvet váltotta gyakorlati 
váUalkozásokra, midőn az anyanyelvi

oktatás és a magyar nyelvhasználat 
kiszélesítését sürgette, midőn szót emelt 
a népi és • művelődési hagyományok 
tevékeny ápolása mellett.

A nemzetiségi öntudatnak van még egy 
fontos eleme: a szűkebb hazához, a 
szülőföldhöz való ragaszkodás. Az a 
fogalom, amelyet a két háború közötti 
korszak „erdélyiségnek” nevezett. Az 
ugyanis, hogy a romániai magyarság 
öntudatát éppúgy meghatározza a maga 
erdélyi öröksége, mint az a tény, hogy 
együtt él a román néppel, és ebben az 
együttélésben az egyenrangúság demok
ratikus követelményének kell érvénye
sülnie. Balogh Edgár ezt így fogalmazta 
meg annak idején: „ Gondunk és célunk a 
nemzetiségi önismeret kifejlesztése 
abban a tudatban, hogy a mi történelmi 
viszonyaink között éppen a román néppel 
közös sorsvállalásunkból adódik nemzeti 
karakterisztikumunk egyik sajátos 
vonása. ” Ebből a felismerésből — a szük
ségszerű történelmi realizmusból -  
következett, hogy a Korunk mindig tágas 
teret adott a román-magyar együttélés 
kutatásának, a közös történelem ha
gyományainak.

A romániai magyar nemzetiség önis
meretének és öntudatának kialakítása, 
gazdagítása változatos feladatokat rótt a 
Korunk szerkesztőségére és munkatár
saira. A legkülönbözőbb területeket kel
lett gondozásba venniük: a szociográ
fiától a szépirodalomig és a ter
mészettudományos ismeretterjesztéstől a 
művészeti életig. A romániai magyar szo
ciográfiának jelentős hagyományai 
voltak a Korunk társadalomkutató 
tevékenységétől az Erdélyi Fiatalok 
falukutatásáig. A szociográfia, pontosab
ban az irodalmi szociográfia művelése 
azonban egy időre megállt az ötvenes 
években, ezt később kellett új életre kel-
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teni. A már idézett 1968-as szerkesztősé
gi program olyan hagyományokra és 
iskolákra figyelmeztetett, mint Dimitrie 
Gusti, a neves román szociográfus 
munkássága vagy Balázs Ferenc mészkői 
református lelkész falukutató kezde
ményezése. Nyomban javaslatokat is tett 
például a székely megyék szociográfiai 
vizsgálatára, „művelődési kataszterének” 
elkészítésére.

A szociográfia a jelent kutatja, a 
Korunk emellett a történelmi múlt vizs
gálatára is vállalkozott. Jordáky Lajos: 
Történelemtudományunk fejlődése című, 
1969-ben megjelent írása a romániai 
magyar történészek eredményeiről és 
feladatairól adott képet. Ismertette a gaz
daságtörténet, a munkásmozgalom-kutatás si
kereit, az erdélyi magyar történészek rész
vételét a román történetirás nagy vál
lalkozásaiban. Jelentős tudományos 
eredménynek tekintette a régi erdélyi 
emlékiratok -  Bölöni Farkas Sándor, 
Borsos Tamás, Rettegi György, Wass Pál, 
Köteles Sámuel munkáinak -  új kiadását, 
illetve felfedezését is. A Korunknak ezt 
követően a gyakorlati kutatómunkában is 
feladatokat kellett vállalnia. Ezeket a 
feladatokat vázolta fel Jakó Zsigmond 
tanulmánya: A hazai magyar történetírók 
szerepe. „Románia mai lakossága -  írta a 
tudós professzor — a maga jövőjét el sem 
tudja képzelni másként, mint úgy, hogy 
abba beleépül saját népének egész múlt
ja, az elődök teremtette szellemi és anya
gi értékekkel, hagyományokkal együtt. 
Önmagát egészében kívánja megismerni, 
és önismeretétől elválaszthatatlannak 
érzi Románia, s ebben saját nemzetisége 
múltjának teljességét és az azzal való 
minél közvetlenebb, meghittebb találkozá
sokat. ”

Ennek a történeti tudatnak a kitel
jesítése és átélése a romániai magyarság

történetének tüzetesebb feltárását és 
megismertetését kívánta meg. Jakó utalt 
arra, hogy a Románia története és az 
Erdély története című román kézi
könyvek foglalkoztak ugyan a romániai 
magyarság történetével, de csak érin
tőlegesen, töredékesen, s az erdélyi ma
gyarság történetének korszerű feldolgo
zása még hátravan. Részben kutatásokat 
kell fo ly ta tn i, részben pedig  n ép 
szerűsíteni kell az eddigi kutatások ered
ményeit. A Korunk történeti és helytör
téneti vonatkozású írásai, a többi között 
Jakó Zsigmond, Egyed Ákos, Demény 
Lajos, Imreh István és Benkő Samu művei 
az itt megfogalmazott programot váltották 
valóra; számos kérdésben tették teljeseb
bé a történettudomány addigi ismereteit. 
Sőt, valósággal új tudományágat alapoz
tak meg, azt a „nemzetiségtudományt”, 
amely a kisebbségben élő népcsoport 
történeti, szociológiai és művelődés- 
történeti képét rajzolta meg. Ennek a 
tudományosságnak az ehnéleti kidolgo
zásában a publicista Balogh Edgárnak, a 
szociológus Gáli Ernőnek és a filozófus 
Bretter Györgynek voltak nagy érdemei.

A hagyományok gondozásának körébe 
tartozott az a munka is, amelyet a Korunk 
az erdélyi magyar néphagyományok 
feltárásában és népszerűsítésében végzett 
el. Balogh Edgár: Megtartó és egybekötő 
néphagyomány című tanulmányában 
fejtette ki a néphagyományok gondo
zásának feladatait és lehetőségeit. 
Véleménye szerint a modern társadal
makban kibontakozó technikai civilizá
ció és városiasodás idején fokozott 
figyelemmel kell törődni ezekkel a tradí
ciókkal, minthogy részben ezek őrzik a 
nemzeti jelleget. Erről a következőket 
mondotta: „Éppen azért, hogy ne vesszen 
el, kívánjuk tárgyi és szellemi je l
legzetességeit (...) visszacsatolni egyrészt
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népéletünk »cselekvő« művelődésébe 
(...), másrészt új, modem irodalmunkba 
és művészetünkbe. ” Természetesen azokra 
a kulturális értékekre is felhívta a figyel
met, melyek e tradíciótól nyerték jel
legzetes természetüket: Kós Károly tran- 
szilván építészetére, Tamási Áron szé
kely mitológiájára, Szentimrei Jenő 
kalotaszegi színházára, Salamon Ernő 
erdei munkásfolklórjára, Gellért Sándor 
balladás költészetére, Sütő András 
mezőségi humorára, a Szervátiuszok 
népi ihletésű fafaragására és Bandi 
Dezső iparművészetére.

Végül az önismeret szolgálatában állt 
az a munka is, amelyet a Korunk a romá
niai magyar irodalom érdekében vállalt 
és végzett el. A „második” Korunk első
sorban nem irodalmi folyóirat volt, a 
szépirodalom gondozását mégis feladatá
nak tekintette. Részben úgy, hogy iro
dalomtörténeti tanulmányokat, emlékezéseket 
közölt, főként a két világháború közötti 
korszak mestereiről és mozgalmairól. 
Elsősorban azokat az írókat mutatta be, 
akiket példáinak, szellemi irányítóinak 
tudhatott a romániai magyar közvéle
mény. így Benedek Elekről, Kós 
Károlyról, Kuncz Aladárról, Szentimrei 
Jenőről, Szabédi Lászlóról, Balogh 
Edgárról, Méliusz Józsefről jelentek meg 
tanulmányok a folyóirat hasábjain, s 
ezeknek a tanulmányoknak igen nagy 
szerepük volt abban, hogy az erdélyi 
magyar irodalmi élet teljes mértékben 
vehette birtokába hagyományait. Más
részt a Korunk szerepet vállalt a románi
ai magyar irodalom új törekvéseinek 
támogatásában is. így rendszeresen 
közölte Szilágyi Domokos, Lászlóffy 
Aladár, Király László, Farkas Árpád, 
Sütő András, Beke György, Panek 
Zoltán, Bálint Tibor írásait. Az irodalom 
új kísérleteit és törekvéseit rendszeresen

elemző tanulmányokban is bemutatta a 
folyóirat, ebben a tekintetben a Korunk 
tanulmányírói: Kántor Lajos, Láng Gusz
táv, Dávid Gyula, Szilágyi Júlia és Tóth 
Sándor kritikai tevékenységének volt 
igen fontos szerepe. Külön lehet említeni 
azt a munkát, amelyet a folyóirat a fiatal 
irodalom gondozásában töltött be: ennek 
az irodalomnak a legjobb képviselői, így 
Szőcs Géza, Bállá Zsófia, Egyed Péter, 
Markó Béla és mások ugyancsak a 
Korunknál találtak otthonra.

A Korunk szerkesztősége eközben igen 
nehéz körülmények között végezte 
munkáját. A bukaresti diktatúra a nyolc
vanas évektől kezdve mind erőteljesebb 
nyomás alá helyezte az erdélyi magyar 
kulturális intézményeket, érzékelhetően 
azzal a szándékkal, hogy gyors ütemben 
felszámolja a magyarság nemzeti iden
titását, és létiehozza a nyelvileg és 
nemzetileg homogén román államot. 
Mindinkább szűk körbe szorult a magyar 
iskolai oktatás, felszámolták a hetvenes 
években szerveződő magyar kulturális 
egyesületeket, megakadályozták a 
nemzeti kulturális hagyományok ápo
lását szolgáló könyvkiadást, a lapokat és 
folyóiratokat pedig arra kényszerítették, 
hogy a magyar kulturális értékek háttérbe 
szorításával szolgálják a diktatúra 
érdekeit. Sajnos, akadtak magyar műve
lődéspolitikusok és szerkesztők is (a 
maros vásárhelyi Igaz Szó nál Hajdú 
Győző, a Korunknál Rácz Győző), akik 
hajlandónak mutatkoztak a magyarel
lenes politika szolgálatára.

A nyolcvanas években a Korunk ellen 
is támadások indultak, kényszerű módon 
megváltozott a folyóirat irányvonala és 
szellemisége is. Leváltották Gáli Ernőt a 
főszerkesztői székből, helyére Rácz 
Győző került, betiltották a Korunk 
szerkesztőségi helyiségeiben rendezett
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képzőművészeti tárlatokat (a Korunk 
Galéria kiállításait) és háttérbe szorítot
ták az irodalmi szerkesztő feladatait 
ellátó Kántor Lajost. Mindez azt ered
ményezte, hogy a kolozsvári folyóirat 
éppen csak megmaradhatott, korábbi 
szervező és mozgalomépítő szerepét 
azonban fel kellett adnia.

A harm adik Korunk
Az 1989 karácsonyán végbement romá

niai események: a Ceau§escu-féle
zsarnokság  bukása és a po litikai 
v i s zonyok radikális átrendeződése, ezzel 
együtt a kisebbségi magyar önszerveződés 
megindulása és az új magyar kulturális 
intézmények kiépülése a Korunk 
tevékenységét is teljességgel átalakította 
-  megkezdve a nagy múltú folyóirat 
„harmadik” folyamát, amely mára az 
erdélyi magyarság, sőt az egész magyar 
kulturális élet egyik nagyhatású szellemi 
intézményévé tudott válni.

A Korunk életében az 1989. decemberi 
számmal következett be a nagy áta
lakulás, ez a szám a következő esztendő 
januárjában került az olvasók elé, és 
nagyrészt azokat az írókat közölte, akiket 
a bukaresti cenzúra korábban kitiltott a 
folyóiratból. Az új szerkesztő, Kántor 
Lajos még a „forradalmi” napokban írt 
bevezetőt a „megkésett dupla szám elé”: 
„A XLVI1I. évfolyammal valami végleg 
lezárul. Hogy valójában mi is az, és hogy 
mi lesz a szándékunk szerinti új, a 
tévedésekkel, bűnökkel szakító — azt majd 
az 1990-es januári számmal induló har
madik Korunk-folyam hivatott tudatni, 
megértetni a hűségét megőrző olvasó
val. ”

A következő év januári száma már a 
folyóirat új: „harmadik” folyamát nyitot
ta meg, erre utaltak az erdélyi magyarsá

got sújtó korábbi zsarnoksággal, vagy 
éppen a forradalmi események alakulásá
val számot vető írások: Balázs Sándor, 
Cs. Gyímesi Éva, Visky András, Markó 
Béla, Salat Levente, Lászlóffy Aladár 
beszámolói, illetve a folyóirat ma
gyarországi híveinek: Csoóri Sándornak, 
Mészöly Miklósnak, és román bará
tainak: Mircea Dinescunak, Ana
Blandianának a megnyilatkozásai. A lap 
új folyamának bevezetőjét Kántor Lajos 
írta, s ebben a következők olvashatók: „A 
húszas-harmincas és a hetvenes évek 
Korunkjának pozitív példáját ebben a 
tekintetben kötelezőnek, életbevágóan 
fontosnak tudjuk. A magunk évtizedek 
alatt felgyűlt, rendszerezetten kimondani 
csak ritkán sikerült tapasztalatait, ener
giahordozó keserűségeit, közkinccsé 
tehető felismeréseit szeretnénk ötvözni 
azzal a tudásanyaggal, írói élményvilág
gal, amelyet a világ távolabbi pontjain 
élő (potenciális) Korunk-munkatársak 
hozhatnak be a lapba. Nem egy halovány 
utódfolyóiratot szeretnénk szerkeszteni, 
hanem 1990-es világszinten: Korunkot. 
Tudatában vagyunk annak, hogy mai 
tájékozódási és különösen anyagi 
feltételeink között ez a terv vakmerőnek, 
sőt irreálisnak tűnik. Tudjuk, hogy szá
mos versenytársunk van -  gazdagabbak, 
jobban szervezettek, felkészültebbek 
nálunk -  a század utolsó évtizedének 
magyar sajtóstruktúrájában. Mégis, meg 
kell próbálnunk a (szinte) lehetetlent. 
Hisszük, hogy a Temesvárról — és 
Kolozsvárról is -  indult forradalom hitelt 
biztosíthat kísérletünknek. Vallani és vál
lalni: csak így érdemes. ”

A folyóirat megújult, és ezt természete
sen a munkatársi és szerkesztői gárda 
bizonyos megújulásának kellett követnie. 
Kántor Lajos mellett a továbbiakban 
Cseke Péter, Heim András, Jakó Klára,
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Jancsik Pál, Józsa T. István, Kereskényi 
Sándor, Kónya Sándor, Kovács Kiss 
Gyöngy, Salat Levente, Selyem Zsuzsa 
látott el szerkesztői munkát, Horváth 
Andor a főszerkesztő helyettese lett. A 
megalakult szerkesztő tanácsnak Bajor 
Andor, Cs. Gyímesi Éva, Kolumbán 
Gábor, Lászlóffy Aladár, Nagy György, 
Szilágyi N. Sándor és Vetési László let
tek a tagjai, mára ez a tanács több tekin
tetben is átalakult, tagjai most a 
következők: Csíki László (Budapest), Cs. 
Gyímesi Éva, Hajdú Farkas-Zoltán 
(Heidelberg), Jakabffy Tamás, Kelemen 
Hunor (jelenleg a román kormány 
államtitkára), Kovalszki Péter (Detroit), 
Lászlóffy Aladár, Nagy György, Szilágyi 
N. Sándor, Vargha Jenő-László, Vetési 
László. A tanácsban így romániai, ma
gyarországi és nyugati magyar értelmi
ségiek vannak együtt, közöttük írók, 
tudósok, lelkészek és politikusok.

A Korunk megújult, eredeti küldetésé
vel, vagyis azzal, hogy az erdélyi (romá
niai) magyarság életének és törekvé
seinek hiteles krónikása és képviselője 
legyen, mégsem szakított. Legfeljebb 
kiterjesztette érdeklődését, pontosabban 
felújította „első” korszakának érdek
lődését a magyarság egyetemes kérdései, 
illetve a közép-európai régió helyzetének 
alakulása iránt. Tartalmas munkája 
továbbra is felöleli a társadalomtu
dományokat, a szépirodalmat és a 
művészetet, emellett sajátos erdélyi inter
diszciplináris tudományos ágazatként az 
úgynevezett „kisebbségtudományt”. Ma 
is igen érdekes történelmi, szociológiai, nép
rajztudományi, művelődéstörténeti, egy
háztörténeti és irodalomtörténeti anyagot 
közöl. Ugyancsak a Korunk tevékenységének 
megújulását jelzi a külön fiizetekben megje
lenő szemle a romániai sajtó magyar 
vonatkozású cikkeiből, a magyar sajtó

anyag román nyelvű közreadása, illetve a 
Cumpána és a Render című két nagyobb 
terjedelmű kötetsorozat; az előbbi 
román, az utóbbi angol nyelven adja 
közre a folyóirat leginkább figyelemre 
méltó tanulmányait. A tevékenységi kör 
további bővítését jelzi az, hogy a 
szerkesztőség helyreállította a nyolc
vanas évek végén betiltott Korunk 
Galériát, és a folyóirat új, Szamos-parti 
szerkesztőségi helyiségeiben ismét ren
deznek nagy sikerű képzőművészeti kiál
lításokat.

A folyóirat munkáját dicséri a Korunk 
szerkesztőségében gondozott Ariadné 
című könyvsorozat is, amely szépirodal
mi, illetve tudományos és publicisztikai 
kötetekkel jelentkezik, és eddig a kitűnő 
fiatal költő: Kovács András Ferenc, az 
ugyancsak a fiatal irodalmat képviselő 
Láng Zsolt és Tamás Tímea kötetei mel
lett Lászlóffy Aladár publicisztikai írá
sait, Salat Levente, Vargha Jenő-László, 
Veress Károly, V. Király István, Tompa 
Gábor, Tánczos Vilmos, Egyed Péter és 
Borcsa János könyveit juttatta el az 
olvasóhoz.

A kolozsvári szellemi műhelynek ilyen 
módon sikerült a valóban legértékesebb 
erdélyi, magyarországi és nyugati ma
gyar írókat, tudósokat, valamint a román 
és a nyugat-európai szellemi élet számos 
kiválóságát maga köré gyűjtenie. A 
munkatársak hosszú névsorából csupán 
jelzésként emelünk ki néhány nevet: így 
az erdélyi Benkő Samu, Egyed Péter, 
Gáli Ernő, Cs. Gyímesi Éva, Horváth 
Andor, Jakó Zsigmond, Kányádi Sándor, 
Király László, Lászlóffy Aladár, Markó 
Béla, Salat Levente, Szász János, Tőkés 
László, a román Mircea Dinescu, Andrei 
Ple§u, a magyarországi Göncz Árpád, 
Lengyel László, Konrád György, 
Mészöly Miklós, Várkonyi Ágnes, az
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angliai magyar Gömöri György és 
Schöpflin György, az amerikai Nagy 
Károly, a párizsi Fejtő Ferenc, az angol 
George Cushing és mások nevét. A 
Korunk lapjain az egyetemes magyar 
szellemi élet vezető képviselői találkoz
nak egymással, közöttük olyanok is, akik 
a közélet újabb keletű belső ellentétei 
következtében máshol már nem lépnek 
fel együtt. Ennyiben a kolozsvári folyói
rat sikeres integráló küldetést tölt be a 
magyar szellemi, kulturális életen belül.

A Korunk talán legértékesebb ered
ménye abban áll, hogy időről időre úgy
nevezett tematikus számokban vizsgálja 
meg az erdélyi magyarság, az összma- 
gyar politikai és kulturális élet, vagy 
éppen a közép-európai régió időszerű 
fejleményeit és megoldásra váró kérdé
seit. Az 1996-os évfolyamban ilyen te
matikus összeállítások foglalkoztak a 
közép-európaisággal, a húszas évek 
kultúrájával, a történetírás kérdéseivel, 
az iszlám világpolitikai jelentőségével, 
az emigráció és visszavándorlás prob
lémájával, a magyar honfoglalás mille- 
centenáriumával, a pedagógiai szem
léletváltással, a jugoszláviai magyarság 
helyzetével, a magyar filozófiával, az 
1997-es esztendőben pedig a magyar—román

történelmi kapcsolatokkal, az ezredvég 
civilizációs kihívásaival, a pénz uralmá
val, a kolozsvári magyar egyetem múltjá
val és jövőjével, a százötven éve született 
Mikszáth Kálmán munkásságával, az 
ötvenes évekkel, a kisebbségi egyhá
zakkal és a száz esztendeje született 
Tamási Áron életművével.

Igazából kevés olyan szellemi intéz
ménynek sikerült megújulnia Erdélyben, 
amely a magyarellenes kommunista dik
tatúra idején működött, és részt vett a 
bukaresti politika intencióinak (kény
szerű) megvalósításában. A kolozsvári 
Utunk Helikonra, az ugyancsak kolozs
vári napilap: az Igazság Szabadságra, a 
marosvásárhelyi Igaz Szó Látóra, változ
tatta címét a korforduló után. A 
kolozsvári Korunk megőrizte hosszú 
évtizedeken keresztül viselt elnevezését, 
s a régi címmel, sok tekintetben az erede
ti (1926-os) eszmények helyreállításával 
tudott új szerepet vállalni Erdély ma
gyarságának közéletében és kultú
rájában. Mára ismét olyan intézménnyé 
lett, amely jogos figyelmet kelt min
denütt, ahol a magyar szó él, ahol a ma
gyar szellemnek becsülete van.

Pomogáts Béla
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Bukarest: város egy folyóiratszám tükrében

1 JPár mondat a folyóiratról./
A Secolul 20 (magyarul: Huszadik 

század) egyike a közép-európai le
gendáknak: 1961 januáija óta jelenik 
meg Bukarestben, hosszú éveken át a 
„román írószövetség folyóirata”-ként. 
Jelentősége akkor mutatkozik meg, 
amikor — ritkuló megjelenése és drasz
tikusan lecsökkenteti példányszáma 
ellenére -  a Ceau§escu-diktatúra egyre 
irracionálisabbá, xenofóbbá válása köze
pette, a román társadalomra ereszkedő 
sötétség korában is az eszmék, a 
kultúrák, a szellemi értékek pluraliz
musát vallja. Egy ideig „szintézis-folyói- 
rat”-ként határozták meg kiadói, egyre 
több román kulturális termék közlésére 
kötelezve; mai fejlécén ugyanez a két szó 
áll, de alatta a magyarázó kiegészítés: 
„világirodalom, ember-tudományok, kul
túrák dialógusa”.

A magyar fülnek szokatlan „ember
tudomány” kifejezés otthonos hangzású a 
francia kultúrán nevelkedett román 
értelmiségi számára: természetesen kul
turális antropológiai megközelítésre utal, 
egy olyan társadalomban, amely csak pár 
éve ism erkedik e módszerrel, 
tudománnyal. A Secolul 20 (égy-két év, 
és már változtathatja a nevét!) 
évtizedeken át az egyetlen forrás volt, 
amelyen keresztül az olvasó a világiro
dalom, valamint a világban divatos 
eszmék „piacáról” híreket kaphatott.

Ugyanakkor az elmúlt évtizedek során 
világszerte általánossá vált tematikus 
folyóiratszámok lehetőségével élve, 
(Romániában) kevésbé ismert országok, 
kultúrák múltjának, jelenének bemu
tatására is törekedett, jelentős informá
ciós értékű szöveg- és képválogatásokat, 
illetve ezekre vonatkozó, e célra megren
delt tanulmányokat közölve például 
Nagy-Britanniáról, Dániáról, a perzsa 
kultúráról, Írországról, a mediterráneum- 
ról, Ausztriáról, a Balkánról. És nem csak 
irodalomról, hanem vizuális művé
szetekről, táncról, zenéről, építészetről. 
Mindarról, ami kimondhatatlanul is 
erkölcsről, egyénről és közösségről, 
különbözőségeinkről és rokonságunkról 
szól.

1990 januárja óta a lap közege rob
banásszerűen megváltozott: megszűnt a 
cenzúra, megszűntek a tabuk és az egyes 
információk megszerzésének, illetve 
közlésének a monopóliumai. Új folyóira
tok születtek, a régiek több-kevesebb si
kerrel megpróbáltak megújulni, pro
filjukat tágítani vagy éppen szűkíteni, az 
újak kihívása miatt „előre menekülni”, 
fölismerni és kiszolgálni az olvasók 
elvárásait, információs igényeit. E 
helyzetben a Secolul 20, hála szerkesztői 
kulturáltságának, megőrizve újított: 
hiszen most jött el igazán az ideje a szin
tézisnek. Tematikus számai Európára és a 
világra tekintő szemek -  egy olyan

Secolul 20, 1997. nr. 4-6. (385-387.)
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világtörténelmi pillanatban, amikor a 
„Periféria”, esetünkben Közép- és Délke- 
let-Európa próbál fölzárkózni a 
„Centrum”-hoz, a „gazdag és művelt” 
Nyugathoz, s ennek talán bizonyos poli
tikai feltételei meg is vannak. E lap
számok nem csak a mitikus „centrum”- 
államok eszmevilágát, közelmúltját és 
jelenét, hanem Románia, illetve Kelet- 
Közép-Európánk, „Köztes-Európánk” 
európaiságának az előzményeit, ha
gyományait is bemutatják.

És amit még nem említettünk: a 
Secolul 20 szép papíron, szép betűvel, 
szép tipográfiával jelent meg akkor, 
amikor erre nem volt más romániai 
folyóiratoknál igény vagy lehetőség. A 
ma is szép külsejű folyóirat, hál’ 
Istennek, már nem áll e szempontból 
egyedül.

2./Majd e lapszámról./
Az 1997. évi 4-5-6-os összevont 

Bukarest-szám könyvnyi terjedelemben, 
334 oldalon jelent meg, számos fénykép
pel és rajzzal. (Már jó pár éve csak 
összevont számok, legfeljebb évi 4 kötet 
jelenik meg, eltérően az első évtizedek 
havi megjelenésétől.) A laptest végén, az 
utolsó 45 oldalon más témák szerepel
nek, de a többi: kavalkádja-mozaikja- 
filmje egy városnak, egy ország 
fővárosának, egy társadalomnak; egyéni 
és kollektív portré, önarckép és tükörkép. 
Kelet és Nyugat határán. Bukarest ugyanis 
egy olyan nép országának fővárosa, 
amely keleti keresztény identitással 
ugyan, de a 15-16. századig, az oszmán 
vazallusság kezdetéig, illetve az ettől 
való szabadulástól, a múlt századtól, 
egyértelműen a nyugati civilizációba 
való beilleszkedést gyakorolja, mely 
feladat ma is a román társadalom legfőbb 
kihívását jelenti.

3.,/Szerzőiről. /
4 1-en jegyzik a kötet Bukarestről szóló 

részét: a költő-főszerkesztő §tefan Aug. 
Doina§, rajta kívül építészek, törté
nészek, kortárs művészek (például a le
gendás román jazzman, Johnny 
Räducanu). Nem hiányzik Le Corbusier, 
aki 1911-ben, huszonnégy éves korában 
látogatott el Délkelet-Európába, így 
Bukarestbe is, de van a szerzők között 
szociológus, teológus, etnográfus, továb
bá szerepelnek írásaikkal novellisták, 
regényírók és költők: ifjak és örökiijak. 
A rangos névsorban találni művé
szettörténészt, múlt században született 
román hercegnőt (Martha Bibescut, a 
francia nyelven író román patriótát), 
század eleji francia írót (Paul Morand) és 
egy mai honfitársát, Norbert Dodille-t. 
Aztán németek: a „Maghrebinischer” 
faun, Gregor von Rezzori, no meg Hans 
Magnus Enzensberger a maga ironikus, 
kétségbeesett utópiájával közös 
közeljövőnkről. És újra építészet: egy né
met tervezőpáros (Meinhard von Gerkan 
és Joachim Zais) — nyertese annak a 
pályázatnak, melynek célja valamennyire 
korrigálni azt a komplex csapást, amit a 
diktátor mért országa fővárosára irdatlan 
rombolásaival és építkezéseivel.

A.ITehát mi mindent tudhatunk meg a 
városról e kötet alapján ?/

Bukarest, mint minden város, egyfelől 
persze építészet: zárt és nyitott, belső és 
külső terek halmaza és viszonya, épít
mények rendszere, ahol külön története 
van mindennek (hogyan keletkeztek és 
tűntek el terek és viszonyok, milyen sza
bályok vagy véletlenek révén). Másfelől 
és elsősorban a város embereket jelent: 
egyéneket és közösségeket, őslakosokat 
és jövevényeket, átutazókat és itt mara
dókat, beosztottakat és vezetőket.
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A kötet alaphangját §erban Cantacu- 
zino, az egyik legjelesebb brit építész, az 
Architectural Review főszerkesztőjének 
tanulmánya adja meg; azé a §erban 
Cantacuzino-é, aki a román arisztokrácia 
leszármazottjának vallhatja magát, s fel
menői közt mindkét ágon fejedelmek, 
kolostoralapítók, tudósok sora található. 
A szerző leírja a 20. századi Bukarestet, 
ennek tragikus kettősségét, illetve azt az 
öt évszázados utat, amely idáig vezetett. 
kezdeteitől, a 14. század első felétől 
századunk 80-as éveiig Bukarest egyen
letesen alakult ki anélkül, hogy radikális, 
megrázkódtatást okozó változás érte 
volna. Igaz, gyakorta leégett, földrengések 
vagy háborúk pusztították, de mindig 
újra felépült. Annak ellenére, hogy az 
1859. évi Egyesülés után a változás és a 
korszerűsödés irama nagyon megnőtt, és 
még inkább az első világháború után, 
amikor hirtelen egy megkétszereződött 
területű ország fővárosává vált, Bukarest 
felismerhetően ugyanaz a város maradt. 
A mai Bukarestet két város alkotja. E vál
tozást Nicolae Ceau$escu valósította meg 
hatalmának utolsó éveiben, éspedig a 
lehető legnagyobb brutalitással. ” A 
lakosság növekedésének üteme: 1820-ban 
100.000-en, 1918-ban háromszázezren 
éltek a városban. 1945-ben a lakosság 
száma megközelítette az egymilliót, ma 
kettő és egynegyed millióan élnek itt.

Majd fényképek az ’50-es évekből. 
Emlékezések a ’20-as évekbeli városra 
(Neagu Djuvara, Párizsban élő román 
történész). Mihai Zamfir szociológus 
Bukarest mítoszairól ír; azon míto
szokról, amelyek a bukarestiek tudatá
ban, mentalitásában, illetve az elmúlt 
száz év íróinak műveiben testet öltenek. 
Teodor Baconsky teológus, a kiváló pub
licista, Románia nemrég kinevezett 
vatikáni követe Bukarestet mint a

„templomtornyok városát” mutatja be, a 
sok kis és néhány nagy templom ismert 
vagy ismeretlen alapítóját és építtetőjét, 
meg azt, hogy miként váltak e temp
lomok, kolostorok térszervező ténye
zőkké.

Majd kis bukaresti enciklopédiává 
szerkesztve: cikkek, dokumentumok, 
regényrészietek, képek. Bukaresti házte
tőkről, az Art Décoról a nagy vitalitású, 
modernizálódó „kis Párizsban”, a Bellu 
temetőről, a város lakóiról és építőiről, 
irdatlan lakótelepeiről és arról, ami 
megelőzte ezeket: régi utcákról, terekről 
vagy éppen szántóföldekről... A meg
számlálhatatlanul sok, kedélyes, bölcs 
vagy megalázott, gazdátlan kutyáról, az 
utcákról, régiekről és újakról, egy fdmes 
szemével-szivével látva... Grafittik ele
mezve, csoportosítva (Delia Verde?). Egy 
belvárosi zsákutcácska egyik házának 
társadalom- és művelődéstörténete a 
múlt század végétől napjainkig (Irina 
Nicolau). Jegyzetek a század eleji 
bukaresti elitek lakáskultúrájáról (Radu 
Ionescu). A háború utáni évek bukaresti 
ifjúságáról, dzsesszmuzsikusairól és hall
gatóságukról.

Le Corbusier 1911-ben még azt a 
Bukarestet láthatta, amelynek elegáns 
hölgyei, fogatai, parkjai sokak szerint 
Párizst idézték, ,/íz utcák rövidek, az 
épületek legfeljebb kétemeletesek. Itt az 
építészetet, amint az egész életet, nem 
veszik komolyan. Mindenütt a Beaux 
Arts, hiszen csak párizsi oklevéllel bíró 
építészek kapnak munkát. Még ha banális 
is minden amit csinálnak, nem rút, a 
stílusegység miatt; Bukarestből hiányzik 
a német városok kaotikus csúnyasága. A 
pillantás nem áll meg sem a profúokon, 
sem a díszítményeken: szabadon szárnyal 
a konflisok szép utasai felé! Bukarest 
minden napja ünnepnap... ”
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Ironikus esszé-riport (Rázván Rádu- 
lescu) a zene elmúlt évtizedekben buka
resti „templomairól”: hangversenyter
mekről, lemezboltokról, zenés mulatóhe
lyekről. Bukarest illatai, szagai, bűzei 
képezik a tárgyát Magda Cámeci „tanul
mányának”. Hisz minden évszaknak és 
minden városrésznek megvannak, meg
voltak a maga sajátos „olfaktív” jellegze
tességei, de még a várost nem kímélő 
történelmi eseményeknek: a háborúknak, 
vagy a pusztító 1977-es földrengésnek 
is... „Sok városból állítottak téged elő, 
városdarabokból, amelyek nem tevődtek 
egymásra, hanem egy tarka és eklektikus 
puzzleként kapcsolódtak egységbe, mint 
egy nagy rétes, egy irdatlan pizza, 
melynek patriarkális a tésztája, leöntve 
Balkánnal és zöldségekkel, neoklasszikus 
és eklektikus tápláló foltok emitt, ropogós 
modernség amott, csípős neobizánc és 
fűszeres fanarióta szigetek -  de a cse
megék között sok helyen új, nyers, jád, 
ízetlen, keletien a tészta. Illatod illat
szövevény, szintézisük nem egy stilizált 
parfüm, hanem egy hajdan elvadított, de 
most már rendeződő kert. Lehet, hogy 
emiatt bennszülötteid szenvedélyesen 
gyűlölnek, és az idegenek meghatódnak, 
vonzónak találnak, mint egy normális 
anomáliát, egy élő képtelenséget, szét- 
trancsírozott és mégis élő, szimbiózisban 
tenyésző stílusok és korszakok bazárját, 
amelyben semmi sem talál semmihez és 
mégis együtt képeznek egy bódult, kacér 
szervezetet, amely csodák csodája, 
lélegzik, táplálkozik, álmodik. Sőt, annak 
aki tud szagolni és látni, egy olyan 
szervezetet, amely képes kiválasztani egy 
csípős -  bár némileg visszafogott - 
mitológia-szagot, de egy fennkölten 
metafizikus -  bár igen diszkrét -  illatot is 
(...) Bukarest, atavisztikus és gyermeki 
illatod, úgy hiszem, tetszik odafent. ”

Aztán a városépítész Radu Drágán 
tanulmánya Bukarest -  és az egész 
román kultúra -  dilemmatikus ket
tősségéről, arról, hogy mennyire „nyu
gati” és mennyire „keleti” e város, 
illetve: ha a román értelmiségi magát 
nyugatinak is feltételezi, és elvárja az 
„igazi” Nyugattól ennek elismerését, a 
népnek, a patriarkális román parasztság
nak identitást akkor is a keleti, ortodox 
egyház ad, a bizánci örökség. E kontex
tust csak színezi a tény, hogy az igazi 
nyugati értelmiségi megkülönbözteti a 
vele szembeállított „keletit” a „kelet
európai” országoktól, melyeknek egy 
része szintén a nyugati keresztény 
kultúrkörhöz tartozik. A román város 
identitása alapvetően a tér és az idő sajá
tos, délkelet-európai, bizánci érzéke
léséből adódik, s emiatt a városépí
tészetnek is újra kellene fogalmaznia 
feladatait, vagy egyáltalán a létjogosult
ságát Bukarest esetében.

A világhírű bukaresti Építészeti Intézet 
tanszékvezető professzomője, Sanda 
Voiculescu meggyőzően bizonyítja: Bu
karest -  és tegyük hozzá, általában a 
délkelet-európai város -  legfőbb szerke
zeti elvét (eltekintve a központban talál
ható fejedelmi udvartól, udvarháztól, 
illetve püspökségtől) a parókia, a kis 
templom és az ezt övező utcák képezik (e 
kis lakókerületek neve „mahala”, törökül 
„mehalle”), egy 1838-as kataszter szerint 
átlagosan kb. 600 lakossal. A mahala 
gazdasági, kulturális és szellemi közös
ség volt. Volt? Csak félig-meddig. Hiszen 
háborúk, földrengés, legutóbb pedig a 
diktátor dőre parancsa miatt elpusztult 
templomok sokasága ellenére a bukares
tiek jelentős része ma is a templomban 
találkozik egymással a leggyakrabban, és 
nemcsak keresztelő vagy esküvő alkal
mával; igaz, ma már a parókiánkénti
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1500—2000 lélek a jellemző, és nem ritka 
a 25 000 lelket számláló gyülekezet sem. 
Vajon a kisközösségeknek, ennek az 
archaikus szolidaritásnak van-e jövője?

További írások szólnak a kereskedelem 
és a hirdetések múltjáról és jelenéről, e 
„szakterületek” folklórjáról és szeman
tikájáról; Pavel Cámpeanu szociológus 
Bukarestet és lakosait mint közéleti és 
politikai közeget mutatja be. Az 1977. 
március 4-i földrengést (ami többek 
között kiváltotta a román műemlékvé
delem felsőbb parancsra való megszün
tetését még azon év decemberében, s 
ezáltal a romániai -  elsősorban a buka
resti -  építészeti örökség nagy részének 
elpusztulását) egy hajdani újságíró, 
Alexandra Baciu naplója idézi föl. A már 
említett, francia műveltségű román arisz
tokrata asszony (Martha Bibescu) bead
ványa Bukarest szebbé tételét szorgal
mazza a ’30-as évek elején; a dokumen
tum egy hazaszerető, gyakorlatias, 
Európa fővárosait jól ismerő, nagy 
műveltségű polgár gondolkodásmódjá
nak korabeli lenyomata. Aztán további 
írások építészektől régiről és újról, 
javítható, javítandó lakónegyedekről, a 
diktátor fáraói építményeiről; francia és 
német írók bukaresti tapasztalatairól, 
élményeiről. És két regényrészlet Mihai 
Zamfír és Ion Manolescu tollából, a le
geslegújabb történelem illusztrációiként.

5./Miről nem szól e kötet?/
Nemtelen dolog számon kérni a csöp- 

pön, hogy nem adja vissza a tenger 
végtelenségét, még ha vegyi összetételét 
tükrözi is. Mégis, ha e kötet kétszer, 
háromszor ekkora terjedelmű volna azo
nos koncepció mellett, talán a követ
kezőkről is szólhatna még:

-  Az „idegenekről”. Akik évszázadok

óta itt voltak és építettek, kereskedtek. 
Zsidók, a múlt század elejéig konstanti
nápolyi szefárdok, majd egyre többen 
németországi, illetve kelet-európai 
askenázik. Görögök, bolgárok, örmé
nyek. A magyar forradalom és szabad
ságharc leverése után egyre több magyar, 
és a 19. század elejétől jó pár nyugat
európai: francia, olasz, belga, birodalmi 
német és osztrák. Aztán a két világháború 
közötti Nagy-Románia minden kisebb
sége: ukránok, lipován-oroszok, újabb 
magyarok, németek Erdélyből, a Bán
ságból, Besszarábiából. Bolgárok és 
törökök Dobrudzsából...

-  A cigányokról, akik szintén évszá
zadokon át jelen voltak a román tár
sadalomban, a múlt század közepéig rab
szolgaként, azóta szabadon, a modemitás 
peremén. A kommunizmusban nevük is 
tabu volt — most romák; útkereső, nö
vekvő elittel, megannyi gonddal és gon
dot okozva...

-  A hatalomról, mindenkori intéz
ményeiről és színtereiről: fejedelmekről, 
hódítókról, kormányokról, pártokról, 
nemzetgyűlésekről, továbbá palotákról 
vagy éppen kolostorokról, ahol műkö
désükhöz feltételeket biztosítottak...

A művészekről. Színházakról és 
színészekről, festőkről, szobrászokról. 
Múzeumokról...

De itt megáll a recenzens. Hisz e 
beszámoló célja nem lehet más, mint 
kedvet teremteni a kötet olvasásához. És 
ahhoz, hogy kíváncsian, bizalommal 
látogasson el a kedves közép-európai 
Olvasó e burjánzó, kellemetlen, de talán 
mégsem visszataszító városba, és készül
jön fel: tükrébe nézve ismerős vonásokra 
lel.

Csórtán Ferenc
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Genius loci Pozsonyban és vidéken
Az OS kerekasztal-beszélgetése a városok és a szlovákság

kapcsolatáról

A tavaly áprilisban indult OS [tengely] 
című szlovák havi folyóirat a szomszé
dos országban élő európai gondolkodású 
értelmiség egyik vezető fóruma. Fő- 
szerkesztője a nálunk is jól ismert Rudolf 
Chmel, Csehszlovákia utolsó budapesti 
nagykövete, megjelentetését pedig a 
magyar Kalligram végzi. Az OS ak- 
tuálpolitikai-közéleti irányultsága mellett 
hangsúlyozott történelmi érdeklődésén 
belül is előkelő helyet foglal el a helyi 
közösségek múltjának, hagyományainak 
kutatása: mindegyik szám hosszabb 
esszét szentel valamely jelentősebb 
városnak (Liptószentmiklós, Késmárk, 
Nagyszombat stb.), ahol a szerzők — 
vezető történészek, néprajzosok -  a 
település belső fejlődéstörvényeinek, 
sajátos szellemiségének megragadására 
tesznek kísérletet, s ráirányítják a figyel
met az eddig igencsak elhanyagolt 
egykori szlovák polgári vállalkozók és 
városi értelmiség szerepére. Az 1997. 
decemberi számban Tőzsér Árpád írt a 
pozsonyi óváros szisztematikus elpusz
tításáról, itt idézi L’ubomír Feldek majd
nem harminc évvel ezelőtt írt versét, 
amely szerint a betelepülők nyomán csa
tatérré lesz a város, aláaknázzák a 
történelmet, ami megmarad, átnevezik; 
értékszintjük a hóvirágig és a divatos butikokig 
teljed, ám felettük ott nevet a gótika.

Az ezt megelőző novemberi szám szin
tén a szocialista építés évtizedeit, 
valamint a mai településfejlesztési 
gyakorlatot veszi nagyító alá, mikor a 
szlovákiai városfejlődés legáltalánosabb 
kérdéseire keresi a választ.

Néprajzosok, szociológusok, építészek, 
környezetvédők ültek le a téma megvi
tatására; a felvetett problémák azért 
izgalmasak a számunkra, mert a több nép 
által lakott egykori Felföld, s azon belül a 
szlovák nemzet fejlődésének történelmi 
traumáira figyelmeztetnek.

A beszélgetés során alaptételként 
elhangzott, hogy a korábbi kulturális 
központok a kis- és középvárosokban 
alakultak ki, mivel csak ilyenek léteztek. 
1921-ben Szlovákiának 49 olyan tele
pülése volt, ahol több mint ötezer fős 
lakosság élt, ám mindössze két város 
népessége haladta meg az ötvenezret, 34- 
nek pedig nem érte el a tízezer főt. Ma 
viszont a teljes népesség fele tízezer fő 
feletti városokban él (Belgium viszont 97 
%-ban urbanizálódott!), s az erőltetett 
urbanizáció több nagyvárost (min
denekelőtt Pozsony és Kassa) hozott 
létre. Ám az emberek egybetelepítése 
nem hozta magával az urbánus, polgári 
szokásokat, mentalitást. A beszélgetés 
résztvevői Liptószentmiklóst említették, 
ahová a nagy építkezések idején tizenhat

Genius loci v Bratislavc i na boci. OS I. óvf, 1997/7. november.
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falu költözött be, s magukkal hozott 
falusi normáikkal a betelepülők átfor
málták ezt az egykor polgárias települést; 
jelenlétüket jelezték a panelházak mellé 
állított májusfák. A régi polgárvilágnak 
Pozsonyban is csak nyomai maradtak -  
ezért kellett megjegyeznie a Markíza tv- 
csatoma kommentátorának a pozsonyi 
korzó átadása kapcsán: a pozsonyiakat 
meg kell tanítani korzózni!

Külön ki kell emelni, hogy a részt
vevők rámutattak az etnikai átrendeződés 
negatív következményeire: míg korábban 
a városi életforma „oszlopai” eredetileg a 
német, magyar, ill. zsidó rétegek voltak, 
ezek likvidálásával, kitelepítésével eltűn
tek a polgári magatartásminták is, az 
osztályalapon válogatott szlovák bete
lepülők hatására pedig a városok proleta- 
rizálódtak és ruralizálódtak. A helyi 
közösség szétverése után jött a fizikai 
rombolás. Megdöbbentő adat, hogy míg 
1970-72 körül a szlovákiai falvak és vá
rosok 85 %-a még őrizte középkori 
magját, mára ezek legnagyobb része 
megsemmisült „Szlovákia urbanizációs 
koncepciója” következtében. Ez úgy
mond egyetlen más volt kommunista 
országban sem ment végbe, még a 
Szovjetunióban sem. A beszélgetés során 
Magyarország több alkalommal került 
elő pozitív példaként, mint ahol a kom
munista vezetés megbecsülte az 
építészeket, és mindenhol megőrizték a 
történelmi negyedeket. Csehországban 
egyre újabb építésznemzedékek kaptak 
lehetőséget, Szlovákiában viszont 
egészen 1989-ig azok a „kövületek” 
ültek a vezető posztokon, akik 1952-ben, 
a fordulat utáni első évfolyammal végez
tek. Ezek szakmailag teljesen lejáratták 
magukat, ám mást nem engedtek szóhoz jutni.

A pusztítás legismertebb példája a po
zsonyi Váralja vagy zsidó város lebontása

a gyorsforgalmi út kedvéért. Azonban 
nem az eredeti házacskák felépítése a cél, 
hanem a régi életforma és atmoszféra 
feltámasztása. Ez egyben a szlovák 
városok jövőbeni rekonstrukciójának 
alaptétele. Az anyagi áldozatok önma
gukban nem sokat érnek. Példával szem
léltetve, Poprádon óriási összegeket 
költöttek a történelmi központ, a Szent 
Egyed tér felújítására, ám az idegen 
(holt)test maradt, ettől még az élet nem 
tért oda vissza. Késmárk viszont, amely 
élő település, a szerényebb lehetőségek 
ellenére is kezdi visszanyerni egykori 
atmoszféráját.

A régi épületek elbontása és a panel- 
szörnyetegek felhúzása kétségkívül a 
szocialista urbanizáció látványosabb 
oldalát jelentette, ám a mélyben nem 
kevésbé romboló folyamatok indultak 
be. Olyan szakadék támadt a főváros és a 
vidék, azon belül város és falu között, 
amely alapvetően meghatározza az ott 
élők anyagi, egészségügyi, művelődési 
lehetőségeit. Hagyján, hogy míg a nyers 
hazai össztermék nyugaton kb. 25 000 
$/fő, s ez az érték Szlovákiában alig 3000 
$, de ezen belül Pozsonyban 10 000 $ jut 
egy főre, Kassán 5000 $, míg a 
kisvárosokban 800-1000 $. Ami pedig a 
művelődést illeti, a Komensky Egyetem 
felvételi vizsgáin rendre a Pozsonyban 
érettségizettek kapták a legtöbb pontot, 
így irányszámokat kellett megállapítani, 
hogy az ország melyik régiójából hány 
főnek kell bekerülnie. így nem lehet 
átlépni a 21. századba. Az infrastruktúra, 
az információs hálózat fejlesztésével ter
mészetessé kell válnia, hogy egy tudo
mányos kutató esetleg egy „eldugott” kis 
faluban él.

Ám fejleszteni is csak ésszerűen 
szabad. A mai autópálya-fejlesztési terv 
egy északi, egy nyugati és egy déli
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nyomvonal keretében összesen mintegy 
1200 kilométeres hálózatot irányoz elő, 
ami őrültség, elég lenne 480 kilométernyi 
pálya, amelynek racionális vezetése 
figyelembe venné az ország geomorfoló
giai feltételeit. A grandiózus terv elvisel
hetetlen költségeket jelent az országnak, 
egyes szakaszokon egy km megépítése 
egymilliárd koronába is kerülhet. S 
általában Szlovákia új területfejlesztési 
koncepciójának -  amely valójában a 
harminc éve kidolgozott urbanizációs 
program változatlan kiadása -  gyenge 
pontja, hogy elsősorban az Európai Unió 
pénzalapjaira számít. Márpedig ezekhez 
Szlovákia láthatólag nem fog hozzájutni.

A koncepció alaphibája, hogy a po
zsonyi bürokraták merev szemléletét 
tükrözi. A nagyvárosok szintjén csak 
Pozsonyt és Kassát ismerik, semmilyen 
szerepet nem szánnak a Besztercebánya- 
Zólyom övezetnek, ahol ma kétszázezer 
ember él, míg a Nyitra-Nagytapolcsány 
körzetben talán ennél is több. A kialakí
tandó harmadik metropolisz kérdése 
egyébként azért lehet napirenden, mert 
Szlovákia két, egymással szemben álló 
régióra hasadt. Mások szerint soha nem 
is forrt össze. A kereskedelmi, kulturális 
útvonalak következtében a nyugati rész 
Bécshez és Brünnhöz kötődött, a keleti, 
görög katolikus területek Lemberghez, 
míg Hont, Nógrád, Abaúj Miskolchoz, 
Egerhez, Budapesthez. Az első köztár
saság mesterséges határai elvágták 
ezeket a természetes szálakat, s e 
területek mind visszafejlődtek. Most 
ismét veszélyt jelent az új területi
közigazgatási beosztás, amelynek nyolc 
kerülete a történelmi fejlődés teljes 
tagadása. A szepességieket például a 
szükséges létszám érdekében „össze
csapták” a sárosiakkal, a zempléniekkel s 
hozzávettek néhány ruszint. Kulturális 
barbárság, hogyan fognak ezek az

emberek együttműködni? Az egész 
törvény rossz, s nem kevésbé aggasztó, 
hogy a szakszerű bírálatokat meg sem 
hallgatva, azt a parlamenti erőfölény 
segítségével fogadták el. Pedig 1992-ben 
a szlovák parlamentben konszenzus volt 
a megyei alapú rendezés mellett, a nyil
vános viták ezt valós társadalmi 
igényként tárták fel. Most viszont Meciar 
miniszterelnök annyival intézte el ezt a 
modellt, hogy „történelmileg túlha
ladott”. Holott egy újabb felmérés szerint 
a szlovákok 66 %-a elsősorban régiója 
szerint határozza meg önmagát. A jövő 
Európája pedig amúgy is a régiók kap
csolatára fog épülni, s erre Szlovákiában 
is van példa: Zsgyár és Lendak, ezek a 
gorál falvak Zakopanét tekintik 
testvértelepülésüknek, s amikor az ottani 
polgármester évente Lőcsére utazik, 
zeneszóval köszöntik a falu határában. 
Ez senki másnak nem jár ki náluk. Az 
összes kisebbség szerepe az volna, hogy 
erősítse a határokon átívelő regionális 
együttműködést, s ezzel az országnak is 
hasznot hajtson (a „magyar-magyar” 
kooperáció nem került szóba). Szlovákiát 
azonban ma inkább a vidék teljes 
elhanyagoltsága jellemzi; Hont, Nógrád, 
Gömör „az ördögé lett”, s ugyanilyen 
kihaló település Zamagurie a lengyel 
határszélen, ami azért is fájdalmas, mert 
1990-ig közte és az odaáti Podhalie között 
semmilyen különbség nem volt, azóta vi
szont a lengyel település a demokratikus 
viszonyok és a teljes liberalizáció 
következtében dinamikusan fejlődik.

A kerekasztal-beszélgetés résztvevői 
végül egyetértettek abban, hogy a 
fejlődés világszerte a decentralizáció felé 
halad, s bármennyire is ragaszkodik 
teljhatalmához a mostani kormány, a 
patemalizmus fölött eljárt az idő.

Abrahám Barna
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Neogót vár vízlépcsővel
A z Országépítő esztergomi száma

Szinte teljes szürrealizmus: amire oly 
nagyon törekszenek esztergomiak és 
segítő barátaik, az egyre inkább ködbe 
vész, ami ellen pedig szintén egy akarat
tal, hosszú évek óta tiltakoznak, az meg
valósulni látszik.

Mintha a lassan végre elmúló évszázad 
-  folyamatos pofonjai után -  a várost 
még egyszer jól ki akarná osztani: a kirá
lyi vár rekonstrukciós tervei minima
lizálódnak, míg a hágai per után felsejlik 
egy, a várost is érintő vízlépcső meg
építése. A vágyak és ellenvágyak eléggé 
egyértelmű kettőséhez pedig egy idehaza 
és a nagyvilágban mindenünnen támoga
tott harmadik társul: a csonka híd -  csak 
az meg nem vezethet sehová, amíg nincs 
szlovák kormányszándék is az ügyhöz. 
Szép hármas.

Az Országépítő esztergomi száma jól 
tükrözi vissza az esztergomi értelmiségi 
gondolkodást: vágyakat ismertet és ismé
tel, miközben nem hajlandó tudomást 
venni a tényekről. Mondhatnák persze a 
kiadvány szerkesztői, hogy nem az ő dol
guk a napi eseményekbe beleavatkozni, 
de hát az építészet maga mégiscsak 
támaszkodik valamennyire a valóságra, 
ha másban nem is, mint a valóságos 
alapokra és a valóságos pénztárcákra. Ez 
az esztergomi mentalitás olyan erős, 
hogy a még nem helybéliek is az itteni 
nótát fújják. Kár.

Mert ki gondolhatja ma ép ésszel, hogy

megvalósítható a Vitéz János palota 
pompájának rekonstrukciója? Mert 
ugyan mit ér egy épület, amely nem 
viseli belső díszeit? Ha az analógiák 
alapján feltételezhető is, milyen volt a 
palotának ez a része, vajon ki mondja 
meg, milyen volt belül? Nem azt, mi volt 
ott látható, hanem azt, hogyan?! Vajon 
azt a rekonstrukciót vállalná-e valaki? 
Ugye, hogy nem, s akkor meztelen volna 
bizony a király. (Az persze igaz, ha 
meztelen is, legalább király volna...)

A „strucc-számhoz” hasonló bevezető 
jár: Gerle János egyoldalas érzelemdús 
írása jól odamond a műemlékhivatalnak, 
no és persze (szinte kötelező módon) a 
vízlépcsőügynek. Az előbbi az immár 
évtizedes esztergomi „gumicsontért”, a 
várrekonstrukcióért kapja meg a magáét, 
végre leírva is kimondva sok építész 
érzelmeit. A vízlépcső szapulása nem 
tudom, hogy kerül ide, valószínűleg 
kanonikus már a dolog. Mégis szót 
érdemel a recenzióban is, hiszen nem kis, 
hanem a város jövendőbeli életét (eset
leg) komolyan meghatározó dologról van 
szó. Csakhogy, aki magát komolyan 
veszi, és nemcsak a kötelező nótát fújja, 
az nem állna meg az „anyázásnál”, 
hanem felkészülne rá, „mi lenne, ha ne 
adj Isten”... . Ez az „apróság” hagy 
egyébként az Országépítő esztergomi te
matikus számának olvasása közben komoly 
hiányérzetet: egy város jövőjéről (és múltja

Országépítő, 1997/1. sz.
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jövőjéről) csak épületenként (egyenként) 
gondolkodni olyan, mintha valaki csak 
részletekből (ablakokból, kilincsekből, 
lépcsőkből stb.) akarna házat tervezni.

Esztergomi múltunk jövője egyébiránt 
meglehetős álmosan mutatja magát: a 
palota rekonstrukciója itt és most pusztán 
azért érdekes, mert Esztergom ürügyén 
született meg — komoly kutatások, analó
giakeresés eredményeképp -  a középkori 
Magyarország egyik legszebb, igazán 
reprezentatív terének feltételezett képe. 
Minden tisztelet a kiagyalóké, de itt 
álljunk meg! Horváth István és Vukov 
Konstantin fáradozása eddig a pontig 
nagyon értékes, de (innen még) nem 
folytatható tovább. Esztergom soha nem 
lesz pl. Cehsky Krumlov, mert elpusztult 
a barokk előtti építészete. Nem varázsol
ható elő az, ami nincs, mert az nem az 
lesz, ami volt, csak elképzelt mása.

De lépjünk végre tovább ezen; sajnos 
nehéz, az Országépítőnek is alig sikerült. 
Nézzük azokat a terveket, amelyek 
meglévő műemlékeink hasznosítására, 
életre keltésére születtek.

Bende Katalin és Mújdricza Ferenc 
ötlete azért elegáns és európai (szegény 
Kati már rég Amerikában tervez, ugyan 
mit ér kitűnő européer(in)ségével...?), 
mert toleranciát is feltételez. Bende 
Katalin a Duna-partra török fürdőt és 
dzsámit, Mújdricza Ferenc a bazilika 
rámpája alá színházat és további étter
meket álmodott. Előbbinél a magyarok 
türelmére van szükség (gondoljunk csak 
a szigetvári Szulejmán-szobor hercehur
cájára), utóbbinál leginkább arra, hogy a 
két évezredes tulajdonos megértse és 
felvegye a némileg gyorsuló ritmust. 
Csak annyit ne kelljen várni, mint a bazi
lika elkészültéig egykoron.

Újabb „sebnyalogatás” Esztergomban

a csonka híd ügye. Kétségtelen: szégyen, 
ami van, de nem kellene már minden bal
sorsunkat erre a szerencsétlen romra 
fogni (pláne, hogy csak a fele a miénk), 
hanem előbbre (is) tekinteni. Mert ez a 
híd -  hiába lehet jövője -  mégis csak a 
múlt?! És -  bár csak érintőlegesen tar
tozik ide -  talán joggal vethető fel: ha a 
város vezetése nem exponálta volna 
olyan harcosan és vehemensen magát a 
vízlépcső ellen (mert ugyan milyen 
súllyal tette?), talán a szlovák oldalról 
sem volnának ennyire merevek a frontok 
-  velünk és remélt hidunkkal szemben.

Némi felüdülést jelent komoly elemzést 
olvasni a királyi városról, majd Szent- 
györgymezőről és a szerző, Meggyesi 
Tamás által „modernista városközpont
nak” nevezett részről. Ám, amit ma épül
ni látunk-hallunk, nem ez: valahogy a 
megvalósításig már nem tart sohasem a 
város ereje. Erre az érzésünkre erősít rá 
az Országépítő interjúja a pápai káplán
nal: felsejlik a bazilika építésének sorsa...

Aztán tovább, megvalósult és papíron 
maradt tervek sorakoznak, köztük szá
mos hallgatói munka is. Egyik elegáns, 
másik unalmas, a hannadik semmilyen -  
amilyenek általában a dolgok.

Csak hát ezekből mégiscsak város lesz 
valaha — az viszont nincs benne az 
Országépítőben!

P. s.: A legújabb, s talán az eddigi 
legízléstelenebb opus, a Simor János 
utca 23. sz. alatti „Nagy Cipőorr” mégis 
a figyelmeztető jel: az ilyen kiad
ványokra -  s így az esztergomi te
matikusra is -  nagy szükség van. Mert a 
soha vissza nem hozható 2000-es 
jubileumi évnek még álmokat is jobb 
kínálni, mint Cipőorrokat!)

Kaján Imre
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„...némi régi omladványok...”

Egy kitűnő hajós, a Fiúméban végzett 
Kenessey Albert (1828-1879) tenge
részhadnagy a szabadságharc után 
kényszerből megvált tiszti rangjától, 
majd hajózási szakíró, a balatoni 
Kisfaludy-gőzös kapitánya, később dunai 
hajók kormányosa lett. Egy 1870-ben 
megjelent „honismertető album” lapjain 
öt hosszú folytatásban vezette végig 
olvasóit „a magyar Duna és mellékén 
Dévénytől Orsováig” gyönyörű képek 
társaságában, nem csekély írói készség
gel mutatva be a partok nevezetességeit. 
Keleti Gusztáv szép metszete a 
„Gönyőtől Pestig” fejezet egyik kedves 
melléklete. „...A sziklahegyek aljában a 
pest—bécsi vaspálya útja kígyózik a víz 
szélével egyenest -  írta a metszet köré 
Kenessey. Jobbról szép emelkedettebb 
róna s e mögött a pilis-maróti hegyek 
gyönyörködtetnek bennünket csalit- 
jaikkal s erdőikkel... Pilis-Marót egy a 
szebb dunaparti helységek közül... A 
Marót előtt a Dunára nyíló rész az ún. 
Basaharcz-puszta, hol némi régi omlad
ványok láthatók, talán egykori őrház- 
maradványok, minőket... láthatni mind
két parton egymással szemben...” sok 
helyütt. Akik pedig a hajókból a partokra 
lépnek — tesszük hozzá magunk —, a csa- 
litosokban bóklászva nem ritkán tűnőd
nek el az említett „talánok” megoldásai 
felett: a régi kövek közötti barangolókból 
nem ritkán terem historikus, költő és 
miegyéb.

Nem kevés örömmel és elégtétellel 
szolgál kellő tájékozottsággal kutakodni 
az efféle „omladványok” bozótosában, 
de talán még nagyobb boldogság, ha az 
akár töredékesen fennmaradt egykorú és 
későbbi írásos emlékek olvasása során 
„megszólalnak a kövek” a böngésző előtt 
-  a valaha ép emberi alkotások minden
napi világa megelevenedik. Egy apró 
mozzanat -  mondjuk egy perirat -  az 
évszázadok emlékeiből.

Az átfogó, ez okból szükségszerűen 
„madártávlatos”, a folyamatokat vizslató 
„nagytörténelem” önállóan feltárul, 
hiszen minden ember, vagy valamely 
módon összetartozó kistársadalom a 
maga egyéni módján fogadja és „éli át” 
az elkerülhetetlen „nagyfolyamatokat”. 
A legvédtelenebb útszéli kőkereszt 
sorsában is „a világtörténet” mutatkozik: 
nem csak a természet erői munkálják, de 
talán még inkább az emberi tudat és kéz 
által rámért história. Hogy melyik ártott 
vagy árthat többet, ez a talány már mű
szerek nélkül is mérhető.

De régmúlt sorsok alakulása felett 
hiába bíráskodunk. Célszerűbb ered
ményt hozhat, ha feltárjuk és közreadjuk 
akár a legparányibb életközösségek 
emlékeit is a fennmaradtak és fellelhetők 
közül: a leginkább elfogadható egész 
csupán a részek értékesebb elemeinek 
összefűzéseiből építhető.

Ezért tekintünk kiemelt figyelemmel 
az életes „részek”, egy-egy falu és város,

Lukács Józscfné sz. Varga Eszter: Pilismarót története I. Az őskőkortól a XIX. sz. elejéig. Pilismarót, 1996. 250 p.
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jeles és jeltelen épület, a családok, akár 
egy tevékeny ember sorsának történeti 
feldolgozásai felé: megdönthetetlenül 
maradandó leginkább a mérhetőkben rej
lik. Az évszámok, adatok, iratok és 
mások körül, ami ezekre felépül, az 
csupán nézőpont, ötlet, koncepció. 
Izgalmas lehet ez utóbbi is, bár a 
felfogásmóddal rendszerint változik.

Ez okból is külön szerencse tehát, hogy 
Pilismarót történeti krónikása, Lukács 
Józsefné sz. Varga Eszter elsősorban a 
mérhető és maradandó adatanyag önálló 
egybegyűjtésére és közreadására vál
lalkozott. „A falu története” így a nagy 
gonddal válogatott idézetekkel és 
képekkel, a szövegben megbúvó bibli
ográfiai utalásokkal inkább mérték
tartóan kellő tájékoztatás, mintegy 
előzetes felkészítés a Forrásszemel
vények gazdagon bőséges dokumentáció
ja előtt. Ezek nyomán a szerző mind 
újabb adatokkal és kellő jegyzetekkel, 
szómagyarázatokkal, végül szó- és foga
lomjegyzékkel szolgálja a laikus bön- 
gészgetőt. A rövidre fogott történet és a 
bőséges adattár mintegy kiegészíti 
egymást, a nyomkövetés históriájának 
szikár mondatai nyernek vitathatatlan 
hitelt „a források vidékein”. A részek 
fonalhálózata ebből a kötésből tovább 
gombolyítható az olvasók vágyai és 
érdeklődése szerint. A krónikás példás 
szerénységgel rejtőzködik a megidézett 
forrásanyag mögé. Pontosan ismeri és 
értékeli, közönsége előtt sem titkolja el 
munkája alapműveit, pl. „a régészeti 
topográfiából” Horváth István újrafeldol
gozó és saját kutatási eredményeit az 
őskortól („gravetti kultúra”) az Árpád
kor emlékanyagáig, a további rész
közleményeket és a levéltári eligazítá
sokat ugyanígy. Ha egy korról a kutató 
bőségesebb feldolgozásokat kapott vagy

talált, akkor gazdagabban tájékoztatja az 
olvasót, ahol pedig ezek megritkultak 
vagy éppen hiányosak, ott maga is szűk
szavúbb. Tájékoztatásai természetesen 
mindig kielégítőek és pontosak, és persze 
a mind növekvőbb számú irat- és 
oklevélanyag az érdeklődők számára a 
kötetben rendelkezésre áll, köröttük kellő 
kiegészítések és jegyzetek. A krónika lát
szólagos aránytalanságai eltűnnek így.

A helytörténeti olvasókönyv önálló 
értéke pl. „a török uralom utáni újrakez
dés” fejezete, ebben az egyházak újjá- 
épülésének krónikája, a többrétű kísérlet 
a falu birtokjogának megszerzése körül. 
Utóbb a kuruc háborúk következmé
nyeinek leírása, a lakosság megoszlását 
(vallás, kiváltságok, foglalkozás, stb.) és 
mindennapjait, a gazdálkodás kereteit és 
módozatait tárgyaló részletek. Az 
eseményekben és változásokban is bő
velkedő történet akkor ér véget itt, 
amikor a pálosrend közel három évszáza
dos birtokjoga megszűnt a falu körül. Bár 
a jobbágyság sorsán ez a módosulás nem 
sokat változtatott. Az itt olvasható iratok 
is bizonyítják, hogy határszéli perekben, 
adókban, bírósági ügyekben, különféle 
vizsgálatokban és hasonlókban a falu 
lakóinak korábban is volt részük elég, de 
közben gyarapodott a település. Malom 
épült, vendégfogadó és „sörfőző ház”, ha 
szűkösen és nem ritkán perlekedve, de 
működtek az iskolák. A határ meg szőlő- 
telepítéssel gazdagodott. Tiszttartók ügy
iratai olvashatók itt, ízes házassági 
szerződések és végrendelkezések ontják 
az apróbb-nagyobb híreket közben és 
utóbb. Folyamodványok és kérelmek, az 
egyházak működése körüli beadványok 
és oklevelek — pontosan tájékozódha
tunk, közben pedig remekül szórako
zunk.

Az alapos munkát végzett kutató nem
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csak lokálpatriotizmusát mutatja fel 
olvasói előtt, de illően tájékozott ráter
mettségét ugyanígy. Épp ezért lep meg 
végül az ugyancsak pontatlan irodalom- 
jegyzék a kötet végén, amelynek hiányos 
voltát a bevezetőben említett „feszített 
ütem” magyarázza ugyan, de aligha mentheti. 
Ugyanígy vonatkozhat ez a József Attila- 
idézet pontatlanságára, a szinte meg
számlálhatatlan mennyiségű nyomdai 
hibára és nyomdai vétségre is. Nem
különben arra az elszomorító tényre, 
hogy a küllemre kedves kötet ragasztott

gerince az első átforgatás után nyomban 
szélnek ereszti önálló lapjait.

Szívesen és érdeklődéssel, de az imén- 
tiekre is gondolva várjuk a folytatást. A 
több helyütt ígért következő kötetet, 
amelynek kezdő korhatárát a 19. század 
elejéről itt közölt összeírások, szerző
dések és mások adják az elemzés nélkül 
maradt források között. Pilismarót törté
nete a 19. század elejétől megnövekedett 
forrásbőséggel folyhat majd tovább.

Bodri Ferenc

Pilis -Marót -  (Keleti Gusztáv rajza)
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Beluszky, Pál:
Zerbrechliche Brückenköpfe der Verbürgerlichung 

(Tausend Jahre der Städte in Ungarn)

In der einleitenden Studie unserer thematischen Nummer besteht das zugegebene 
Ziel des Autors darin, die Herausbildung und Entwicklung der Städte in Ungarn nach 
einem einzigen Gesichtspunkt zu überblicken: wie hat der unterschiedliche 
Werdegang der einzelnen historischen Regionen zwischen Ost und West die 
Entwicklung unserer Städte in den letzten Jahrhunderten geprägt. Und wie wurde 
während der Entwicklung die herrschende Ideologie und grundlegende 
gesellschaftliche Bestrebung von Europa des zweiten Jahrtausends, die 
Verbürgerlichung vermittelt.

Pálmány, Béla:
Die Typen der Marktflecken im Oberland von der Fronregelung zur

Gemcindeordnung

Das Typischste für die ungarische Städteentwicklung in der Neuzeit ist, daß 
Kleinstädte und sehr oft Marktflecken einen bedeutenden Teil der staatlichen 
Verwaltungs- , Unterrichts- und Kulturfunktionen übernahmen. Der Autor stellt in 
seiner Studie die Typen der Marktflecken im Oberland vor und analysiert sie in der 
im Titel angegebenen jahrhundertlangen Epoche. Zuerst beschreibt er die Rolle sowie 
die wichtigsten Charakteristika der Gerichtsbarkeit der Gutsherren und legt die 
Rechtsstellung der Martflecken dar, dann gruppiert er die Siedlungen nach 
Rechtsstellung auf Grund der Fron- und Selbstverwaltungstypen. Er hält es für 
charakteristisch, welche Berufe und welche Wirtschaftsform das Leben der 
Marktflecken bestimmen. Auf Grund dessen unterscheidet er: Tierhalter- 
Markthaltende-, Weinbau-, Handwerker- und Handels- sowie Bergwerksmarktflecken 
und stellt vielseitig ihre Herausbildung und Entwicklung vor.

Czoch, Gábor:
Das Bürgertum in Kaschau (Kassa) in der ersten Hälfte des 19ten

Jahrhunderts

Im Mittelpunkt dieser Studie steht die Untersuchung des ständischen Bürgertums 
der traditionsreichen freien Reichsstadt, Kaschau. Der Autor analysiert z.B. die 
gesellschaftliche Zusammensetzung des Bürgertums in Kaschau, ihre Veränderungen, 
die Wandlung der Situation der Bürger innerhalb der Bewohner der Stadt. Er zeigt 
vor, was für eine Verwandlung das Bürgerrecht in Kaschau durchgemacht hat, wie die 
bürgerliche Umgestaltung im Rahmen der Ständeordnung verlief, mit iher allmäh
lichen Umwertung, mit der Modifizierung der gesellschaftlichen Zusammensetzung 
des Bürgertums.
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Gyáni Gábor:
Das Phänomen der Urbanisation in Ungarn im 19-20sten Jahrhundert

Die Untersuchung des Vorgangs der Städteentwicklung in Ungarn in der Epoche 
des Dualismus und zwischen den beiden Weltkriegen fängt der Autor mit der 
Vorstellung der Zweiheit der Industrialisierung und der Urbanisation an: auf welchen 
Gebieten des Landes, in welchen Siedlungen spielte die Industrie in der 
Stadtentwicklung eine Rolle, auf welchen Gebieten waren der Handel, die 
Landwirtschaft und die Entwicklung des Kleingewerbes entscheidend. Während der 
Verfasser die Eigenarten der heimischen Urbanisation analysiert, geht er auch auf die 
Suburbanisation, das in erster Linie die Entwicklung von Budapest zu einer Großstadt 
begleitende und ergänzende Phänomen ein. Die Studie zeigt zum Schluß die negati
ven Folgen der Strömung der Massen in die Städte vor.

Pál, Judit:
Die Städte im Szeklerland während des Dualismus

Die wirtschaftliche Entwicklung im Zeitalter des Dualismus übte eine bedeutende 
Wirkung auf die Umwandlung der Stadtstrukturen und das innere Leben der Städte in 
ganz Ungarn aus, so auch auf die Städte im Szeklerland. Der Autor läßt manche 
Aspekte jener zwiespältigen Urbanisation aufblitzen, die einerseits den Zuwachs und 
die Entwicklung zahlreicher Städte im Szeklerland (von Marosvásárhely über 
Kézdivásárhely bis zu Csíkszereda), andererseits alle Schhwierigkeiten der ver
späteten Entwicklung und das Fortleben mancher anachronistischen Züge bedeutete. 
Diese Epoche drückte den Städten bis heute eindeutig ihren Stempel auf.

Fleisz, János:
„Die Metropole der Kultur” (Nagyvárad im Zeitalter des Dualismus, 1867-

1918)

Laut Feststellung des Verfassers bedeutete die Epoche des Dualismus in der 
Geschichte von Nagyvárad (Großwardein) die vollständige Entfaltung der bürger
lichen Zivilisation, die Beschleunigung der Urbanisation, die Entwicklung zu einer 
regen, pulsierenden, modemen Stadt. Die Urbanisation von Nagyvárad unterschied 
sich von dem eigenartigen Typ in Transsilvanien, sie wurde eher durch die für die 
Städte auf der großen ungarischen Tiefebene charakteristischen Vorgänge bestimmt 
ohne, daß sie je den Weg der Marktfleckenentwicklung eingeschlagen hätte.

Die Studie zählt sämtliche Faktoren der Modernisierung der Stadt auf - von der 
Entwicklung der Wirtschaft und Industrie über das öffentliche Gesundheitswesen bis 
zur Entfaltung des Unterrichtswesens und des literarisch-künstlerischen Lebens. Am 
Anfang des Jahrhunderts erhob sich Nagyvárad unter die entwickeltesten Städte des 
Landes.
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Pifkó, Péter:
„Die trügerische Illusion der sicheren Entwicklung” - die Gesellschaft von 

Esztergom in der Epoche des Dualismus

Verglichen mit anderen, ähnlichen Städten in Ungarn konnte sich die Entwicklung 
von Esztergom erst mit bedeutender Verspätung anlaufen, denn erst 1895 kam es zur 
Gestaltung einer einheitlichen Stadt durch die Vereinigung von vier Gemeinden. 
Diese Verspätung wirkte Jahrzehntelang auf die Entwicklung aus, und der Rückstand 
nahm eher zu, als daß er sich verringert hätte. Die Zahl der Vereine und Vereinigungen 
nahm zwar zu, das gesellschaftliche und kulturelle Leben wurden bunter, aber wegen 
der Unterentwicklung der Wirtschaft erwies sich die Entwicklung von Esztergom als 
„trügerische Illusion”.

Tímár, Lajos:
Die britische Urbanisation im I9ten Jahrhundert

Über die Eigenarten der britischen Urbanisation entwickelte sich in den letzten 
Jahren eine weitreichende Diskussion in Historikerkreisen und die Ansichten wurden 
in verschiedenen theoretischen Modellen erörtert. Der Autor skizziert, was für 
eine Vorgeschichte die schnelle Urbanisation im 19. Jahrhundert hatte und welche von 
der europäischen Entwicklung abweichenden Charakterzüge sie hat. Zum Schluß 
stellt er fest, daß die britische Stadtentwicklung - betrefflich ihrer 
Wirkungskomponenten und Erscheinungsformen - ziemlich vielschichtig war, und 
ihre Entdeckung nur im regionalen Rahmen vorzustellen ist.

Belényi, Gyula:
Verselbständigung von Gemeinden auf dem Gebiet der großen ungarischen 

Tiefebene im 20sten Jahrhundert

Die Entwicklung der Siedlungsstruktur und ihre Eigenarten wurden schon von vie
len ausgezeichneten Experten analysiert. Diesmal veröffentlicht der Autor unserer 
Studie eine interessante Untersuchung über eine auch aus einem spezifischen, poli- 
tikhistorischen Gesichtspunkt Aufmerksamkeit erregende Ereignisreihe der 
Siedlungs- und Verwaltungsgeschichte der Tiefebene im 20sten Jahrhundert, über den 
Vorgang der sog. Eingemeindung der Einzelgehöfte. Er stellt die wichtigsten Epochen 
der Eingemeindung während der letzten 60 Jahren vor und registriert die 
Herausbildung von ungefähr 150 neuen Gemeinden, was als einer der wichtigsten 
Faktoren in den Veränderungen der Siedlungssrtuktur der Region in der Neuzeit 
betrachtet werden kann.

Beszteri, Béla:
Globale Trends und ungarische Zukunftsvorstellung

Der Autor der Studie hält die Globalisierung für den wichtigsten Vorgang unseres 
Zeitalters und analysiert ihre Erscheinungsformen, in erster Linie durch die Modelle



Limes 226 Összefoglalók

der Wirtschaftsentwicklung. Er folgt aus der Analyse der Trends in verschiedenen 
Regionen der Welt darauf, daß ein neues Modell der Zukunft nötig ist, in dem 
Demokratie herrscht und die gesellschaftliche-wirtschaftliche Chancengleichheit ver
wirklicht wird. Er findet es nötig, daß sich auch Ungarn den modernsten Trends der 
das 21ste Jahrhundert bestimmenden Wertordnung anschließt.

Pomogáts, Béla:
Drei Leben der Zeitschrift „Korunk” in Kolozsvár (Klausenburg)

Unter den Einrichtungen der Kultur der Ungarn in Rumänien verfügt die im Jahre 
1926 in Kolozsvár gegründete Zeitschrift „Korunk” (Unser Zeitalter) über die längste 
Geschichte und die reichste Tradition. Der namhafte Literaturhistoriker macht uns mit 
ihrer Geschichte bekannt.

Csortán, Ferenc:
Bukarest, eine Stadt im Spiegel einer Zeitschrift

Die Zeitschrift Secolul (d.h. Das zwanzigste Jahrhundert) veröffentlichte eine the
matische Nummer über Bukarest auf 334 Seiten mit zahlreichen Fotos und 
Zeichnungen.

Ábrahám, Barna:
Genius loci in Preßburg (Pozsony) und auf dem Lande. Das Gespräch der OS 

am runden Tisch über die Beziehung der Städte und der Slowaken

Der Rezensent erörtert die im November 1997 erschienene Nummer der von Rudolf 
Chmel redigierten Zeitschrift, in der die allgemeinen Fragen der Stadtentwicklung in 
der Slowakei diskutiert werden.

Kaján, Imre:
Neugotische Burg mit Stauwerk. Die Esztergom-Nummer der Zeitschrift

„Országépítő”

Die thematische Nummer der Zeitschrift Országépítő widerspiegelt treu die 
Denkweise der Akademiker der Stadt - meint der Verfasser der Rezension - “sie 
erörtert und wiederholt Wünsche, und ist dabei nicht bereit, die Tatsachen 
wahrzuhaben”.

Bodri, Ferenc:
„... manche alten Trümmer . . .”

Der Rezensent schreibt anerkennend über das ortsgeschichtliche Lesebuch, das die 
Geschichte der Gemeinde Pilismarót bis zum 19ten Jahrhundert darlegt.
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Szász Zoltán

Magyarok és románok

A tengerbe vizet hordó gyermek naiv játékának tűnhet a magyar-román múlt és 
jelen tudományos megközelítésével, a közös történelem terével: a bennünket 
összekötő és el is választó Erdély múltjával szakszerűen foglalkozni, amikor a napi 
politika megújuló hullámverései mindkét oldalon -  de különös erővel elsősorban 
Romániában -  azt sugallják, mintha közös történelmünk szinte kizárólag a konfron
tációk láncolatából állna. Olyan elterjedt tézis ez, amelynek még az ellenkezője sem 
igaz. Történetietlen jellege és káros hatása aligha szorul bizonyításra.

A magyar-román közös múlt -  hogy Makkai László 1948. évi könyvének címére is 
emlékeztessünk -  nem politikai frázis, hanem történeti realitás. Sorsunk sokkal össze- 
fonódottabb volt, mint azt a köztudat hiszi, s látjuk, napjainkban is szinte 
elválaszthatatlan kapcsok kötnek össze bennünket, akár együtt megyünk az Európai 
Unióba, NATO-ba, akár nem, s akár tetszik nékünk vagy nekik, akár nem...

A történelmi jelenből és múltból egyaránt következik: szükséges a nem látványos, 
de alapos elemző munka, annak vizsgálata, hogy kapcsolataink mindenkor a koope
ráció és a konfrontáció együttes jelenlétét mutatják. Az egyik tanulság: a legrosszabb 
körülmények között is kell keresni a „kibontakozás” útjait. S azt is kell vizsgálni, 
hogy a mélyebb konfliktusforrások mellett mekkora a felelőssége a politikától 
gyakran áthatott történetírásnak, hiszen -  Miskolczy Ambrus találó fogalmazásában -  
jórészt a történetírás állítja csatasorba népeink őseit.

Nem azt akarjuk mondani, hogy történelmi megbékélési propagandára van szükség. 
Az ilyesmi reménytelen, de túlhaladott is volna. Nem lehet pusztán naiv jó 
szándékkal, sem parancsra megértést, valós békét teremteni. A trianoni rendezés túl 
nagy csapás volt a magyarságra, s már rég világos, hogy a versailles-i rendszer 
visszaütött egész Európára; Keynes igen gyorsan jelezte a kontinens gazdaságára való 
káros kihatásait. Hobsbawm a 20. századi világtörténelmet átfogó szintézisében még 
tovább megy, az akkori amerikai elnök nagy hatású koncepcióját is némileg 
megkérdőjelezi: „ Wilson, aki annak a hatalomnak a szócsöve volt, amely nélkül a 
háború elveszett volna, szenvedélyes meggyőződéssel képviselte a nemzetek önren
delkezési jogát, úgy ahogy mindig olyannak esik könnyen, aki igen távol él annak a 
régiónak az etnikai és nyelvi realitásaitól, amelyet éppen tiszta nemzetállamokká kell 
feldarabolni. A kísérlet katasztrófába torkollott, mint azt maga a 90-es évek Európája 
is mutatja. A 90-es évek kontinensét megrontó nemzetiségi konfliktusok Versailles régi 
kísérteiéi voltak, melyek ismételten garázdálkodni kezdtek”.* Az angol és francia 
diplomácia, az 1919-20. évi rossz lelkiismerettől is vezérelve 1945—46-ban a rend
szer korrigálásának gondolatával foglalkozott.

* Eric Hobsbawm: Das Zeitalter der Extreme. München 1995. 50.
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Mi mégsem élhetünk, s különösen a történészek nem gondolhatnak az egész világ
ra megsértődött mártírok módján. Nem önfeladás, hanem emelkedés, szakmai köte
lesség is a másik oldal álláspontjának a megértése. Kívánatos a kölcsönös empátia, 
sőt a kölcsönös megbocsátás is -  bármennyire nem tartozik a természettudományosán 
racionális kategóriák körébe e fogalom.

Persze közgondolkodás és történetírás nincs szinkronban határokon innen és túl. 
Nekünk, magyaroknak főként sorscsapásokból származó előnyeink vannak; jobban 
átérezzük: áldozatokat is kell hozni, s hogy 19. századi remények szerinti nemzeti 
szuverenitás nincs, nem is lesz. De ebből az is következik, hogy mi itt felelősek 
vagyunk azért, ami Bukarestben vagy Kolozsvárott történik, s Bukarest is felelős 
azért, ami itt nálunk végbemegy. A múlt öröksége és a jelen súlyos gondjai sem teszik 
lehetővé, hogy mennyei harmóniára törekedjünk, de erősíteni kellene azt a hitet 
Romániában is, hogy vitákon át tudhatnánk közösen kialakítandó megoldásokat talál
ni, erőszakos eszközök alkalmazása nélkül. A konfrontáció önmagában sehova sem 
vezet, s aki kooperációképtelen, annak számára a jövő elveszett.

Erdély, a varázsos és csalóka „Tündérkert”, mely népeink fő összekötő -  elválasztó 
mozzanatokkal együtt is összekötő -  területe, kultúrák találkozóhelye, századunkban 
óriási változásokon ment át. Eltűntek a németek, arányaiban nézve megfogyatkozott 
a magyarsága, eltűnt a három nemzet sajátos, csak történetileg értelmezhető egyen
súlya. Mégis, még mindig két kultúra kondomíniuma, még benne rejlik a nemzetek 
alkotó kooperációjának lehetősége -  s hangsúlyozható: nem Románia ellenében, de 
nem is Magyarország kizárásával.

A történelmet előszeretettel szokták példatárként felhasználni, ami azonban a 
történeti-nemzeti tudat egy korábbi („alacsonyabb”) fejlettségi szintjének felel meg. 
Napjainkban inkább a másik megközelítés a hasznos: a múlt feltárásán keresztül a 
jelen viszonyok jobb megértését szolgálni, s a mára és utódainkra bízni napjaink 
problémáinak megoldását.

A magyarságnak létkérdés a románokkal való modus vivendi -  nem távoli jövőre 
elnapolt -  kialakítása. De kevéssé tudatosult bennünk, s a románoknál is csak 
ösztönösen, tudat alatt húzódik meg, hogy „ezer esztendeje” szomszédai közül a ma
gyarság (s nem Oroszország, Ukrajna, nem is Lengyelország, Bulgária vagy Szerbia) 
a legfontosabb, a leginkább ható tényező számára, olyan szomszéd, akivel nem csak 
egymás mellett, hanem együtt is él. Együtt élt a románokkal Moldva és Havasalföld 
államiságának születésekor; a középkori magyar királyság forrása, katalizátora is volt 
(az ellenében) kialakuló két román országnak. S a modem román nemzet születésében 
ott van a fejlettebb magyarságtól érkező impulzusok sora is a kulturális kapcsolatok 
vonalán, a politikai konfliktusokban, 1848-49-ben, az emigrációk egyezkedésében és 
harcában, de az elemzéseken alapuló példákat lehetne szaporítani. A román 
nemzettudat maga is nem csekély mértékben a magyarsággal való kapcsolatban, ter
mészetszerűen inkább a konfrontációk vonalán alakult ki. Az elkülönülés mellett ez 
azonban összekötő (összebogozó) tényező is. Az összefonódottságban mint történeti
leg „idősebb testvérnek” talán nagyobb a felelősségünk, de bizonyosan nagyobb a 
feladatunk a modus vivendi keresésében.

Ezt a nagyobb célt szolgálja a különböző tudományterületeket érintő, a frázisos 
hazafiaskodással szakító, a szakmai felelősséget előtérbe helyező tanulmányok 
mostani sora is. A nagyotmondás helyett az oly fontos építkező munka.
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Egyed Ákos

Erdély 1848 őszén. A polgárháború kezdetei

A polgárháború kitörése az 1848-i erdélyi események bonyolult s vitatott kérdése. 
A román történetírók többsége azt vallja, hogy az agyagfalvi Székely Nemzeti 
Gyűléstől lehet és kell Erdélyben polgárháborús állapotról beszélni. A magyar 
történetírás — és ezt Miskolczy Ambrus a háromkötetes Erdély történetében' 
megerősíti -  a polgárháború kezdeteit 1848. szeptember közepétől eredezteti, amikor 
a két román határőrezred Bécs utasítására nyíltan szembefordult a magyar 
kormánnyal. Először a II. román határőrezred főparancsnoka, Urban alezredes bon
tott zászlót Naszódon szeptember 13-án, s Naszódról a lázadás szelleme gyorsan 
átterjedt a szomszédos területekre, korántsem spontánul. Ugyanis innen szeptember
16-án küldöttség érkezett Kővár vidékére, ahol néhány nap alatt sikerült felkeltenie a 
falvak többségét.2

Naszódon katonai jellegű mozgalom indult, hiszen Urban, a II. román határőrezred 
parancsnoka, a General Commandónak s a bécsi hadügyminisztériumnak a parancsa 
szerint járt el, legalábbis a főbb kérdésekben. Nem véletlenül adott parancsot arra, 
hogy az észak-erdélyi megyék férfinépe jelenjen meg felesketésre Naszódon. De 
ugyanakkor felkelésre is buzdított a magyar hatóságok, nemesek s a magyar 
nemzetőrség ellen, ami polgárháborúra való nyílt bujtogatás volt, s rövidesen áta
lakult sok tekintetben középkori parasztlázadásra emlékeztető felkeléssé.

Urban alezredesnek és Naszódnak a román fegyveres felkelés ki robbantásában ját
szott szerepéről e sorok írója a kolozsvári Korunk ez évi februári számában rövid 
tanulmányt közölt. Itt következő írásunk e tanulmány folytatása, s azt vizsgálja, hogy 
miként alakult ki Balázsfalván, a szeptemberi nagygyűlésen a román felkelés politikai 
központja s milyen programot hirdetett meg, továbbá mennyiben különbözött ez az 
Urban alezredes által irányított ellenforradalmi mozgalomtól. Először azonban tér
jünk ki röviden az ellenségkép alakulására, mert az véleményünk szerint nem kis 
mértékben járult hozzá a polgárháború kirobbanásához.

Induljunk ki abból, hogy az uniót -  Simion Bámutiunak a román nemzeti mozga
lom ideológusának március végi beszéde óta -  a szélsőséges propaganda mint a 
románságnak pusztulást hozó változást hirdette, s a jobbágyfelszabadítást a császár
nak s nem a magyar forradalom eredményének, konkrétabban a kolozsvári 
lényegében magyar nemesi többségű -  országgyűlésnek tulajdonította. Ehhez 1848 
őszén újabb propagandaelemek csapódtak. Ilyen volt például az, hogy az újonc
összeírás a császár személye ellen irányul, a magyarok más királyt akarnak válasz
tani, a román nemzet legyilkolását tervezik, a székelyek máris pusztítják, ölik a 
románokat. Eszerint a lónai parasztok szeptemberi ellenszegülését az váltotta ki, hogy 
„ a magyar minisztérium lecsalta a császártól az országot s letette (ti. a császárt), s
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most őket is meg akarják csalni, kényszeríteni akarják őket robotot tenni, pedig őket 
a császár felmenté 3 A parasztok pedig azért mennek Naszódra, hogy beálljanak a 
határőr katonák közé ,, a magyarok ellen, akik a császár ellen harcolnak”4; összeírni 
pedig azért nem engedik magukat, mert erre rendeletet nem a császár adott ki.5 Végül 
megemlítjük: az egész Mezőséget bejárta az az álhír, hogy Vásárhelyről „úri 
katonák”, azaz önkéntesek „annyian jőnek, mint a fűszál lemészárolni a Mezöség 
román ajkú népét”.6 S ami előbb csak általánosságban szólt bizonyos veszélyekről, 
úgy terjedt tovább, hogy a helységeket már felégették, a népet leöldösték, holott -  
teszi hozzá a Kolozsvári Híradó mezőségi levele a szeptember 24-i írásában -  még 
csak pofozás sem történt, mert csak egy párt volt: a végtelenül félők nagy tömege.7

Valóban: mindenki félt, s a félelem sok esetben bizonyult rossz tanácsadónak, mert 
arra ösztönzött, hogy a másik felet meg kell bénítani még mielőtt az léphetne.

A császár- vagy királyromantika régen is hatott a román nép körében, s most is arra 
építettek: a katonatisztek és a román politikusok úgy esküdtették a népet a császár 
iránti hűségre, hogy abból magyarokkal szembeni ellenségkép alakuljon ki -  a 
románoknak kell megvédeni a császárt a magyarok ellen. Kapóra jött a magyarellenes 
propaganda számára az, hogy Batthyány újoncozási törvényét valóban királyi 
jóváhagyás nélkül kényszerült kiadni, aminthogy Kossuth szeptemberi pénzkibo
csátása is nélkülözte Bécs jóváhagyását. Ekkor már -  mint közismert -  küszöbön volt 
a szakítás Bécs és a magyar forradalom vezetése között. A vásárhelyi „úri katonák”- 
ról8 szóló híreket is azért terjeszthették a császári tisztek, akár a székelyek „barbársá- 
gai”-ról szóló történeteket, mert az erdélyi magyarság jelentős fegyveres erejét adó 
székely határőrséget akarták a románság előtt a lehető legrosszabb színekben feltün
tetni. Pedig a székely határőr katona sem nyúlt könnyebben a fegyverhez, mint a más 
nemzetbeliek, s csak akkor lőtt -  legalábbis a polgárháborúig ha arra a 
körülmények rákényszerítették (ha például két nap alatt sem volt hajlandó egyik vagy 
másik falu parasztsága beengedni a szolgálattételre kirendelt alakulatot s még pro
vokáltak is, amint az Aranyoslónán megtörtént).9 Urban nyílt felhívása s a magyarel
lenes propaganda hatása erős volt. A Kolozsvári Híradó szeptember 24-i már idézett 
tudósítása hitelt érdemlően foglalta össze a helyzetet: „A Mezőség jámbor népe 
naponta harciasabb kezd lenni. Egész éjjel veri a kaszát, alkalmazza hosszú rudakra; 
minden hitvány cigánykovács egyetlen munkája a lándzsacsinálás, szóval mióta 
Naszód lelke lengi körül e vidéket, a lég is egészen más. ”10

Itt említjük meg, hogy a vegyes lakosságú magyar falvak parasztsága a román 
felkelés során nehéz helyzetbe került. Számos faluban fenyegetéssel kényszerítették 
a magyar jobbágyokat csatlakozásra. A mezőségi Uzdiszentpéteren például a román 
szervezők azt mondták a magyaroknak: „ha mellénk nem álltok, házaitokat fe l
gyújtjuk, titeket pedig főbe lövünk."" Tetézte a veszedelmet az, hogy nemcsak a 
Mezőség, de Kővár vidékén és a partiumi megyékben, főleg Közép-Szolnokban is 
hasonló helyzet alakult ki, ahol már a magyar helységek, például az érmelléki ma
gyar falvak, valamint a Lápos-völgyi Magyarlápos és Domokos, a Mezőségen 
Magyardécse és Bálványosváralja megrohanását tervezték a felkelők.12 És ez már 
kimondottan polgárháborús veszélyt idézett elő, mert a magyar falvak nemzetőrsége 
ellenállás kifejtésére készült. Csakhogy az erőviszonyokat nem is lehet összehasonlí
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tani: a szórványmagyarság magára volt hagyatva, viszont szeptember végén több mint 
500 román falu tett hűségesküt s több mint 10 000 fegyveres állt Urban alezredes ren
delkezésére.13

Láttuk, hogy a román tömegek ellenségképében a magyar nemes, politikus, tiszt
ségviselő után a magyarság egésze központi helyre került. Kivételt csak a magyar 
parasztsággal tettek, ha az hajlandó volt feltétel nélkül csatlakozni a felkelőkhöz. A 
magyar falvak, vagy a vegyes falvak magyar parasztságának egy része eleinte inkább 
választotta a csatlakozást, de fokozatosan ébredezett bennük is a magyarságtudat, 
egyrészt mert szemtanúi voltak a magyarok meghurcolásának, másrészt mert a ma
gyarság vezetői is úgy próbálták alakítani a magyarság ellenségképét, hogy az egész 
románságot tüntették fel ellenségnek. Küküllő megye főispánja például azt írta 
Udvarhelyszékre, hogy „az oláhság Balázsfalva körül felfegyverkezve csoportosul
ván össze, nyílt céljuk a magyarság és a székelység teljes kiirtása és oláh király 
választása. ”14 A magyar parasztság mind több helyen jelenti be szándékát, hogy részt 
kíván venni a védelemben. A hosszú ideig tétovázó, a forradalomban sokáig csak 
sérelmeit hangoztató Torockó kijelenti, hogy érzi a „Haza veszélyes állását”, meg
szervezi a nemzetőrséget s ugyanezt teszik a kalotaszegi falvak is, mert „csaknem 
minden felől fajunkat kipusztítással fenyegető oláh elemmel vagyunk körül véve”.'5

A magyarság ellenségképében egyelőre nincsen benne a császár személye vagy a 
császári ház, viszont általános az a nézet, hogy a kamarilla a főbűnös mindenért, ami 
a magyar törekvések ellenében történik. Miután azonban a hivatalos osztrák kormány 
és az uralkodó is azonosult a kamarilla törekvéseivel s a birodalmi haderő megtá
madta Magyarországot, az erdélyi magyarság ellenségképében az egész osztrák 
vezetőréteg, sőt Ausztria is központi helyre került és az ellene való harc a magyarság 
tudatában ezáltal teljes legitimitást nyert. Rendkívüli módon felerősödött a magyar 
nemzetnek az a vágya, hogy megszabaduljon az osztrák uralomtól. Ezt az érzést 
Pálffy János udvarhelyszéki liberális politikus, a magyar országgyűlés alelnöke 
foglalta össze későbbi emlékiratában: „A magyar nemzet -  írta -  három század alatt 
sem felejtette, s nem is fogja soha felejteni azelőtti függetlenségét, önálló hatalmát és 
nagyságát, szóval históriai múltját, amely után epedve, mindig Jiatal vággyal, fá j
dalom és bosszúval telve tekint azon időbe, melyben e drága kincse elraboltatott, s 
mert a rabló az osztrák, gyűlöli uralmát, -  hagyván azt örökségül nemzedékről 
nemzedékre, valamint a kötelességet is, mint jogos cselekedetet az erőszak ellen, 
lerázni az idegen igát bármikor nyíljék alkalom reá, nem keresve újabb okot, állván 
századok óta az eredeti ok. E hagyományos gyűlölség az osztrák uralom ellen, s a 
vágy szabadulni tőle, a nemzet vérébe ment által, a nemzet jellemének kiegészítő 
részét alkotja. ”'6

A szászok félelméről most csak annyit, hogy a Fiatal Szászok Egyesülete azért kérte 
a felfegyverzést, mert a magyarok nemzeti jelszó alatt megrohanhatják a szászokat17, 
tehát az ellenség számukra is a magyar.

Ilyen feszült légkörben került sor a nevezetes harmadik balázsfalvi nagygyűlésre, 
amelyen kidolgozták a román fegyveres felkelés tervét. Miben különbözött 
Balázsfalva Naszódtól a román felkelés szervezésében és irányítása terén?
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Úgy véljük, hogy Miskolczy Ambrusnak e kérdéssel kapcsolatos véleménye 
helytálló: a román nemzeti mozgalom balázsfalvi vezetése is elfogadta ugyan a bécsi 
irányítás alatt álló erdélyi General Commandóval való szoros együttműködést, de el 
szerette volna kerülni a teljes alárendelődést, hogy érvényesíthesse a saját nemzeti 
törekvéseit is. Amire Naszódon nem lehetett gondolni, mert ott a vezetés a Bécsnek 
mindenben behódolt Urban ezredparancsnok kezében volt.18 Ez a balázsfalvi román 
politika az orláti első határőrezredre támaszkodott, amelynek parancsnokságában szá
mos magas rangú s befolyásos román tiszt szolgált. Az orláti ezred is éppúgy fel
mondta az engedelmességet a magyar kormánynak, mint a naszódi, s éppúgy kivette 
részét a népfelkelés szervezéséből, mint amaz, s ez is élvezte Puchner tábornok teljes 
bizalmát.

Egyébként bizonyosnak látszik, hogy Puchner generális szívesen beleegyezett a 
balázsfalvi szeptemberi gyűlés megtartásába. Erre utalnak a bécsi belügyminiszternek 
küldött s éppen szeptember 15-én, a gyülekezés kezdetén írt következő sorai: 
„Felvetődhetik annak szükségessége, hogy olyan befolyást kell gyakorolni a román 
népre — amely előnyös elhelyezkedése, őfelsége iránti odaadása és hűsége miatt tel
jesen olyan, mint a galíciai rutének-, hogy azzal a magyar demokratikus törekvéseket 
korlátok közé szorítsuk’’.'9 Következésképpen Vay királyi biztos és a Gubemium 
hiába ellenezte a feszült helyzet miatt a tömeges gyűlést, a románság nem hallgatott 
a magyar vezetőkre.

Szeptember 15-én és a következő napokon folyamatosan gyülekezett a román nép, 
és a felszólításnak megfelelően mind fegyveresen. A gyűléseken a kezdeményező 
Axente Sever irányításával szerkesztettek egy felterjesztést a balázsfalvi görög kato
likus káptalanhoz, hogy az abban foglaltakat továbbítsák a kolozsvári főkor
mányszékhez vagy Vay királyi biztoshoz. A felterjesztésben három követelést fogal
maztak meg: 1. szüntessék meg a sorozásokat; 2. engedjék szabadon a letartóztatott 
románokat, és 3. hivatalosan engedélyezzenek nemzeti gyűlést. A felterjesztés 
alaphangja unióellenes: a románok nem kötelesek alávetni magukat az unióból 
következett törvényeknek s a magyar kormány rendeletéinek, mert ők az egyesülést 
Magyarországgal nem fogadták el. A fentiek alapján A. Ratiu kanonok és A. Pop 
tanár aláírásával a Nagyenyeden tartózkodó Vay királyi biztosnak petíciót nyújtottak 
át, aki a főkormányszékhez továbbította azt, de kinyilvánította, hogy nem ismeri el 
hivatalosnak a gyűlést, ezért feloszlatását követelte, amit a többezres tömegnek az 
Enyedről visszatérők kihirdettek.

Erre fel, a szebeni katonai főparancsnokságot képviselő Clococianu őrnagy jelen
létében Balázsfalváról Vayhoz válaszképpen újabb beadványt intéztek. Ennek hangja 
keményebb: tiltakoznak a feloszlatás ellen, s kijelentik, hogy a románokat nem buj- 
togatta senki, viszont bujtogatóknak nevezik azokat, akik Mihálcfalván 13 s Lónán 20 
embert megöltek, Erdélyből pedig 60 000 ifjút a császár akarata nélkül katonának 
akarnak vinni. Mindaddig nem hajlandók az összegyűltek szétoszlani, amíg nem kap
nak biztosítékot arra, hogy a) sohasem fognak Magyarország számára katonákat 
kérni; b) amíg nem biztosítják a gyűléstartás szabadságát, s c) a politikai foglyokat 
nem engedik szabadon.20

Vay s a kormányszék sietett eloszlatni azt a közhiedelmet, hogy a magyar kormány
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Erdélytől 60 000 katonát kért volna, hiszen csak 8000-ről volt szó. A királyi biztos 21 - 
én személyesen megjelent Balázsfalván, s megígérte a román beadványban felhozott 
sérelmek orvoslását, de a gyűlés ekkor sem oszlott fel. Ellenkezőleg, Avram láncú 22- 
én a népet katonai egységekbe osztva kezdte gyakorlatoztatni.

Aztán megjelent Orlátról mintegy 500 román határőr kíséretében Simion Bámutiu, 
A. Laurean, Papiu Ilarian és Bálá?escu, vagyis a román mozgalom legfőbb 
vezetősége, s hozzáfogott a román felkelést bejelentő nyilatkozat megszerkesztéséhez 
-  szükségességét önmaga védelmével, s a közrend fenntartásával indokolva. A ma
gyarsághoz intézett felhívás a békesség megtartását hangsúlyozza. A békés szándék 
hangsúlyozása azonban aligha lehetett őszinte, mert -  amint rövidesen kiderült -  a 
népfelkelést október 12-re már elhatározták, s annak elsődleges célja pedig a ma
gyarság lefegyverzése, a forradalom vívmányainak megsemmisítése volt. Határozat 
született a teljes román közigazgatás bevezetéséről, 15 prefektúra s ezekben 15 kato
nai egység, légió szervezéséről. Egy prefektúra 100 falut foglalt magában, 10-10 tri- 
bunátusra osztva; ezek a közigazgatási egységek egyúttal a római mintára légiókba 
szervezendő 195 000 fős haderő felállításának a kereteit is jelentették. Végül elfo
gadják az osztrák alkotmányt, mint alaptörvényt, s kinyilatkoztatják az Ausztriával 
való szövetséget, miközben az erdélyi, etnikai alapon működő ideiglenes kormány 
megválasztásáról is szó esett.

Ezek után újjászervezték a Román Nemzeti Komitét, amelynek az élére Simion 
Bámutiu került, elhatározták a magyarbarátsággal vádolt Lemeni görög katolikus 
püspök leváltását. A Balázsfalván történtekről feliratban értesítették a nagyszebeni 
katonai főparancsnokságot, az osztrák országgyűlést és a császárt. Szeptember 28-án 
a harmadik balázsfalvi gyűlés feloszlott, s 29-én Balázsfalva piacterén a magyar 
alkotmányt (Jakab Elek valószínűnek tartja, hogy az áprilisi törvényeket) és a magyar 
kormány rendeletéit nyilvánosan elégették.21 Ez jelképesen a háború megindítását 
jelentette Magyarország ellen.

Mivel történeti irodalmunk nagyon keveset tud a román fegyveres felkelés 
szervezéséről, s mert első kézből szánnazó, eredeti forrásanyaggal rendelkezünk, tér
jünk ki részletesebben erre a kérdésre. Bátráneanu prefektusnak a mezőségi, valami
vel több mint 100 települést magába foglaló prefektúra vezetőjének elfogatása után, 
1848. október 12-én a rögtönítélő bíróság előtt tett vallomásáról van szó, amely 
meglepően sok és pontos adatot sorol fel. Természetesen a perben tett egyéb val
lomásokat is felhasználjuk a kérdés tisztázása végett.

Arra a kérdésre, hogy „ mit tud ezen mostani oláh mozgalmakról s mi befolyása volt 
benne?”, a prefektus nyíltan bevallotta, hogy a Balázsfalván hozott határozat előírta 
a román nép felfegyverzését, s ő prefektusként, egyszersmind kerületének katonai 
főparancsnokaként kezdte meg működését. Összesen öt prefektust neveztek ki 
Balázsfalván: Axente Severt Balázsfalva és környékére, Avram láncút az Érc
hegységbe, loan Bradot a nagyszebeni kerületbe, Moldovan Vazult Torda megyébe és 
őt, Bäträneanut a Mezőségre. A prefektusokat tribunátusokra osztották, a tribünök min
den helységben kapitányokat, alkapitányokat s decuriókat (káplárokat) neveztek ki.22

Bátráneanu (aki magát sokszor Batemainak nevezte) prefektúrája Kolozs megye 
mezőségi járását foglalta magába s átnyúlt a szomszédos mezőségi megyék területére
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is. Ő már szeptember végén megérkezett Báldra (Kolozs megye), a szülőfalujába, s 
ott szervezte meg működésének a központját; onnan mintegy 500 fegyveres 
kíséretében elindult, hogy a tribunátusokban a fegyverkezést megszervezze, s a népet 
feleskesse a császár hűségére, s az unió elutasítását is kihirdesse.23 A miért kérdésre 
így válaszolt: „Az Unió az oláh népnek megegyezése nélkül s akarata ellenére történt; 
a felfegyverzést pedig, valamint a magyarnak és szásznak, úgy az oláhnak is helytál
lónak láttam és hittem. ”24

Egyik levelében Bäträneanu prefektus azt ígérte, hogy szükség esetén 5-6 ezer 
fegyveressel siet tribunját megsegíteni. Mivel Axente Severtől maga is hasonló tar
talmú levelet kapott, nem nehéz arra a következtetésre jutnunk, hogy a román 
fegyveres felkelés szervezése során az egyes prefektúrák s tribunátusok közti 
fegyveres együttműködésről szólnak ezek a források.

A fent érintett mezőségi prefektúra egyik legjobban szervezett tribunátusának tri- 
bunja, Vasile Simonis megparancsolta a vajdakamarási papnak, hogy az uradalom 
kovácsát költöztessék a falu közepébe „minden szerszámával együtt, hogy ottan dol
gozzon Ha az udvar számtartója emiatt tiltakozni fog „vagdalják apróra és rakják 
rakásba. "25

A hogyan merészelt a „népet gyilkosságra lázító rendelkezést tenni?” — kérdésre 
így válaszolt: „Kötelességem volt a népet felfegyverkeztetni, mire minden utat 
elkövetendőnek, szükségesnek láttam, a kovácsokat lándzsacsinálásra erővel reá 
szorítottam. ” A fegyveres felkelés szervezésében tehát minden eszközt megenged
hetőnek tartott, s tartottak a szervezők. Úgy véljük, hogy ez nagyon fontos adalék a 
polgárháború kitörésének a történetéhez; a román nép nem önként s egy szóra lázadt 
fel, hanem sokszor vezetői kényszerének engedett.

Erre vonatkozóan Simonis prefektus további adatokat sorolt fel: Báré nevű 
helységbe azért parancsolta össze Batemai prefektus rendeletére a tribunátus népét, 
hogy „a Magyarországgal való uniót el ne fogadja”, a „Minisztériumnak ne 
engedelmeskedjék”, s feleskedtessék a „Császár és az oláh nép hűségére”, továbbá itt 
szerettek volna „hatósan rendelkezni a felfegyverkeztetés iránt”.26

A bíróság szeretett volna többet tudni a tervezett román felkelésről, ezért azt a 
kérdést tették fel először Bäträneanunak, majd Simonisnak is, hogy milyen kapcso
latban volt Urban naszódi alezredessel, valamint az orláti román határőrséggel. 
Bäträneanu, aki a Román Nemzeti Komité tagja volt, beismerte, hogy az orláti ezred 
„ezelőtti gyűlésében” megjelent (ezt szeptember 14-én tartották), de Urbannal nem 
állt összeköttetésben, viszont Simonis vallomása szerint „annyit mondott nekem 
Baternai (Bäträneanu), hogy Urban is meg fogna jelenni a közelebbi Balázsfalván 
tartandó gyűlésen és hogy a szászok is testvérek és az oláhokkal nem ellenkeznek”. Ez 
a vallomás is közelebb visz az unió elleni román felkelés egységesülési folyamatának 
a megértéséhez: Balázsfalván olyan gyűlést terveztek a román vezetők, amelyen 
Urban, tehát a naszódi ezred főparancsnoka is jelen legyen; az már közismert, hogy 
az orláti román határőrezred a szeptemberi mozgalmak s a balázsfalvi gyűlés fő 
szervezője volt.27 A felkelés napját október 12-ére tervezték; ezt ugyan konspirativ 
okokból nem tették közzé, de Kőváry László, 1848 történetének egyik legkitűnőbb 
ismerője, pontosan tudta, s más források is megerősítik azt.28
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Az általános felkelésre akkor nem kerülhetett sor, mert vezetőinek egy részét: 
Bäträneanut, Simonist és még néhányukat a magyar hatóságok letartóztatták s 
valószínűleg a készületek sem fejeződtek még be, de a helyi mozgalmak Erdély nagy 
részében már folyamatosak voltak. Jellemzőnek tartjuk s ezért idézzük Végh Mihály 
kolozsvári ügyvédnek a Bäträneanu és Simonis elleni rögtönitélő bíróság előtt tett 
vallomását:

„ Tudom tisztán és bizonyosan, mint aki üdősb Gr. Bethlen János dolgaiban a 
Mezőségen gyakran megfordultam, s különösen közelebbről ottan járván, csak most 
vasárnap jöttem elé, hogy ezen Kolozs megye alsó kerületében a Mezőségen minden 

függés, engedelmesség a törvényes felsőbbségnek, a megyei tiszteknek minden hatal
ma, béfolyása tökéletesen meg szűnt, a lázasztókat, különösen a fogva levő Baternai 
Sándor és Simonis László merész lázasztásai miatt az oláh nép többé a törvényes 
tiszteknek nem engedelmeskedik, csupán bujtogatóiktól mint oláh tisztviselőktől függ
nek, azoknak minden lázasztó parancsolataiknak vakon engedelmeskednek, szóval 
minden felfordulva, az élet- és vagyonbátorság veszedelmeztetve lévén, a nyílt 
pusztító lázadás minden pillanatban kitörő állapotban van, kivált mióta a bujtogatók 
az oláh népet minden úton módon fegyvérkeztetik 20

Hogyan viszonyult az újabb román mozgalmakhoz Erdély császári katonai 
főparancsnoka, Puchner tábornok? Tartotta-e magát a törvényes magyar kormány 
álláspontjához, amelynek az unió megvalósítása után István nádor királyi helytartó 
alárendelte? Vagy az unióellenes erők oldalára állt?

Az történt, hogy szeptember 30-án a Komité néhány vezetője felkereste Puchnert s 
Nagyszebenben a szászok vezetőivel is tárgyalt. Itt alakult meg Puchner jóváhagyásá
val a román-szász pacifikációs bizottság az együttműködés összehangolására.

Október elején újabb, ezúttal 22 tagú román küldöttség kereste fel Puchnert. Ekkor 
jött létre formálisan is az a paktum, amelynek alapján a Komité 1849 januárjáig 
működött. A román beadvány kifejtette, hogy 1. Erdély román lakosságát 15 légióba 
osztották be; 2. a románok hűségesek maradnak a császárhoz; 3. saját nemzetük 
érdekében a románok felfegyverkeztek, és támadás esetén készek a Puchner vezérlete 
alatti hadsereghez csatlakozva harcolni, továbbá 4. a tábornok parancsnoksága alól 
„nem vonják ki magukat”.

Ezek alapján a Komité kéri Puchnert, hogy minden légió császári tiszt vezetése alatt 
álljon s a General Commando lássa el felszereléssel azokat. Puchner az említettekkel 
egyetértett. Bár a fentieket az október 21-i átiratában közölte, a paktum -  amint azt 
Silviu Dragomir, a román 1848 legalaposabb (bár nem elfogulatlan) kutatója írja -  
már október 3-án megszületett.30

Puchner tábornok a fentiekkel nagyrészt egyetértett, de kikötötte, hogy a román 
légiók számát a General Commando fogja meghatározni s azok felhasználásáról is a 
császári főparancsnokság dönt. A légiókat császári tisztek fogják vezényelni, míg az 
alegységek parancsnokait a két román határőrezredből nevezik ki. Ezzel tulajdonkép
pen Puchner tábornok teljesen saját főparancsnoksága alá rendelte a román népfelkelő 
alakulatokat. De az sem lehet vitás, hogy Erdély közigazgatásában a román mozga
lom a paktum értelmében nagy szerephez jutott. Meg kell jegyeznünk, hogy Puchner
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sem járt jobban a palackból kiengedett szellemmel, mint mások, mert nem tudta -  ha 
néha akarta volna is — fékezni a kitöréseket; több román katonai egység tőle 
függetlenül is működött, nem kevés súrlódást okozva a szövetségesek közt. És ami 
még lényegesebb a mi szempontunkból: a csapatok szervezése a parasztlázadásszerű 
népfelkelés zűrzavarában gyakorlatilag ellenőrizhetetlenül ment végbe és ez a pol
gárháború kirobbanásában, valamint a magyar polgári lakosság elleni tömeges atro
citásokban nem kis szerepet játszott.

Amikor a román légiókat Puchner tábornok a magyarság lefegyverzésével megbíz
ta, aligha lehetett kétséges bárki számára, hogy voltaképpen a restaurációra törekvő 
Ausztriának és szövetségeseinek Magyarország elleni háborújáról van szó. 
Magyarország a március-áprilisi törvényekben kivívott függetlenségének 
védelmében fogott fegyvert a túlerő ellen. Az erdélyi magyarság, mint a magyar 
nemzet része nem tehetett mást, minthogy kivegye részét a szabadságharcból.

De térjünk vissza a polgárháború kezdeteinek történetéhez.
1848 őszén a román nagypolitika előtt felcsillant az a lehetőség, hogy a magyar 

közigazgatás helyébe román hatalmat létesítsen osztrák császári fennhatóság alatt. 
Kőváry László az Ellenőr 1848. október elsejei számában nem véletlenül kérdezi: 
„ Oláh birodalmat akarnak-e alakítani? ” Szerinte az újabb moldvai s havasalföldi 
események után ilyesmi még az olyan fanatikus fejében sem fordulhat meg, mint 
Alexandru Pap (Papiu Ilarian). Kőváry nyilvánvalóan a Kárpátokon túli területek for
radalmi mozgalmának leverésére, valamint a cári és török megszállás erősödésére 
gondolt, és talán arra is, hogy az Erdélybe menekült román politikusok egy része a 
magyar forradalommal hajlandó lenne együttműködni. Kőváry azonban tévedett, 
mert az említettek ellenére az eredeti román politika most látta elérkezettnek az időt 
arra, hogy Erdélyben a hatalom megszerzésére kísérletet tegyen. Annak eszköze 
pedig elgondolásuk szerint az általános felkelés lehet.

A felkelés tervét -  amint láttuk — már a szeptemberi balázsfalvi gyűlés elkészítette, 
a Komité be is jelentette a románok felfegyverzését. Ugyanakkor elhatározta, hogy 
Erdélyt prefektúrákra osztják és római mintára légiókat szerveznek.

Az öt prefektus sietve távozott Balázsfalváról s nyomban hozzáfogott a nép 
mozgósításához, a légiók szervezéséhez, ugyanis a balázsfalvi határozat értelmében 
minden prefektúrában egy-egy légiót kellett szervezni. Ezen a téren bizonyosan 
Avram láncú járt az élen: ő 29-én érkezett meg az Érchegységbe, s Topánfalván, 
szülőfalujában szervezte meg a központját. Innen olyan előkészületek híre érkezett 
Torda megyébe és Aranyosszékbe, hogy Zeyk József kormánybiztos kénytelen volt 
Aranyosszéken általános népfelkelést hirdetni, jóval megelőzve Vay Miklós erdélyi 
főkormánybiztos hasonló rendelkezését. Zeyk október 8-án keltezett átiratában ezeket 
írta Aranyosszék főkirálybírájának: „Iánk (láncú) fenyegető csoportozása iránt 
tudósítást vettem ”, de ő már azelőtt népfelkelést rendelt el, hogy a veszélyeztetett 
részeket elegendő fegyveres erő védje.31

Kolozsvár város vezetősége pedig arra kérte a szomszédos városokat és vár
megyéket, hogy „a mostani veszélyes körülmények közt” egyeztessék a védelmi 
készülődéseket. Dés város átiratban biztosítja Kolozsvárt, hogy „városunk minden 
történhető veszedelmekben az egymásnak kölcsönösen segédkezek nyújtását
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megtéendönek elhatározta ”.n  Kraszna megye viszont a szomszédos Biharból várt 
segítséget „ a közhaza és megtámadott nemzetiségünk szent érdekében 33

Hogy mennyire vészteljes volt a magyar közigazgatás helyzete a Partiumban, arról 
október 7-én Közép-Szolnok megyének Kraszna megyéhez küldött értesítéséből is 
tudomást szerezhetünk. Eszerint a Szamos mentén fellázadt helységek miatt a 
felkelők által fenyegetett Nagybányával csak kerülő úton, Tasnádon keresztül lehet 
érintkezni.34

Az előbb említett hatósági iratok nem túloztak, amikor a kialakult helyzet veszé
lyességéről tudósították egymást. Az általános román fegyveres felkelés előkészítése 
ugyanis már előrehaladt, s csak napok voltak hátra, hogy az elhatározott időpontban 
meg is hirdessék azt.

Megszakítva az 1848-as őszi események elemzését, utalni szeretnénk az 
előzmények egyik legfontosabbikára. Arra ugyanis, hogy egy általános erdélyi román 
felkelés terve először, minden valószínűség szerint Bukarestben született meg április 
elején. A román felkelés egyik későbbi vezére, Ion Axente (később Ion Axente Sever), 
egy április 6-án Baritiunak, a Gazeta de Transilvania (később Gazeta Transilvaniei) 
főszerkesztőjéhez intézett levelében ezeket írta: „Fiatalok vagyunk és lelkesek... 
vajon képesek leszünk-e mindenütt felkelésre bírni a románokat, egy céllal, egy 
akarattal nem tudunk-e mindent visszavenni az idegenek kezéből? Vagy legalább nem 
tudnánk a románokat és mindenki mást megszabadítani a robottól s minden más 
igazságtalanságtól, melyben eddig részünk volt? Én erősen hiszem, hogy sok ifjú 
szíves örömest állana a románok élére. Ha eljön a felkelés ideje (kiemelés tőlem — E. 
Á.) csatlakozna Molnár Ilié aki ott (ti. Fogaras vidékén) hivatalnok, én, az én vidéke
men, Roman a magáén, Márgineanu a Maros mentén, Bátráneanu a Mezőségen, 
láncú az Ompoly vidékén stb., stb. ”35

Hogy valóban egy általános felkelés eredeti tervéről írt Axente, azt minden másnál 
jobban bizonyítja az a tény, hogy a felsorolt lehetséges vezérek közül egy kivételével 
(Molnár Ilié) mindenik fontos vezető szerephez jutott ősszel, s hárman éppen ott let
tek prefektusok, ahol a levél a helyüket megjelölte.

Ennek a kérdésnek a kapcsán tudnunk kell azt is, hogy a balázsfalvi szeptemberi 
gyűlésen a nyilvánosságra hozott határozatok mellett titkos döntések is születtek. 
Ezek egyikéről Kőváry László lapja, az Ellenőr számolt be egy olyan személy jelen
tése alapján, akinek az információi Balázsfalváról származtak. Az informátor szerint 
a tanácskozáson elhangzott, hogy a románok Galíciából fegyvereket fognak kapni s 
egyszerre támadják meg a magyarokat és a székelyeket. Amíg ez bekövetkezik, „csak 
a gyűlöletet költik fe l a népben a magyarok ellen”. A résztvevők közt elhangzott 
néhány, a felkelés vezetésére kijelölt személy neve, vagyis a prefektusoké. Szó volt 
arról, hogy Alexandru Pap (Papiu Ilarian) bejárja a mezőségi falvakat, s egy-két 
vezetőnek megsúgja a felkelés pontos idejét. Mikor pedig a felkelés a Mezőségen 
elkezdődik, Urban Désen át Kolozsvár felé fog támadni.36

Az információ eléggé pontos volt: a felkelés előkészületei sok tekintetben a fenti 
séma szerint történtek.

A helyi mozgalmak is mind sűrűbbek lettek, mindenki a várható nagy eseményről 
beszélt, ezért a magyar földesurak s nagyrészt a tisztviselők is menekülésbe kezdtek;
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de ez nem mentett meg mindenkit, s akiket elfogtak a felkelők, azt megkínozva hur
colták Naszódra, Tekébe, Balázsfalvára, majd mind többet Szászrégenbe. Október 10-e 
táján a két (Naszód és Balázsfalva) központ által elinditott felkelés határai összeértek. 
Ez egy részben nemzeti, mégis inkább parasztfelkelés volt, amely azáltal öltött pol
gárháborús jelleget, hogy a megtámadott magyarság -  legalábbis a kezdetén -  
ellenállt, sőt néhány helyen megkísérelte szétverni a táborozó parasztságot, érzékeny 
veszteséget okozva neki.

A helyzet súlyosbodását észlelve Vay Miklós főkormánybiztos „vegyes bizottság” 
felállítását javasolja. Puchner tábornokot megbeszélésre hívja, Mikó Imre pedig, a 
Gubemium ideiglenes elnöke, Rettegen szeretne találkozni Urbannal, hogy a tizen
kettedik órában még sikerüljön megállítani a katasztrófával fenyegető folyamatot. A 
kísérlet kudarccal végződött, mert egyik katonai parancsnok sem volt hajlandó a 
békéről tárgyalni s nem is jelent meg a kijelölt helyen.

Békét nem akart Puchner tábornok sem, mert Bécsből a magyar kormány elleni 
támadás megindítására kapott parancsot. Október közepén fogták el Carl Zoeker 
századost, akinél megtalálták Latour birodalmi hadügyminiszternek Puchner tábor
nokhoz intézett parancsát, hogy kezdjen támadásba a magyar erők ellen s a sorka
tonaságot irányítsa Várad felé. Puchner meg is kezdte az előkészületeket: a sorka
tonaságot folyamatosan Szeben vidékére vonta vissza korábbi állomáshelyeikről; a 
polgári lakosság Erdély egy jó részén védelem nélkül maradt, mert főként a nagy ter
jedelmű Alsó-Fehér megye, Küküllő és Torda megye, valamint Aranyosszék gyakor
latilag a román felkelés kezébe került. Pontosabban: a magyar nemzetőrségekre várt 
volna az a feladat, hogy a szórványban élő magyar lakosságot és magyar városokat 
megvédjék. Az egymásnak feszülő erők azonban annyira aránytalanok voltak, hogy a 
magyar hatóságokat és a népet kétségbeesés kerítette hatalmába. Az említett helyeken 
mindenhol, s különösen Alsó-Fehér megyében, ahová a román felkelés nagy része 
összpontosult, megkezdődött a magyarok lefegyverzése, és ami ennél súlyosabb volt: 
a magyar polgári lakosság egyenkénti s tömeges lemészárlása.

Küküllő megyében is rendkívül súlyos volt a helyzet. A felkelő parasztság rávetette 
magát a birtokosokra és tisztviselőkre. Szancsalban Gyárfás Elek szolgabírót október 
13-án meggyilkolták; „Ladamoson, Mundrán, Preszákán, Csanádon, Mikeszászán -  
minden ezekben lakó magyarokat, miután fegyvereiktől megfosztották, alaposan 
megkötözve Balázsfalvára hurcolták. S ezen tények által a magyarfaj ellen célzott irtó 
s rabló háborúkat megkezdették”. E sorokat 1848. október 17-én írta le Székelly 
Ferenc, Vízakna mezőváros főbírája és Lakatos Sándor aljegyző.37 Október 21 -én csak 
Balázsfalva környékén a megölt magyar polgári lakosok száma román forrás szerint 
elérte a 200-at.38 A Torda megyei Bálában Darkó szolgabírót ölték meg, s Toldalagi 
Ferenc, Marosszék főkirálybírója azt jelentette ugyancsak október 17-én, hogy „a 
császár nevében Urban által előkészített ” népmozgalom már csaknem lázadássá vált 
s Rücsön, Pagocsán, Marosludason magyarokat gyilkoltak meg.39

Az első magyar polgári személyek tehát mindenféle bírósági ítélet nélkül, felkelő 
parasztok akcióinak estek áldozatul. Ezek még egyéni tragédiák voltak, de a magyar 
nemzetőrségek lefegyverzése kapcsán nyomban megkezdődött a magyar polgári 
lakosság tömeges gyilkolása. Az Alsó-Fehér megyei Kisenyeden október 18-án 40
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családot, más adatok szerint 175 személyt végeztek ki a felkelők.40 Az év végéig a 
magyar polgári lakosság vesztesége mintegy 3500, a román polgári lakosságé pedig 
700 személyre tehető.41 A következő, 1849-es évben tovább növekedett mind a ma
gyar, mind a román polgári lakosság vesztesége. Ezzel azonban külön tanulmányban 
foglalkozunk.

írásunkban azt próbáltuk bizonyítani, hogy Erdélyben a polgárháború jóval az 
október 16-án megnyílt agyagfalvi Székely Nemzeti Gyűlés előtt elkezdődött, s annak 
elindítója Urban alezredes naszódi fellépése, valamint a szeptemberi balázsfalvi 
román nagygyűlés azon határozata volt, amely előírta a román fegyveres felkelés 
megszervezését.
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Beke G yörgy

Magyarok a régi Romániában
Emlékírók a 19. századi Bukarestben

A magyar emlékírás hatalmas tengeréből történelmi kényszer emelte ki a 19. száza
di bukaresti magyar emlékírókat. Koós Ferenc református lelkész, Veress Sándor 
mérnök, Veress Ferenc gazdatiszt, Fialla Lajos és Oroszhegyi Józsa orvosok a levert 
48-as forradalom és szabadságharc után, a haza földrajzi közelségében, mégis emig- 
rációs biztonságban nemcsak a hősi küzdelemre emlékeztek és a remélt újabb harcra 
készültek -  mind az öten Kossuth katonái voltak, kettő közülük egyenesen a márciusi 
ifjak közé tartozott - , de a bukaresti és havasalföldi szórványmagyarság és a moldvai 
csángó-magyarok számára is megkeresték, kijelölték a nemzeti megmaradás útját. Ez 
a tanulság akkor vált történelmi fontosságúvá, amikor Trianon után Erdély magyar 
népe román uralom alá jutott, és az erdélyi magyar vezetők ugyanolyan válaszút elé 
kerültek, mint a 19. századi bukaresti magyar értelmiségiek.

Magyarok Bukarestben
Mióta élnek magyarok Bukarestben? Hányán voltak? Miként kerültek oda? Éppen 

a kezdetekről nincsenek megbízható adatok. Csak feltételezhetjük, hogy nem sokkal 
a város alapítása után — az első fennmaradt okmány 1459. szeptember 20-án említi 
Bukarestet, mint Vlad Tepes havasalföldi vajda városát — megjelentek itt a magyar 
építőmesterek, székely ácsok, kőművesek. Itt haladt át a szekérút Brassóból 
Konstantinápoly felé, a brassói szász kereskedők áruit barcasági csángó-magyar 
fuvarosok szállították; elképzelhető, hogy csekély számban, de Bukarestben 
„lemaradtak” közülük, szerencsét próbáltak az új városban. Még valószínűbb ma
gyarok jelenléte a mai Románia más telephelyein, a Csángóföldön kívül is. 
Elsősorban a Havasalföld és Moldva között századokon át, a két fejedelemség 
egyesüléséig (1859) határfolyót alkotó Milkov -  Milkó -  környékére gondolhatunk; 
1227-ben itt jött létre a keresztény hitre tért kunok püspöksége. Róbert, esztergomi 
érsek, a trónörökös — a későbbi IV. Béla király -  továbbá a veszprémi, pécsi meg az 
erdélyi püspökök kíséretében, katonaság védelme alatt helyezte jogaiba a kunok 
püspökét, Theodoricot. Visszatérése után papokat, magyar katonákat hagyott az új 
püspök védelmére. A magyar király felvette a „Rex Cumaniae”, a kunok királya címet 
is. Mi lett ezekkel a letelepített magyar katonákkal? Domokos Pál Péter feltételezi, 
hogy belőlük vált a moldvai csángók „második csírája”.1

Merő véletlen, hogy az egyik magyar emlékíró, Oroszhegyi Józsa itt, Foksány 
városában lett 1861-ben városi és kórházi főorvos. Nem említi, hogy bárminő emléke 
élne a városban a hajdani katolikus püspökségnek, a magyaroknak.

Magyar nyomok nem maradtak az al-dunai kikötőkben sem, mondjuk Tumu 
Severinben -Szörényvára térségében ahol 1233-tól 1524-ig a magyar királyság
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fennhatósága alatt álló Szörényi bánság terült el. (A román történeti irodalom máig 
használja a ban kifejezést, helytartó értelemben, Olténia vonatkozásában.) 
Feljegyzésekből tudjuk, hogy éltek magyarok Havasalföld első fővárosában, 
Tárgo vi$tén -  1396-ban szerepel először okmányban vajdai székhelyként —, ahol még 
a 19. században is fennállott római katolikus templom, plébánia, magyarul beszélő 
hívekkel.

Moldva magyarságának -  elsősorban a csángóknak -  a történetét a magyar 
közvélemény jobban ismerte, mint a havasalföldi szórványokét. A bukaresti 
emlékírók közül ketten is behatóan foglalkoztak a moldvai csángók és a nem csángó 
magyarok sorsával. Koós Ferenc 1858-ban személyesen járta be a moldvai csángó 
falvakat, feljegyezte a csángók lélekszámát, a katolikus templomokban használt 
nyelveket. Annál jelentősebb tett volt ez, mivel református lelkész vállalkozott, nem 
kis fáradtsággal, egy katolikus népesség felmérésére. Oroszhegyi Józsa szintén bea
vatottként szólt, több ízben is, a moldvai csángókról, magyarokról. A Román élet 
című munkájában2 a csángó-magyarok számát 50 ezerre becsülte, megjegyezve, hogy 
földtulajdonnal rendelkező gazdálkodók, „ráze§i-ek”. (A kifejezés a magyar részes 
szóból származik.) Meglepő, hogy Oroszhegyi Józsa Eszak-Moldva magyarjairól is 
tudott, noha nem járt közöttük. Cotnari helységről megjegyzi, hogy a Prut folyó mel
lett fekszik, híres bortermő falu, melynek venyigéje Tokajból került oda. Hajdan a 
vajdának udvarháza volt e helységben: ,Magyar lakosainak katolikus temploma 
van ”3 — írja Oroszhegyi. A falut magyarosan Kotnámak nevezi.

Feltételezhető, hogy Koós és Oroszhegyi (vagy kettőjük közül az egyik) jól ismerte 
Marcus Bandinus bosnyák származású ferences atya, érsek, moldvai apostoli admi
nisztrátor 1648-as jelentését egyházlátogató körútjáról, amelynek során települések 
szerint gyűjtött adatokat a csángók lélekszámáról, anyanyelvéről.4 Ismerniük kellett 
Gegő Elek 1836-os rövid moldvai látogatásáról szóló könyvéts, amely megje
lenésekor eleven érdeklődést támasztott a magyar közvéleményben a csángók iránt.

Gegő páter könyvében idézi Dimitrie Cantemir tudós moldvai fejedelmet -  tagja 
volt a berlini akadémiának - ,  aki Moldváról írott, latin nyelvű munkájában 
(Descriptio antiqui et hodierni status Moldáviáé, Berlin, 1716.) elismeréssel szólt 
csángó alattvalóiról, dicsérően említve azt is, hogy valamennyien őrzik magyar 
anyanyelvűket, noha mind tudnak moldovánul is. (A román mint népnév akkor még 
ismeretlen.)

Havasalföld és Bukarest magyar lakóiról — az emlékírók fellépése előtt — nem 
készültek olyan összeírások, mint a moldvai csángó-magyarokról. Inkább a székely 
kivándorlást szemügyre véve következtethetünk a román vajdaságokba áramló ma
gyarok létszámára. Bözödi György Székely bánja című alapvető művében6 azt állítja, 
hogy az egész Magyarországról folyó kivándorlás legnagyobb arányú a 
Székelyföldről volt, mégpedig Havasalföldre. „A Székelyföldhöz közelebb esett 
Románia, mint Magyarország, háborúk, éhínség, pestis oda kergették ki a lakosságot, 
és oda kergette ki legfőképp az itthoni elnyomás, amely ellen az egyetlen menedék a 
kivándorlás. Az 1718. évi éhínség és ötven évvel később a madéfalvi veszedelem nagy 
tömegeket űz ki egyszerre, majd a székely fiúk felét katonának fogdossa, másik felét 
száműzetésbe kergeti a katonai szellem. A harmadik nagy kivándorlás a szabad
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ságharc után történt, amikor az abszolutizmus halálos ítéletei, valamint a katonai 
szolgálat elöl menekültek ki, ezrenként(...) A jobbágyfelszabadítással az addig lekötött 
úrbéres szegénység szabaddá válik, költözködhetik, és nem szívesen marad egykori 
földesura szolgálatában, mint napszámos, cseléd, önállóan pedig képtelen megélni 
kis birtokán. Romániában jobbnak látszanak a kereseti viszonyoké...) Amint itthon 
emelkednek a közterhek, fogy az ősi birtok és apad a kereset, úgy nő a kivándorlók 
száma. Ezt a folyamatot kezdetben a háziipari cikkekkel és borvízzel Romániába 
bejáró szekeresek közvetítették, akik ismerve Romániát, jó helyet tudtak cselédek, 
munkások és mesterlegények számára. Nemsokára ezek a közvetítők visszaéltek a 
szülök bizalmával, gyermekeket is felszedtek áruval megterhelt szekereikre, előzetes 
megbízatás nélkül is nemegyszer, s ott adták el őket, ahol a legtöbbet fizettek értük. 
Ara volt a székely gyermekeknek Keleten, s emberkereskedés számba ment némely 
szekeres munkája. Koós Ferenc bukaresti magyar esperes felhívására [csak lelkész 
volt] vezették be a hazai hatóságok a hatvanas években a gyermekek ellenőrzését, de 
a felnőtteket semmi sem gátolta. "1

Hegedűs Lóránt 1902-ben megjelent könyvében szomorúan állapítja meg: „Szerte 
van fújva Romániában a székelység, mint a homok; néhol csak egy-egy szem, néhol 
vastagabb réteg, s mindenhol szűrődik bele a talajba. "s Ezek a „porszemek” rend
szerint nem is tudtak egymásról. A nemzedékek nem alkottak folytonosságot; a 
második generáció már felszívódott a románságba, nyom nélkül eltűnt. Újabb beván
dorlók pótolták az elmerülöket...

A Bukarestről szóló első magyar útleírások nem említik a város magyar lakóit. 
Nyilván szerzőik nem tudtak róluk. Magyar és román történészek számon tartanak 
egy diplomáciai levelet, amelyben Pellédi Péter, az erdélyi fejedelem aludvarmestere 
beszámolt Nádasdy Ferenc hadvezérnek fejedelme, Báthori Zsigmond győzelméről, 
Mihály Vitéz havasalföldi vajdával és a keresztény segédhadakkal együtt, a török 
fölött. A csata Bukarest közelében, Cálugáreni falunál zajlott le, 1595-ben. Pellédi 
levelét Engel Károly erdélyi irodalomtörténész a Bukarestről szóló „első magyar 
nyelvű riportnak” nevezi.'' Megfordult Bukarestben Borsos Tamás, Bethlen Gábor 
erdélyi fejedelem portai követe, mikor 1614-ben Konstantinápoly felé tartott. 
Magyarokkal sem Pellédi, sem ő nem találkozott. Diplomáciai küldetésben érkezett 
Bukarestbe Mikes Kelemen 1739-ben (a város akkor már 41 éve főváros). A Porta 
megbízottjaként jön, hónapokat tölt Bukarestben és lakiban, Moldva székvárosában. 
(Mikes Jász néven említi, más magyar szerzőknél Jászvásár). A Kárpátok külső karé
ja mentén haladva, könnyes szemekkel látta Erdély „köpenyegit”, de haza, Zágonba 
nem mehetett. Bizonyára az elveszített szülőföld szeretetével fordult volna a bukaresti 
magyarok felé, ha találkozik velük.

Felróhatjuk-e az erősen szociális és nemzeti érzékenységű Széchenyi István gróf
nak, hogy 1834-es bukaresti látogatása során ő sem vette észre a havasalföldi magyar 
cselédnépet? Öt napot töltött Ghica vajda udvarában; a két reformer főúr rokonszen
vezett egymással; estélyről estélyre vitték, katonai díszszemlét tekintett meg, 
iskolákat, kórházakat, börtönöket keresett fel. Abojári udvarházakban, ahol vendégül 
látták, biztosan voltak magyar cselédek is, de ezek aligha mertek volna magyarul 
szólni az uraság fényes vendégéhez.10
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A dunai kikötők iparosait vagy Bukarest magyar cseléd- és szolganépét az 
emlékírók előtt is felfedezték néhányan a 19. század negyvenes éveiben. Barabás 
Miklós festőművész (1810-1898) huszonegy esztendős korában érkezett Bukarestbe, 
és húsz hónapot töltött el itt; Önéletrajza ban" élénk színekkel mutatta be a 19. század 
harmincas éveinek Bukarestjét,* a város társadalmát, a szokásokat és igen nagy 
rokonszenvvel kísérte nyomon a székely szülőföldjéről idekerült lányok, asszonyok 
életét. Úgy találta, hogy a magyar cselédet a bojárok igen megbecsülik szorgalmáért 
és tisztességéért. (Ugyanezt tapasztalta később Koós Ferenc is.)

Felfigyelt Havasalföld és Moldva magyarjaira Jerney János (1800-1855) 
őstörténész, nyelvész, utazó, a Magyar Tudományos Akadémia tagja, aki 1844-ben a 
magyar őshaza felkutatására indulva, eljutott a Volgáig.12 Az őshaza helyett az al- 
dunai román kikötőkben megtalálta az ott kallódó, lappangó magyar iparosokat, 
munkásokat. 1845-ben kutatásokat végzett a moldvai csángók között is.

Nagyjából Jemeyvel egyidőben járta a maga felfedező útját egy különös sorsú erdé
lyi unitárius pap, Ürmösy Sándor (1816-1855). Bebarangolta a Havasalföldet és a 
moldvai csángó vidékeket. Megismerkedett bojári cselédekkel, városi munkásokkal, 
magyar értelmiségiekkel, akik a 19. század harmincas éveitől nagy számban települ
tek át Erdélyből a fejlődésnek indult román vajdaságokba. A Barabás Miklós 
derűlátásával feleselő, keserű tapasztalatait útikönyvben írta meg. „Mi, kik szomszé
dai vagyunk, keveset vagy semmit sem tudunk szomszéd országunk helyzetéről, ’s 
belálladalmáról -  pedig csak nemzetünknek mennyi fiai és leányi élnek bujdosva 
benne, 's várják sorsuk kedvezőbb szelét. ”13

A magyar emlékírók — a levert szabadságharc menekültjei -  ennek a jobb sorsát 
váró bukaresti magyarságnak a körébe érkeztek; felbúvárolták (ameddig vissza
tekinthettek az időben) a történetét, kirajzolták a történelmi országon kívüli legna
gyobb európai magyar szórvány sorsképletét. A Koós Ferencék idejében még élő 
szájhagyományok és részint írásos emlékek arra vallottak, hogy az első biztos nyom 
1690-ig megy vissza. Akkor érkezett két kuruc hadnagy Thököly Imre seregéből, név 
szerint Makray és Decsey, akik letelepültek, és a hajdani Mogo§oaia-i híd, a mai 
Calea Victoriei közelében telket vásároltak templomépítés céljából. Most a város 
szíve az a hely, akkor legelő lehetett, hiszen a telek a „Fäntäna boului”, magyarul 
Ökörkút vagy Ököritató nevet viselte. Itt épült fel az első evangélikus templom.

Miért álltak meg Bukarestben? Itt már biztonságban érezhették magukat: 
Havasalföld igazi ura a szultán volt. A hazájukból elüldözött magyarok máskor is itt 
táboroztak le, hogy könnyebben visszatérhessenek. Ez a remény telepitette le 1711 
után Bukarestben II. Rákóczi Ferenc kurucainak egy részét is, Bercsényi Miklós csa
patát. Bukarest szélén vertek tanyát. Most a román főváros egyik külső negyede ez, 
és a Bercsényi-seregre emlékeztetve, a Berceni (Bercsény) nevet viseli.

A két kuruc hadnagy telkén épülő evangélikus templom költségeihez nagyobb 
arányokban a város evangélikus német lakói járultak hozzá, lévén sokkal módosab
bak az ágról szakadt magyar menekülőknél. Feltehető, hogy a két magyar hadnagy is 
a lutheránus hitet követte, akárcsak fejedelmük, Thököly Imre.

*Lásd e számunk második kötetében Farkas Jenő tanulmányát is. (A szerk.)
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Nem rekesztették ki a templomból a hitbeli rokonságban álló magyar reformátu
sokat sem. De a templom, a gyülekezet „kifelé” a város román lakóinak szemében 
német egyháznak számított. Olyannyira, hogy az 1815-ben különvált, önálló kálvi
nista közösség és az általa épített új templom is tovább viselte a „német” nevet. 
Oroszhegyi Józsa így ír erről a Román életben: ,Másik nevezetes néptömeg fajunkból 
a mesterségűzök; kik már német mesteremberek nevén említtetnek. Annyira megy e 
németesítési őrj, hogy pld. Bukurestben a tősgyökeres magyar kálvinista 
templom » beszerika nemteasca« (német templom -  B. Gy.) néven ismeretes. Miben 
valószínűleg jámbor földieink is hibásak, kik képességeiknek ama fölvett idegen cégen 
iparkodtak hitelt szerezni. ”'4

A magyar református templom építéséről pontosan tudósít Koós Ferenc az Életem 
és emlékeimben: bukuresti református egyházat 1815. május 14-én alapította
Küküllö megyei, szőkejálvi Sükei Imre, aki Kolozsvárt tanult volt. ” Nem tudni, hogy 
Sükeit misszióba küldték-e, vagy önként jött, folytatja Koós, ő inkább azt hiszi, hogy 
jószándékból vállalkozott a feladatra, „látva, hogy van annyi református hitű magyar, 
kikből egy zsenge református egyházat lehetne szervezni. Fellépett és prédikálni 
kezdett, előbb az ottani szász evangélikus templomban, de később jobbnak vélte 
híveivel együtt, hogy elszakadjanak a szász egyháztól, melyhez szerződésileg úgysem 
tartoztak, és külön magyar ajkú egyházat alapítsanak. ”15

Koós még ismerte az alapítók némelyikét, azokat az embereket, akik segítettek 
Sükei tiszteletesnek telket vásárolni a szász evangélikus templom mellett, ugyancsak 
az Ököritatónál, a Lutherana és jtirhey vajda utcák találkozásánál. A telek Iordache 
Filipescu hercegé volt. Oda épült fel 1819 és 1826 között a bukaresti református 
templom és a magyar népiskola. Koós emlékiratában megnevezte az általa ismert 
alapítók közül dr. Vásárhelyi Mózes Károly orvost, Ökrös Bálint, Berecki Jeremiás 
nevűeket, akiket mind ő temetett el 1855 és 1860 között.

Koós Ferenc 1855-ben költözött be e papi lakba.
Mind ez idáig úgy tűnhetnék, hogy csak reformátusok és hétfalusi csángó-magyar 

evangélikusok alkották a bukaresti, illetve havasalföldi magyarságot. Velük együtt 
római katolikus magyarok mindig jelen voltak a szórványokban, ha nem is kerültek 
annyira előtérbe, mint a papjaik társadalmi tevékenysége folytán kiemelkedett 
protestánsok. A milkói püspökség szolgálatában itt maradt papok, katonák — 1227-et 
írtak -  nyilván a római katolikus vallást követték. Későbbi századokban már 
nehezebb szétválasztani nemzetiségük alapján a bukaresti katolikusokat. Magyarokon 
kívül voltak köztük olaszok, voltak bolgárok, kiknek ősei a 17. század végén, a török 
uralom elől menekültek el országukból egy katolikus jellegű, ferences barátok által 
vezetett felkelésük után. Mai napig találni nagyobb bolgár telephelyeket Bukarest 
környékén, illetve a városba beolvadva. Rég elveszítették bolgár nyelvüket, de meg
maradtak római katolikusoknak az ortodox tengerben.

Magyar katolikusok közül leginkább szem előtt voltak mindig a csíki, udvarhelyi, 
kászoni székelyek. Építkezéseken dolgoztak, bérkocsisok, napszámosok voltak. Egy 
részük végképp letelepedett Bukarestben, mások „ingáztak” a Kárpátokon át. 
Akadtak köztük módosabbak is, akik szívesen áldoztak templomuk felépítésére. így 
készült el Bukarest központjában, a Szent György téren a „Baráczia” templom. „Igen,
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a Baráczia kisded Istenháza, az a régi, a magyar Ferencrendi barátok és a magyarság 
fdlérein felépült Baráczia(..)” -  írja egy római katolikus misszionárius lelkész, 
Tornyai Ferenc 1899-ben megjelent kicsiny füzetkéjében.'6 Tornyai tisztelendő szol
gált Bukarestben, és bejárta a havasalföldi városokat. Magyar katolikusok éltek 
Ploie?ti-ben, Giurgiuban és főleg a nagy al-dunai kikötőben, Brailán, ahol lélekszá
múk elérte a négyezret. Tornyai Ferenc látogatása előtt hét évig nem volt magyar 
papjuk. Minden jelentősebb havasalföldi faluban élt legalább négy-öt, de néha húsz
harminc magyar család, teljesen kiszolgáltatva az asszimiláció „irgalmatlan kény
szerének” (Tornyai szavai). A katolikus pap a 19. század végén 20-25 ezerre becsülte 
a bukaresti magyar katolikusok lélekszámát. Gyors ütemben románosodtak. Fliszen 
még az őseik pénzéből épített „Baráczia” -  barátok — templomában is csak egy mise 
volt magyarul hetente, vasárnap reggel 9 órakor. Ezt is a romániai magyar szórványok 
segélyezésére alakult Szent László Társulat támogatta.

Szórvány helyzetükben a bukaresti magyarok, katolikusok, reformátusok, evangé
likusok jóval előbb és jóval közelebb kerültek egymáshoz — a magyar sors gyékényén 
-  mint a történelmi Magyarországon. Ez a folyamat a bukaresti magyar társadalom 
mélyében, igazi önszerveződésként ment végbe.

Koós írja emlékiratában: „1857. augusztus hóban meglátogatott Nagy István kocsi
gyáros, római katolikus, igen lelkes magyar hazánkfia, ki akkor a Gorgan nevű város
részben lakott, és saját házzal bírt ott. Addig nem ismertem, de ő már ismert engemet, 
mert mondá, hogy több ízben járt templomunkban, és hallgatta prédikációimat. (...) 
Elmondó, hogy ő épp most érkezett haza Konstantinápolyból, ahol örömmel 
győződött meg arról, hogy ott a magyar emigránsok és ott lakó magyarok kaszinót 
alapítottak és tartanak fenn. O azért jött hozzám, hogy beszélgessük meg, vajon nem 
lehetne-e Bukurestben is hasonlóképpen magyar kaszinót alapítani. Elhozta magával 
a konstantinápolyi magyar és német kaszinók alapszabályait is. Gondolkozzam, 
mondá, efelöl, mert itt igen nagy szükség volna egy kaszinóra, melyben az összes 
bukuresti magyarság felekezetkülönbség nélkül tömörülhetne. Biztosított, hogy sok 
tagot fogunk találni, csak tegyem meg azt a szívességet, hogy álljak az ügy élére. ”n

Nagy István kocsigyáros -  azaz kerekesmester -  és Koós Ferenc pap összefogása 
nyomán megalakult a Hunnia magyar olvasóegylet, amely sokszoros „átalakítása”, 
betiltása, újraengedélyezése után, ma Petőfi Házként működik a bukaresti Zalomit 
utcában, a központi park közelében.

Ilyen felekezetközi összefogásra, lelki szövetségre számtalan példát találunk 
később is Bukarestben az emlékírók letelepedése után. Mivel az 1850-es évektől 
kezdve két vagy három évtizeden át ők alakították, ők határozták meg a bukaresti 
magyarság szellemi arculatát, a nemzeti összefogást elősegítő felekezetközi 
együttműködésben is vezető szerepet játszottak.

Koós Ferenc, az alapító
Noha a bukaresti református eklézsia első papja és a magyar iskola első tanítója 

Sükei Imre volt, igazán nagyvonalú, messzire tekintő alapító, a bukaresti magyar 
diaszpóra építője Koós Ferenc, a hajdani marosvásárhelyi diák. Az Életem és 
emlékeim lapjain részletesen felidézte magyarrégeni gyermekkorát, szüleit, gyermeki 
játékait, de az emlékirat tulajdonképpen kollégiumi életével kezdődik.
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Ez a kollégiumi ifjúság 1848 márciusában fáklyás menettel jelentkezett először a 
helyi politikában. Vagy 300 fáklyás indult el a királyi táblától és a kollégium kapu
jától, kancellisták és diákok, cigányzenészek kíséretében. A piaci kútnál Urházy 
György kancellista szavalt. Urházy akkor 25 éves, író, újságíró; huszárszázadosként 
vett részt a szabadságharcban, Világos után bujkált; később a Pesti Napló munkatár
sa, lapszerkesztő, a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja. A piaci kútnál 
saját versét mondta, olyan hévvel és radikális indulattal, mintha Petőfi írta volna. 
„Szabadság vagy halál” -  ide csattant a vers. Koós őszintén lelkesedett, de a kol
légium tanárai nem mind fogadták szívesen a diákság megmozdulását. Az öreg Bolyai 
Farkas hevesen felugrott székéből, mikor a tüntetést elmesélték neki. „ Tudják, hogy 
mit tettek?” A békésen kivívott jogokat féltette a fiatalos meggondolatlanságtól, de 
ezt éppen a fiatalok nem érthették meg, s bizony „ azután csak ímmel-ámmal mentünk 
le hozzá. ” (A Bolyai-ház a domb oldalában volt, a kollégium „alatt”.) Bolyai tanár úr 
azt látta előre, hogy az eseményeket csak fegyverekkel folytathatják. Nemsokára be 
is teljesedett. A kollégiumi diákok is fegyver után nyúltak.

Koós Ferenc Dés városában csapott fel nemzetőrnek, majd Kossuth-huszámak. 
1848 augusztusában vette magára az egyenruhát, és le sem vetette a szabadságharc 
utolsó napjáig. Közhuszárként szolgált az erdélyi és bánsági harctereken, egy ideig 
Bem tábornok vezénylete alatt. Jellegzetes epizódok felidézésével érzékelteti, hogy 
„Bem apó” valóban a magyar nép szívéhez nagyon közel álló hadvezér volt. Legenda 
övezte az erdélyi seregben Petőfi alakját is, izgalomba hozta a katonákat, hogy itt 
jelent meg, ott jelent meg, olvasták a verseit, a táborozásokon megzenésített Petőfí- 
verseket énekeltek.

Miután leverték a szabadságharcot, egyévi bujkálás után, Koós Ferenc megint diák 
a marosvásárhelyi református kollégiumban. Erre az időszakra esik a „székely vér
tanúk” néven emlegetett mozgalom; a ffabsburg fennhatóság ellen szőtt összeesküvés 
egyik vezetője Koós Ferenc kedvenc tanára, Török János volt. Az összeesküvés le
leplezése során Koós is — rövid időre -  börtönbe került, de bizonyítékok hiányában 
nem állították bíróság elé.

Koós Ferenc életpályájához tudatunkban főként bukaresti szereplése kapcsolódik. 
Noha alig másfél évtizedet töltött a román fővárosban, munkássága itt úttörő jelen
tőségű volt. A refonnátus parókia a menekülő magyarok egyik legfontosabb búvóhe
lye lett. Említettem a Hunnia megalapítását, amit egy kerekesmester és a református 
pap kezdeményezett, de a siker előfeltétele volt a megfelelő társadalmi háttér. A 
szabadságharc leverése után a Bukarestbe menekült tisztek, orvosok, kereskedők, 
gyógyszerészek azt a polgárságot jelentették, amelyik szívesen hozott áldozatot -  
anyagi erejéhez mérten -  az önművelésért, a társasági életért. Koós Ferenc papi 
működésének első esztendejében létrehozta a dalegyletet; tartós kőépületet emelt a 
magyar iskolának az addigi kezdetleges faalkotmány helyére. A Hunnia 
szavalóesteket, bálokat rendezett, öltözködésre, civilizált viselkedésre tanította a 
magyar asszonyokat és leányokat.

Ugyancsak a Hunnia patronálásában jelent meg az első bukaresti magyar hetilap, az 
1860 közepén indult Bukuresti Magyar Közlöny. A társaság kezdeményezte 1860-ban 
a kolozsvári magyar színtársulat bukaresti vendégszereplését. A Hunyadi László
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operát adták elő. A magyar közönség fergeteges tapssal ünnepelte a főszereplő 
Hollósy Kornéliát. Saját értékeire eszmélt az idegenben. Nagy sikert aratott az 
előadás a román nézők körében is; a román regény megteremtője, egyben zenekri
tikus, Nicolae Filimon írt nagy elismeréssel a magyar nemzeti operáról, Erkelt példá
nak állítva a román zeneszerzők elé. Ismeretlen szerző román nyelvű hódoló verset írt 
Hollósy Kornéliához.

Felfigyelt erre a meleg fogadtatásra a bécsi rendőrminisztérium is. Havi Mihály tár
sulatának bukaresti fogadtatását veszélyesnek ítélte meg „a birodalom államrendjére 
nézve”. A viszonzást, a bukaresti román színészek kolozsvári vendégszereplését az 
osztrák hatóságok megakadályozták.

Közvetlen közelről észlelhette Koós a székely fiatalok, fiúk, gyermeklányok 
tömeges átcsempészését Havasalföldre. Egyszerre 12-15 fiatalt loptak át a határon, a 
fiúk kiszolgáltatott páriák lettek a bukaresti műhelyekben, a lányok útja tovább vitt a 
konstantinápolyi nyilvánosházakig. A bukaresti pap az erdélyi és pesti újságokban 
tiltakozott az emberkereskedelem ellen és a hatóságokhoz fordult, egyik-másik szé
kely fuvarost bezáratta az osztrák agencián. Mindenképpen eredményes küzdelem 
volt, mert szigorúbb ellenőrzést vezettek be a határállomásokon.

Koós Ferencnek végül is azért kellett eljönnie 1869-ben Bukarestből, mert szem
beszegült a román kultuszminisztérium tervével: a havasalföldi református egy
házközségek elszakításával az erdélyi püspökségtől. így a romániai magyar reformá
tusokat kivonták volna az egyetemes magyar kálvinista egyházból. Rosetti miniszter, 
akadémikus (1816-1885) nyíltan felajánlotta Koósnak a bukaresti püspöki széket, de 
megfenyegette, hogy ha nem fogadja el, nem lesz maradása Havasalföldön.

Veress Sándor, a Kossuth-emigráció Mikes Kelemenje
Románia tudományossága, mint a műszaki haladás egyik jelentős úttörőjét tartja 

számon. A bukaresti magyarság a múlt századi református főgondnok emlékét tiszteli 
benne. A magyar irodalom történetében mint az egyik legjelentősebb emigrációs 
emlékirat18 szerzője szerepel.

Ez a fő műve, mint a bukaresti magyar emlékírók mindegyikénél, azonos az életé
vel. Sarkadon született 1828-ban, Veress Ferenc református lelkész fiaként. 1848 
őszén csapott fel honvédnek Szilágysomlyón, együtt Ferenc öccsével. Az alig húsz 
esztendős joghallgató közhuszámak jelentkezett Dobozy István alezredes, kormány- 
biztos csapatába. Erdélyben Karl Urban császári alezredes csapatával mérkőznek 
meg. Ettől kezdve majdnem egy teljes esztendőn át fegyver alatt élt. Szívós kitartás
sal harcolta végig az egész téli hadjáratot. A Dobozy-féle szabadcsapatból hamarosan 
átlépett az ugyancsak önkéntes bihari 27. zászlóaljba, ahol a katonai regula szigorúbb 
volt. Bem seregének katonájaként harcolta végig a két erdélyi hadjáratot, 
közhuszárságtól hadnagyi rangig verekedte fel magát. A világosi fegyvertörés után 
még részt vett néhány helyi ütközetben a Bánságban, majd Orsovánál -  Bemmel 
együtt -  emigrációba menekült.

Emigrációs életében Veress Sándor volt szabómester Várnában, majd Sztambulban, 
bérelt birtokon gazdálkodott Dobrudzsában (a tartomány akkor török birtok), mérnö
ki diplomát szerzett Londonban, vendéglős a krími háborúban, az angol és francia
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szövetséges seregek telephelyén. Megismerte az emberi bátorságot és gyarlóságokat, 
a népek közötti barátságot és gyűlöletet. Emlékiratában élesen elítéli a korabeli 
nacionalizmust, bármelyik népnél jelentkezzék is. borzasztó bűn a nemzeteket 
egymás ellen fanatizálni; engedjétek őket szabadon érintkezni egymással, és nem lesz 
vallási és nemzetiségi gyűlölet, hanem barátság és szeretet. ”

„Hitelt mérnökként” Romániát választotta lakóhelyéül. Egy évtizeddel 
száműzetésének kezdete után, 1859 végén érkezett Bukarestbe és itt élt 1884-ben 
bekövetkezett haláláig. Lakóhelyének megválasztásában befolyásolta Kossuth Lajos 
tanácsa is, hogy legyen közel a szülőföldjéhez, és azonnal hazatérhessen, ha megint 
fellobban a magyar szabadságharc lángja. Harmincöt évi emigrációjából huszonötöt 
töltött Bukarestben, az ország egyik legjobb mérnökeként.

Keresett és megbecsült szakember volt. Birtokok egész sorát mérte fel három
szögelési módszerrel. Része volt az országos térképek elkészítésében. Őt bízták meg 
az 1872 és 1875 között épült Pite$ti-Várciorova vasútvonal egyik fontos szakaszának 
megtervezésével, a terep felmérésével. Ez volt az első román vasút, amely 
Havasalföldről utat nyitott Nyugat felé. Valószínűleg a nagy tekintélyű Lahovary 
bojárcsalád ajánlotta be a vasútépítő külföldi céghez. Ismerték megbízhatóságát, 
évekkel előbb ő mérte fel a család birtokait. A mérnök temetésén, a bukaresti 
protestáns temetőben a család egyik tagja, az akkori romániai politikai életben fontos 
szerepet játszó, 80. évében járó Emanuil Lahovary így fejezte ki részvétét az özvegy
nek: „Asszonyom! Eljöttem, hogy Önt vigasztaljam, de érzem erőtlenségemet, mert 
nekem is vigasztalás kellene, én is sokat veszítettem boldogult férjében. De eggyel, 
asszonyom, mégis vigasztalom Önt; én bejártam az egész művelt világot, de becsü
letesebb embert, mint Veress Sándor, soha nem láttam, soha nem ismertem! 
Asszonyom, akinek ilyen férje volt, annak igen kedves emléke marad!”

Mikor 1877-ben kitört az orosz-román-török háború, Veress Sándor -  Ferenc öcs- 
csével együtt — hadiszállítóként részt vett a balkáni hadjáratban. A budapesti lapokat 
rendszeresen tudósította a hadieseményekről.

Magyar állampolgárságáról soha nem mondott le. Pedig 1878 után, Mihail 
Kogálniceanu miniszterelnök a közlekedési tárcát ajánlotta fel kormányában, ha 
felveszi a román honosságot.

Mérnöki ismereteivel is segíteni szerette volna szülőföldjét, a Nagy Magyar 
Alföldet. Szülőhelyéhez, Sarkadhoz nem esik túl közel a Tisza, de szeszélyes ter
mészetét a Fekete-Körös partján, a papiakban is gyakran emlegették. Veress Sándor 
az emigrációban figyelemmel kísérte a folyó szabályozásának elkezdését a 19. század 
második felében. Ismerte Széchenyi István és Vásárhelyi Pál terveit; utóbbi apjának 
a házában is megfordult, így tartotta a családi emlékezet, mikor a húszas évek végén 
a Körösöket felmérte. Veress Sándor, ha otthon élhet, bizonyosan bekapcsolódik a 
Tisza-szabályozás nagy munkájába. így is -  a Tiszától nagyon távol, Bukarestben -  
tervet dolgozott ki a folyó szabályozásánál felmerülő műszaki problémák 
megoldására, Magyarország ármentesítésére. A rangos budapesti Politikai Újdonsá
gok két folytatásban közölte a dolgozatát.
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Veress Ferenc tudósításai
Veress Sándor öccsének katonaéletéről a szabadságharc idején szinte semmit nem 

tudunk. Bátyja hívására jött Havasalföldre, 1860 után. Óriási bojárbirtokokon volt 
jószágigazgató, és ugyancsak bátyja ösztönzésére rendszeres tudósítója lett budapesti 
lapoknak, elsősorban a rangos Vasárnapi Újságnak. Azokon a birtokokon, Piatrán és 
Mavrodinban, ahol az Obranovics szerb hercegi család szolgálatában állt, szak
értelmével és igazságosságával tűnt ki. Mind a két vonása kiemelte kortársai közül: 
Havasalföldön akkoriban igen elmaradott volt a gazdálkodás szintje -  amit Veress 
Ferenc igyekezett javítani -  és roppant mostoha körülmények között éltek a jobbá
gyok, akiknek a sorsán sikeresen próbált segíteni.

Pesten megjelent tudósításai egy olyan világot hoztak be a korabeli magyar 
olvasóközönség tudatába, amely addig meglehetősen ismeretlen volt. Hiszen 
Magyarország „tőszomszédja” volt a két román vajdaságnak, illetve 1859-es 
egyesülésük után az új államnak, Romániának, mindennapi életéről azonban a ma
gyar átlagolvasó kevesebbet tudott, mint a jóval távolabb eső Franciaországról vagy 
Angliáról. Bukarestről még jelentek meg leírások, hasonlóképpen az al-dunai 
kikötőkről, de a román alföld, a hajdani Szörényi bánság vagy Moldva titokzatos, 
egzotikus tájakként éltek a magyar tudatban. Inkább a közgazdászok érdeklődtek a 
romániai tennészeti adottságok és gazdasági lehetőségek iránt, Széchenyi István 
elképzeléseit latolgatva, vagy tovább tervezgetve, dunai hajózásról, vasútépítésről a 
Kárpátokon át.

A gazdálkodás Romániában című 1876-os riportjában Veress Ferenc olyan közgaz
dasági ismereteket közölt, amelyekkel mintegy a korabeli magyar kereskedők, vál
lalkozók figyelmébe ajánlotta az ország lehetőségeit. Gyakorlati célok vezérelték: 
épülőben volt a vasútvonal Bukaresttől Turnu Severin felé, s úgy vélte, hogy a román 
terményeknek nagy keletjük lehet a magyarországi piacokon. De vajon hányán 
ismerték Szegeden, Pesten a romániai gazdasági állapotokat és lehetőségeket? 
Romániában is keveset tudtak a magyarokról, folytatta. „ Ennek oka az, hogy felette 
kevesen értik egymás nyelvét. ”

Remek megfigyelőre és a természet világában nagyszerűen tájékozódó emberre vall 
az a tudósítása, amelyben 1877. május 6-án leírta, hogy a Duna menti tavakban, 
illetve az árterület mocsaraiban miként folyik a halászat, emberek és halak elkesere
dett küzdelme. A román falusi emberek világában megismerkedett a helyi 
hiedelmekkel, legendákkal. Lejegyzett román tündérmesét, néptáncokat; a román 
folklór első magyar gyűjtője lett. Egyik tudósítása leírta a leánykérés, az esküvő és 
lakodalmi mulatság népi ceremóniáját.

Néha összevetette a megismert román népszokásokat a szülőföldjén, Dél-Alföldön 
tapasztalt hagyományokkal. Ösztönösen tette ezt, bánninemű folklórtudományi 
felkészültség nélkül, csupán személyes megfigyeléseire alapozva. A román fiatalok 
,,nem karban danolnak, mint a mi fonónkon, hanem egy-egy leány énekel. ” Másutt: 
„Némely szokásaik egészen összeillenek a dél-magyarországiakkal, például az, hogy 
nagypénteken megfirödnek, sőt az állatokat is megfürösztik. Ide céloz a magyar nép
dal is: N a g y p é n te k e n  m o s s a  h o l ló  a  f iá t. ”

Akárcsak Sándor bátyja, ő is több tudósításban számolt be az orosz-román-török
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háború eseményeiről, mégpedig harctéri tapasztalatai alapján. Ugyanis hadiszál
lítóként egészen az első vonalakig kellett eljutnia. Ez a háború sajátos magyar dilem
ma elé állította a bukaresti magyar emlékírókat. A román részvétel tétje az ország 
függetlensége volt. Addig ugyanis a török birodalom gyámkodott Románia fölött. De 
Törökország a magyarok számára már a kuruc szabadságharc óta nem ellenséges, 
hanem baráti hatalomnak számított: II. Rákóczi Ferenc fejedelem török földön kapott 
menedéket. Ezzel szemben a cári Oroszország verte le a 48-as magyar szabad
ságharcot, amelynek a bukaresti magyar emlékírók a katonái voltak. Túl közel volt 
még időben Világos és Arad ahhoz, hogy a magyarság sebei behegedhettek volna. 
Budapesten nagyobb volt a rokonszenv a törökök, mint az oroszok iránt. Jól érzékel
tetheti ezt Arany János Plevna című verse 1877 szeptemberéből. Az észak-bulgáriai 
Plevna — Pleven -  erődítményénél folyó csatát végül is az orosz-román sereg nyerte 
meg. De volt a csatának egy olyan első szakasza, mikor még a törököké volt a 
győzelem. Ezt a pillanatot ünnepelték Arany János sorai:

Ki zsarnok volt s Európa réme, 
Most ezt nagy rémtől menti meg, 

S a népszabadság szent nevébe’
Övé a zászló, mely lebeg.

Azért e zászlónak dicsőség!
S magyar ajakról kétszeres!... 

Ha volna költő -  volna O még, 
Kit vágyunk holtan is keres!

(Arany János: Plevna)

Ez a költő nyilván Petőfi Sándor, akit az oroszok, a kozákok tapostak halálra. A 
zsarnok pedig a hajdani török birodalom, amely most Európát az újabb zsarnoktól, a 
cári Oroszországtól menti meg...

A bukaresti magyar emlékírók -  Koós kivételével, aki akkor már erdélyi szülőföld
jén élt újra -  az orosz-román oldalon vettek részt a háborúban. Az anyaországitól 
eltérő életérzésüket magyarázza immár több évtizedes jelenlétük Románia életében, a 
román nép függetlenségi törekvéseinek megértése, támogatása. Veress Sándor nem 
először nyilvánította ki rokonszenvét az elnyomott népekkel, szemben elnyomóikkal.

Ritkán kerül szóba, hogy az 1877-es háborúban székely fuvarosok, bukaresti ma
gyar iparosok és moldvai csángó-magyarok százával, ezrével hoztak áldozatot vagy 
adták életüket Románia függetlenségéért. A csángókról szóló könyvek is elfeled
keznek arról, hogy moldvai lakosként, Románia állampolgáraiként behívták a mold
vai csángó-magyar férfiakat, és kivitték őket az arcvonalra. Az 1877-es háború cen
tenáriumán derítette fel Csúcsúja István kolozsvári történész -  levéltári kutatások 
alapján -  az elesett moldvai csángók névsorát.

„A hadtörténeti dokumentumok tanúsága szerint, közülük sokan kimagasló hősiét-
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leket vittek véghez; az első sorokban harcoltak Plevna ostrománál, török akciókat 
hiúsítottak meg, török zászlókat hódítottak el, s persze sokan életüket adták a kivívott 
győzelmekért.19

Ez az 1877/78-as csángó véráldozat vajon eszükbe jut-e manapság azoknak a román 
nacionalistáknak, akik elemi joguktól, legfőbb kincsüktől fosztják meg a moldvai 
csángókat: magyar anyanyelvűktől, magyar azonosságtudatuktól?

Visszatérve Veress Sándor haditudósításaira, ezekben mindig módot talált arra, 
hogy demokratikus nézeteit, az eseményekről alkotott véleményét beleszője a 
hírekbe, harctéri vagy hátországi üzenetekbe. Egy Ploie§ti-ben kelt haditudósítása -  
élelmiszerért járt az „olajvárosban” -  azt latolgatta, hogy a bolgárok hamarosan fel
szabadulnak a török uralom alól. Várnában közöttük élt, megszerette őket. Éppen 
ennek a szeretetnek a jogán óvta a bolgárokat, nehogy ők essenek addigi elnyomóik 
vétkébe, és sanyargatni kezdjék a történelem forgandósága folytán uralmuk alá kerülő 
törököket. Mindezt érzékletes hasonlattal fejezte ki: nehogy ezentúl a bolgárok 
etessenek szalonnát a törökökkel. Ne kényszerítsék őket török hagyományaik és 
mohamedán vallási törvényeik elhagyására.

M agyar orvosok román közszolgálatban
A 19. századi bukaresti magyar emlékírók közül, egy református lelkész, egy 

mérnök, egy gazdatiszt mellett, ketten orvosok voltak, s mindketten fontos szerepet 
játszottak Havasalföld közegészségügyi intézményeinek megszervezésében, betegek 
gyógyításában, kórházi ellátásában.

Fialla Lajos és Oroszhegyi (Szabó) Józsa egyképpen ott volt 1848 tavaszán a már
ciusi ifjak között. Fialla orvostanhallgató Pesten; emlékiratában ismert epizódokat 
mesél el Petőfi szerepléséről március 15-én, Vasvári tüzes szónoklatairól a Pilvax 
kávéházban, majd elmondja hadbaállásának történetét -  egyik legfiatalabb önkéntes 
volt a seregben -, beszél a csatákról, amelyekben részt vett. A bukás után Bécsben 
folytatja orvosi tanulmányait, 1855-ben kapja kézhez diplomáját, és a 
szülővárosában, Baján töltött kétesztendei szolgálat után Bukarestbe vándorol ki. 
Odahaza nem tudott hozzászokni a Világost követő abszolutizmus légköréhez.

Oroszhegyi Józsa tíz évvel idősebb volt Fialla Lajosnál. Orvosi tanulmányait Pesten 
végezte, közben ő vezette a Jelenkor újdonság rovatát; ezt a munkát tőle 1847-ben 
Jókai Mór vette át. 1848. március 15-én reggel ott volt a Pilvax kávéházban, Petőfi, 
Jókai, Vasvári társaságában. O másolta le hatalmas papírlapra a tizenkét pontot, ami 
a forradalom első plakátja lett. Belevetette magát a politikai küzdelmekbe, fogalmazó 
Eötvös József közoktatási minisztériumában, majd a harcok megindulásakor szabad- 
csapatot szervezett és ennek a parancsnoka lett. Világos után két évig bujdosott; 
elfogták és tízévi várfogságra ítélték. Mikor 1856-ban kegyelemmel szabadult, letette 
elmaradt orvosi szigorlatát; Nagyváradon megnősült és feleségestől Bukarestben 
telepedett le.

Két évvel Bukarestbe érkezése után, Fialla Lajos az anatómia és a szövettan tanára 
a román orvosi egyetemen. Aztán a szemészeti tanszéket bízzák rá. Híressé vált szem
operációkat végez a bukaresti Filantrópia kórházban. Tapasztalatait a Guérison de six 
aveugles-nés (Hat született vak meggyógyítása) című, francia nyelvű tanulmányában 
foglalta össze, 1872-ben.
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Bátorsága és felelősségérzete különösen az 1877/78-as orosz-román—török 
háborúban nyilatkozott meg. Hadi kórházat vezetett, közel az arcvonalhoz, román 
főtisztek betegágyánál tartott orvosi konzíliumokra hívták meg, ágyútűzben gyógyí
tott. Jóval később román nyelven megírta a balkáni háború orvosi történetét,20 azzal a 
bevallott céllal, hogy a Vöröskereszt Egyesület áldozatos tevékenységét tudatosítsa a 
közvéleményben. Fialla Lajos nem fásult el a háborús szenvedések láttán, megőrizte 
mélységes humanizmusát. Hangja szózatszerű: „Milyen sokat is törtük magunkat mi 
orvosok a sebesültek gyógyításáért, és milyen elégtételt éreztünk, ha egy-egy ember 
életét megmenthettük! De alig örvendhettünk tudományunk sikerének, jön az újabb 
csata és a seregek pusztító fegyverei újra megsemmisítik a nemzetek virágait, az 
ijjúságot. Egy perc alatt olyan pusztítás támad, amit mi orvosok nem tudunk többé 
helyrehozni... Meg vagyok győződve arról, hogy eljön majd az az idő, amikor... a köl
csönös tisztelet biztosítani fogja minden nép létét; a Jégyvereket csak a vadállatok 
ellen fogják kézbe venni!"

Bukarest magyarsága körében nem vállalt látványos társadalmi szerepet. Az 1860- 
ban megjelent Bukuresti Magyar Közlönyben egyetlen cikket írt, közegészségügyi 
problémáról. Baráti köréhez a bukaresti magyar emigránsok tartoztak, főleg Koós 
Ferenc, akivel a lelkész Erdélybe távozása után is tartotta a kapcsolatot. Felesége 
román nő volt, vele nyilván románul beszélt. Magyar nyelvű emlékiratában21 azonban 
egyértelműen magyar arcot jelenít meg: haláláig legnagyobb élménye 1848. március 
15-e, a szabadságharc. Még jobban kihangsúlyozza magyarságát fájdalmasan őszinte 
panaszkodása. A századfordulón már világosan látta, hogy körülötte mind hevesebbé 
válik a román nacionalizmus, ha őt magát személyében nem is érinti. Emlékiratában 
olyan epizódokat idéz fel, amelyekben már a megfélemlített, rejtekező bukaresti ma
gyarok jelennek meg. Az öreg orvos látszatra kedélyesen cseveg, de az írások mélyén 
szorongató félelem ég: a kisebbségi ember létérzékelése.

Orvosi híre tiszteletet ébresztett a magyarság iránt. Csendben tevékenykedő tagja 
volt a múlt századi bukaresti magyar közösségnek. Szinnyei József így jellemezte: 
„Bukarestben a legmagasabb köröknek egyik legkedvesebb orvosa, s az ottani 
szegény magyaroknak valóságos gyámola; ingyen gyógyítja, s gyógyszerrel is ingyen 
látja el őket. ”22

Ha Fialla Lajos visszahúzódó magyar volt, annál tevékenyebb részt vállalt az emig
ráció életéből a másik orvos, Oroszhegyi Józsa. Orvosként állami szolgálatot vállalt 
-  miután külföldi diplomáját román nyelvű vizsgával honosította -, Rámnicul Sárát 
városában körorvos, majd Foksányban városi és kórházi főorvos. Románul még 
Erdélyben megtanult, így feladatai teljesítésében nem voltak nehézségei.

Még körorvosi állásának elfoglalása előtt Bukarestben hathatós segítséget nyújtott 
Koós Ferencnek, aki 1860 nyarán elindította lapját, a Bukuresti Magyar Közlönyt. Ezt 
hamarosan Oroszhegyi Józsa jegyezte felelős szerkesztőként, és e munkakörét meg
tartotta azután is, hogy körorvosnak nevezték ki. Egyben állandó tudósítója ma
gyarországi lapoknak, főleg az aradi Alföldnek. Ez törte ketté orvosi karrierjét, mivel 
a bukaresti román lapok szemére hányták, hogy állami alkalmazott létére miként 
bírálhatja külföldön azt az országot, amelynek „a kenyerét eszi”. Oroszhegyi kényte
len volt állásáról lemondani és török szolgálatba lépni. Körorvos Dobrudzsában
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említés esett arról, hogy a tartomány akkor a török birodalom része —, szolgált 
Szíriában, Kis-Ázsia különböző vidékein, végül Ciprus szigetén. Itt értesült az 1867- 
es kiegyezésről és hazatért.

Foksányi állásának elfoglalásakor jelezte az Alföldben, hogy tervbe vette Románia 
monográfiájának megírását. Munkáját Dobrudzsában fejezte be, és hazaküldte az 
Erdélyi Múzeum-Egyletnek, 1867-ben. Ennek irattárában fedezte fel 1942-ben 
Kelemen Lajos, a legendás erdélyi művelődéstörténész, s felhívta rá Bíró Sándor 
kolozsvári történelemtanár figyelmét, aki Román élet címmel, az Erdélyi Ritkaságok 
sorozatban, még abban az évben kiadta.

A Román élet igyekszik teljes képet adni Havasalföld és Moldva történelméről, 
földrajzáról, közigazgatási rendjéről; bemutatja a városokat, nagyobb falvakat, nép
szokásokat. Oroszhegyi nem folytatott egyéni kutatásokat a román történelemről, 
csupán ismertette a múlt század hatvanas éveiben vallott román nézeteket, vagyis a 
kontinuitás elméletét. Ennek lényege az, hogy a román nép bölcsőhelye Erdély volt, 
ahol a 271-ben kivonuló rómaiak maradékai és az őslakos dákok egy néppé olvadtak 
össze. A megbízhatóan soha nem igazolt elmélet ürügy volt Románia jogának han
goztatására Erdélyhez. A bukaresti magyar emlékírók -  így Oroszhegyi -  sem 
fogadták el a dákoromán elméletet; a Román élet pusztán áttekinti A. T. Laurian és 
Nicolae Bálcescu nézeteit.

Éppen, mert Bálcescu az 1848-as román forradalom egyik legjelentősebb vezére 
volt, különösnek tűnik, hogy Oroszhegyi nem említi sem a havasalföldi, sem a mold
vai mozgalmakat. Pedig még friss élmény, alig 13 év telt el azóta, és a két vajdaság
ból egyesült ország fejedelme az az Alexandra loan Cuza, aki szerepet játszott a 
moldvai forradalomban. Az 1848-as romániai események mellőzése a krónikában 
azzal magyarázható, hogy a román történetírás akkor még nem tisztázta e mozgalmak 
lefolyását, vagy tekintettel kellett lennie a török gyámkodásra. Ugyanis a bukaresti 
forradalom elsősorban a török megszállók és az általuk uralomra hozott vajda ellen 
irányult.

Forrásértékű a Román élet a korabeli Bukarest és egész Ó-Románia népességének, 
népszokásainak, vallási életének bemutatásában. Oroszhegyi adatait személyes 
tapasztalataira, vagy az akkori román lapok közleményeire alapozta. Egy francia for
rás alapján a román nép egészét 1856-ban 7 180 000 főre becsülte. Ebből 4 millióan 
éltek Moldo-Romániában, vagyis a két vajdaságban, 800 ezren a történelmi 
Erdélyben, 1 millió 200 ezren Kelet-Magyarországon és a Bánságban, 800 ezren 
Besszarábiában, 380 ezren Bukovinában.23 Számontartottak „tömör” román vidékeket 
Bulgáriában, Dobrudzsában, Macedóniában. (Ezek a területek akkor a török biro
dalom részét képezték.)

Figyelemre méltó, hogy akkori román statisztikusok a nemzet egységében szá
moltak, országhatároktól függetlenül!

Románia népei sorában a cigányok következtek. ,yl román nemzet tömegét képező 
pór román nép után legszámosabb e földön a c ig á n y , mely 1400-ban jött ide. ” 
Elmondja róluk, hogy Timur Lenk mongol vezér seregével vonultak ki őshazájukból, 
indus földről, 1399-ben, és Törökországon át elterjedtek egész Európában. 
„Szorgalmas, becsületes, vagyonos cigányokat találni itt országszerte, a
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mezőgazdászat, vasipar, zenészei, kalmárkodás minden fokozatán át; talán éppen a 
bojári osztályig. ”24

Harmadik legnagyobb népesség a görög. A 15. században kezdtek beköltözni. 
„Kezeikben az ország földje és kincse". A görögöké a kereskedelem javarésze. 
Befolyásuk van a hierarchiára. Futólag említi Oroszhegyi monográfiája a bolgárokat 
és a szerbeket, akik Bukarest környékén tömbben, másutt szórványosan éltek. 
Lényegében átsiklott a „muszkák” fölött; szól Dél-Besszarábia nagyszámú lipován 
népességéről. (A Pmt folyó bal partját 1856-ban csatolták Besszarábiától a moldvai 
fejedelemséghez.)

Nem sokat foglalkozik a törökökkel és tatárokkal sem. Igaz, hogy tömegekben 
Dobrudzsában éltek, ez a tartomány pedig akkor még nem tartozott Romániához; az 
1877/78-as háború után került román fennhatóság alá.

Hajdani nemes nemzetnek nevezi az örménységet, amely ősi földjéről való 
elűzetése után a Krím-félszigeten vetette meg a lábát, majd török nyomásra tovább 
vándorolt Moldvába. ,,Sőt innét hazánkba is vándorolt ama negyvenezer család, 
mely Szamosújvárt, Erzsébetvárost, Gyergyószentmiklóst III. Károly magyar királytól 
megvette, s ma őszinte lelkülettel nemzetünk kiegészítő részét képzi. ”25

Sokkal népesebb volt a zsidó közösség. Lengyel, német és spanyol zsidók 
telepedtek meg a két fejedelemségben. Éppen azokban az években ment végbe élet
formájuk, viseletűk modernizálódása, amit a román kormányzat, Mihail 
Kogálniceanu belügyminiszter egyenesen előírt. A kelet-európai zsidóság életében 
fontos rendeletet az Oroszhegyi Józsa szerkesztésében megjelent Bukuresti Magyar 
Közlöny teljes egészében közölte; ez a mozzanat belekerült a monográfiájába is. A 
szerző megjegyzi, hogy a zsidók arisztokráciája „a tudomány körül központosul". 
Nagyon sok zsidó orvos működik az országban. Továbbá „most nagy befolyással bír
nak a hatalmi körökben. ”26

Súlyának megfelelően foglalkozik Oroszhegyi a német népcsoporttal. Kereskedők, 
iparosok, kézművesek. német elem Romániában, kivált nagyobb városaiban, nagy 
tért foglal, mind tömegileg, mind társadalmi hatályban. ”27 A szerző megfigyelése 
szerint a románok előítélettel vannak a németekkel szemben, nagyon óvatosak, mégis 
a közvetlen befolyásuk alatt állnak.

A román közítélet sokáig a németekhez sorolta a bukaresti magyar iparosokat, 
kereskedőket, patikusokat. Egybemosódásuk oka részint az volt, hogy egy ideig közös 
templomot használtak -  a szász evangélikusok templomát -, továbbá a magyarok osztrák 
állampolgárokként jelentek meg Havasalföldén, egészen a kiegyezésig.

,,A mai Romániában a magyar elem százezer lelket megközelít" — véli Oroszhegyi. 
Egybeszámítja a magyarokat és a székelyeket, mivel itt a székelyek „nem is szé
kelynek, hanem magyarnak nevezik magukat ”.

Hozzáteszi, hogy a nagyobb román városok, nyilván elsősorban Bukarest - 
„legszebb, legerőteljesebb cselédnépe” a székely. Egyáltalán nem örül ennek a 
cselédsorsnak, amely nemcsak munkaerejükben, de lelkületűkben, jellemükben is 
megroppan thatja őket.

„Bukurest zajában nem kis szerepet játszik a magyar cselédség sokasága; reggeli 
órákban piaci csevegéseikkel, s esti összejöveteleikkor szokott fesztelen magyar lár
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mával mulatnak. Közönségesen jómódban élnek, mert egyáltalán nagy becsületben 
tartatnak. Hanem erkölcsi hasznuk az egész itt létből kevesebb, mint semmi; anyagi 
hasznuk is igen kevés, mivel könnyen jött szerzék ebrovásra megy föl. Nagy kár 
nemzetünkre, hogy a nép fiatalságának virága ide csődül, s itt fecsérli élte zamatát, 
pezsgő erejét, épségét. E tárgyban hírlapi intéseink, ujjmutatásaink sajnos mindeddig 
sikertelenek maradtak. ”28

Feltűnő lehet, hogy az őslakos magyarsággal, a moldvai csángókkal a monográfia 
szűkén bánik. Bákó városánál -  Bakeu néven szerepelteti -  nem is említi a környező 
nagy csángó falvakat, amelyekben a legszívósabb csángó-magyarság él; mai napig 
őrzik magyar anyanyelvűket. A moldvai Cománe§ti-ről elmondja, hogy hajdan kun
város volt; kunok lakván itt és másutt is az országban 1075-től. Összességében 50 
ezerre becsüli a csángók lélekszámát -  hangsúlyozza, hogy ezek csángó-magyarok, 
akik a földeket részesművelőként dolgozzák meg.

Oroszhegyi Józsa ezeknek a csángó-magyaroknak jóval nagyobb fontosságot tulaj
donított időben előbb, a Bukuresti Magyar Közlöny szerkesztőjeként. Bevallottan 
szerette volna kiterjeszteni rájuk a bukaresti magyar emigráció befolyását -  pótolván 
a hiányzó helyi magyar értelmiségi réteget -  nemzeti megtartásuk érdekében.

A Bukuresti Magyar Közlöny vetette fel a moldvai csángók magyar iskoláinak lét
szükségét — 1860-ban! Koós Ferenc sorai: Ha „Bókában, mint az egykori püspökség 
székhelyén, s a moldvai magyarság központjában egy tanítói képezdét állítottak volna 
fel, s oda magyar honból egy pár lelkes tanárt küldenek, ma nem volna Moldvában 
egyetlen magyar falu, hol a nagy többség írni és olvasni ne tudna, s nyelvünket tisztán 
ne beszélné; midőn ma ösmerünk tanítót, ki huszonnégy évi kántorkodása alatt, csak 
azért, mert neki úgy tetszett, egyetlen gyermeket is olvasni meg nem tanított. Ha azért 
azt akarjuk, hogy a moldvai magyar ifjúság regenerálódjék, s megérdemelje, hogy 
nemsokára a jobbágyság nyűgeiből kibontakozva, az értelmes, szabad emberek sorá
ba felvétessék, múlhatatlanul szükséges helyben, Bákóban egy kath. tanító képezde 
állítása, vagy ha a szabófalvi még állna, annak a kor igényei szerint megfelelő újjá
szervezése. ”29

A bukaresti magyar emigrációt, a Bukuresti Magyar Közlönyt a felekezeti elfogult
ságokon felülemelkedő szellem, a nemzeti ökuméne jellemezte. Koós nem az olasz 
papokat okolja a moldvai csángók művelődési, anyanyelvi elmaradottságáért, mint 
például a ferences páter, Gegő Elek, s annyian mások. „Nézetem szerint nem az ola
szokat, hanem magunkat kellene vádolni. Az olaszok azt teszik, ami egészen ter
mészetes: azon nyelvhez folyamodnak, melyet könnyebben megtanulhatnak. A 
bukuresti és jászvásári püspökök ismételten kértek főpapjainktól magyar áldozárokat, 
s nem nyertek. ” Koós cikkének, helyzetképének sommája esengés, amit azonban 
továbbra is figyelmen kívül hagynak azok, akik tehetnének: „Moldva minden magyar 
helységébe iskolák állíttassanak... ”50

A nemzet hűségén -  szétszóratásban
Ennek a kisebbségi megmaradásnak, a szétszóratásban élő magyarok megőrző 

életvitelének tapasztalatait a bukaresti magyar emlékírók tudatosították -  hosszú 
évtizedekkel a történelmi Magyarország szétdarabolása előtt.
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Bukarest magyar lakói Koós Ferencék előtt ösztönösen élték a magyarságukat. 
Nem tisztázták magukban, hogy mit ér számukra és a világ számára a magyar nyelv, 
a magyar kultúra, magukkal hozott hagyományaik. Ezért könnyen fel is adták mind
ezeket, ha úgy vélték, hogy a váltás segíti egyéni boldogulásukat. Százezrek vesztek 
bele az ókirályságbeli román tengerbe úgy, hogy eszükbe se jutott segítségért kiáltani. 
(Bözödi György egymillióra teszi a Havasalföldén és Moldvában románná lett széke
lyeket, nyilván, leszármazottaikkal együtt. Ez majdnem kétszer annyi, mint a 
székelység egész otthoni, szülőföldi lélekszáma.)

A polgári nemzettudatot átélő és védelmező 48-as emigránsok fékezték le a 
folyamatot. Megállítani teljesen nem tudták, és az asszimilációt -  akkor még 
erőszaktól mentes románosodás volt -  később sem lehetett megakadályozni. De az 
„ösztönös” magyarok a Hunniában, a magyar iskolában, ünnepségeken, a bukaresti 
parkokban énekelt magyar népdalok révén alkotó nemzettudattal telítődtek.

Mikó Imre gróf, a máig idézett erdélyi államférfi, aki kortársai közül talán legmé
lyebben átélte és hirdette a nemzetben gondolkodás eszméjét Kolozsvárról, majd a 
kiegyezés után, miniszter korában, Budapestről, aggódva és reménykedve kisérte 
nyomon a bukaresti magyarok sorsát. Közöttük voltak háromszéki szülőföldje 
kallódó székelyei is. Mikó Imrétől éppen úgy távol állott a nacionalista elfogultság, 
mint a tudatlanságból vagy haszonvágyból táplálkozó önfeladás. A Bukuresti Magyar 
Közlöny 1860. július 14-i számában közreadott üzenete arra serkentette a bukaresti 
magyarokat, hogy legyenek választott országuk hű polgárai, de ott is maradjanak meg 
„igaz magyaroknak.” Koós Ferenc, Veress Sándor a gyakorlat nyelvére lefordítva vál
lalták és hirdették e gondolatot. Felfogásukban vezérlő eszme lett a lojalitás a román 
állam, a román nemzet iránt, ugyanakkor ettől elválaszthatatlanul a magyarság 
nyelvének, szokásainak, történelmi és művelődési hagyományainak, lelki habitusá
nak, az egységes nemzet tudatának megőrzése és ápolása.

A nemzet egységét, mint vezérlő eszmét, a levert szabadságharc után erősebben 
hangoztatták, mélyebben átélték az emigrációs magyar közösségek, mint a megbéní
tott anyaország. Nekik nagyobb szükségük volt az erkölcsi támaszra, hiszen a leg
kegyetlenebb abszolutizmus sem képes saját otthonában annyira széttörni a nemzetet, 
mint az idegen uralom a hatalma alá jutott diaszpórákat. A nemzet megidézése 
Bukarestben nemcsak lelki valóság, nem elvont eszmény, hanem a gyakorlati ten
nivalók felismerése és teljesítése.

„De midőn a nemzet nagy testét egyszersmind bástyánkul tekintjük, kiterjed 
figyelmünk és oltalmunk e nemzet külföldön szétszórt töredékeire is. Ilyen főleg azon 
töredék melynek kebelében maga a szerkesztőség él; ilyen Moldvában élő testvéreink 
nagyobb tömege, a csángó-magyarok, kiket szintén képviselni s javukra munkálkodni 
föladatunkul tűztük ki." Oroszhegyi Józsa fogalmazta meg ekképpen a Bukuresti 
Magyar Közlöny célkitűzését.'1

A Jelenkor egykori rovatszerkesztője tudja, hogy a lapnak szervező lehetőségei is 
vannak; önnön érdekében is fel kell mérnie lehetséges olvasóinak táborát. Tervezi a 
moldvai csángó-magyarok néprajzi térképének elkészítését. Nem ez lett volna az első 
részletes összeírás Csángóföldön. Bandinus érsek 1646/47-ben már vizitációs utat tett 
a moldvai katolikusok között, és 1648 elejére elkészítette híres kódexét, a későbbi 
csángókutatás egyik forrását.
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Kétszáztíz évvel később, 1858-ban egy református pap, Koós Ferenc ismételte meg 
a moldvai csángók összeírását, helyi adatok alapján. Feltüntette az egyes egy
házközségekben használatos nyelvet, illetve nyelveket is. Összegezett. A jászvásári 
kerületben akkor már „a magyar nyelv teljesen mellőzve volt’’. A szereti kerületben, 
továbbá a besztercei és tatrosi kerületekben, amelyekben a hívek túlnyomóan ma
gyarok, az egyházi nyelv román és magyar, illetve magyar és román. szerint három 
kerületben 40 ezerre tehetjük a rom. kát. magyarok számát Moldvában. ”32

Fontos vonása volt a bukaresti magyar nemzetépítésnek a történelmi önismeret 
kimunkálása. Koós is, Veress is tisztában volt azzal, hogy az alkotásra serkentő 
önszemléletből nem hiányozhatnak a történelmi tények, márpedig -  a dolgok sajátos 
jellegénél fogva -  a korabeli bukaresti magyarság kevés megbízható ismerettel ren
delkezett önmagáról. A bukaresti magyar társulat ezért szervezett történelmi témájú 
előadásokat. Ez az előadássorozat a hallgatóság szabadságszeretetét is erősíteni 
kívánta, hiszen a szervezők és előadók, 48-as szabadságharcosok, meglehetősen 
Flabsburg-ellenes szemlélettel közvetítették a magyar történelem elmúlt századait. 
Nem a bécsi császárok örökös dicsőségéről beszéltek, mint az anyaországi iskolák
ban, hanem a császári önkényről, a 48-as forradalom eszményeiről, az igazi 
néptestvériségről.

Veress Sándort is -  akárcsak Oroszhegyi Józsát -  a magyar történelemmel együtt 
élénken foglalkoztatta a befogadó ország, Románia története. Veress Románia című 
munkájában az ország történelmét dolgozta fel, a román nép kialakulásától 1862-ig. 
A mű kéziratban maradt, a Magyar Tudományos Akadémia könyvtára őrzi.33 
,Másfelül tapasztaltam -  írta munkája bevezetőjében Veresss Sándor -  hogy a velünk 
közvetlen szomszédos, s részben összeforrott nép történelmét nagyobb iskoláinkban is 
csak annyiban tanítják, amennyiben saját történelmünk megértéséhez szükséges, 
többnyire csak azon hadjáratokat említvén meg, melyeket fejedelmeink ellenük vagy 
országukon keresztül a török ellen viseltek, miből pedig az egész népről általános 
fogalmat szerezni nem lehet; óhajtottam némileg segíteni a hiány on (...) ”34 Veress 
Sándor, Bukarestben élő mérnök, személyes tapasztalatai alapján vázolta fel a kora
beli romániai közigazgatást, a fejedelmi udvar életét, az adózás rendjét, kor
mányalakítási kombinációkat Alexandru loan Cuza fejedelem idejéből. Ezek a fel
jegyzések a román történészek számára is roppant érdekesek lehetnének: miként látta 
egy Romániában élő kortárs magyar író a román történelem egyik viharos korszakát, 
Cuza fejedelem reformjait, melyek végül is az uralkodó hatalmának megdöntéséhez 
vezettek.

De semmi nyoma annak, hogy Oroszhegyi Józsa kinyomtatott, vagy Veress Sándor 
kéziratos monográfiáit a román történészek valaha is tanulmányozták volna, 
hivatkoznának rájuk. Pedig Oroszhegyi bevallottan törekedett arra, hogy a magyar és 
a román nemzet egymásrautaltsága szellemében befolyásolja a románok ma
gyarságképét. Főleg a félreértéseket szerette volna tisztázni, az igazságtalan vádakat 
megcáfolni. A Román élet bevezetőjében óvja a kortárs román történészeket a ma
gyar történelem félreismerésétől vagy éppen a szándékos hamisításoktól. Miként ő 
mondja: „elcsavart adataiktól”. A higgadt román értelmiség józan ítéletére hivatkozik, 
mivel hasonlata szerint, a szirtek közötti erőszakos hajózás zátonyra futással vagy
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éppen hajótöréssel járhat.35 Vagyis: a románság tudata szenvedheti meg elfogult 
történészeik igazságtalan vádjait.

Ilyen vád volt akkoriban -  később még jobban felerősödött, és mai napig emlegetik 
a román történészek -  az erdélyi románok életét megnyomorító feudalizmus durva 
erőszakossága. ,Mennyit lakói nemzetünk a feudalismusért — írja Oroszhegyi 
melynek ők ezredéves s any arús ágaikat fölróják! Holott lehetetlen nem tudniok, hogy 
a múlt időkben minden országban legalább is hasonló volt a világ folyása. Hogy a 
magyar nemzetnek legkisebb része volt a földbirtokosság; hogy e közt is minden más, 
még román nemzetiségbeliek is találkoztak; hogy a hazánkbeli valamennyi 
jobbágyság összegének nagyobb részét éppen a magyar jobbágy tette; hogy a ma
gyar nemzet, mihelyt a világ színe előtt szóhoz jutott, a hazában azonnal minden 
nemzetiségbeli jobbágyot fölszabadított, végre, hogy a magyar hazában a volt román 
jobbágy ma szabad birtokos; míg éppen a tulajdonképpeni román földön -  románok 
uralván a románokat -  a jobbágyság még ma sincs eltörölve. íme dióhéjban a rossza
karók házsártoskodásának alaptalansága, kellő fényben előtüntetve. ”u

A magyar 48 minden jobbágyot fölszabadított, azokat a román jobbágyokat is, akik 
nem sokkal később Avram láncú hatására a magyar forradalom ellen fordultak; míg 
Romániában csak 1864-ben ment végbe a jobbágyfölszabadítás.

Oroszhegyi román kortársait a tévedésektől óvja, a félremagyarázásoktól; 
Magyarországot ugyanakkor a román irredenta mozgalom veszélyének lebe
csülésétől. Bíró Sándor az Oroszhegyi-kötetet kísérő tanulmányában részletesen 
taglalja a Bukaresti Magyar Közlöny felelős szerkesztőjének idevágó fölismeréseit és 
sajtóküzdelmét. Oroszhegyi Józsa következetesen, tárgyszerűen ismerteti a ma
gyarországi közvéleménnyel a romániai életet, a polgárosodás látható eredményeit, 
örül a románság bárminő sikerének. Igyekszik arra, hogy a két nemzet, a magyar és 
a román érdekeit társítsa, ha máról holnapra nem is lehet eltüntetni az „érdeksurlódá- 
sokat”. Ugyanakkor viszonzást vár el a románoktól, födj a Isten, hogy ők oly tiszta 
világban Jögják föl a magyar nemzet érzelmeit, s nyilatkozatait, mint azok álnokságot 
nem ismerő lelkületéböl kisugárzónak; hogy aztán eljögulatlanul és hasonló ihlettel 
szorítsák a barátilag nyújtott kezet. ””

Soha nem volt ez Oroszhegyinél naivság, rövidlátás vagy szándékos „félrenézés”, 
mint ahogyan már akkor tapasztalható volt jelentős magyarországi politikai csoporto
sulásoknál és újságoknál. Vallotta, hogy az akkori Románia magyarsága csak a ma
gyar nemzettel a „háta mögött” védelmezheti meg polgári jogait és nemzeti öna
zonosságát. „Olyan nemzet tagjai vagyunk, mely érdekeit őrizni és védeni akarja. ” 
Éppen a „védelem” kérdésében térnek el nézetei jó néhány magyarországi kollégája 
fölfogásától és taktikájától. Ezek tudatosan nem veszik észre a romániai sajtó támadá
sait Magyarország területi épsége és a magyar nemzet ellen, részint azért, hogy ne 
alakuljon ki belőle sajtóvita, részint pedig azért, hogy „ne bántsák” az akkor két
ségtelenül fontos hadállásokat birtokló magyarbarát romániai erőket. A két fölfogás 
másfél évszázada viaskodik egymással, napjainkig, mikor már rég nincsenek Cuza- 
típusú magyarbarátok vagy annak tűnő jelentős erők, és mikor az évtizedek óta 
előzékeny „magyar hallgatás” nem tompítja a román sajtótámadások élét, hanem 
éppenséggel megerősíti a támadókat a maguk vélt igazában. Mert hát, lám, a magya
roknak torkukon akadt a szó!
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Pedig éppen, hogy beszélnünk, érvelnünk kellene, barátian, de határozottan. „A 
Bukuresti M a g y a r  K ö z lö n y b ő l  világosan láthatjuk Oroszhegyi nagyvonalú 
elképzelését arról a hivatásról és munkáról, melyet a Romániában megtelepedett 
magyarságnak véleménye szerint vállalnia kellett. Ebben az elképzelésben a románi
ai magyarság egyik legfontosabb szellemi erőfeszítése, jobban mondva ez erőfeszítés 
fő  célja az lett volna, hogy az anyaországi magyarságot állandóan tudósítsa a román
ság szellemi arculatának alakulásáról és a magyarokra vonatkozó román felfogás
ról. (Bíró Sándor)

Hiába Oroszhegyi riasztó tudósításai, intelmei, a korabeli Magyarországot -  a 19. 
század második felében -  lelki nyomora annyira lebéklyózza, hogy nem észleli, nem 
fogja fel a nemzetet érő veszélyeket, amelyek a mind ellenségesebbé váló román 
nacionalizmus részéről fenyegetik. Oroszhegyi és a magyar emlékírók a történelmi 
ország határaitól távol, de a fenyegetés közelében jobban felismerik a magyar bénasá
got.

„Felhívjuk egyszersmind a Kolozsvári Közlöny ügytársunkat, kit a dolog legjobban 
érdekel, a szép politikai képek szemlézgetésére, mert ezen urak minden a kor 
szellemében történtre és történőre behunyják szemeiket, csakhogy káprázataik merő 
igazságoknak láttassanak. "39

Megjelent ez intés a Bukuresti Magyar Közlöny 1860. október 20-i számában, 
Politikai szemle címmel; írta egy fájdalmasan tisztán látó magyar újságíró-orvos, egy 
félreeső romániai városkában, abban a hitben, hogy 48-as barátai, a márciusi iijak, 
Petőfi, Vasvári szellemében teszi.

Ez a félszeg bújócskázás önmagunk sorsa elől, a tennivalók elől alighanem a ma
gyar történelem legvészesebb és legkonokabb öröksége, amit nehezebben érthetnénk 
meg a bukaresti magyar emlékírók tanúságtevő munkássága nélkül.

Magyarok élete, története a régi Romániában így válhatik hasznára a nemzet 
jövőjének.
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Vincze Gábor

Nemzeti kisebbségtől a „magyar nemzetiségű 
románok”-ig

Negyvenöt év romániai magyarságpolitikájának vázlata

„Román politikus számára a magyar kér
dés csak a következő színben jelentkez- 
hetik: mindent megadni a magyaroknak, 

amit meg-nem-adni nem lehetséges.” 
(S za b é d i L á sz ló , 1946 .)

Bevezető

A romániai magyar kisebbség 2. világháború utáni helyzetével foglalkozó, az utób
bi két évtizedben készült magyarországi szaktanulmányok száma meglehetősen 
csekély, ráadásul a nyolcvanas-kilencvenes években készült munkák egy része csak a 
megírásának idején éppen aktuális eseményeket ismerteti, vagy csupán egy rövidebb 
korszakot fog át, más része pedig csak egy-egy részproblémára (oktatásügy, az egy
házak helyzete stb.) koncentrál.

Az alábbiakban nem a magyar kisebbség általános helyzetének alakulásával kívá
nunk foglalkozni (ezért nem térünk ki például a magyar társadalom demográfiai vál
tozásaira sem), hanem megpróbáljuk -  ha csak vázlatosan is1 -  bemutatni, hogy a 
román „kiugrást” követő majd’ fél évszázadban hogyan kezelték a bukaresti politiku
sok a „magyarkérdést”, miként változott a magyar kisebbséggel kapcsolatos politika, 
a politikai gyakorlat, röviden a magyarságpolitika. Talán szokatlannak tűnhet, hogy 
nem általánosítva, kisebbség-/nemzetiségpolitikával foglalkozunk, mint azt számos 
korábbi szerző tette.2 Az eddigi kutatásaink nyomán azonban úgy látjuk, hogy az 1940 
előtt még számottevő nemzeti kisebbségek közül -  melyek, ne feledjük: igen külön
böztek egymástól többek között a létszámukban,2 asszimilációs, valamint kivándor
lási „hajlandóságukban”, vagy abban, hogy Bukarestnek milyen volt anyaországukkal 
a kapcsolata! — az orosz és ukrán, a német, bolgár, valamint a zsidó kisebbség 
„kérdése” a második világháború után -  a román nemzetállami sovinizmus szem
szögéből nézve -  „megoldódott”. Besszarábia és Észak-Bukovina elcsatolásával az 
ukrán és orosz kisebbség, Dél-Dobrudzsa Bulgáriának történő átadásával pedig a bol
gárok túlnyomó része elkerült Romániától; a zsidóság a gazdasági életben 1940 előtt 
betöltött domináns szerepét elveszítette, népi állományát a Holocaust megtizedelte, a 
túlélők létszámát pedig a kivándorlás folyamatosan apasztotta; az 1944 őszén önként, 
vagy kényszer hatására eltávozott észak-erdélyi szászok többsége sohasem tért vissza 
szülőföldjére, a dél-erdélyi németek nagy részét pedig a Szovjetunióba deportálták,

Készült a JATE Társadalomelméleti és Kortörténeti Gyűjteménye A. 1297/VIII. sz. OKTK pályázatának támogatásával. A tanulmány rövidített vál
tozata elhangzott Székelyudvarhelyen, az 1997 nyarán megtartott II. összehasonlító Kisebbségtörténeti Szimpóziumon.
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gazdasági javaiktól és állampolgári jogaiktól évekre megfosztották őket. A velük 
kapcsolatos politika egészen más problémákat vet fel 1945 után, vagy a hetvenes 
évektől, mint a magyarok esetében. Mindent összevetve: a „homogén nemzetállam” 
megvalósításának útjában a második világháborút követően már csak a több mint 
másfél milliós, erős identitástudattal és 1948-ig széleskörű gazdasági, oktatási-kul
turális és politikai intézményrendszerrel rendelkező nemzeti kisebbség, az erdélyi 
magyarság állt, amelyet -  mint utólag kiderült -  sem gyorsan asszimilálni, sem 
„kiárusítani” nem lehetett. Mindemellett az a véleményünk, hogy mindazon 
intézkedés-sorozat, politikai gyakorlat, amelyet hivatalosan „marxista-leninista”, 
vagy „szocialista” nemzetiségpolitikaként emlegettek, az esetek többségében ma
gyarságpolitikát takar. (Ennek igazolására csak két példát említünk: az 1945-ös 
nemzetiségi statútumot nem a „németkérdés” rendezése miatt adták ki, hiszen azt 
akkor éppen a Szovjetunióba történő deportálásokkal -  legalábbis pillanatnyilag -  
„rendezték”; a Nemzetiségi Dolgozók Tanácsát sem az elégedetlenkedő német 
értelmiség, hanem a forrongó magyar értelmiség lecsillapítása miatt hozták létre 
1968-ban.)4

A fenti okok miatt szerintünk 1945-től sokkal inkább „magyarkérdésről” és ezzel 
összefüggésben magyarságpolitikáról beszélhetünk, semmint általánosítva kisebbsé
gi kérdésről, kisebbségpolitikáról.

1. A tábornok-korm ányok m agyarságpolitikája
Az 1944. augusztus 23-i bukaresti palotaforradalom nyomán kormányra került 

történelmi pártoknak az erdélyi magyarsággal szembeni politikáját kezdetben az jelle
mezte, hogy egyfelől megpróbálták -  a lehető legtöbb magyart elüldözve -  a béketár
gyalások megkezdéséig magyartalanítani Erdélyt,5 másfelől pedig a „minden magyar 
fasiszta”-jelszavát hangoztatva, kollektív háborús bűnösként kezelve a magyar 
kisebbséget, a teljes jogfosztás állapotába igyekeztek taszítani.

A kollektív jogfosztás egyik első lépésének tekinthetjük Aurel Aldea belügyminiszter 
1944. szeptember 12-én kelt rendeletét, miszerint el kell bocsátani az összes magyar és 
német nemzetiségű tisztviselőt. Egy héttel később a csendőrség országos főfelügyelője 
adta parancsba, hogy a magyar és német állampolgárok rádióin és fegyverén kívül a 
magyar és német nemzetiségű román állampolgárokét is el kell kobozni.

Az észak-erdélyi magyarság jogfosztását, vagyonából történő kiforgatását részben 
a „restitutio in integrum” elvének alkalmazásával érték el. A „restitutio in integrum” 
-  többek között -  azt jelentette, hogy az 1944 szeptember-októberében ismét román 
fennhatóság alá kerülő területeken helyreáll az 1940. augusztusi , jogállapot”, ebből 
kifolyólag ismét román kézbe kerülnek mindazok a javak, intézmények, melyek a 2. 
bécsi döntés után magyar tulajdonba jutottak. Az észak-erdélyi magyarság széleskörű, 
tudatos pauperizációjának, gazdasági intézményrendszerétől történő megfosztása 
leghatékonyabb eszközének végül az 1945. február 10-én megjelent ún. CASBI- 
törvény bizonyult, ennek végrehajtására azonban már csak a „kisebbségbarát”-nak 
tartott Petra Groza miniszterelnökké történő kinevezését követően került sor.

Mivel a román jobboldali politikusok -  Benes-sel ellentétben -  nem szerezték meg 
Moszkva támogatását a magyarság kollektív kitelepítéséhez, kénytelenek voltak
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„kisipari” módszereket alkalmazni. Az eddigi kutatások alapján valószínűsíteni lehet, 
hogy a különböző brutális gyilkosságokkal, nyilvános kivégzésekkel, rendszeres 
atrocitásokkal, a tömeges internálásokkal Bukarest el szerette volna érni, hogy a 
szörnyű hírek hatására az elmenekült erdélyi magyarság ne merjen hazatérni 
szülőföldjére, illetve minél többen elmeneküljenek hazulról azok közül, akik még 
otthonaikban maradtak. Meg kell jegyezzük, hogy ’44 őszén-’45 elején nem a 
Maniu-gárdák, egyéb félkatonai alakulatok, valamint a román csendőrség, hadsereg 
által meggyilkolt magyarok száma volt igazán magas (ez az eddigi kutatások szerint 
nem érte el a kétszázat6), hanem a különböző internáló- és munkatáborokba (hogy 
csak a legismertebbeket említsük: Tirgu Jiu, Földvár) hurcoltaké, illetve ott elpusz
tultaké. Hogy mennyien haltak meg az embertelen bánásmód következtében a mintegy 
50-60 ezer elhurcolt magyarból, pontosan máig sem tudjuk, számuk azonban a legó
vatosabb becslések szerint is több ezerre tehető.

A csendőrség és az ún. voluntárok másfél hónapos „rendteremtő” akciói végered
ményben visszafelé sültek el, ugyanis az atrocitások kiváló ürügyet kínáltak a szov
jet vezetés számára ahhoz, hogy november közepén kiutasítsa Eszak-Erdélyből az oda 
visszatért román államapparátust, és a terület hovatartozásának „lebegtetésével” a 
belpolitikai erőviszonyokat a maga javára próbálja meg befolyásolni. (Bukarest 
zsarolásának egyik módja volt az is, hogy a megszálló szovjet katonai parancsnokok 
nyíltan támogatták az észak-erdélyi autonómista törekvéseket.)

Kirakatpolitika 1944 végén
A gyilkossságok híre az antifasiszta szövetségesekig is eljutott, és ez már kínos volt 

Bukarest számára, annál is inkább, hiszen gondolni kellett arra, hogy a világháború 
lezárását követően megkezdődnek a béketárgyalások, ahol a súlyos kisebbségi fe
szültségekkel terhes belpolitikai helyzet ronthatja Románia esélyeit.7 Ezért sürgősen 
olyan intézkedéseket kellett hozni, amelyekkel a remények szerint javítani lehetett az 
ország külső megítélésén. A november 10-i minisztertanácsi ülésen elhatározták, 
hogy felállítanak egy kisebbségügyi minisztériumot, és három nappal később már 
meg is jelent a hivatalos közlönyben az új minisztérium létrehozásáról szóló dekré
tum. (Közben november 12-én Vinogradov vezérezredes, a romániai Szövetséges 
[Szovjet] Ellenőrző Bizottság vezetője elrendelte a román adminisztráció Eszak- 
Erdélyből történő visszavonását.) A minisztérium vezetője -  egyelőre még konkrét 
hatáskör nélkül, miniszteri rangban -  Gheorghe Vlädescu-Räcoasa baloldali szoci
ológus lett, aki igen hamar, mintegy fél hónap alatt (!) elkészíttetett egy kisebbségi 
statútumtervezetet. A bukaresti Románia Liberá által december elején közzétett 
törvénytervezetet -  bár alapvető tételes jogi változást jelentett a két világháború közti 
helyzethez képest -  az észak-erdélyi magyar politikusok, publicisták részéről számos 
kritika érte: az egyik legfőbb kifogás az volt ellene, hogy a törvény készítői tudomást 
sem vettek a ’44 ősze óta folyamatosan működő Kolozsvári Magyar Egyetemről, és 
csupán magyar (és német) tanszékek felállítását tették volna lehetővé a kolozsvári 
román egyetemen. Szerintünk azonban a statútumnak nem is ez volt a legfőbb hibá
ja, hanem az, hogy legtöbb előírása a gyakorlatban nem érvényesült. Ezen nem 
csodálkozhatunk, ha tudjuk: egyfelől I. Mihály király két hónapnyi hezitálás után
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csak abból a taktikai megfontolásból írta alá a statútumot, hogy az esetleg érvként 
szolgálhat a készülő béketárgyalásokon -  „aztán majd meglátjuk”. (Vagyis erről a 
jogszabályról is elmondható: nem azért született, hogy egy problémát megoldjanak 
vele, hanem azért, hogy legyen...) Másfelől az Antonescu-rezsimtől örökölt sovinisz
ta közigazgatási alkalmazottak arra hivatkozva tagadhatták meg a statútum egyes ren
delkezéseinek végrehajtását, hogy az egész jogszabály ellentétes az 1923-as alkot
mány szellemiségével.

2. A baloldali Groza-kormány „demokratikus nemzetiségpolitikája”
A jobboldali pártokat képviselő Sänätescu- és Rádescu-kormányok kirakatpolitiká

ja kevésnek bizonyult ahhoz, hogy visszakapják Észak-Erdélyt. Sztálinnak esze 
ágában sem volt épp a jobboldali pártoknak visszaadni ezt a területet -  bármilyen 
„kisebbségbarát” politikát folytattak volna. A generalisszimusz ahhoz a feltételhez 
kötötte a román adminisztráció visszatérésének engedélyezését, hogy egy „valóban 
demokratikus” (tehát baloldali, Moszkva-barát) kormány szavatolja a nemzetiségek 
jogegyenlőségét. 1945. március 6-án I. Mihály király kénytelen volt kinevezni a Petru 
Groza-vezette, kommunista dominanciájú kormánykoalíciót cserébe azért, hogy 
ismét visszatérhessen a román közigazgatás Észak-Erdélybe.

A romániai magyar sajtó8 és a magyarországi média által előszeretettel „ma
gyarbarátként” emlegetett konnány magyarságpolitikája azonban igen ellentmondá
sosnak tekinthető, ugyanis -  több pozitív intézkedése ellenére -  számos példa azt 
mutatja, hogy bizonyos fokig tovább élt a korábbi korszak magyarellenes politikai 
gyakorlata. Emiatt igen nagy különbség figyelhető meg a Groza által hirdetett elvek, 
a magyar kisebbség képviselőinek tett számos kijelentése, ígérete és politikai gyakor
lata között. Ezen diszkrepanciának több oka van, ezúttal azonban csak a leglényege
sebbre térünk ki. Egyrészt valószínűsíthető, hogy Groza valóban őszinte jóindulattal 
viseltetett a magyarság iránt (és ami ugyancsak nem lényegtelen: jól ismerte nyelvün
ket, kultúránkat). „Magyarbarát” kijelentéseit, intézkedéseit azonban nem lehet 
csupán ezekre a szubjektív tényezőkre visszavezetni. Nem szabad figyelmen kívül 
hagyni azt sem, hogy Groza tisztában volt egyrészt azzal a ténnyel, miszerint amíg 
folynak a béketárgyalások, olyan magyarságpolitikát kell folytatnia, amely meggyőzi 
a Budapest határmódosító törekvéseit támogató angolszász politikusokat arról, hogy 
Romániában határváltoztatás nélkül is rendezni tudják a „magyarkérdést”.9 (A 
bukaresti Magyar Politikai Misszió egyik jól értesült román informátora is úgy látta 
1946 elején, hogy: „a Groza-kormány által inaugurált egyenjogúsításipolitika a leg

fontosabb érve a román békeelőkészítő tevékenységnek. ”10) Ezért -  tekintettel a nagy
hatalmak „figyelő tekintetére” -  muszáj volt a magyar kisebbség követeléseinek egy 
részét teljesíteni.

Groza tehát tisztában volt a külső elvárásokkal. Csakhogy azt is látta, hogy az álta
la hirdetett „demokratikus” („magyarbarát”) nemzetiségpolitikát nem csak a román 
társadalom nagyobbik — a kommunista kormánykoalícióval szembenálló — része, de 
még az RKP és RSzDP tagságának, sőt pártapparátusának egy része is elutasítja." 
Több forrásból tudjuk, hogy például a CASBI-kérdésben még az RKP legfelső 
vezetése is ellenezte Groza „engedékeny” politikáját. Ugyancsak merevebb volt az 
RKP vezetése a magyar egyetem kérdésében is.
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Ezen okokból a miniszterelnök sem tehetett mást, mint lavírozni igyekezett a ma
gyar kisebbség követelései, elvárásai és a többségi sovinizmus „tűrőképessége” közt; 
utóbbinak tett engedményei pedig arról győztek meg számos erdélyi magyart, hogy 
bizony alig van különbség a történelmi pártok és a baloldal közt a magyar kisebb
séggel szembeni politikában, sőt, mintha valamilyen folytonosság is megfigyelhető 
lenne.

Kontinuitás a jobboldali pártok magyarságpolitikájával
Az előző, jobboldali kormányok politikájával való kontinuitást mutatja egyfelől, 

hogy 1945. március 6-a után a törvényalkotás során és a politikai gyakorlatban továbbra is 
alkalmazták a „restitutio in integrumot”. Lássunk néhány példát: az 1945. május 
29-én megjelent 406. sz. törvény elrendelte, hogy mindazok az iskolák, amelyek 
1940. augusztus 30-a után elmenekültek Eszak-Erdélyből, térjenek vissza korábbi 
székhelyeikre. (Ennek következtében nem csak a volt Ferenc József 
Tudományegyetem összes épületét kellett visszaadni a románoknak, hanem minda
zokat az 1920 és 1940 közt erőszakkal elkobzott iskolaépületeket is, amelyekben az 
impériumváltásig, majd a bécsi döntés után magyar oktatás folyt.) Ugyancsak a 
„restitutio in integrum” továbbélését mutatja az észak-erdélyi közigazgatás és a ma
gyar többségű városok rohamos románosítása is. A romanizálás kétféleképpen történt: 
egyfelől a románok tömeges betelepítésével, másfelől pedig a magyar lakosság egy 
részének -  valamilyen mondvacsinált ürüggyel történő — kitelepítésével.12

Egyfajta folyamatosságot jelentett az előző korszakkal az is, hogy amint visszatért 
Eszak-Erdélybe a román csendőrség, ismét elkezdődtek -  bár az 1944 őszihez képest 
kisebb intenzitással -  a magyarellenes atrocitások. (Elsősorban a vegyes lakosságú 
Mezőség falvaiban folyt -  a tétlen csendőrség szeme láttára! -  a magyar lakosság ter
rorizálása, amelynek következtében néhol akkora lett az elkeseredés, hogy a helyi 
magyarság a kivándorlás gondolatát fontolgatta.)

Bár a magyarok kollektív kitelepítésének „fasiszta tervét” a Groza-kormány elítélte, 
az a törekvés, hogy a magyar-román területvitával kapcsolatos nagyhatalmi döntés 
idejére mennél kevesebb magyar maradjon Erdély területén, -  burkoltan, de ugyan
csak tovább élt. Erdély „magyartalanítását” két módon is megpróbálták elérni: 
egyrészt a román határőrizeti szervek igyekeztek megakadályozni az Erdélyből 
elmenekültek lakóhelyükre történő visszatérését, másrészt a helyi hatóságok külön
féle indokokkal szerettek volna minél több magyart kiutasítani az ország területéről.11 
Lucretiu Päträ§canu kommunista igazságügyminiszter a nyilvánosság előtt több ízben 
kijelentette, hogy azt a három-négyszázezer erdélyi magyart, akik az 1945. 
április 4-én megjelent 261. sz. állampolgársági törvény rendelkezéseinek értelmében 
nem jogosultak a román állampolgárságra, ki fogja utasítani az országból. (A hivatko
zott jogszabály többek közt sem annak a legalább százezer erdélyi magyarnak nem 
ismerte el a román állampolgárságát, akik már 1940 előtt sem juthattak ahhoz hozzá, 
sem azoknak az észak-erdélyi magyaroknak, akik 1940 és 1944 közt magyar állam- 
polgárságért optáltak.) Nem Päträ$canun múlt, hogy tervét nem tudta végrehajtani... 
(Az állampolgársági kérdést véglegesen csak a párizsi békeszerződés aláírása után, 
1948 júliusában rendezték.)
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A magyar társadalom tudatos elszegényítése, gazdasági javaitól történő megfosz
tása ugyancsak a Groza-kormány nevéhez köthető. Anélkül, hogy a részletekbe bele
mennénk, csupán három problémakört említünk: a) az 1945. március 23-i román föld
reform-törvényt (mely esetében -  némileg leegyszerűsítve -  az történt, hogy ahol 
csak lehetett, ismét a magyaroktól vettek el földet, és jórészt csak románokat 
részesítettek a földjuttatásból); b) a CASBI-törvény 1945. április 5-i végrehajtási 
utasítását (amely következtében burkoltan nacionalizálták az összes magyarországi 
érdekeltségű erdélyi ipari, kereskedelmi stb. vállalatot, pénzintézetet, az észak-erdé
lyi illetőségű magyar vállalatok nagy részét, valamint — a „vélelmezett ellenség” 
kategóriájának fölállításával -  több tízezer észak-erdélyi magánszemély vagyonát 
lefoglalták); c) a magyar szövetkezetek 1945 utáni ellehetetlenített helyzetét.14

Mindezek után nem csodálkozhatunk azon, hogy háromnegyed évvel Groza ha
talomra kerülése után Demeter Béla erdélyi lapszerkesztő (aki 1945 közepén bekap
csolódott a budapesti békeelőkészítő munkálatokba) azt tapasztalta, hogy az erdélyi 
magyarok „a leglényegesebb kérdésekben nem látnak különbséget az elmúlt 22, 
illetve 27 év reakciós kormányainak, s a felszabadulás óta létesült, demokratikus je l
szavakat zászlójukra tűző román kormányok nemzetiségi politikája között. ”15

Groza ellentmondásos „magyarbarát” politikája
Ami a másik oldalt illeti, a Groza-propaganda (és a román békeelőkészítés) talán 

legfőbb ütőkártyája a kolozsvári magyar egyetem fölállítása volt. Csakhogy a ma
gyar egyetem (általában a romániai magyar oktatásügy) 1945 utáni sorsa akár a 
Groza-kormány ellentmondásos magyarságpolitikájának szimbóluma is lehetne, 
ugyanis itt figyelhető meg talán a legtisztábban, mennyire külső elvárások 
következménye az, hogy létrejöhetett 1945—48 között egy -  jogilag sohasem szen
tesített -  magyar oktatási autonómia és ezzel egy időben széleskörű magyar iskolai 
hálózat, valamint a különböző nehézségek ellenére megszerveződhetett egy színvo
nalas felsőoktatási intézmény.16

A magyar kisebbség érdekképviseletét felvállaló Magyar Népi Szövetség (MNSZ) 
kétségkívül a legnagyobb eredményeket a magyar oktatás- és művelődésügy területén 
tudta felmutatni. Csakhogy ezeknek a sikereknek két „szépséghibája” is volt: egyfelől 
a pénzügyi kormányzat az első másfél évben egyszerűen nem volt hajlandó finan
szírozni a magyar oktatási és művelődési intézményeket, ezért hosszú hónapokon 
keresztül csak a magyar társadalom közadakozásából tudták fenntartani azokat. (Ezt 
a sérelmet csak a választások közeledtével orvosolták...) Másfelől pedig megfigyel
hető egy olyan tendencia, hogy a magyar kisebbség számára kedvező intézkedések 
legtöbb esetben alacsonyabb szintű jogszabályok voltak (miniszteri rendeletek, 
utasítások), amelyek szembenálltak egy magasabb rendű jogforrással (az érvényben 
lévő, és még a két háború között a parlament által szentesített törvénnyel, vagy az 
alkotmánnyal). Erre hivatkozva az államapparátust uraló soviniszta tisztviselők ahol 
csak tudták, igyekeztek a magyarság számára kedvező rendelkezések végrehajtását 
„elszabotálni”. Ennek következtében minden az ideiglenesség látszatát keltette, és 
sokakban meggyökeresedett az a vélemény, hogy a nagy nehezen kiharcolt ered
mények „pünkösdi sikerek” lesznek. Az 1947-48-as fejlemények ezeket a 
pesszimistákat igazolták...
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Végezetül ki kell térnünk Petru Groza magyarságpolitikájának kirakatintézményére 
is. A -  még Sänätescu tábornok-miniszterelnök alatt fölállított — kisebbségügyi mi
nisztériumot (Ministerul Nationalitátilor Minoritare) Petru Groza miniszterelnökké 
történő kinevezése után néhány héttel államtitkárságra (subsecretariatul de stat — amit 
a magyar sajtó következetesen alminisztériumnak fordított) „fokozták le”. Az 
államtitkárság vezetője Gh. Vlädescu-Räcoasa maradt -  államtitkári rangban. Az 
államtitkárság neve is megváltozott, mert egy törvényrendelet törölte a kisebbség 
hivatalos használatát és helyette a továbbiakban a nemzetiség kifejezést használták.

Ez a névváltozás ismét csak a Groza-féle „magyarbarát/kisebbségbarát” politika 
propagandisztikus lépésének tekinthető: ezzel is azt próbálták elhitetni, hogy 
immáron vége az alárendeltséget kifejező kisebbségi státusnak, most már az ország
ban élő nemzeti kisebbségek a többségi román nemzet egyenrangú társai.17 A fél
reértések elkerülése végett azonban megjegyezzük: nem arról van szó, mintha Groza 
ráerőltette volna a „nemzetiség” fogalmának használatát a magyar közvéleményre. A 
magyar értelmiség valóban megalázónak, az egyenlőtlenség nyilvánvaló jelének tar
totta a „nemzeti kisebbség” fogalmát, annak használatát. Egy részük abban 
reménykedett (azzal áltatta magát?), hogy az („együttélő”) „nemzetiség” kifejezés 
használatának hivatalossá tétele jelzésértékű: a kormány komolyan meg akarja 
teremteni a többségi és kisebbségi nemzet közt a valódi jogegyenlőséget.'* Éppen 
ezért keltett megdöbbenést, amikor az ötvenes évek elején Bukarestben ismét 
visszatértek a „nemzeti kisebbség” fogalmának használatára.

A kisebbségügyi/nemzetiségügyi minisztérium államtitkárság rangjára történő 
„lefokozása” mindazonáltal a lényegen nem változtatott: az alminisztérium továbbra 
is a döntési centrumon kívül19 maradt: a magyar, vagy a többi nemzeti kisebbséggel 
kapcsolatos lényegesebb döntéseket továbbra is személyesen Groza és/vagy Gh. 
Gheorghiu-Dej, valamint Vasile Luca/Luka László hozták meg.20

Végezetül érdemes megemlíteni, hogy az MNSZ formálisan ugyan nem volt tagja 
a kormánynak, abban mégis képviseltette magát, mivel három székely megye 
(Háromszék, Udvarhely, Csík) élén magyar prefektusok (kormánymegbízottak) álltak 
(valamint több megyének az alprefektusa magyar volt), emellett pedig 1945-ben ma
gyar tanácsost neveztek ki a nemzetiségi államtitkárságra (Czikó Nándort) és a pro
pagandaminisztériumba (Méliusz Józsefet), majd 1946 októberében, másfél hónappal 
a parlamenti választások előtt kinevezték Felszeghy Ödönt a nemzetnevelési mi
nisztérium vezértitkárává. Mindez azonban szerintünk nem több ügyes gesztusnál, 
hiszen sem Czikó, sem Méliusz nem volt döntési pozícióban, és az sem Felszeghyn 
múlott, hogy az 1948-as, ún. oktatási reformig fennmaradt a tanügyi kvázi-autonómia.

A „magyarbarát politika” megváltozása
A Groza-kormány magyarságpolitikájának megváltozása három okra vezethető vissza.
Egyfelől az RKP -  a durva választási csalások és terror miatt -  gyakorlatilag meg

nyerte az 1946. novemberi parlamenti választásokat, emiatt pedig nem volt akkora 
szükség a magyar kisebbség, illetve érdekképviseleti szervezete, az MNSZ addig 
nyújtott támogatására, hiszen a jobboldali, ún. történelmi pártok gyakorlatilag 
kiszorultak a politikai porondról. Másfelől a párizsi békeszerződés 1947. február 10-i
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aláírásával megszűnt az a külső kényszer, amely arra késztette 1945-46-ban a 
bukaresti politikai vezetést, hogy különböző engedményeket (amelyeket később 
„privilégiumoknak” minősítettek) adjanak a magyar kisebbség számára. Végül, de 
nem utolsó sorban a választások után a politikai döntéshozatal centruma — bár Groza 
egészen 1952-ig hivatalában marad -  a miniszterelnöktől az RKP Politikai 
Bizottságához került át. Az átmeneti korszak kettős hatalma már a múlté. Véget ért az 
az „aranykorszak”, amikor -  a magyarsággal szembeni jóindulatát többször kimutató 
— Grozával még lehetett a hivatalában alkudozni, engedményeket kicsikarni. Az 
elkövetkező években -  az „osztályharc fokozódása” közepette — a különböző alkuk 
helyett párthatározatok, „irányelvek”, egyéb pártdokumentumok -  vagy olyan titkos, 
sokszor szóbeli utasítások, amelyek szöges ellentétben állnak az éppen érvényben 
lévő párthatározatokkal, jogszabályokkal -  szabták meg a magyar kisebbség sorsát. 
(Nem feledkezhetünk el azonban arról, hogy a totalitárius rendszerekben „a párt
dokumentumoknak »kettős olvasata« lehetséges: egy felszíni »nyilvános«, és egy 
mögöttes, »belső« értelmezésük. Végeredményben ez a kettősség teszi lehetővé, hogy 
viszonylag hosszabb időszakot vizsgálva, a pártdokumentumokban deklarált 
nemzetiségpolitikai célkitűzésekből ugyanaz az irányzat rajzolódjon ki, amit a romá
niai nemzetiségpolitika gyakorlata mutat. ”21)

A változás első jele Vasile Luca/Luka Lászlónak (ő ekkor az RKP PB tagja, a 
szőkébb vezetőségben a „magyar ügyek” felelőse volt) a kolozsvári Igazság 1947. 
május 22-i számában megjelent „irányadó” írása (A romániai magyarság útja) volt, 
amely többek közt a magyar kisebbség körében megindítandó belső tisztogatásokra 
szólította fel az MNSZ vezetőségét. Ennek hatására mind az MNSZ-ben, mind a kul
turális, oktatási stb. intézményekben széleskörű tisztogatások kezdődtek, amelyek 
oda vezettek, hogy 1949-ben, ill. 1952-ben letartóztatták Balogh Edgárt, Kurkó 
Gyárfást, Méliusz Józsefet, dr. Csőgör Lajost, valamint Jordáky Lajost és Demeter 
Jánost, akik addig a kommunista párt megbízható híveinek számítottak.

A politikai tisztogatásokkal párhuzamosan sor került az önálló magyar gazdasági 
intézményrendszer felszámolására, amely folyamat az eddig önállóságukat megőrző 
magyar szövetkezetek 1947. nyári beolvasztásával kezdődött, és folytatódott az 1948. 
június 11-i államosításokkal22. A gazdasági intézményrendszer szétzúzásának az lett a 
következménye, hogy a magyar kisebbség a központi hatalomnak még inkább a 
kiszolgáltatottjává vált. 1948-ban (az augusztus 3-i tanügyi reformmal) elkezdődött a 
magyar nyelvű oktatás kereteinek fokozatos szűkítése, majd 1948-50 közt felszá
molták a magyar kulturális egyesületeket, társaságokat is. (Közbevetőleg jegyezzük 
meg, hogy az egyesületek betiltása, az egyházak elleni repressziók stb. látszólag egy
formán sújtották mind a többségi románságot, mind a magyar és a többi nemzeti 
kisebbséget, csakhogy a nemzettudat megőrzésében, ápolásában fontos szerepet 
betöltő közművelődési egyesületek megszüntetése, az egyházaknak a templomaik 
falai közé szorítása a kisebbséget érintette súlyosabban, hiszen a többségi nemzet 
identitástudatának ápolását a különböző állami intézmények is elősegítették.)

Mindezek mellett lankadatlanul folyt tovább a még magyar többségű városok 
elrománosítása is: egy 1947. május 9-i rendelettel megszigorították a letelepedést a 
nagyobb erdélyi városokban, ami gyakorlatilag azt jelentette, hogy a többségi
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nemzethez tartozók különféle ürügyekkel megkapták a lakhatási engedélyt, míg a 
magyarok (vagy a németek) nem. (A lakóhely szabad megválasztásának korlátozása 
ekkor vette kezdetét és gyakorlatilag 1989-ig fenn is maradt.) 1948-49-ben aztán 
ismét csak felmelegítették a városi lakosság egy része kitelepítésének korábbi gyakor
latát: most az „osztályellenség” kitelepitése folyt, csakhogy a „kizsákmányoló osztá
lyok” tagjainak döntő része az észak-erdélyi városokban (részben Dél-Erdélyben is) 
magyar (helyenként még zsidó és német) származású volt.23

A „határok légiesítése” helyett leereszkedik a vasfüggöny
Ugyancsak a magyarságpolitika megváltozásának egyik föltűnő jele volt -  

különösen azok számára, akik még emlékeztek arra, hogy Groza 1945-46 során rend
szeresen kilátásba helyezte a magyar-román határ „légiesítését” - , hogy 1947-től 
rendkívüli módon megnehezedett az anyaországgal történő kapcsolattartás. A 
határátkelést még a magyar-román határvita lezárása előtt megszigorították: Teohari 
Georgescu kommunista belügyminiszter 1945 júniusában visszaállította az 
útlevélkényszert a magyar-román határon is. Ettől kezdve az útlevélkiadást egyre 
inkább megnehezítették. Októbertől már külön kiutazási vízumra is szükség volt az 
eltávozáshoz, 1946 januárjában pedig -  bár a Külügyminiszterek Tanácsában még 
nem hozták meg a végső döntést a magyar-román határ kérdéséről -  a trianoni ma
gyar-román határon 1940 előtt működő határátkelőhelyek egy részét bezárták.

A békeszerződés aláírása után még meglévő hétből is csak egy (!) közúti és két 
vasúti határátkelőhely maradt nyitva, a többieket bezárták. 1947-48-tól valóságos 
vasfüggöny ereszkedett le a két „népi demokratikus” ország közé.24 A helyzet odáig 
romlott, hogy az 1948. december 8-án életbelépő magyar-román vízumegyezmény 
romániai ratifikálását követően a közönséges útlevelek kiadása gyakorlatilag 
megszűnt. (Magyar diplomáciai értesülések szerint Georgescu belügyminiszternek az 
volt a hivatalos álláspontja, hogy a magánutazás nem engedélyezhető. Valószínűleg 
ennek volt következménye, hogy a bukaresti vezetés felszámolta a kishatárforgalmat 
és kiépítették a két ország közötti határzárat.)

Az útlevélkiadás szüneteltetésének többek között az lett a következménye, hogy 
1947-48 folyamán tömegessé vált az illegális határátlépés Magyarország felé -  annak 
ellenére, hogy 1948 januárjában megszigorították az érte kiszabható büntetés 
mértékét: az elfogottak 3-tól 10 évig terjedő büntetésre és vagyonelkobzásra 
számíthattak, ráadásul a határőrök sok esetben fegyvereiket használták a 
„disszidálókkal” szemben.

Az anyaország és az erdélyi magyarság közötti kapcsolattartást némileg megkönnyít- 
hette volna, ha a bécsi döntés előtt Kolozsváron működő magyar konzulátust megint 
megnyitják, ezt azonban az 1948-1949-ben folyó magyar-román államközi tárgyalá
sokon a román fél merev ellenállása miatt nem sikerült elérni. Végül Budapest bele
ment abba a kompromisszumos megoldásba, hogy konzulátus helyett 1949 augusz
tusában Kolozsvárott csak a bukaresti magyar követség útlevélkirendeltsége nyithat
ta meg kapuit. (A helyzet paradox voltát jelzi, hogy az útlevélhivatal fennállása alatt 
utazhattak ki a legkevesebben Romániából Magyarországra...)
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A kirakatpolitika folytatása
Miközben -  a több hullámban folyó tisztogatásokkal -  1947-52 között szinte lefe

jezték a magyar értelmiséget (egyformán börtönbe küldve a rendszerrel szemben álló 
konzervatív liberálisokat, valamint a szociáldemokratákat és kommunistákat) és fel
számolták a magyar intézményrendszer nagy részét, a párt „demokratikus 
nemzetiségpolitikáját” néhány látszatintézkedéssel igyekezett „bizonyítani”.

A „Marx-Lenin-Sztálin szellemiségét” képviselő nemzetiségpolitika egyik hivat
kozási alapja az 1948-as új alkotmány volt, melynek 24. szakasza több „szépen 
hangzó kinyilatkoztatást” tartalmazott. így például: „A Román Népköztársaság biz
tosítja az együttélő nemzetiségek számára az anyanyelv használatának jogát és az 
anyanyelvű oktatás minden fokozatban való megszervezését. Azokban a körzetekben, 
ahol nemcsak román, hanem más nemzetiségű lakosság is él, a közigazgatásban és 
igazságszolgáltatásban az illető nemzetiség nyelve mind szóban, mind írásban 
használandó ... ” (A kiemelés tőlünk -  V. G.) Figyelemreméltó, hogy az alkotmány 
nyilvánosságra hozott tervezetében még benne volt, hogy „ azokban a körzetekben, 
ahol a lakosság legalább 30%-a nem román, hanem más nemzetiségű, a közigaz
gatásban és az igazságszolgáltatásban ezeknek a nemzetiségeknek a nyelvét is kell 
használni... ”25 ( A kiemelés tőlünk -  V.G.) A végleges szövegből azonban kimaradt a 
konkrét arányszámmegjelölése...

Groza kirakatintézményének, az ún. nemzetiségi alminisztériumnak a sorsa is sajá
tosan alakult. Az 1946. november 19-i választások után megalakult új kormányban a 
nemzetiségi államtitkárság betöltetlen maradt, majd 1947. december elején Groza 
Takács Lajost, a Magyar Népi Szövetség egyik meghatározó személyiségét nevezte ki 
alminiszterré. Az 1948 áprilisában megalakult új Groza-kabinetben azonban már nem 
találni ezt az államtitkárságot, helyette létrehozták a miniszterelnökség mellett 
működő Együttélő Nemzetiségek Problémáival Foglalkozó Főigazgatóságot. A 
Takács-vezette főigazgatóság feladata a kisebbségi problémák nyilvántartása, tanul
mányozása volt, és javaslatokat terjeszthetett elő „a gondok politikai, jogi, közigaz
gatási úton történő rendezésére ”.26

A Groza nevével fémjelezhető „engedékeny” magyarságpolitika végét egy 1948. 
december 12-én megjelent, a Román Munkáspárt Központi Vezetése (RMP KV) 
Politikai Irodájának a „nemzeti kérdésben” [sic!] hozott határozatához köthetjük. Ez 
a dokumentum az elkövetkező évek nemzetiség-Anagyarságpolitikáját is döntően 
meghatározta. Mindamellett, hogy minden nemzeti kisebbséget elmarasztaltak 
valamilyen „bűnben”, először itt fogalmazták meg azt a tételt, miszerint a nemzetisé- 
gi/kisebbségi kérdést „ mindig alá kell rendelnünk a munkásosztály fő  feladatának. ”27

3. Elfordulás a „lenini-sztálini” magyarságpolitikától
Az RMP magyarságpolitikája ugyanúgy kétarcú volt, mint a Groza-kormányé. 

Egyfelől ugyanis a nyilvánosságra hozott párthatározatok rendre leszögezték, hogy a 
párt „Marx, Engels, Lenin és Sztálin útmutatásainak szellemében” folytatja 
nemzetiségpolitikáját. Ez azt jelentette, hogy külsőségekben „internacionalista” poli
tikát folytattak. (Jórészt a szovjet minták szolgai másolásáról volt szó.) A valóságban 
azonban egyre erősödött a hagyományos román nacionalizmus pozíciója a legfelsőbb
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vezetésen belül, melynek következményei előbb-utóbb érzékelhetővé váltak a ma
gyarságpolitikában is.

Kezdetben úgy tűnt, hogy lényegében -  bár a korábbi években már történtek 
negatív fejlemények -  tovább tart a ’45 márciusában elkezdődött groza-i magyarság
politika. 1952. szeptember 24-én a Nagy Nemzetgyűlés újabb alkotmányt fogadott el. 
Ez az előző alaptörvénynek a kisebbségekre vonatkozó passzusait szinte szó szerint 
átvette,2* ám nem emiatt volt nagy jelentősége, hanem azért, mert ez hozta létre a 
Magyar Autonóm Tartományt (MAT).

Az új közigazgatási egység felállításának előzménye az 1950. szeptemberi 
„területi-közigazgatási reform” volt, amely -  szovjet mintára -  tartományokra és 
rajonokra osztotta az országot. (Erdély 22 megyéjéből 11 tartományt alakítottak ki.) 
Mivel ekkor a Székelyföldet két román többségű tartomány között osztották fel (a régi 
Gyergyó és Maros székek területe Maros, míg Csík, Udvarhely, Háromszék 
Sztálin/Brassó tartományhoz került), a nyilvánosság előtt a Magyar Autonóm 
Tartomány létrehozásának egyik indoka a fenti sérelmes állapot megszüntetése volt.

A párt magyarságpolitikájának ellentmondásossága azonban a MAT esetében is tet
ten érhető. Egyrészt a magyar többségű tartomány határait úgy alakították ki, hogy 
színtiszta román vidékeket (Bodza-vidék, Felső-Maros-völgy stb.) is csatoltak hozzá, 
aminek következtében az 1956-os népszámlálás csak 77%-os magyar többséget muta
tott ki e közigazgatási egységben. Másrészt az új alkotmány 21. szakasza ugyan 
tényként szögezi le: „A Magyar Autonóm Tartomány Szabályzatát az Autonóm 
Tartomány Néptanácsa dolgozza ki és jóváhagyás végett a Román Népköztársaság 
Nagy Nemzetgyűlése elé terjeszti ”, erre azonban sohasem került sor. (Egyes források 
szerint Fazekas János, az RMP KV titkársága mellett működő „nemzetiségi bizottság” 
vezetője kezdeményezésére 1955-ben elkészült a statútum tervezete, amit azonban 
elsüllyesztettek.)

A valóságban ez a tartomány sem volt önállóbb a többi közigazgatási egységnél. 
(A Romániában is meghonosított sztálini típusú totalitarizmus egyébként sem tűrt 
meg semmifajta partikularizmust, autonómiaformát, ezért is nevetséges a román 
nacionalistáknak az a vádja, hogy a magyar „autonóm” terület egy külön ún. enklávét 
képezett volna Románia testében...) A különbség „csupán” annyi volt, hogy ebben a 
tartományban a magyarok ténylegesen élhettek mindazon jogaikkal, amelyeket 1945 
után kivívtak maguknak. A Magyar Autonóm Tartomány létrehozásától kezdve 
ugyanis Erdély többi részén például fokozatosan „eltűntek” a kétnyelvű föliratok, a 
kisebbségi nyelvek hivatalos helyen történő használata elé egyre több akadály gördült 
-  a magyarság jogai szemmel láthatóan csorbultak. (Eközben pedig a pártvezetés a 
MAT területére próbálta koncentrálni a magyar kulturális intézmények nagy részét, 
igyekezett Kolozsvárt megfosztani a magyar kulturális-oktatási centrum szerepétől: a 
kolozsvári Színművészeti Intézet magyar tagozatát 1954 nyarán Marosvásárhelyre 
helyezték -  bár ott magyar opera nem működött, az addig Kolozsváron megjelenő 
Irodalmi Almanachot pedig 1953 februárjában megszüntették, majd egy évvel később 
Marosvásárhelyen indították újra Igaz Szó címen. Egyes korabeli hírek szerint ekkor 
merült föl a Bolyai Egyetem Marosvásárhelyre történő költöztetésének terve is.29)

A Magyar Autonóm Tartomány létrehozása után a pártvezetés úgy látta, fölhagy
hat az „aktív nemzetiségpolitikával”, véget érhet a „túlzott engedmények” korszaka.
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Részben ezt jelzi Gheorghe Gheorghiu-Dejnek az 1953. január 29-i kolozsvári 
Igazságban is leközölt írása, amelyben többek között kijelentette, hogy Romániában 
megoldódott a nemzetiségi kérdés. Ebből pedig -  a pártvezetés szerint -  az a 
következtetés vonható le, hogy most már semmi szükség sincs a magyar kisebbség 
politikai érdekképviseleti szervének indult, de a negyvenes évek végére már teljesen 
eljelentéktelenedett, a párt napi agitációs fórumaként működő Magyar Népi 
Szövetségre. 1953 márciusában az MNSZ vezetőségével kimondatták (nagyjából egy 
időben a zsidó és német kisebbségi szervezetekkel) a szövetség önfeloszlatását. 
(Valószínűleg Gheorghiu-Dej előbbi kijelentésére vezethető vissza az is, hogy az 
„együttélő nemzetiségek” problémáival foglalkozó főigazgatóságot csendben 
megszüntették.)

A „nemzeti kérdés megoldása” azonban magával hozott egy másik változást is a 
nyelvpolitika területén: 1952-től a hivatalos szövegekben az („együttélő”) 
„nemzetiség”-ről fokozatosan visszatértek a „nemzeti kisebbség” kifejezés 
használatára.30 Ezen fogalom-váltás fontosságának az akkori magyar értelmiségi elit 
nagy része is tudatában volt: ez ugyanis rádöbbentette őket arra, hogy megváltozott a 
párt magyarságpolitikája. (1952 júniusában Pataki László bukaresti magyar követnek 
árulta el Sütő András, a Falvak Népe akkori főszerkesztője, hogy „őt is nagyon 
megdöbbentette először ez a kifejezés. A Magyar Népi Szövetség vezetőségétől és a 
Párttól magyarázatot kértek. Azt a választ kapták, hogy ezt a kifejezést Sztálin elvtárs 
is használja... ”'')

A párt megváltozott magyarságpolitikáját leginkább az mutatta meg, hogy miként 
alakult a magyar nyelvű oktatásügy helyzete. Az első veszteség a magyar nyelvű 
mérnökképzést érte, ugyanis az 1953/54-es tanévtől megszűnt a kolozsvári 
Mechanikai Intézet magyar tagozata. (1954-től gyorsult fel a negyvenes évek végén- 
ötvenes évek elején a moldvai csángómagyarok számára létrehozott magyar tan
nyelvű elemi iskolák fölszámolása is.) Az 1955/56-os tanév elején nem hirdettek új 
felvételit a Mezőgazdasági Főiskola (Agronómia) magyar tagozatára sem. 
Mindemellett elkezdődött a magyar nyelven folyó középfokú szakoktatás kereteinek 
szűkítése is: egyre kevesebb helyen indult kisebbségi nyelven szakmai iskola, 
valamint megkezdődött -  igaz, még csak szórványosan -  a magyar és román,tan
nyelvű iskolák összevonása. (Nem véletlen, hogy az ötvenes években a magyar 
nyelvű lapokban országos, vagy egy tartományra vonatkozó részletesebb nemzetisé
gi iskolastatisztikával alig lehet találkozni!) 1955 előtt inkább a helyi hatóságok 
kezdeményezése következtében szűnt meg egy-egy magyar tannyelvű szakiskola, 
vagy tagozat. 1956. július 15-én azonban megjelent egy kormányhatározat, amely 
előírta a vegyes (román és nemzetiségi tagozatos) oktatás megszervezését. Ezzel 
elkezdődött az addig önálló, magyar tannyelvű iskolák felszámolása.

Az ötvenes évek első felének másik komoly magyar sérelme — legalábbis az 
értelmiség számára -  az anyaországgal való kultúrál is-tudományos kapcsolatok szinte 
teljes szüneteltetése volt. Alig-alig juthattak be szépirodalmi művek, szakkönyvek, 
napilapok és folyóiratok -  ráadásul devizális okokra hivatkozva 1954-ben még a 
bejutó csekély példányszámot is drasztikusan tovább csökkentették. A két ország 
közötti kulturális cserekapcsolat szinte teljes megszűnésének egyik oka a Nagy Imre-
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konnány reformpolitikájával szembeni román fenntartás, gyanakvás volt. Részben 
erre a bizalmatlanságra vezethető vissza, hogy Bukarest 1955-ben bezáratta a 
kolozsvári útlevélhivatalt.

Ezzel egy időben azonban ismét létrehoztak egy álintézményt: az RMP KV titkársá
ga mellett a nemzeti kisebbségek problémáival foglalkozó bizottságot. (Vezetője 
Fazekas János lett.) A bizottság -  melynek meglétéről a korabeli lapok mélyen hall
gattak! -  eddigi ismereteink szerint tényleges munkát alig végzett, a magyarságpoli
tika alakulására kifejtett hatása meglehetősen csekély lehetett. A bizottság az ötvenes 
évek végén úgy szűnt meg, mintha nem is lett volna...

1956 „forró nyara” Erdélyben
Az 1956-os év első felének eseményei sokakat nagy reménységgel töltöttek el. Az 

SZKP februári XX. kongresszusa elbizonytalanította a román pártvezetést, ellenben 
bizakodóvá, mintegy bátrabbá tette az antisztalinista magyar (és román) értelmiséget. 
1956 nyara Kolozsvárt is „forró nyárnak” bizonyult, a magyarországi erjedésnek itt is 
volt némi kisugárzása, nem is beszélve arról, hogy a pártközpontba befutó jelentések 
már korábban is a magyar értelmiség nagyfokú elégedetlenségéről szóltak. A ma
gyarországi események hatása azáltal is megnőtt, hogy az előző év második felétől 
elkezdtek magánútleveleket is kiadni, minek következtében hirtelen több ezer erdélyi 
magyar juthatott át -  hosszú évek óta először -  az anyaországba, és ott a saját szemé
vel láthatta a két ország közötti gazdasági/életszínvonalbeli -  és főleg: politikai -  
különbséget.

A különböző nyugtalanító hírek hatására a nyár végén az országos vezetés úgy látta, 
sürgősen „ráncba kell szedni” a nyíltan elégedetlenkedő kolozsvári magyar 
értelmiséget. Augusztus végén Miron Constantinescu, a Politikai Bizottság reformista 
tagja vezetésével népes „tűzoltóbrigád” szállt ki Kolozsvárra. Csakhogy a pártvezetés 
számítása nem vált be: a megfegyelmezések, példastatuálások helyett -  az értelmiség 
elszánt ellenállása miatt -  engedményekre kényszerültek. Ezek sorába tartozott, hogy 
nagy hirtelen ismét engedélyezték a Mezőgazdasági Főiskola magyar tagozatára 
történő felvételizést, novemberben az oktatásügyi minisztériumban nemzetiségi 
vezérigazgatóságot állítottak fel (élére kinevezve Bányai Lászlót, a Bolyai egyetem 
addigi rektorát), engedélyezték a következő évtől több új magyar nyelvű lap (például 
a Korunk és a Napsugár) beindítását. (A megbeszéléseken többen azt is követelték, 
hogy a pártvezetés állítsa vissza a Magyar Népi Szövetséget — vagy engedélyezzen 
más hasonló magyar kisebbségi érdekképviseleti szervezetet — és készítsenek el egy 
új nemzetiségi statútumot. Természetesen a pártközpont kiküldöttei ezeket a „túlzó” 
követeléseket elutasították...) Csakhogy amíg a pártvezetés bukaresti szemszögből 
másodrangú kérdésekben engedett, az igazán lényeges dologban nem: az augusztusi 
határozat végrehajtását nem függesztették fel. így aztán hivatalos statisztika szerint az 
1956/57-es tanévben az előző évhez képest a hétéves iskolák esetében meghárom
szorozódott, a középiskoláknál pedig megduplázódott a magyar tannyelvű tagozatok 
száma -  miközben az önálló magyar tanintézmények száma jelentősen csökkent.”
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A magyar forradalom hatása
A budapesti forradalmi események hatására Erdélyben a magyar középiskolások, 

egyetemi hallgatók egy része mozgolódni kezdett. A különböző szervezkedéseket 
(vagy csak szervezkedési kísérleteket), „összeesküvéseket” komoly retorziók követ
ték: 1956 és 1959 közt két nagyobb hullámban széleskörű megtorlások, letartóztatá
sok történtek. Az ’56-hoz köthető megtorlások mértékéről a kutatásnak még ma sincs 
pontos képe. Az eddig megjelent visszaemlékezések, tanulmányok a meghurcoltak és 
az elítéltek számával kapcsolatban igen eltérő adatokat közölnek: a több ezertől a fél
százezres számig. Bármennyi is a megtorlásokat elszenvedettek száma, annyi 
bizonyos: a félelem ekkor kialakult légköre igencsak megkönnyítette Bukarest 
számára, hogy ellenállás nélkül vigye végbe az újabb magyarellenes intézkedéseit. Az 
RMP vezetése ugyanis abból a tényből, hogy a különböző mozgolódásokban, 
szervezkedésekben meglehetősen sok magyar értelmiségi, egyetemi és főiskolai hall
gató, középiskolás diák vett részt, azt a következtetést vonta le, miszerint 1956 előtt 
általában hibás volt a párt magyarságpolitikája, „túlzott engedményeket” tettek a 
magyarságnak. Ezen túlmenően az volt a véleményük, hogy éppen a fiatalság fer
tőzött leginkább a „burzsoá nacionalizmussal”, tehát komoly hiba volt megengedni 
korábban az önálló magyar tannyelvű elemi-, közép- és felsőoktatás létrehozását, 
amelyek a „magyar nacionalizmus” és „szeparatizmus” fészkeinek bizonyultak. 
(Keleti Ferenc bukaresti magyar nagykövet információi szerint 1959-ben Athanase 
Jója oktatásügyi miniszter egy bizalmas beszélgetés során kijelentette: „Az eddigi 
iskolapolitikájuk a nemzetiségekkel kapcsolatban hibás volt. Nem tudja, hogy követ
hettek el ilyen hibákat. Tévedés volt eddig a külön magyar anyanyelvű iskolák 
megengedése... ”33)

Nem feledkezhetünk meg arról sem, hogy Gheorghiu-Dej nacionalista magyarság
politikáját közvetve a budapesti pártvezetés is támogatta, ugyanis Kádár János és 
Kállai Gyula a magyar párt- és állami delegáció 1958-as körútja során több, a román 
„testvérpárt” nemzetiségpolitikáját dicsérő kijelentést tettek. (Kádár a látogatás során 
elégedetten jelentette ki: „Mi eddig is tudtuk és nagyra értékeltük, most pedig szemé
lyesen is tapasztaltuk, hogy a Román Népköztársaságban megvalósult a nemzetiségek 
jogegyenlősége, a politikai, gazdasági és kulturális élet minden területén. ”34 Ebből 
pedig a román pártvezetés azt a következtetést vonta le, hogy Budapest „levette a 
kezét” az erdélyi magyarságról, és így szabad kezet kaptak asszimilációs politikájuk 
folytatásához. Számításukban nem is csalódtak: 1959 júliusában Bukarestbe látoga
tott Kállai Gyula államminiszter és a tárgyalásokon kijelentette, hogy a budapesti 
elvtársak „ alapvetően úgy gondolják, hogy a két egyetem [a Bolyairól és a Bábelről 
van szó — V.G.] egyesítése helyes lépés volt. ”)

Mindemellett a szovjet tényező szerepe sem elhanyagolható: arról van szó ugyanis, 
hogy 1958 nyarán kivonták a szovjet csapatokat Romániából, és ettől kezdve 
Bukarestben egyre határozottabban egy „különutas”, nemzeti politikát kezdtek foly
tatni, ami a román társadalom jó részében nem csupán a pozitív töltetű nemzeti 
érzések, hanem a hagyományos magyarellenes nacionalizmus megerősödésével is 
járt.

Az egyre inkább a két világháború között alkalmazott soviniszta, magyarellenes
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politikai gyakorlat vonásait mutató „szocialista nemzetiségpolitika” éppen a leg
fontosabb területen: az anyanyelvű oktatásban okozta a legnagyobb pusztítást. Az 
1956. nyári párthatározat következtében az 1955/56-os tanévhez képest 1958/59-re az 
elemi- és középiskolák magyar tagozatainak száma megtöbbszöröződött. A 
„tagozatosítás” kétféleképpen történt: azokban a helységekben, ahol volt önálló 
adminisztrációjú magyar és román tannyelvű iskola, azokat összevonták. Ott azon
ban, ahol addig kizárólag csak magyar tannyelvű oktatási intézmény működött, annak 
keretén belül román tagozatot hoztak létre. Természetesen mindkét esetben enyhébb, 
vagy durvább hatósági nyomás kísérte ezt a folyamatot. Függetlenül a módszerektől, 
az eredmény ugyanaz volt: az önálló, kizárólag magyar tannyelvű középiskolák a hat
vanas évek közepére szinte teljesen „eltűntek”.35

1959 kétségkívül a romániai magyar oktatásügy történetének egyik fekete éve. 
Ekkor szűntek meg a moldvai csángómagyarok utolsó magyar tannyelvű elemi 
iskolái, és megszüntették az oktatásügyi minisztérium nemzetiségi vezérigaz
gatóságát is. Ugyanekkor egyesítették a Babe§ és a Bolyai egyetemet, és emellett 
véglegesen fölszámolták a Mezőgazdasági Főiskola magyar tagozatát is. (A Bolyai 
egyetem fölszámolására még a nyugati média is felfigyelt!) Az 1956 utáni megtorlá
sokkal megfélemlített magyar értelmiség kényszeredetten tűrte a magyar egyetem 
megsemmisítését. Miközben az utolsó rektor, Takács Lajos önnön baleksége, 
hiszékenysége áldozataként statisztált intézménye likvidálásához, Szabédi László, az 
egyetem professzora április 19-én, Csendes Zoltán prorektor pedig május 3-án ön- 
gyilkosságával tiltakozott a durva önkény ellen...

Az anyanyelvű oktatás felszámolása mellett ugyancsak súlyos sérelem volt az 1960. 
decemberi „területi-közigazgatási reform”, amivel többek között (személyesen 
Nicolae Ceau§escu kezdeményezésére) „átszabták” a Magyar Autonóm Tartomány 
határait: Fíáromszék déli részét (gazdasági okokra hivatkozva) Brassó tartományhoz 
csatolták, ugyanekkor a MAT-hoz csatoltak több román többségű rajont. Ennek pedig 
az lett az egyik következménye, hogy a magyarság száma 564 000-ről 473 000-re 
csökkent, míg a románok száma 147 000-ről 266 000-re nőtt. (Ezzel az arányszámuk 
22-ről 36%-ra nőtt.) A románok számának növekedése elég jó ürügy volt ahhoz, hogy 
megkezdődjön a közigazgatás és a pártapparátus románosítása. A hatvanas évek ele
jére az apparátus első vonalába (tartományi első titkár, néptanácsi elnök, az állambiz
tonság vezetője, stb.) sorra románokat helyeztek. A most már Maros-Magyar 
Autonóm Tartomány nevet viselő közigazgatási egység apparátusának elrománosítása 
megkönnyítette azt is, hogy 1962-ben -  az addig kizárólag magyar tannyelvű -  
marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Intézetet (OGYI) is „romanizálják”. Itt a 
módszer ugyanaz volt, mint a Bolyai felszámolásakor: nem külön magyar és román 
tagozatot hoztak létre, hanem a tantárgyak egy részét (a többségét!) románul kezdték 
leadni a magyar hallgatók számára is. (Az alapításától magyar intézménynek számító 
OGYI románosítását szolgálta az is, hogy évről-évre egyre több román hallgatót vet
tek fel, ezzel párhuzamosan pedig jelentősen megnőtt a román professzorok száma.)

Ugyancsak a hatvanas évek elejének fejleményeihez tartozik az is, hogy néhány 
vidéki magyar napilapban (például a nagyváradi Fáklyában) nem lehetett a 
települések magyar neveit leírni. (Ezen a téren csupán 1968-ban történt változás.) Ezt 
még talán lehet a helyi tartományi vezetés „túlbuzgóságának” számlájára írni,36 ám az
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már országos jelenség volt, hogy Erdélyben a nagyobb, magyarok által is lakott 
városokban a 2. bécsi döntést követően, vagy 1945-ben magyar személyiségekről el
nevezett utcanevek egy részét a hatvanas évek elején átkeresztelték — és nemegy-szer 
azokat a román neveket kapták vissza, amelyeket 1920-40 közt viseltek.

A hatvanas évek elején talán csak egyetlen területen történt némi pozitiv változás: 
az útlevélkiadás terén. Bár 1956 októberétől ismét leereszkedett a vasfüggöny, az 
ötvenes évek elejére emlékeztető állapotok -  nem utolsósorban a Kádár-vezetés 
állandó pressziója miatt is! — lassan végképp eltűntek. 1961-ben megkötötték a két 
ország között a vízumkényszer eltörléséről szóló egyezményt (igaz, ezt Románia pár 
év késéssel ültette csak át a gyakorlatba), aminek következtében például 1962-ben 26 
ezer, míg 1964-ben 71 ezer utas látogathatott Magyarországra.

Mindezek ellenére Bukarest és Budapest viszonya -  az ’56-ot követő pár éves 
szívélyes jó viszonyt követően -  a hatvanas évek első felében ismét igen hűvössé vált, 
kiváltképp az 1964. áprilisi román „függetlenségi nyilatkozat” (vagyis az RMP KV 
április 16-i, a kommunista pártok külön útjainak létjogosultságáról, szuverenitásáról 
kiadott nyilatkozata) után. Ekkor Budapest úgy értékelte, hogy a román pártvezetés 
„ vonalvezetésében a szélsőséges nacionalistákra és a jobboldali restaurációs erőkre, 
másfelől a XX. és XXII. kongresszus téziseivel szembenálló dogmatikus-szektás ele
mekre támaszkodva a szocialista országokkal való internacionalista kapcsolat felszá
molására, a »nemzetipolitika« kialakítására törekszik... ”37

Azt, hogy az RKP vezetése a hatvanas évek közepén egyre határozottabban a „szél
sőséges nacionalista erőkre” támaszkodott, a magyarságpolitika alakulása is igazolta.

4. Útban az etnokratikus állam felé
Nicolae Ceau§escu hatalomra kerülésekor, 1965-ben számos román és magyar 

értelmiségi bízott abban, hogy Romániában is elkezdődik végre egy desztalinizációs 
folyamat. A magyar értelmiségiek egy része emellett abban is reménykedett, hogy az 
új főtitkár szakítani fog Gheorghiu-Dej nacionalista magyarságpolitikájával. Az 
ezirányú reményeket azonban hamarosan csalódás váltotta fel, mivel számos jel 
mutatta már 1965 nyarán is, hogy ebben a kérdésben érdemi változásra egyelőre nem 
lehet számítani.

Az RKP 1965 júliusában megtartott IX. kongresszusa (ahol főtitkárrá választották 
Ceau§escut) több szempontból új politikai és ideológiai korszak kezdetét jelzi, 
témánk szempontjából azért is, mert itt honosították meg a „szocialista nemzet” és a 
„szocialista nemzeti állam” kifejezéseket. Ugyanitt elhangzott beszédében pedig 
Ceau^escu a kisebbségi kérdésről mint „befejezett folyamatról” beszélt.38 (Ettől 
kezdve az új pártvezető számtalan alkalommal — a nyolcvanas években rendszeresen
-  hangoztatta, hogy „pártunk örökre megoldotta a nemzeti [sic!] kérdést”.)

Bár Ceauíjescu kongresszusi beszéde nem sok bizakodásra adhatott okot, az azon
ban igen, hogy az augusztusban elfogadott új alkotmányban ismét az „együttélő 
nemzetiség” fogalmával lehetett találkozni. Ez a látszólag nagyvonalú terminológia,
-  akárcsak a Groza idején bevezetett „nemzetiség” -  azt sugallta, hogy Romániában 
a nemzeti kisebbségek a többségi nemzettel azonos státust élveznek. Valójában az a 
megfontolás állt e nyelvpolitikai váltás mögött, hogy egyrészt a nemzeti kisebb
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ségeket a kisebbségi léttel együttjáró nemzetközi jogi védelem lehetősége alól kivon
ják, másrészt az új fogalom arra is alkalmasnak bizonyult, hogy a különböző történel
mi múlttal, gazdasági-kulturális háttérrel rendelkező, eltérő lélekszámú kisebbségek 
közti különbséget elkendőzzék.

Ceau§escu „új szellemű” kisebbségpolitikája egyelőre kimerült abban, hogy 
kezdeményezésére 1965-ben megint létrehozták az ’59 elején megszüntetett, a KB- 
titkárság felügyelete alá tartozó, a nemzeti kisebbségek problémáival foglalkozó 
bizottságot. A bizottság élén maga a főtitkár állt, de a közvetlen irányítás kezdetben a 
„liberális” Miron Constantinescu, majd a keményvonalas Paul Niculescu-Mizil 
kezében volt. A bizottság magyar tagjai (köztük Domokos Géza, Takács Lajos) az 
elkövetkező három évben több vidéki kiszálláson igyekeztek megismerkedni a 
nemzeti kisebbségek nyelvén folyó oktatás, a kisebbségi színházak, kultúra prob
lémáival. A probléma-felmérést követően készített javaslataikat a KB elé terjesztet
ték, de érdemi döntések sohasem születtek. Végül a bizottság valamikor 1968 első 
felében „elhalt”... Mivel ez a bizottság sem tudott eredményt felmutatni, joggal merül 
fel a kérdés: mi értelme volt a létrehozásának? Néhány korabeli magyar diplomáciai 
iratból számunkra úgy tűnik, hogy ez az álintézmény (is) elsősorban a külföldnek 
(Budapestnek, közvetve pedig Moszkvának) szólt. Azt volt hivatva bizonyítani, hogy 
Ceau§escu — elődjével szemben -  komolyan veszi a nemzeti kisebbségek prob
lematikáját.

Reménykedések és részengedmények
Ahhoz, hogy ismét valami érdemi változás történjen a magyar kisebbséggel kap

csolatos politikában -  akárcsak 1956-ban -  a külső körülményeknek kellett megvál
tozniuk. Az 1968-as „reformtavasz” -  mely mind a román, mind a magyar reformista 
értelmiség körében nyugtalanságot keltett - , valamint Csehszlovákia megszállása arra 
késztette a román vezetést, hogy szorosabbra vonja belső erőit. A külső fenyegetettség 
érzése rákényszerítette Bukarestet, hogy bizonyos módosítások történjenek a ma
gyarságpolitikában -  természetesen csak olyanok, amelyek a lényeget nem érintik. 
Azonban nem csak a nemzetközi politikai tényezők jelentettek egyfajta kényszerítő 
erőt, hanem a magyar értelmiség 1968 nyári aktivizálódása is, amelyet részben a régó
ta megoldatlan problémák (iskola-összevonások, a magyar nyelvű szakoktatás, a két
nyelvű feliratok „eltűnése”), részben új sérelmek váltottak ki. Az egyik legfrissebb 
sérelem az újabb „területi-közigazgatási reformmal”, az ún. megyésítéssel volt össze
függésben.

1967-ben ugyanis elhatározták, hogy ismét átalakítják az ország adminisztratív 
beosztását és -  részben azért, hogy ezzel a főtitkár meg tudja teremteni a saját hatal
mi bázisát -  visszatértek a megyerendszerhez. Mivel a tartományokból több megyét 
is kialakítottak, fölmerült annak kérdése, mi legyen a Maros-Magyar Autonóm 
Tartománnyal. Bár 1967 második felében — a bukaresti magyar nagykövetség 
értesülése szerint -  a főtitkári beszámolókban a figyelembe veendő szempontok 
között „hangsúlyozottan említették a lakosság nemzetiségi összetételét is”” az új 
adminisztratív határok kialakításakor, ennek ellenére a Román Kommunista Párt 
(RKP) KB 1967. október 5—6-i plenáris ülésén a területi-közigazgatási beosztás meg
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javítására elfogadott irányelvek között nem szerepelt az adott területek nemzetiségi 
összetételének figyelembe vétele. Ennek következtében a megyék és az alsóbb 
adminisztratív körzetek kialakításakor néhány esetben a magyar kisebbség szempont
jából hátrányos módosításokra került sor. így például Maros megyéhez csatolták a 
részben szász, jórészt román lakosságú Segesvárt és a román többségű Dicsőszent- 
mártont és környékét, amivel egyértelműen a magyarság arányának csökkentése volt 
a cél. Ráadásul a Székelyföldön maga a megyésítés is komoly konfliktusokat váltott 
ki. Az eredeti tervvel szemben (amelyet Fazekas János, az RKP KB Végrehajtó 
Bizottsága tagja szorgalmazott, és amelynek eredményeként egy ún. székely nagy- 
megye jött volna létre a jelenlegi Kovászna és Hargita megyék területén) ugyanis 
külön Kovászna és Hargita megyét alakítottak ki. Az utóbbi a volt Csík és Udvarhely 
megyék területén jött létre, csakhogy igen komoly vitát váltott ki Székelyudvarhely 
és Csíkszereda közt, hogy melyik város legyen a megyeszékhely.40

A meglévő feszültségeket a pártvezetés részben látszat-aktivitással próbálta le
vezetni. 1968. június 27-én Bukarestben széleskörű megbeszélés zajlott a pártvezetés 
és több, mint száz meghívott prominens magyar értelmiségi között. A tanácskozáson 
-  kiszivárgott hírek szerint -  egyesek ismét fölvetették, hogy egy, a nemzeti kisebb
ségek helyzetét szabályozó új nemzetiségi statútumot kellene alkotni (bár az 1945-ös 
még érvényben volt!), többen pedig szorgalmazták, hogy oldják meg végre az 
anyanyelvű oktatás (elsősorban a szakoktatás) kérdését. (Vince József bukaresti ma
gyar nagykövet információi szerint Fazekas János környezetéből „ indulhatott el az a 
gondolat, mely szerint ez lesz az az alkalom, ahol fe l kell vetni a nemzetiségi statú
tum, és a magyar nyelvű szakoktatás kérdését. ”41) Ceau§escu azonban mindkét fel
vetést mereven elutasította, ami a vezető magyar értelmiségiekből elkeseredést, 
elkedvetlenedést váltott ki. A csalódást ellensúlyozandó, először létrehoztak egy 
újabb kirakatszervezetet (a nemzetiségi dolgozók tanácsát), majd pedig kisebb 
részengedményekkel igyekeztek leszerelni a magyarokat: az oktatási minisztérium
ban ismét felállították a nemzetiségi igazgatóságot, 1970-ben pedig engedélyezték 
egy központi hetilap (A Hét) megjelenését (a megyésítést követően több vidéki ma
gyar lap indult), valamint felállt egy önálló nemzetiségi könyvkiadó (Kriterion) és 
magyar nyelvű TV-adás kezdődött.

Bármennyire is fontos szerepet töltött be 1989-ig a Kriterion, vagy -  megszün
tetéséig -  a bukaresti TV magyar adása a magyar identitás megőrzésében, mégis úgy 
gondoljuk, hogy 1968-ban a magyar értelmiségi elit megint egy illúzió áldozata lett: 
hitt a pártvezetés ígéreteiben, komolyan vette a Ceau§escu beszédeiben kilátásba 
helyezett változásokat. Sokáig nem vették észre: szinte semmit sem kaptak cserébe 
azért, hogy 1968-ban teljes azonosulást tanúsítottak a pártvezetés politikájával. A 
meghirdetett engedmények jó részét sohasem teljesítették, másokat pár éven belül 
visszavontak, a régi sérelmeket pedig -  melyek már az ötvenes évek óta léteztek -  
nem orvosolták.

Ceau§escu kirakatszervezete
Az RKP KB 1968. október 24-25-i plenáris ülésén -  amelyen Ceau§escu 

megígérte, hogy nagyobb teret engednek a kisebbségi nyelvhasználatnak az oktatás-
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ban és a kulturális élet számos területén -  határozatot hoztak, hogy a Szocialista 
Demokrácia és Egység Frontja égisze alatt létrehozzák a nemzetiségi dolgozók taná
csait. Az ülésen Ceau§escu azt is megjelölte, hogy mi lesz a tanácsok legfőbb felada
ta: segítsék elő „a párt- és állami szervek politikai név élőmunkáját ”, mozdítsák elő 
„az együttlakó nemzetiségek tudományos, művészeti, irodalmi alkotómunkáját az 
anyanyelvükön...”, és emellett „biztosítani fogják a magyar, német és más 
nemzetiségű dolgozók egyre aktívabb közreműködését [...] a párt és az állam külpoli
tikájának kidolgozásában és végrehajtásában ”.42Ebből is látható, hogy csupán egy újabb 
kirakatszervezet létrehozásáról volt szó. A konzultatív szervezetnek -  mely közvetve a 
Központi Bizottság alá volt rendelve -  sem kezdeményezési joga, sem vétójoga, sem 
pedig állandó tagsága nem volt, és még csak nem is tanácskoztak vele rendszeresen. 
Kizárólag akkor hívták össze, ha a „Conducátor” pillanatnyi érdeke úgy diktálta.

A Magyar Nemzetiségű Dolgozók Országos Tanácsa (tagjai között — a hatvanas 
évek végén, hetvenes évek elején -  ott találjuk az akkori magyar politikai/értelmiségi 
elit nagy részét: Király Károlyt, Takács Lajost, Méliusz Józsefet, Balogh Edgárt, 
Bodor Pált, Sütő Andrást, Domokos Gézát és másokat) első plenáris ülését 1969. 
július 8-án tartották, de kizárólag csak országos problémákról folytattak eszmecserét. 
(Az első két évben a kisebbségi gondokat-bajokat még csak szóba sem hozhatták.) Az 
1971. március 12-i plenáris ülésen viszont más volt a légkör. Először is a főtitkár 
meglepő kijelentést tett: „Tiszteletben kell tartanunk, hogy a fiatalok szabadon 
választhassák meg, milyen iskolába kívánnak járni és milyen nyelven kívánnak tanul
ni!", majd kicsit később az érdemi munka hiánya miatt esetleg elkedvetlenedett 
értelmiségieket az alábbi kijelentésével igyekezett megnyugtatni: „abból a tényből, 
hogy a nemzetnek még hosszas perspektívája van, következik, hogy a nemzetiségek 
léte is hosszas perspektívája. ”n (A kiemelés tőlünk -  V. G.) Nem meglepő, hogy 
ilyen biztatások után szinte áradtak a panaszok. (Ráadásul ketten még magyarul is fel 
mertek szólalni! Ilyenre többé nem is került sor...) A tanácskozásnak csupán annyi 
konkrét eredménye lett, hogy Ceau§escu utasítására létrehoztak hat önálló, kizárólag 
magyar tannyelvű líceumot (alig másfél évtized múltán ismét megszüntetik őket), 
valamint néhány szaklíceumban magyar osztályokat indítottak (jórészt olyan szak
mákban, melyeknek alacsony volt a társadalmi presztízse).

Az elkövetkező három évben ismét nem hívták össze a tanácsokat. 1974 áprilisában 
azonban már nem lehetett szőnyeg alá söpörni a sérelmeket. Takács Lajos (aki a 
Bolyai utolsó rektoraként még támogatta a két egyetem egyesítését!) április 4-i fel
szólalásában hosszan, adatokkal alátámasztva sorolta az oktatás terén meglévő prob
lémákat. Azt is felemlegette, hogy az államigazgatás terén a végrehajtó szervek 
(ügyészség, bíróság, rendőrség stb.) apparátusában a magyar kisebbség aránya szinte 
elenyésző, a magyar feliratok pedig „eltűntek” (a kétnyelvű utcatáblák csak a volt 
MAT területén maradtak meg a nyolcvanas évek végéig). Takács azt sem hallgatta el, 
hogy az alsóbb hatóságok sok helyen tiltják a helységnevek anyanyelven történő 
használatát.44 Felszólalását Ceau§escu beszéde követte. A főtitkár mindjárt az elején 
kijelentette, hogy a nemzetiségi tanácsoknak nem a kisebbségi lakosság sajátos prob
lémáin kellene lovagolniuk, hanem „az általános országépítő feladatokkal” kellene 
törődniük. Ezután kifejtette, hogy az anyanyelven való oktatás nem annyira fontos,
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hiszen mindenkinek egy nyelvet kell majd beszélnie, a „szocializmus nyelvét” -  tehát 
az államnyelv elsajátítására kell a hangsúlyt helyezni!45

A ’75, ’76-os országos plenáris üléseket követően -  ahol ismét csak „országos gon
dokkal” foglalkoztak a résztvevők — az 1977. áprilisi 4-i tanácskozáson „az ország 
területi épségét fenyegető revizionizmus, az irredentizmus, a horthyzmus” kapták a 
főszerepet. (Ezen az ülésen kellett volna részt vennie Szikszay Jenő brassói ma
gyartanárnak is, akit azonban már ekkor zaklatott a Securitate, többször is beidézték 
és vallatás közben megkínozták, míg végül április 11-én öngyilkos lett. Ugyanebben 
a hónapban indítottak hajszát Zsuffa Zoltán kovásznai matematika tanár ellen is.) 
Ismereteink szerint ez volt az első eset, hogy „külső fenyegetés veszélyével” hoza
kodott elő a főtitkár. Ekkor már az országos vezetőségből hiányoztak a korábbi 
reprezentatív személyiségek (Sütő, Méliusz stb.), helyüket olyan „apparátcsikokkal” 
töltötték be, mint Fazekas Lajos, Gere Mihály, Koppándi Sándor. 1978-ban és 1979- 
ben, majd négy év múltán, 1983-ban még összehívták a tanácsot, de azután országos 
plenáris ülésre csak 1987 februárjában került sor, amikor a budapesti 3 kötetes Erdély 
történetét kellett elítélni.

A fenti kirakatszervezet kapcsán érdemes egy kis kitérőt tenni a hetvenes-nyolc
vanas évek káderpolitikájára is. A magyar (és zsidó) kádereket már az ötvenes évek 
elejétől kezdték eltávolítani különböző indokokkal a fontosabb bizalmi pozíciókból 
(elsősorban a hadseregből, állambiztonságból, a külügyből). Ez a folyamat a hetvenes 
években csak fölerősödött. Az a generáció, amelyik még 1945-1948 közt került 
vezető pozícióba (és amelynek általában komoly munkásmozgalmi/illegalista múltja 
volt) vagy már korábban „kihullott a rostán”, vagy elérte a nyugdíjkorhatárt.46 A het
venes években valóságos hatalmi pozícióban már nem találni magyarokat. (A 
nemkívánatos magyar káderek eltávolítását megkönnyítette az az országos gyakorlat, 
amelyet „káder-rotációként”, vagy „káderforgatásként” emlegettek.) Ha egy-egy 
helyen mégis maradtak magyar származású káderek (például a két székely megye, 
Hargita és Kovászna élén), azok általában nem azonosultak a magyar közösséggel, 
amely „díszmagyaroknak” tartotta őket. Reprezentatív szinten (nem hatalmi pozí
cióban, például a Nagy Nemzetgyűlésben) azonban kínosan ügyeltek arra, hogy a 
nemzeti kisebbségek országos arányszámuk szerint legyenek képviselve. (A román 
propagandának kedvelt motívumai közé tartozott a néptanácsi vagy parlamenti 
képviselők nemzetiségi arányainak fölemlegetése...)

A „kis kulturális forradalom” és a „homogenizációs” politika
Az általános „fellazulás”, a magyar kisebbséggel kapcsolatos „engedékenyebb” 

politikai gyakorlat időszaka nem tartott sokáig. 1971 nyarán a Ceau§escu-házaspár 
hazatérvén kínai és észak-koreai útjáról, meghirdette az új kultúrpolitikát, amely a 
magyarságpolitikát is befolyásolta. Július elején a főtitkár összehívta az RKP KB 
Politikai Végrehajtó Bizottságát és előterjesztette új javaslatait, amelyekben a 
nemzeti kisebbségekkel kapcsolatban kijelentette: „A pártszervezetek feladata szilár
dan visszaverni a nacionalizmus megnyilvánulásának bármilyen tendenciáját és for
máját. ”47 (Természetesen nem az államilag gerjesztett-irányított többségi nacionaliz
musról van szó!)
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Egy héttel később „az ideológia, a politika és a kulturális tevékenység terén dolgo
zó pártaktíva” munkatanácskozásán elhangzott expozéjából azt is megtudhatjuk, 
„hogyan oldotta meg pártunk a nemzeti [sic!] kérdést”. Expozéjában Ceau§escu -  
akárcsak a IX. kongresszuson -  tagadta, hogy Románia több nemzetiségű ország 
lenne (vagyis olyan területekkel rendelkezne, ahol egy adott nemzeti kisebbség van 
többségben!), ehelyett azt az abszurd megfogalmazást használta, miszerint: 
„Románia olyan helyzetben van, hogy a román nép mellett nagy kiterjedésű 
területeken az évszázadok során letelepedtek és a románokkal együtt élnek magyarok, 
németek és más nemzetiségűek. ”48

Milyen konkrét következményekkel járt a „kis kulturális forradalomnak” gúnyolt új 
kurzus a magyar kisebbség számára? A „személyi kultusz” (pontosabban: egyszemé
lyi diktatúra) mind szemérmetlenebbé válásával párhuzamosan a soviniszta kultúr
politika megkezdte a nemzeti kisebbségek kulturális életének elsorvasztását is. 
Esetünkben például a még önálló magyar színházakat — akárcsak korábban az 
iskolákat -  tagozatosították, a falusi néptáncegyütteseket, vagy egyéb öntevékeny 
csoportokat pedig a hetvenes évek végén megszervezett, a főtitkár öntömjénezését 
szolgáló -  „Cíntarea Romániei” („Megéneklünk Románia”) nevű „nemzeti fesztivál” 
ellenőrzése alá helyezték.

Emellett ismét felbukkant az ország első emberének beszédeiben az ún. „homoge- 
nizáció” kifejezés. Mit is kell érteni ezalatt? Ceau§escu először 1969-ben, az RKP X. 
kongresszusán használta a „társadalom homogenizálása” szintagmát, amikor a 
„kizsákmányoló osztályok” felszámolását követően a szocialista társadalomban 
végbemenő homogenizációs folyamatról beszélt.49 A későbbi események elemzése 
azonban azt mutatja, hogy valójában a társadalmi homogenizáció mögött 
etnikai/nyelvi homogenizációt kell érteni! Tehát nem másról van szó, mint hogy az 
erőszakos beolvasztás politikáját kellett elfedni a „társadalmi homogenizáció” 
fogalmának használatával. (Ugyanezt a célt szolgálta az „egységes szocialista 
nemzet” fogalmának használata is, amelyet a szűkebb pártvezetés egyik legnaciona
listább politikusa, Paul Niculescu-Mizil vezette szakértői kollektíva javasolt a het
venes évek elején, mivel szerintük a „társadalom homogenizálása” kifejezés már 
lelepleződött a kisebbségi értelmiségiek előtt...) Az RKP 1972. júniusi országos kon
ferenciáján már párthatározat szintjén fogalmazódik meg a cél: „a szocialista nemzet 
kialakítása, amely összehasonlíthatatlanul erősebb, és homogénabb, mint a burzsoá 
nemzet ”.50

A Ceau$escu által kitűzött cél (az etnikailag/nyelvileg „homogén szocialista 
nemzet”) megteremtéséhez azonban az szükségeltetett, hogy asszimilálják a nemzeti 
kisebbségeket. Ahhoz, hogy a kisebbségek az asszimilációs nyomásnak ne tudjanak 
ellenállni -  miként a moldvai csángók esete is mutatta -  az kellett, hogy egyrészt 
megszüntessék az anyanyelven folyó oktatást, másrészt valamilyen úton-módon föl
számolják a kisebbségi értelmiséget.

Az etnokratikus oktatás- és művelődéspolitika megjelenése
A kisebbségi nyelveken folyó oktatás fölszámolásához az első lépést az 1973. 

május 13-i, nyíltan diszkriminatív, 273. sz. törvényrendelettel tették meg. Ez a jog
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szabály többek közt előírta: ahhoz, hogy külön nemzetiségi tannyelvű osztályt 
lehessen indítani, az általános iskolák esetében legalább 25, középiskolák esetében 
pedig 36 tanulónak kellett jelentkeznie -  ezzel szemben román tannyelvű osztályt 
akár egy gyermek jelentkezése esetén is be lehet indítani. Az anyanyelven történő tan
ulás lehetőségeinek korlátozása mellett ráadásul a hetvenes évektől kezdve egyre 
kevesebb magyar tanítót képeztek a szaklíceumokban. (1977/78-tól már csak 
Székelyudvarhelyen és Nagyváradon működtek magyar, illetve magyar-román tan
nyelvű pedagógiai líceumok.) A tanító- és tanárutánpótlás csökkenése miatt a het
venes évek végén az ország összes pedagógusának mindössze 4,5%-a volt magyar 
nemzetiségű -  amikor az erdélyi magyarság országos arányszáma mintegy 8-9%-ra 
tehető.

1977-ben -  az erőltetett iparosítással összefüggésben -  egy újabb dekrétum ismét 
átalakította a középiskolák rendszerét: az elméleti iskolák egy részét „átprofilírozták” 
szakmai líceumokká. Ekkor a magyar tannyelvű gimnáziumok (elméleti líceumok) 
egy része is szakközépiskolává alakult, ám jórészt olyan szakokat indítottak a magyar 
iskolákban, amelyeknek alacsony volt a társadalmi presztízse, bizonyos szakmákban 
(informatika, egészségügy, államigazgatás stb.) pedig alig engedélyezték magyar 
osztályok beindítását. Ennek már rövid távon is meglátszott a következménye: a 
nyolcvanas évekre a fent említett szakmákban a magyar kisebbség aránya 
elenyészővé zsugorodott.

1976 őszétől bevezették a kötelező tízosztályos oktatást. Az ekkor végrehajtott át
szervezések újabb lehetőséget biztosítottak a magyar nyelven történő tanulás 
lehetőségeinek szűkítésére, ugyanis számos helyen megszüntették a magyar nyelvű 
XI-XII. osztályokat.51 Az első tíz tanévben magyarul tanult diákokat így az elé a 
választás elé állították, hogy vagy átmennek az utolsó két évre a román nyelvű osztá
lyokba — sokan ezt nem tudták vállalni -, vagy szakmát tanulnak. Igen sokan ez utób
bi mellett döntöttek, vagyis lekényszerültek az értelmiségivé válás útjáról. (1978/79- 
ben az ország összes XI-XII-es diákja közül alig 3% volt magyar.)

Az értelmiségi utánpótlás felszámolásának másik módja az volt, hogy mestersége
sen akadályozták a magyar fiatalok egyetemekre és főiskolákra való bejutását. 
Bizonyos területeken már a hetvenes évek elején is kemény numerus clausust alkal
maztak. Ennek következtében például a hetvenes évek közepén az ország összes 
joghallgatójának mindössze 1,2%-a volt magyar. Ugyanilyen rossz volt a helyzet a 
közgazdász hallgatók közt is. Csak valamivel volt jobb a helyzet a humánértelmiség 
utánpótlását biztosító filológia szakon, ahol azonban a felvett hallgatók száma 1975- 
től lecsökkent a korábbi 25-ről 15-re. (A félreértések elkerülése végett meg kell 
jegyezzük, hogy nem arról van szó, mintha kevés lett volna a felvételizős magyarok 
száma, hanem arról, hogy Bukarestben ennyi helyet hagytak jóvá!) 1976-ban „roma- 
nizálták” az utolsó olyan felsőoktatási intézményt is, ahol addig kizárólag magyar 
nyelvű oktatás folyt: a marosvásárhelyi Szentgyörgyi István Színművészeti Főiskolán 
is létrehoztak egy román tagozatot. Ezután a felvett magyar hallgatók száma egyre 
csökkent — miközben a románoké nőtt.

A magyar kisebbség asszimilálásának útjában — a magyar nyelvű oktatás mellett — 
a még mindig viszonylag erős értelmiségi réteg állt, amely a kisebbségi sérelmek



Vincze Gábor 65 Magyar-román múlt

megfogalmazásában, az identitásudat védelmében -  a romló körülmények 
szorításában is -  fontos szerepet tölthetett be. Ahhoz, hogy lassan felszámolódjon, 
meg kellett szüntetni az utánpótlását, aminek egyik módja az volt, hogy a végzős 
magyar diplomások egyre nagyobb részét színromán vidékekre helyezték ki. A kihe
lyezéseket utoljára egy 1975. május 30-i államtanácsi rendelet szabályozta.52 Eszerint 
a végzés utáni kihelyezés központilag szabályozott és kötelező. Mindazok a 
„nacionalista” (szülőföldjükhöz ragaszkodó) végzősök pedig, akik nem voltak haj
landók elfogadni a -  sokszor a családjuktól igen messze található -  új munkahelyet, 
vissza kellett fizessék tanulmányi költségeiket, és állami állásban nem helyezkedhet
tek el. (Abban az esetben sem járt jól a magyar fiatal, ha valamilyen módon 
Magyarországon végzett egyetemet, mert az ott szerzett diplomát nem ismerték el. 
Egyébként a román hatóságok -  a többi szomszédos szocialista országgal ellentétben 
- 1972-től nem járultak hozzá, hogy évről-évre bizonyos létszámú kontingens az 
anyaországban folytathassa egyetemi, főiskolai tanulmányait.)

A magyar végzősök románok lakta vidékekre történő kihelyezése (tulajdonképpen 
száműzése) a hetvenes években is már annyira elterjedt gyakorlat volt (főképp a 
marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Intézet esetében),53 hogy 1978-ban 
egyrészt Takács Lajos, Sütő András és Fazekas János memorandumot küldött ez ügy
ben Ceau§escuhoz, másrészt a Magyar Nemzetiségű Dolgozók Országos Tanácsa 
1978. március 13-14-i plenárisán is többen óvatosan tiltakozni merészeltek emiatt. A 
főtitkár nem késett a megnyugtató válasszal: „Általában szorgalmazni kell, hogy az 
ab szolvens eket -  különösen a tanerőket, de az egészségügyi hálózatba és a mezőgaz
daságba kerülőket is — szülőhelyükre irányítsák és ne küldjék az ország, vagy a megye 
másik végébe. ”54 Az elkövetkező évek fejleményei azt mutatják, hogy a hatóságok 
éppen azt „szorgalmazták”, hogy a végzősök mind nagyobb hányadát száműzzék 
román vidékekre...

Az „egységes román társadalom” megvalósításához — a kisebbségi nyelveken folyó 
oktatás felszámolása mellett — meg kellett teremteni az „egységes szocialista román 
kultúrát” is, tehát a kisebbségek kultúráját föl kellett számolni. Ezt a célt szolgálta két, 
1974-ben kiadott törvény is: a 63. sz., a „nemzeti kulturális örökség”-ről szóló állami 
tulajdonba vett minden „történelmi-civilizációs” műkincset, régészeti emléket, míg a 
második elrendelte, hogy valamennyi egyházi-, vagy magánkézben lévő dokumentum 
az Országos Levéltári Alap tulajdonába megy át. Mindkét jogszabály elsősorban az 
erdélyi történelmi egyházakat sújtotta, hiszen már csak azok birtokában voltak külön
böző történelmi dokumentumok, műkincsek. (Erre a két törvényre hivatkozva a het
venes-nyolcvanas években számos történelmi műemléket, múzeumi műtárgyat 
„gyűjtöttek be” és jobb esetben valamelyik bukaresti közgyűjtemény állományát 
gyarapították velük, rosszabb esetben pedig előbb-utóbb megsemmisültek...)

A gazdaságpolitika és kisebbségpolitika összefüggései
Korábban említettük, hogy az önálló magyar gazdasági intézményrendszer döntő 

részét gyakorlatilag 1948-ra felszámolták. A magyar kisebbség gazdasági javaitól 
való teljes megfosztása azonban a kisipar, majd a hatvanas évek elején a magánföld
birtok döntő részének felszámolásával ért véget. A kisebbségi magyar társadalom a
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hatvanas évek elejétől a kommunizmus bukásáig -  némi túlzással -  az államnak 
maximálisan kiszolgáltatott alkalmazottak tömegéből állt.

A szélsőségesen központosított, sztálinista típusú román gazdaságpolitika 
alakulását azonban a kisebbségi (magyar-) kérdés is erőteljesen befolyásolta. Csak 
egyet tudunk érteni Magyar Bálinttal, aki tizennyolc évvel ezelőtt arra a 
következtetésre jutott a román gazdaságfejlődést elemző tanulmányában, miszerint: 
„A román nemzetiségi kérdés egyik lényegi vonása a nemzetiségellenes politika »zaj
talan« illeszkedése az »eredeti szocialista felhalmozás« mind függő -  1950-es évek 
eleji —, mind pedig későbbi, autonóm folyamatába. Sőt, a gazdaságpolitika és a 
nemzetiségpolitika számos vonatkozásban kifejezetten erősítette egymást... ”ss

Ami a mezőgazdaságot illeti, az erőszakos kollektivizálás végrehajtása sajátos 
problémákat vetett fel a Székelyföldön. Az itteni hegyvidéki területeken ugyanis szá
mos esetben csak azért létesültek kolhozok, mert a helyi pártvezetés „túl akarta liheg
ni” a központi tervelképzeléseket. Ennek következtében számos olyan területen is 
kollektiveket szerveztek, ahol eredetileg nem voltak betervezve szövetkezetek.56 Az 
erőszakos kollektivizálás befejezését követő évtizedben két jelenség figyelhető meg: 
egyfelől a székelyek lakta megyék nem tartoztak a kiemelten fejlesztett területekhez, 
ezért a román többségű megyékhez képest a lemaradásuk egyre fokozódott. (Ezen a 
téren annyi változás történt, hogy Kovászna megyében a nagyüzemi cukorrépa- és 
burgonyatermesztés növelése érdekében nagyobb beruházások történtek.) Másfelől a 
hatvanas-hetvenes években a magyar és a szomszédos román falvaknak külön-külön 
megvoltak a maguk szövetkezetei, a hetvenes évek végétől azonban egy központilag 
irányított centralizációs folyamat kezdődött el. A „kollektív-összevonásoknak” az lett 
az egyik következménye, hogy számos helyen a magyar falvak szövetkezeteit a szom
szédos román községekéhez csatolták, ami által a még maradék, lokális gazdasági 
erőforrástól is megfosztották az adott magyar közösséget.

A negyvenes évek végén elkezdett sztálinista típusú erőltetett iparosítás a hatvanas 
évek második felében is tovább folyt, csak a hangsúlyok helyeződtek át: a vas- és 
acélipar, gépgyártás stb. mellett a vegyipar és a könnyűipar fejlesztése került előtérbe. 
A dél-erdélyi ipari tengely néhány városa (Brassó, Lupény, Arad stb.) mindig is jelen
tős számú magyar lakossággal rendelkezett. A hatvanas-hetvenes évek fejlesztései is 
ebben a tengelyben voltak a legjelentősebbek, csakhogy az iparosodás előnyeit nem 
élvezhette a magyar kisebbség. A nagyobb technikai kultúrával rendelkező ma
gyarságot igyekeztek kizárni az iparosodásból, az urbanizáció útjait elzárták előlük. 
(1976-ban tovább szigorították a zárt városokba történő letelepedést.)

Mivel a hetvenes évek közepéig nem volt napirenden a Székelyföld fejlesztése, 
onnan kényszerből a közeli kisebb -  még „nyitott” — szász városokba áramlott a 
munkaerőfölösleg egy része, ahol a magyar lakosság aránya némileg megnőtt.57 A het
venes évek közepétől azonban a két székely megye (Hargita és Kovászna) a közpon
ti beruházásokból jelentősebb arányban részesedett, csakhogy Bukarestben szigorúan 
összehangolták az iskolafejlesztés és iparfejlesztés terveit: egy-egy gyár indításakor 
éppen végeztek a megfelelő román szakiskolások az erre kijelölt iskolában, és így az 
adott gyár mellé egész osztályokat telepítettek. Ami a magyar kisebbség által is lakott 
területeket illeti, azok egy része (Maros és Kolozs megyék) a hetvenes-nyolcvanas
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években továbbra is az országos átlagnál iparosodottabb volt. Csakhogy ezekben a 
megyékben szinte egyetlen iparközpontot sem hoztak létre, az újonnan alapított vál
lalatok központja legtöbbször Erdélyen kívül volt, részben emiatt pedig a partiumi 
vállalatoknak nem épülhettek ki a magyar-román határon átnyúló termelési kapcso
latai.

Az erőltetett iparosítással összefüggő irányított migráció következtében fölgyorsult 
az erdélyi városok románosítása is.58 Amíg az ötvenes-hatvanas években a Magyar 
(majd Maros-Magyar) Autonóm Tartományon kívül eső városok etnikai arculatát vál
toztatták meg, addig a hetvenes-nyolcvanas években sorra kerültek a Székelyföld 
kisebb városai is. Azok a román értelmiségiek, szakmunkások, akik hajlandóak voltak 
a zömében magyarok által lakott területekre költözni, rejtett javadalmazásban -  ún. 
áttelepedési segélyben -  részesültek. A hatvanas évektől a nyolcvanas évek végéig az 
eredetileg magyar többségű városokba költözött román népességről még annyit kell 
megjegyezni, hogy az ország különböző vidékeiről kerültek az adott településre. (Bár 
Vécsei Károly kutatásai azt mutatják, hogy a korábbinál becsűitekhez képest ala
csonyabb a Kárpátokon túlról származók aránya.59) Ez a heterogenitás részben azt 
eredményezte, hogy a rurális környezetből — korábban ismeretlen -  urbánus 
környezetbe került, részben alacsonyabb civilizációs szinttel, munkakultúrával ren
delkező „kolonialisták” képtelenek voltak (vagy nem is akartak) beilleszkedni az 
adott közösségbe. Gyökértelenségük miatt pedig könnyebben manipulálhatóak 
voltak, ezért a magyarellenes propaganda egyik legjobb befogadó közegévé váltak.60

A magyarellenes uszítás erősödése
Az erőszakos asszimilációs politika erősödésével megjelent a soviniszta, magyarel

lenes propaganda is.61 Eleinte (a hatvanas évek második felében) még nem a nyíltan 
uszító kiadványok a jellemzőek, hanem a történelmi szakmunkáknak álcázott propa
gandakiadványok. Ezek ugyanazokat a toposzokat tartalmazták, mint a hetvenes évek 
vége felé megjelent írások. Például Erdélyben egyedüli „autochton” nép a román; a 
honfoglaló magyarság egy nálánál magasabban fejlett román civilizációt talált 
Erdélyben; a magyarok ezer éven át elnyomták a mindenkor többségben lévő 
románokat stb. (Ezek a klisék Ceau?escu ekkori beszédeiben is megtalálhatóak.62) A 
különbség talán csak annyi, hogy a hatvanas évek végi, hetvenes évek eleji munkák
ban még némileg tompítottabban fogalmaztak a szerzők.

A hetvenes évek vége felé azonban megjelentek a nyíltan uszító írások, amelyekben 
a Pascu- Drágan-féle „történelmi iskola” tagjai durva hangnemben „tüzeltek” a ma
gyar kisebbséggel szemben. A rezsim perfídségét jól mutatja, hogy a magyar nyelvű 
országos lapok kénytelenek voltak átvenni a román sajtóból olyan szélsőséges, fasisz- 
toid szellemű írásokat is, mint Ion Spälätelu: Szent Bertalan hosszú éjszakája című 
kirohanását.63 Ugyancsak 1978-ban jelent meg a Teroarea horthysta in partea nord- 
esticá a Transilvaniei c. könyv, amely ismét felmelegítette az 1944. őszi vádakat, 
vagyis a magyar kisebbséget (legalábbis az észak-erdélyieket) kollektive fasiz
musban, horthyzmusban marasztalja el, az észak-erdélyi románság „szenvedéseit” 
pedig apokaliptikus méretűvé duzzasztja fel.
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A vasfüggöny ismét leereszkedik
Korábban már említettük, hogy a negyvenes évek végén-ötvenes évek első felében 

valóságos vasfüggöny húzódott a két „népi demokratikus” ország között, amely csak 
a hatvanas évek közepétől kezdett lassan átjárhatóvá válni. A normalizálódás azonban 
hamar megakadt. Az 1974. december 6-i, 225. sz. törvényrendelet ugyanis megtiltot
ta, hogy a külföldi állampolgárok (a közvetlen rokonok kivételével) megszállhas
sanak magánszemélyeknél. Ajogszabály megszegőit 5-15 ezer lej pénzbírsággal bün
tették, ami ebben az időben komoly összegnek számított. Két évvel később azonban 
ezt a törvényrendeletet olyképpen módosították, hogy a külföldi állampolgárságú, 
román származású személyeket kivonták a jogszabály hatálya alól. Ez a diszkrimi
natív törvény mutatta meg, hogy mi volt Bukarest igazi szándéka a jogszabály 
kiadásával: a nemzeti kisebbségek -  elsősorban a magyar kisebbség -  elszigetelése az 
anyaországtól.64

A hetvenes évek második felétől az útlevél-politika kapcsán (is) homlokegyenest 
ellenkező gyakorlatot folytatott Bukarest és Budapest: míg Romániában ismét szi
gorították a kiutazási lehetőségeket (magánutazásra csak kétévente adtak ki útlevelet), 
addig Magyarországon egyszerűsítették a szocialista országokba történő utazást. (A 
hetvenes évek végétől korlátlan számú kiutazást engedélyeztek a szocialista orszá
gokba.) A vasfüggöny -  Románia felől -  a nyolcvanas évek elejétől (a gazdasági 
nehézségek növekedésével párhuzamosan) fokozatosan leereszkedett: évről-évre 
kevesebb útlevelet adtak ki, a kishatárútlevéllel rendelkezők köre eleve korlátozott 
volt (a nagyobb határszéli városok lakossága nem részesülhetett ebben a ked
vezményben), a katonaköteleseknek -  főleg a még sorozás előtt állóknak -  egyre 
nehezebben adtak útlevelet, csakúgy, mint azoknak, akiknek a hozzátartozói 
valamikor „disszidáltak”. Másrészt a magyar-román határon egyre több „adminiszt
ratív” akadály nehezítette meg a beutazást a magyar állampolgárok számára.

A hetvenes évek végétől, nyolcvanas évek elejétől -  mintegy érzékeny 
barométerként jelezve egyrészt a lehűlő párt- és államközi kapcsolatokat, valamint a 
magyarellenes politika durvulását — mind sűrűbben fordult elő, hogy a román 
határőrizeti szervek -  valamilyen mondvacsinált indokkal -  megtagadták a magyar 
állampolgároktól a beutazást. Rendszeresen „vadásztak” a magyar nyelvű sajtóter
mékekre és könyvekre, amelyeket (elsősorban a történelmi tárgyúakat) tömegével 
kobozták el. (A sajtótermékek elkobzására a jogi alapot még 1974-ben teremtették 
meg, amikor is a sajtótörvény megtiltotta külföldi sajtó bevitelét „terjesztés” 
céljából.)

1983 novemberében aztán — az Erdélyi Magyar Hírügynökség információi szerint65 
— az is megesett, hogy fél napra lezárták a nagylaki és kürtösi határokat, minden beu
tazni szándékozó magyart pedig visszafordítottak...

A végső roham: a magyar kisebbség „virtuális eltüntetése”
Egy nyugati jelenkortörténész 1981-ben még úgy vélte, hogy Bukarest „nem koc

káztat meg nyers választ a kisebbségi tiltakozásokkal szemben, tartva a kellemetlen 
belföldi [?!] és külföldi reakcióktól... Ha „kellemetlen belföldi reakcióktól” nem is 
kellett tartani, az azonban észrevehető, hogy a nyolcvanas évek elejéig figyelembe
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vettek bizonyos külföldi (elsősorban washingtoni) reagálásokat. 1983-84 körül azon
ban a rezsim egyre merevebbé vált, korábbi taktikai rugalmasságát mintha elveszítette 
volna.67 A magyarellenes sovinizmus gyakorlatában a korábbiakhoz képest is 
agresszívebbé, stílusában durvábbá, türelmetlenebbé vált.

A rezsim ilyen irányú megváltozását több okkal is magyarázhatjuk. Egyfelől a belső 
helyzet mind rosszabbá vált. Az egyre növekvő gazdasági válság, az ellátás összeom
lása azt a veszélyt vetítette előre, hogy éhséglázadásokra kerülhet sor, esetleg máshol 
is megismétlődik az 1977-es Zsil-völgyi bányászsztrájk. Ilyen válsághelyzetben ter
mészetesen minden totalitárius rezsim a felgyülemlett indulatok más irányba történő 
levezetésére, bűnbakkeresésre törekszik. Mivel az „örök bűnbak”, a zsidóság addigra 
szinte teljesen „eltűnt” (kivándorolt) az országból, magától értetődő volt, hogy helyét 
a magyarság vette át a soviniszta propagandában. (Ez már csak azért is egyszerű volt, 
mivel a román tömegek a szinte évszázados soviniszta „agymosás” után meg voltak 
győződve a magyarság „történelmi bűnösségéről”...)

A pártvezetés helyzetét a belső válság növekedése mellett a megváltozott 
nemzetközi viszonyok is rontották. Helsinki után előtérbe került az emberi jogi 
dimenzió, a nyugati média mind nagyobb teret szentelt ennek a kérdésnek, ráadásul 
az ún. „etnikai reneszánsz” következtében a kisebbségi kérdések iránt is sokkal 
érzékenyebb lett a Nyugat, mint korábban. Márpedig mind az emberi jogok, mind a 
kisebbségi problematika terén Romániának évről évre rosszabb lett a híre.6“ Az ország 
egyébként is rossz megítélését pedig tovább rontotta a hetvenes évek végén 
bekövetkezett gazdasági-pénzügyi csőd.

Végül, de nem utolsósorban számításba kell venni egy szubjektív tényezőt is, ugyan
is minden totalitárius rendszerben a diktátorok személyiségi jegyei erőteljesen 
befolyásolják a rendszer politikájának alakulását. így volt ez Romániában is. Ion 
Pacepa szerint (aki „kémfőnökként” igazán közelről ismerte az ország vezetőjét) 
Ceau$escu mindig is fanatikus nacionalista volt, aki ,,a Romániában élő magyarokat 
utálta leginkább”.65 Nem csoda ezek után, ha érzékelvén a mindinkább sűrűsödő 
bajokat, a „Kárpátok géniusza” egyre agresszívebbé, türelmetlenebbé vált a magyar 
kisebbséggel szemben. Talán érezte, hogy az idő nem neki dolgozik, mert a nyolc
vanas években már nyoma sincs a korábbi taktikázó, kisebb részengedményekkel 
manipuláló politikájának. Ráadásul a napi ügyek alakításában egyre nagyobb 
befolyásra tett szert a „first lady”, Elena Ceau?escu, aki korlátoltabb, erőszakosabb 
volt a férjénél is. Több megbízható forrás szerint a magyarsággal szembeni politikát 
a nyolcvanas évek közepétől már az ún. „2. sz. iroda”, tehát Elena Ceau$escu határoz
ta meg, akiről köztudott volt a magyarsággal szembeni szinte zsigerinek mondható 
gyűlölet.

A gazdasági krízis számos tekintetben jobban sújtotta a magyar kisebbséget, mint a 
többségi románságot. Például a válság egyik tüneteként megjelent a munkanélküliség, 
ami -  helyszíni beszámolók szerint, melyeket természetesen hivatalos statisztikákkal 
nem lehet megerősíteni -  a magyar fiatalokat jóval nagyobb mértékben érintette, mint 
a románokat. Mivel a románságnak az erdélyi városokba történő betelepítése -  a gaz
dasági válság ellenére -  1989-ig töretlenül folyt tovább,™ természetesen a románokat 
részesítették előnyben a munkahelyek betöltésekor. (A munkanélküliség egyébként
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Romániában „ parazitizmusnak” minősült, és a 153/1970-es elnöki dekrétum büntette 
azt.) A hivatalosan el nem ismert munkanélküliség, a kilátástalanság -  a kisebbségi 
elnyomás mellett -  számos esetben vált okozójává a legális, vagy illegális kivándor
lásnak.

A gazdasági válság egy másik kísérőjelensége az volt, hogy az alkalmazottak szá
mos esetben a havi fizetésüknek csupán egy részét kapták meg, és a prémiumosztás 
is egyre ritkább lett. Az pedig, hogy ki kap prémiumot, illetve ki kapja meg a 
fizetésének nagyobb hányadát, az intézmény vezetőségére volt bízva -  amely ekkor 
már a legtöbb esetben a magyar többségű vidékeken is román volt. Az Erdélyi 
Magyar Hírügynökség helyszínen gyűjtött információi szerint mindezekben az 
esetekben ismételten a magyar alkalmazottak jártak roszabbul.

A nyolcvanas évek vége felé vált gyakorlattá az országosan kiemelt építkezésekre 
(a nemzeti megalománia olyan „emlékműveire”, mint a cemavodai atomerőmű, a 
bukaresti „Népek Háza” stb.) történő „besorozás”. Ez azt jelentette, hogy a „behívót” 
kapott személyt hónapokra elszakították családjától és sokszor elképesztő 
munkakörülmények között kellett dolgoznia. A „koncsentrára” történő „sorozás” mel
lett ugyanekkor már arra is volt példa, hogy munkások tömegeit családostól regáti 
ipari létesítményekhez vagy bányákhoz „vezényeltek”. Mivel pedig köztudott volt, 
hogy a magyar és a német szakmunkások, mérnökök megbízhatóbbak, jobb munkát 
végeznek mint a románok, ezek az intézkedések is a német mellett a magyar kisebb
séget sújtották.71

Ugyanebben az időben azonban már nem csak a felnőtteket „száműzték” lakóhe
lyüktől távoli munkahelyekre, hanem magyar gyermekeket is. 1988 őszén egész 
középiskolai osztályokat akartak a Kárpátokon túli megyékbe helyezni. (A magyarok 
helyébe román diákokat hoztak.) Ekkor Hargita megyéből kb. 1200-1400, Maros 
megyéből 1450, Kolozs megyéből pedig 1730 magyar diákot terveztek áthelyezni 
jórészt regáti, vagy legalábbis színromán erdélyi településekre.72 A cél nyilvánvaló 
volt: az otthoni magyar környezetükből kiszakított gyermekeket a román 
környezetben nyelvüktől, identitástudatuktól könyebben meg lehetett volna fosztani.73 
(Jól bizonyítja ezt a csángómagyar papok esete, akiket kiragadva otthoni 
környezetükből, a román papnevelő intézetekben őseik nyelvét elfelejtő, fanatikus 
magyarellenes papokká neveltek.) Amikor ez a fasisztoid terv a nyilvánosságra került, 
a felháborodás a magyar szülők részéről akkora lett, hogy az érintett Hargita 
megyeiek többsége megtagadta szülőföldje elhagyását -  csakhogy az „ellenszegülők” 
munkahelyet sem kaphattak és tovább sem tanulhattak. Hogy végül is ténylegesen 
hányán kerültek ki a regáti iskolákba és ott miként alakult a sorsuk, egyelőre nem 
ismerjük.

A gazdasági krízis fokozódásával, az élelmiszer-ellátás romlásával párhuzamosan a 
magyarellenes uszítás mind hangosabbá, vadabbá -  és rendszeresebbé vált. 1984-ben 
magyaml is kiadatták a nemzetiségi kiadóval, a Kriterionnal a hírhedetten soviniszta, 
hungarofób §tefan Pascu történész74 „tudományos” köntösbe csomagolt propagan
damunkáját (Mit jelent Erdély? Az erdélyi civilizáció a román civilizáció keretében), 
amely a korábbról ismert toposzokra épült. A magyarországi Erdély-kötet megje
lenése csak jó ürügy volt a magyarellenes hisztéria további fokozásához. A napi pro
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pagandában a fékevesztett magyarellenes uszítás újabb hulláma kezdődött el, amely 
azonban ezután nem csillapodott, hanem 1989 decemberéig szinte megszakítás nélkül 
harsogott. Läncränjan könyvének (Cuvínt despre Transilvania) 1983-as megjelenése 
után75 sorozatban adták ki a szélsőségesen soviniszta, fasisztoid szellemben írott 
könyveket, cikkeket.76 (A durva atmoszférát talán elég, ha a temesvári Orizont c. lap 
1987-ben megjelent egyik kirohanásából vett részlettel ábrázoljuk: „a magyarok, ez 
a vad ázsiai nép még a mai napig sem emelkedett a civilizációnak arra a fokára, hogy 
kiérdemelje akár csak az Alföldet. ”77

A cikkeket, könyveket ráadásul nem csak románul (és nyugati nyelveken!) jelentet
ték meg, hanem egy részüket magyarul is.78 Mindezzel szerintünk Bukarestnek aligha 
lehetett más célja, mint az erdélyi magyar társadalom provokálása, tűrőképességének 
„tesztelése”.

A rezsim türelmetlenségét a magyar oktatás helyzetének gyors romlása is jól mutat
ja. A csak magyarul oktató középiskolák mindenhol megszűntek, az iskolák 
tagozatosítását pedig sok helyen a magyar tagozat lassú leépítése követte, hogy végül 
az utolsó magyar osztályok is megszűnjenek. A nyolcvanas évek közepén a 
Bánságban, a Mezőség több olyan nagyobb településén, ahol magyar lakosság is élt, 
nem működött egy magyar osztály sem. Ekkor már a Székelyföldön is megkezdődött 
a románosítás. 1984-ben új megyei párttitkárt és főtanfelügyelőt neveztek ki Hargita 
megyébe, mind a kettő hírhedetten soviniszta román volt.79 Tevékenységük 
következtében 1989 őszére a 80%-os magyar többségű megyében a magyar nyelvű 
középfokú oktatás szinte teljesen eltűnt. (Hasonló történt Kovászna megyében is.) A 
megmaradt magyar osztályokba tömegesen neveztek ki magyarul nem tudó román 
tanárokat -  ami által illuzórikussá vált az ott folyó magyar oktatás.

Az értelmiségi utánpótlás a kritikus szintre zuhant. Bár óriási hiány volt például 
magyar orvosokból, középiskolai tanárokból, ennek ellenére egyre kevesebb hallgatót 
vettek fel. (A marosvásárhelyi orvosira felvett magyar diákok száma 1980 és 89 közt 
több, mint a negyedére zuhant vissza!) A román vidékekre történő kihelyezés is szinte 
általánossá vált. Már nem csak a végzős orvostanhallgatók nagy részét szórták szét a 
román vidékeken,80 hanem a fdológián végzetteket is. 1985-ben például a magyar 
nyelv-idegen nyelv szakosok közül csak 5-öt helyeztek Erdélybe, 16-ot pedig külön
böző regáti megyékbe -  miközben a román végzősök 70%-a Erdélyben maradhatott. 
Ez a durva diszkrimináció annyira felháborította az érintetteket, hogy többen megta
gadták a kijelölt munkahely elfoglalását. Ekkor történt meg először, hogy magyar 
értelmiségiek egy csoportja szervezetten tiltakozott a kihelyezési gyakorlat ellen.

Egyébként az utolsó fél évtizedben a rezsim egyre keményebben lépett fel a ma
gyar értelmiséggel szemben is. Mivel Bukarestben tisztában voltak vele, hogy egy 
közösséget manipulálható tömeggé akkor lehet degradálni, ha megfosztják elit 
értelmiségétől, a nyolcvanas évek közepén azt a taktikát választották, hogy a 
kérvényezők nagy része megkapta kivándorló útlevelét (vagy a turista útlevelét -  
abban a reményben, hogy úgyis külföldön marad). így távozhatott Magyarországra az 
Ellenpontok c. szamizdat folyóirat szerkesztőinek, szerzőinek és az illegális Limes
körhöz tartozók nagy része. (A nyolcvanas években mintegy félszáz író, költő, 
újságíró, szerkesztő, több tucat színész, zeneszerző, képzőművész telepedett át.) Akik
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nem voltak hajlandók távozni, ráadásul továbbra is „államellenes, nacionalista” stb. 
tevékenységet fejtettek ki, azokat rendszeresen zaklatták, 1983-84 fordulóján 
többeket letartóztattak. A Securitate több embert öngyilkosságba kényszerített vagy 
meggyilkolt. (Az állambiztonság áldozatai közé sorolható többek közt Pálfy Géza 
katolikus és Hadházy Iván evangélikus lelkész, valamint Visky Árpád színész is.) 
1988-ban már a Magyar Népköztársaság nagykövete, Szűts Pál is kénytelen volt 
megállapítani: „egyre inkább úgy tűnik, hogy a román vezetés hadjáratot indított a 
magyar értelmiségiek ellen. ”81

A bukaresti pártvezetés 1984 végén a nyelvpolitikában újabb fordulatra szánta el 
magát. Az addig használt „nemzetiségre való különbség nélkül”, és „a haza összes 
honpolgára”, „együtt lakó nemzetiségek” stb. kifejezéseket fölváltotta a „magyar 
nemzetiségű román dolgozók” kifejezés.82 Ez szerintünk egy igen jelentős lépésnek 
tekinthető: ezzel a kifejezéssel a pártvezetés a magyar nemzeti kisebbséget meg
próbálta mintegy „virtuálisan eltüntetni”. 1985-től lassan általánossá válik a kifejezés 
használata. (1988-ban -  Gere Mihály elnöksége idején -  a Magyar Dolgozók 
Országos Tanácsa nevét is megváltoztatták: „Magyar Nemzetiségű Román Dolgozók 
Tanácsa” lett az új elnevezése.) Hogy miként fogadhatta az erdélyi magyar értelmiség 
a „románná válását”, arra jó példa Bíró Gáspár (a Limes-kör Sepsiszentgyörgyről 
kitelepedett tagja) kifakadása: „Ezpéldátlan az 1945 utáni korszakot illetően: voltunk 
kisebbségek, nemzetiségek, együttlakók, együttélők, de most rá kell jöjjünk, hogy 
tulajdonképpen románok vagyunk! ”83

Miután „virtuálisan eltüntették” a magyar kisebbséget, múltját is végképp el kellett 
tüntetni. Bár már a hetvenes években több — korábban magyar többségű — erdélyi 
város történelmi magját megcsonkították, a nyolcvanas években számos példa mutat
ta, hogy a hatóságok tudatosan igyekeztek a magyar és a német műemlékeket 
elpusztítani.84 A városrombolást a tervek szerint a nyolcvanas évek végén a falurom
bolás követte volna. A „településrendezésnek” nevezett programot Ceau§escu a nyil
vánosság előtt többek közt azzal indokolta, hogy így akarják növelni az országban a 
vetésterületet, ám a nyilvánosságra nem hozott másik cél az volt, hogy ezáltal 
eltüntessék a magyar, valamint német többségű és arculatú települések nagy részét. 
(Ez ismét a beolvasztás felgyorsítását tette volna lehetővé, hiszen az ősi 
környezetéből kiszakított, idegen -  esetleg többségi -  környezetbe telepített népesség 
nyilvánvalóan kevésbé tud ellentállni az asszimilációs nyomásnak.)

A falvak fizikai megsemmisítését megelőzte a szimbolikus megsemmisítésük, 
ugyanis 1988 áprilisától a romániai települések neveit a nemzetiségi sajtóban csak 
románul lehetett leírni. Ez a rendelet ekkor már jórészt csupán a magyar (német, 
szerb-horvát stb.) nyelvű sajtót érintette, mivel 1985-ben a bukaresti TV és a vidéki 
rádióstúdiók nemzetiségi nyelvű adásait — „takarékosságra” való hivatkozással — 
megszüntették, magukat a vidéki stúdiókat is felszámolták. (A „kényszerű 
takarékossági” lépést hosszú távra tervezték, s ezt az is mutatta, hogy az alkalmazot
tak döntő részét elbocsátották és a hangarchívumok jó részét megsemmisítették.)

A magyarellenes hadjárat és az általános nyomor miatt a nyolcvanas évtized 
közepétől egyre nagyobb számban választották a legális kitelepedés (családe
gyesítés), vagy az illegális menekülés útját Romániából.85 A „zöldhatáron” történő
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szökés azonban veszélyessé vált, mivel -  akárcsak a negyvenes évek végén — a 
határőrök ismét használták fegyvereiket a menekülőkkel szemben. (Meg kell jegyez
zük, hogy a magyar hatóságok eleinte meglehetősen ambivalensen viselkedtek az 
erdélyi menekültekkel szemben. Úgy tűnik, egyes politikusok -  a pártvezetés 
„keményvonalasai” -  a szomszédsági kapcsolatok oltárán lelki ismeretfurdalás nélkül 
feláldozták volna a magyar kisebbséget, ám a magyarországi társadalomban ekkor 
meglévő széleskörű szolidaritás nem tette lehetővé, hogy nyíltan és tömegesen vissza
adják a menekülteket Romániának.)

Részben a menekültek befogadása, részben az Erdély-kötet kapcsán felerősödő 
Magyarország-ellenes kampány miatt Budapest és Bukarest viszonya annyira 
megromlott, hogy szinte a hidegháborús éveket idézte föl. A kapcsolatok megrom
lását az is jól mutatta, hogy Kádár -  bár Ceau§escu többször is üzente: szeretne vele 
tárgyalni -, nem látta értelmét, hogy megismételjék az 1977-es találkozót. Amikor 
aztán utóda, Grósz Károly 1988 szeptemberében Aradon mégis találkozott 
Ceauíjescuval, az első napon süketek párbeszéde folyt a tárgyalófelek közt, majd más
nap Grósz minden kérdésben elfogadta román partnere álláspontját. Ceau§escu 
diplomáciai győzelme után azonban a kapcsolatok csak nem akartak érdemlegesen 
javulni.

Részben a rossz párt- és államközi kapcsolatoknak, részben pedig a magyarellenes 
hisztériának volt a következménye, hogy a nyolcvanas évek közepétől több esetben 
tömegesen fordították vissza a magyar-román határról a beutazni kívánó magyar 
állampolgárokat. (1985 első felében háromezer magyar állampolgárt akadályoztak 
meg különféle ürügyekkel abban, hogy belépjenek az ország területére.) 1988 július 
utolsó napjaiban, a budapesti százezres Ceau^escu-ellenes tüntetés megtorlásaként a 
román vezetés -  az európai diplomácia 1945 utáni történetében egyedülálló módon -  
a kolozsvári magyar konzulátust önkényesen bezáratta és a konzulnak 48 órán belül 
el kellett hagynia az országot. A tüntetést követő mintegy három-négy napon 
keresztül gyakorlatilag senkit sem engedtek be Magyarországról Romániába. Ehhez 
hasonló határzár legközelebb az 1989. december 16-át követő hat napban volt a ma
gyar-román határon...

A Ceauíjescu-rezsim szerencsére nem tudta maradéktalanul megvalósítani terveit, 
mert 1989 decemberében megbukott. Akkor néhány pillanatig úgy tűnt, mintha az új 
román vezetés valóban szakítani akarna a hetven éve folytatott magyarellenes poli
tikával. Néhány hét elteltével azonban kiderült, a stratégia változatlan, csupán a tak
tikában történt módosulás...

*

Majd’ fél évszázad romániai magyarságpolitikájának vázlatos áttekintése után úgy 
gondoljuk, nem lehet nem észrevenni: az Antonescu-féle fasiszta rezsim bukásától a 
nacionálkommunista Ceau$escu-rezsim bukásáig tartó évtizedekben a különböző 
politikai vezetőcsoportok sohasem adták fel azt a Nagy-Románia megteremtése óta 
dédelgetett stratégiai tervet, hogy -  Franciaország mintájára -  egységes („homogén”) 
nemzetállamot hozzanak létre. A különböző periódusok politikai gyakorlata közt 
csupán az a különbség, hogy míg ’44 őszén és a 80-as évek második felében a 
történelmi pártok vezetői, illetve Ceau§escu meglehetősen nyíltan fogalmazzák meg



Vincze Gábor 74 Magyar-román múlt

stratégiai céljukat, addig egyes időszakokban vagy tényleges (Groza idején), vagy lát
szólagos engedményekkel álcázzák az eredeti célkitűzést. Az ilyen időszakokban is 
csupán arról van szó, hogy bizonyos külső és/vagy belső tényezők miatt taktikát 
módosítanak — azért, hogy a stratégia változatlan maradhasson. (1945-47 közt csupán 
némi kényszerű visszalépés történik, időleges meghátrálás, abból a célból, hogy 
Erdély birtoklása ne kerüljön veszélybe.)

Ami pedig a „magyarkérdést” illeti, csak részben tudunk egyetérteni azon nyugati 
és magyarországi szakértők, értelmiségiek álláspontjával, miszerint az elmúlt nyolc
van évben a magyar-román kapcsolatok rosszra fordulását mindig a politikai elitek 
manipulativ, soviniszta propagandája okozta, és ha „fölülről” nem uszítanák egymás
ra a két népet, az békésen megférne egymás mellett. Nem feledkezhetünk el ugyanis 
arról, hogy az államnemzetben gondolkodó román társadalom döntő része meg 
volt/van róla győződve, hogy a magyar (és amíg „tényező” volt, a zsidó, a német, az 
orosz) kisebbség virtuálisan ötödik hadoszlop az országban. Az évszázados „agy
mosás” következtében szilárdan hitték/hiszik, hogy a kisebbség (főleg az „örök irre
denta” magyar!) destabilizáló tényező, mert ahelyett, hogy önként beolvadna, vagy 
kivándorolna az országból, folyton elégedetlenkedik, és „privilégiumokat” követel 
magának. Ráadásul a „létező szocializmus” időszakában (és úgy tűnik, részben nap
jainkban is) úgy a társadalom nagy többsége, mint a politikai elit szilárdan meg volt 
győződve arról, hogy „Romániában tulajdonképpen nincsen nemzetiségi kérdés, 
nincsen semmi valós ok a magyarság elégedetlenségére -  azt valójában (ügynökei, a 
romániai magyar nacionalisták révén, részben titkos hálózata útján, részben nyugati 
kerülő úton) Magyarország szítja -  lényegében azért, mert távlatilag nem mondott le 
Erdélyről, és mert szovjet megbízásból belpolitikai nyugtalanságot igyekszik szítani 
Romániában. ”86

Tehát nem túlzás azt állítani, hogy Románia magyarságpolitikájának alakulására 
irracionális tényezők is hatnak, ennek vizsgálata azonban már nem a kisebbségpoli
tikával foglalkozó történész, hanem a társadalompszichológus feladata lenne...
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Jegyzetek:
1. Tisztában vagyunk azzal, hogy témánk feldolgozása -  román levéltári források hiányában 

-  egyelőre csak vázlatos lehet. Emellett azonban úgy véljük, hogy a jelenleg rendelkezésre 
álló források jó kiinduló alapot nyújthatnak a további kutatásokhoz.

2. Több szerzőnél is tapasztalhatjuk, hogy tanulmányuk címe szerint a román nemzetiség
politikával foglalkoznak, ám ha figyelmesebben megnézzük a dolgozatukat, szinte 
kizárólag a magyar kisebbséggel kapcsolatos politikát ismertetik. (Lásd többek közt: 
Lipcsey Ildikó: A román nemzetiségpolitika négy évtizede. Külpolitika, 1989. 2. sz., 
valamint Fülöp Mihály: Románia nemzetiségi politikája. Budapest, 1982. Magyar Külügyi 
Intézet, gépelt kézirat. A szerző tulajdonában.) Itt jegyezzük meg, hogy a román 
történészek által az utóbbi években publikált, és eddig megismert különböző tanulmányok, 
forrásközlések alapján úgy tűnik, hogy Romániában a jelenkorkutatás erőteljesen poli
tikatörténet-centrikus (főleg az 1945 előtti KRP, illetve az 1945 utáni RKP problematiká
ja, vagy a Ceau$escu-korszak különböző kérdései foglalkoztatják), a kisebbségpolitikával 
érdemben nem foglalkoznak. Ritka kivételnek tekinthető Virgil Täräu Probléma nationalá 
in politico Partidului Comunist Román in anii 1944-1946. Considerafii preliminare c. 
tanulmánya (amely a kolozsvári Történeti Intézet 1997-es évkönyvében jelent meg). A 
tanulmány szemléletét azonban jól tükrözi a címválasztás is: a „nemzeti (!) kérdést” vizs
gálja az RKP politikájában...

3. Az 1930-as népszámlálás szerint az ország összlakosságának kerekítve 7%-a magyar, 4—4%-a 
zsidó, ill. német, 3%-a ukrán, 2%-a bolgár nemzetiségű volt.

4. Meg kívánjuk jegyezni, hogy Bukarest az általunk tárgyalt időszakban többször is olyan 
politikát folytat egy-egy nemzeti kisebbséggel szemben, amely igencsak különbözik a töb
biekétől. Például miközben a magyarok számára „autonóm tartományt” létesítenek, azalatt 
a Barágánba telepítik a bánáti szerbeket és horvátokat. Vagy miközben a zsidókat és néme
teket a hetvenes években „fejpénzért” kiengedik az országból, addig a magyarok részéről 
beadott „családegyesítési” kérelmek nagy részét elutasítják...
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5. Felelős politikusok „elszólásaiból” az is kiderül, hogy ha lehetőség lett volna rá (vagyis 
Moszkva jóváhagyta volna, mint a csehek esetében), a magyarság kollektív kitelepítésétől 
sem riadtak volna vissza. (Lásd például Ionéi Pop „észak-erdélyi kormánybiztos”-nak a 
bukaresti Curierul 1944. október 20-i számában megjelent interjúját.)

6. Vő. Fehér Könyv az 1944 őszi magyarellenes atrocitásokról. (Szerk.: Gáli Mária, Imreh 
Ferenc), Kolozsvár, 1995. (A volt vasgárdistákból, észak-erdélyi menekültekből, büntetett 
előéletű személyekből álló önkéntes csapatok -  „gärzi de voluntari” — egymástól 
függetlenül, de a román hadvezetés tudtával, sőt támogatásával tevékenykedtek. A Iuliu 
Maniu nevét viselő, Gavril Olteanu-vezette alakulat mintegy hatszáz tagból állt és hivata
losan „náci és horthysta partizánokra” vadászott.)

7. Gh. Vlädescu-Räcoasa kisebbségügyi miniszter ezt a problémát úgy fogalmazta meg a 
Tribuna Poporului c. lapnak adott interjúban, hogy „Románia az eljövendő béketárgyalá
sokon nem jelentkezhetikfellázadt kisebbségekkel”.

8. 1944 őszétől nem beszélhetünk független magyar sajtóról. 1944 őszén csak a magyar 
baloldal (a kommunisták-vezette Magyar Népi Szövetség, illetve az RKP és az RSZDP 
magyar csoportjai) kapott lapindítási engedélyt. Ezek mindnyájan meglehetősen kritikát
lanul viszonyultak a Groza-kormányhoz, amikor pedig a kolozsvári szociáldemokrata 
Erdély olykor kritikusabb írásokat merészelt leközölni, közbelépett a cenzúra...

9. A kortársak és a kérdéssel foglalkozó történészek egy része szerint a határkérdés már akkor 
eldőlt Románia javára, amikor nem sikerült az 1944. október 15-i budapesti „kiugrás”. Ez 
részben igaz, mivel ezután a Szovjetunió határozottan Bukarest pártján állott a 
magyar-román határvita kapcsán. Csakhogy ennek ellenére a román vezetés — sőt, a román 
közvélemény jó része! -  komolyan tartott attól, hogy a Külügyminiszterek Tanácsa mégis 
elfogad egy bizonyos mértékű határkorrekciót Magyarország javára. Szerintünk ez a 
ténylegesen meglévő félelem volt az egyik legerősebb motiváló tényező 1945—46-ban a 
„magyarkérdés” kezelésében.

10. Magyar Országos Levéltár Jelenkori Gyűjtemény (MÓL) Külügyminisztérium 
Békeelőkészítő Osztály iratai, (KüM BéO) XIX-J-1-a, 63. doboz, IV-150 tétel, 720/Bé.-1946.

11. Igen jellemző az a korabeli román vélemény, miszerint: „ Romániában akkor lesz demokrá
cia, ha minden magyar Magyarországra és minden zsidó Palesztinába távozik. ”

12. Egy 1945. őszi jelentés többek között arról számol be, hogy „Kolozsvár városába egy 
hónap leforgása alatt 5000 egyetemi hallgatót, 8000 középiskolai tanulót és 3000 egyete
mi és közszolgálati alkalmazottat tűzön-vízen [keresztül] betelepítettek... " (A románosítás 
következtében amíg 1944 végén 10 000 román élt Kolozsvárott, addig 1948-ban már 47 000!) A 
jelentés lelőhelye: MÓL KüM BéO, XIX-J-1-a, 63. doboz, 1V-142. 40.550/BÓ.-1945.

13. A román minisztertanács I/97/456/VIII. sz., a belügy- és a nemzetiségügyi minisztérium 
számára kiadott utasítása elrendelte, hogy a két minisztérium alá rendelt összes végrehajtó 
szerv vezetője: „a jelenleg román közigazgatás alatt élő összes magyar nemzetiségeket 
utasítsa ki. ” (A politikai helyzet szerencsére nem tette lehetővé az utasítás végrehajtását.) 
MÓL KüM BéO, XIX-J-1-a, 61. doboz, IV-144. tétel, 54/res/Bé.-1945.

14. Mindezekről a kérdésekről bővebben lásd a Magyar Kisebbség 1996. 4. számában (Az 
1945-ös erdélyi földreform a Groza-kormány kisebbségpolitikájának tükrében), a Valóság 
1998. 3. számában (Az erdélyi magyar szövetkezetek sorsa a második világháború után) és 
a Magyar Kisebbség 1998. 3—4. számában (Magyar vagyok román kézen) megjelent tanul
mányunkat.

15. MÓL KüM BéO XlX-J-l-a, 62. doboz, 1V-146. tétel, 1107/Bé./l946.
16. Azt, hogy a magyar egyetem milyen fontos szerepet játszik a román propagandában, a 

Bolyai professzorai is jól tudták, éppen ezért joggal háborogtak azon, hogy a kormány 
egyre csak ígérgeti az átalakításokhoz szükséges 2 milliárd lej kifizetését... Bővebben lásd:
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Erdély magyar egyeteme 1944-1949. II. kötet. (Gyűjt., szerk.: Lázok János — Vincze 
Gábor) Marosvásárhely, 1998., 139.

17. Gh. Vlädescu-Räcoasa ezt úgy fogalmazta meg, hogy: „A kisebbségi meghatározás 
lefokozó, alacsonyabbrendüséget feltüntető tartalmú. Romániában egy magyar, német, bol
gár, rutén stb. [nemzetiségű] állampolgár semmilyen értelemben sem lehet kisebbségi. 
Egyszerűen csak állampolgár lehet valamennyi olyan jog és kötelesség birtokában, ame
lyet az ország államszervezete magával hoz. A magyarok, bolgárok, németek stb. csak sta
tisztikai szempontból jelentenek kisebbséget... ” (Románia Liberó, 1944. november 18.)

18. Azért akadtak kivételek is. Vigh Károly marosvásárhelyi publicista eképp bírálja a Szabad 
Szó 1945. február 11-i számában a nemzetiségi statútumot: „A Szabályzat elnevezésében is, 
és a Szabályzatban is megszünteti a kisebbség elnevezést. De hát változtat-e ez a kisebbsé
gi helyzeten? [...] A román nemzetiségi szabályzatból megtudhatjuk, hogy ki a kisebbségi. 
Az, aki akkor is kisebbségben van, ha véletlenül számszerű többségben van. Ezt a kisebb
ségi állapotot törvényesíti a román »nemzetiségi« szabályzat. ”

19. Az „alminisztérium” feladatköre a következő volt: a nemzeti kisebbségek „életmegnyil
vánulásaiból fakadó kérdések” tanulmányozása; ezeknek a kérdéseknek -  a Nemzetiségi 
Statútum elveinek megfelelő -  megoldása; a nemzeti kisebbségekre vonatkozó 
intézkedések ellenőrzése és felügyelete. Vő.: A nemzetiségi politika három éve a 
demokratikus Romániában. Bukarest, 1948. A nemzetiségi minisztérium [sic!] kiadása, 4.

20. A fenti propagandakiadvány e három politikust úgy említi, mint akik ,,következetesen 
kezdeményezték, irányították és ellenőrizték az összes állampolgárok jogegyenlőségének 
gyakorlati biztosítását. ” lm., 12.

21. Sülé Andrea: A Román Kommunista Párt nemzetiségpolitikája a pártdokumentumok 
tükrében. In: Jelentések a határon túli magyar kisebbségek helyzetéről. Budapest, 1988. 
Medvetánc Könyvek, 139.

22. Ez utóbbi természetesen nem a magyar (vagy német) kisebbség ellen irányult, mégis a két 
kisebbséget érintette legsúlyosabban, hiszen köztük volt a legnagyobb a komolyabb va
gyonnal, magántőkével rendelkezők aránya.

23. A városok elrománosítására álljon itt néhány példa: Kolozsvár lakosságának 1941-ben 
még 88%-a, míg 1948-ban csupán 58%-a; Marosvásárhely lakosságának 1941-ben még 
94%-a, míg 1948-ban csupán 74%-a; Nagyvárad lakosságának 1941-ben még 92%-a, 
1948-ban csupán 64%-a; Szatmárnémeti lakosságának 1941-ben még 92%-a, míg 1948- 
ban csupán 66%-a magyar nemzetiségű. Forrás: Erdély településeinek népessége 
nemzetiség szerint (1930-1992). Budapest, KSH 1996. (Saját számításunk.)

24. Egy 1948. december 21 -i bukaresti követségi jelentésben már az olvasható, hogy: „ román 
részről a leghatározottabb ellenállásba ütközött még a családtagok és a visszahonosítot
tak" Romániába történő beutazása is. (MÓL Román TŰK XIX-J-1-j, 18. doboz, 16/b 
csomó, 039-48.)

25. A Román Népköztársaság Alkotmány-tervezete. H. é. n. [Bukarest, 1948], a Népi 
Demokrácia Frontja kiadása, 25. szakasz.

26. Népújság, 1949. május 21.
27. Romániai Magyar Szó, 1948. december 15.
28. Volt azonban egy figyelemre méltó különbség. A ’48-as alkotmányban nem tértek ki külön 

a bírósági eljárás nyelvére, míg az ’52-esben leszögezik, hogy annak nyelve a román, de 
„a nem román nemzetiségű lakosság” lakta tartományokban és rajonokban „biztosítva van” 
az illető lakosság anyanyelvhasználata. (A kisebbségek nyelvhasználata az ötvenes évek 
végétől, hatvanas évek elejétől egyre kevésbé érvényesülhetett a bírósági gyakorlatban.)

29. Bővebben lásd a Változás a Román Munkáspárt magyarságpolitikájában: a kolozsvári
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magyar nyelvű felsőoktatás felmorzsolása (1950-1959) c. tanulmányunkban. Korunk,
1997. 4. sz., 70-82.

30. A nyilvánosság előtt Gheorghiu-Dej az 1952. áprilisi tanító-kongresszuson használta 
először a „nemzeti kisebbség” kifejezést. Az 1948-as alkotmányban is még az „együttélő 
nemzetiség” olvasható, míg az 1952-esben már a „nemzeti kisebbség” fogalma.

31. MÓL Román TŰK, XlX-J-l-j, 18. doboz, 16/b csomó, 171 /szig.biz./l952.
32. 1956 őszén megszűnt az összes (négy), addig önálló magyar pedagógiai líceum 

(tanítóképző) is, csupán öt tagozaton képeztek magyar tanítókat. Vö: Invätämintul de toate 
gradele in limbile minoritätilor nafionale dupä limba de predare in anii §colare 
1955/56-1958/59. Anuarul statistic R. R R. 1959. Bucure^ti, 1959.

33. MÓL MDP-MSZMP-iratok osztálya, az MSZMP KB Külpolitikai Osztálya iratai, 288. 
fond, 32/1959/5. ő. e., 80.

34. MÓL MDP-MSZMP-iratok osztálya, 288. fond, 32/1958/8. ő. e., 213-218.
35. Az ötvenes évek elején kibontakozó nacionalista kisebbség- és oktatáspolitika távlati 

következményei másfél évtizeddel később, az 1966-os népszámlálás adataiból is kimu
tathatóak. Minden ezer, 12. életévét betöltött román állampolgárra 22 diplomás jutott, ma
gyarra viszont csak 15.

36. Figyelemre méltó ugyanakkor, hogy a bukaresti Meridiane kiadónál 1968-ban magyarul is 
megjelent Constantin C. Giurescu: „Erdély a román nép történelmében ” című könyvében 
is csupán románul szerepelnek az erdélyi helységnevek...

37. MÓL Román TŰK, XlX-J-l-j, 18. doboz, 16/b csomó, sz. n.
38. MÓL MDP-MSZMP-iratok osztálya, 288. fond, 32/1965/22. ő. e., 19.
39. MÓL Román TŰK XIX-J-1-j, 18. doboz, 16/b csomó, 004538/1967.
40. Bővebben lásd: Gagyi József: Az új elit a Székelyföldön. Hargita megyei változások 1968 

után. Társadalmi Szemle, 1997. 4. sz. és Szabó Katalin: Megyecsinálók. Székelyföld, 1998. 
február.

4L MÓL Román TŰK, XIX-J-1-j, 18. doboz, 16/b csomó, 00569/10.
42. Románia a szocialista építés kiteljesedése útján. Bukarest, Politikai Könyvkiadó, 1969., 634.
43. Nicolae Ceau$escu: Beszéd a Magyar Nemzetiségű Dolgozók Országos Tanácsának 

plenáris ülésén, 1971. március 12. Bukarest, Politikai Könyvkiadó, 1971. 21. és 25.
44. 1971 őszén -  a magyar lapok tanúsága szerint -  a romániai magyar sajtóban „eltűnt” mint

egy -  húsz-huszonöt magyar helységnév. Olyan helységnevek használata vált tilossá, mint 
például Aranyosgyéres-Címpia Turzii, Dicsőszentmárton—TTrnäveni, Maros-
vécs-Brincovene$ti, Tordaszentlászló -Sävadis 1 a stb. Egyes feltételezések szerint ezzel 
talán fokozatosan hozzá akarták szoktatni a romániai magyar olvasót a helységnevek 
kizárólagos román használatához...

45. Nicolae Ceau§escu: Beszéd a magyar és német nemzetiségű dolgozók tanácsainak együttes 
ülésén, 1974. április 5., Bukarest, Politikai Könyvkiadó, 1974. 12-14.

46. Egyetlen kivétel talán csak Ion Vinte/Vincze János lehet, aki magyar származása ellenére 
páratlan karriert futott be: 1944 előtt az illegális kommunista párt Brassó tartományi 
titkára, 1947-48-ban magyarországi követ, majd több miniszteri posztot is betölt, az 
ötvenes években az állambiztonság altábornagya, 1960-69 közt az RKP szűkkörű pártkol
légiumának tagja, a nyolcvanas évekig Ceau§escu első számú nemzetiségpolitikai tanács
adója, míg végül a Magyar Nemzetiségű Román Dolgozók Tanácsának alelnökeként fejezi 
be aktív pályáját.

47. Előre, 1971. július 8.
48. Előre, 1971. július 13.
49. Ezt aztán egyre sűrűbben ismételgette, hozzátéve még a „közeledés” kulcsfogalmát, ami -  

bár valószínűleg akkoriban csak keveseknek tűnt fel — az erőltetett asszimiláció eufemizált
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változata volt, hiszen a „közeledést” csak egyoldalú folyamatnak képzelték — vagyis a 
kisebbségek „közeledve” beolvadnak a többségi népbe.

50. A Román Kommunista Párt Országos Konferenciája 1972. július 19-21. Bukarest, 1972. 
Politikai Könyvkiadó, 12.

51. A hetvenes évekből még több esetet ismerünk, amikor a szülők ellenállása miatt sikerült a 
magyar osztályokat megmenteni. A nyolcvanas évek terrorja közepette ilyen jellegű 
ellenállásra csak a legritkább estben került sor...

52. A magyar végzősök tömegével román vidékekre történő kihelyezésére már a hetvenes évek 
elején is volt példa! Például a marosvásárhelyi Pedagógiai Főiskola magyar tagozatán az 
1971/72-es tanév végén a matematika, fizika és kémia szakokon végzettek nagy részét a 
Regátba helyezték ki.

53. 1972-1977 közt a marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Intézet magyar végzőseinek 
40%-át a moldvai Bacáu, Neamti és Botolani megyékbe helyezték. Forrás: A marosvásárhe
lyi orvosi és gyógyszerészképzés 50 éve. Budapest, Teleki László Alapítvány, é. n., 301.

54. Románia Szocialista Köztársaság magyar és német nemzetiségű dolgozói tanácsainak 
plénumái 1978. március 13-14. Bukarest, 1978. Politikai Könyvkiadó, 19.

55. Magyar Bálint: Hipotézisek a második világháborút követő román és bulgár gazdaságfej
lődés összehasonlító tanulmányozásához. MTA Világgazdasági Kutató Intézete, 1980. 
január, gépelt kézirat, 92. (A szerző tulajdonában.)

56. A székely származású Luka László/Vasile Luca ellen (aki a pártvezetés egyik erős embere 
volt a letartóztatásáig) 1952-ben az volt az egyik vád, hogy ellenezte a hegyes-völgyes 
Székelyföldön kollektivek létrehozását.

57. Miközben Csíkszeredában vagy Sepsiszentgyörgyön 1956 és 1977 közt csökkent a ma
gyar lakosság aránya, azonközben Segesváron 14-ről 18%-ra nőtt, száma mintegy meg
duplázódott (2900-ról 5900-ra nőtt). Forrás: Az erdélyi települések népessége nemzetiség 
szerint (1930-1992). Budapest, KSH, 1996.

58. A nagyobb észak-erdélyi városok elrománosítására álljon itt néhány példa: Kolozsváron 
1956-ban 47%, 1966-ban 41%, 1977-ban azonban már csak 32%; Marosvásárhelyen 1956- 
ban (a Magyar Autonóm Tartomány idején!) 74%, 1966-ban 70%, 1977-ben már csak 63%; 
Nagyváradon 1956-ban 51%, 1977-ben már csak 44%; Szatmárnémetiben 1956-ban 60%, 
1966-ban 49%, míg 1977-ben csak 46% volt a magyar nemzetiségű lakosság aránya. 
Forrás: Az erdélyi települések népessége nemzetiség szerint (1930-1992). Budapest, KSH, 1996.

59. Lásd: Vécsei Károly: A migráció és urbanizáció egyes vonatkozásai Romániában. H. é. n. 
[Marosvásárhely, 1994 ?], gépelt kézirat. JATE Társadalomelméleti és Kortörténeti 
Gyűjtemény, 3892.

60. A Hargita és Kovászna megyékbe települt románok ’89 utáni magatartását elemzi Tánczos 
Vilmos: A székelyföldi románok politikai magatartása. Csíkszereda, 1992. Gépelt kézirat 
(a szerző tulajdonában), valamint: Kettős hatalmi szerkezet a Székelyfóldön. Magyar 
Kisebbség, 1998. 2. sz.

61. Megjegyezzük, hogy bár a kisebbségellenes intézkedések -  ha nem is egyforma mérték
ben -  minden nemzeti kisebbséget sújtottak, a soviniszta propagandának (leszámítva az 
időnkénti antiszemita mocskolódást) a magyar kisebbség volt a célpontja.

62. Lásd például Nicolae Ceau§escu: A nemzeti [sic!] kérdés megoldása Romániában. 
(Románia elnöke társadalompolitikai gondolkodásából). Bukarest, 1979. Politikai 
Könyvkiadó.

63. Előre, 1978. május 5.
64. 1971 decemberében egy minisztertanácsi rendelet széleskörű jelentéstételi kötelezettséget 

írt elő a román állampolgárok számára a külföldiekkel folytatott beszélgetéseikről. Ez a 
rendelkezés megint csak a kisebbségeket érintette jobban.
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65. Erdélyi Magyar Hírügynökség, 1983/13. sz. jelentés. (A szerző tulajdonában.)
66. Bacon, Walter: Romania: Neo-Stalinism is Search o f Legitimacy. Current History, 1981., 

vol. 80., no. 465., 170.
67. Figyelemre méltó, hogy amikor az Államtanács 1982. november 1-i törvényrendelete 

szerint a kitelepülő személynek a taníttatás költségeit valutában ki kellett (volna) fizetni (a 
Magyarországra települők esetében várható volt, hogy ezt nem tudják megtenni), az USA 
tiltakozása, illetve a legnagyobb kedvezmény megvonásával való fenyegetőzés hatására a 
rendeletet csendben visszavonták. Ekkor még odafigyelt Bukarest Washington 
figyelmeztetésére, ám egy-két évvel később már füle botját sem mozdította...

68. A kisebbségek beolvasztását célul kitűző politikára részben Király Károly, Takács Pál és 
Lázár György (Tóth Sándor és Tordai Zádor álneve) nyugatra kijuttatott dokumentumai 
hívták fel a figyelmet, részben pedig az Ellenpontok c. szamizdat folyóirat, melynek 
szerkesztői a romániai kisebbségi kérdéssel kapcsolatban külön programjavaslatot is eljut
tattak a madridi konferencia résztvevőihez.

69. Pacepa, Ion Mihai: Vörös Horizontok. Egy kémfőnök vallomásai. Washington, Regnery 
Gateway, 1987, 123.

70. 1977 és 92 közt a következőképpen alakult néhány erdélyi városban a magyar lakosság 
aránya: Kolozsváron a 33%-ról 23%-ra, Marosvásárhelyen a 63%-ról 51 %ra, Nagyváradon 
a 44%-ról 33%-ra, Sepsiszentgyörgyön a 83%-ról 75%-ra, Kovásznán 74%-ról 67%-ra 
csökken a magyar lakosság aránya. (Ezen időszak alatt Csíkszeredán és 
Székelyudvarhelyen nem változott a magyar lakosság arányszáma. Forrás: Az erdélyi 
települések népessége nemzetiség szerint (1930-1992). Budapest, KSH, 1996.

71. Az Erdélyi Magyar Hírügynökség 1988-as, 1989-es jelentései több fenti esetről is beszá
molnak.

72. Az Erdélyi Magyar Hírügynökség 1988/49., és 1988/72 sz. jelentései.
73. Jellemző a hatalom cinizmusára, hogy mivel próbálták palástolni valódi szándékaikat. 

1988. július 12-én Kolozsvárott, a megyei tanfelügyelőségen az összehivatott iskolaigaz
gatóknak Maria Rádutiu tanfelügyelőnő cinikusan kijelentette, hogy az áttelepítés célja: ,,a 
fiatalokkal jobban megismertetni az országot, olténiaiakkal, moldvaiakkal Erdélyt, s erdé
lyiekkel Olténiát és Moldvát. ” Határ/Idö/Napló -  Erdélyi Figyelő, 1988. 2. sz.

74. Pascu már 1944 őszén is így uszított a magyarság ellen: „Beigazolódott, hogy ez a bar
bárság a magyarok krónikus, gyógyíthatatlan betegsége, éppen ezért meg kell semmisíteni 
az egész szervezetet, amelybe befészkelte magát, írmagja se maradjon. ” Románia Nouá, 
1944. szeptember 26.

75. Läncränjan könyvének megjelenése után 36 magyar író tiltakozott a fasisztoid mű kiadása 
miatt. Ez volt a legszélesebb körű összefogás a magyar szellemi életben 1989 előtt.

76. Az 1985-86-ban megjelent cikkek mennyiségét jól mutatja, hogy külön testes kötetbe 
gyűjtötték össze azokat, majd románul (és nyugati nyelveken) is újra megjelentették. Lásd: 
Pascu, $tefan -  $tefanescu, $tefan, coord.: Jocul periculos al falsificárii is toriéi. Bucurejti, 
1986, Editura §tiintificä §i Enciclopedicä.

77. Idézi Szűts Pál: Bukaresti napló 1985-1990. Bp. 1998, Osiris, 45.
78. A könyvek közt voltak olyanok is, amelyeket ugyan lefordítottak magyarra, ki is jöttek a 

nyomdából, ám máig sem ismert okok miatt végül könyvesbolti forgalomba nem kerültek: 
Mircea Pácurariu: A magyar államnak az erdélyi román egyházzal szembeni politikája a 
dualizmus korában 1867—1918, Mihai Fátu: Az ország észak-nyugati részének román egy
háza a horthysta megszállás alatt 1940-1944, valamint Nicolae Comeanu: A román egy
ház az ország észak-nyugati részén a horthysta üldöztetés idején. Figyelemre méltó, hogy 
mind a három művet 1986-ban a Román Ortodox Egyház Biblia és Missziós Intézetének 
Könyvkiadója adta ki...
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79. 1983-84-ben a magas beosztásokban még megmaradt kevés számú gazdasági és politikai 
vezető jó részét is eltávolították. Például a Csíkszeredái traktorgyár éléről 1983 őszén 
cserélték le az addig nagy többségben magyar vezetőséget, egy évvel később pedig a 
Hargita megyei első titkárt, Szász Józsefet -  a „káderrotációt” alkalmazva -  Tumu 
Severinbe helyezték át. Ezután már csak egy magyar származású megyei elsőtitkár maradt 
Erdélyben, Rab István Sepsiszentgyörgyön. 1984-ben a Securitate által elkövetett sep
siszentgyörgyi szoborrobantás ürügyén a rendőrség magyar nemzetiségű tisztjeit bocsáj- 
tották cl.

80. 1978 és 1989 közt a marosvásárhelyi OGYI magyar hallgatóinak 65%-a Maros, Hargita és 
Kovászna megyékből származott, ám az összes magyar végzősnek csupán 29%-át 
helyezték ezekbe a megyékbe, míg 30%-uk moldvai és regáti megyékbe kapott kihe
lyezést. Forrás: A marosvásárhelyi orvosi és gyógyszerészképzés 50 éve. Budapest, Teleki 
László Alapítvány, é. n., 309.

81. Szűts, i. m., 238.
82. Előre, 1984. december 28. (Jelenlés a Magyar Nemzetiségű Dolgozók Tanácsának fela

datairól a XIII. pártkongresszusi határozatok fényében.) Megjegyezzük, hogy már koráb
ban is előfordult, hogy a magyar nemzeti kisebbséget -  az államnemzeti szemléletnek 
megfelelően -  magyarul beszélő románoknak nyilvánították. Például a hetvenes években 
az Albatros Kiadónál megjelent kisenciklopédiában az erdélyi magyar írókról mint „ma
gyar dialektusban beszélő román írókról” írnak...

83. Bíró, 154.
84. Lásd az Erdélyi Magyar Hírügynökség 1987/60. sz. jelentését. (Egyébként a nyolcvanas 

évek második felében a városi múzeumok kiállítási anyagaiból is teljesen „eltüntették” a 
nemzeti kisebbségeket. Több beszámoló szerint a különböző levéltári gyűjteményekből a 
magyarságra és a zsidóságra vonatkozó iratanyag egy részét megsemmisítették.)

85. A magyar hatóságok a nyolcvanas évek közepén lehetővé tették, hogy a Magyarországra 
érkező román állampolgárok tovább utazzanak Ausztriába. (Ott aztán politikai menedékjo
got kaptak.) Ara-Kovács Attila becslése szerint 1985 júniusa és 1987 júliusa közt mintegy 
húszezren menekültek Magyarországon keresztül Ausztriába, akiknek nagy hányada ma
gyar nemzetiségű volt.

86. [Bodor Pál] Háttérvázlat Romániáról. New York -  München, 1986. Az Amerikai Erdélyi 
Szövetség és a Nemzetőr közös kiadása, 13.
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Demény Lajos

A magyar múlt és a magyar-román viszony a mai 
román történelemoktatásban*

Mielőtt írásom tulajdonképpeni témájára térnék, tájékoztatnom kell röviden az 
olvasót a történelem oktatása romániai rendszeréről, szerkezetéről. A felsőfokú 
oktatást megelőző tanítás (a bölcsődét és napközi otthont leszámítva) megőrizte 
háromfokozatú beosztását: elemi I-IV. osztály; középfokú V-VIII. osztály, román 
nevén gimnázium; IX-XII. osztály, román nevén liceális oktatás. A IV. osztálytól 
kezdődően a XII. osztályig kilenc éven át minden tanévben oktatják a történelmet, a 
következő beosztásban és az alábbi tankönyvek alapján:

1. -  Dumitru Alma?: A románok történelme. Tankönyv a IV. osztály számára.
Bukarest, 1997. 128 oldal;

2. -  Eliza Bichman, Vasilica Neagu, Lucia Georgian, Constantin Nutu: Egyetemes
történelem. Ókor és középkor. Tankönyv az V. osztály számára. Bukarest, 1996.
344 oldal;

3. — Dumitru Alma?, Ion Nicoarä, Alexandra Vianu: Egyetemes történelem. Újkor
és jelenkor. Tankönyv a VI. osztály számára. Bukarest, (1997) 172 oldal;

4. -  Hadrian Daicoviciu, Pompiliu Teodor, Ion Cámpeanu: Istoria románilor anticá
$i medievalá (A románok ókori és középkori történelme). Tankönyv a VII.
osztály számára. Bucure?ti, 1991. 192 oldal;

5. -  Octavian Cristescu, Vasile Päsäilä, Bogdan Teodorescu, Raluca Tomi: Istoria
románilor. Epoca moderná fi contemporaná (A románok történelme. Újkor és
jelenkor). Tankönyv a VIII. osztály számára. Bucure?ti, 1995. 208 oldal;

6. -  § te fan Pascu, Bodor András, Victorana Boc?áneanu: Egyetemes történelem.
Tankönyv a IX. osztály számára. Bukarest, 1995. 188 oldal;

7. — Camil Mure?an, Vasile Vesa, Vasile Cristian, Eugen Värgolici: Egyetemes
történelem. Újkor és jelenkor. Tankönyv a X. osztály számára. Bukarest, 1995.
160 oldal;

8. -  Istoria románilor anticá fi midievalá (A románok ókori és középkori
történelme). Tankönyv a XI. osztály számára. Bucure?ti, 1996. 280 oldal;

9. -  Mihai Manea, Bogdan Teodorescu: Istoria románilor. De la 1821 páná in 1989
(A románok történelme 1821-től 1989-ig). Tankönyv a XII. osztály számára.
Bucure?ti, 1996. 416 oldal.

A felsőfokú képzést megelőző 12 évig tartó oktatásban tehát a diákok kétszer két 
évig tanulják az egyetemes történelmet a kezdetektől napjainkig, összesen négy évig, 
a románok történelmét pedig öt éven át háromszor. A történelem az érettségi vizsga 
kötelező tantárgyai közé tartozik.

* Beszámolóm elsősorban tájékoztató jelleggel íródott. Igyekeztem kerülni az értékelést, ezért a sok terhelő idézet.
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1989-et követően visszatértek a második világháború előtti gyakorlathoz, s a 
háború utáni oktatással szemben nem az ország, hanem a román nép történelmét 
tanítják. A tananyag és a tankönyvek ugyan nem sokat változtak, de a jelzett szem
léletbeli váltás mentesítette a tanrendek és tankönyvek szerzőit attól, hogy a Románia 
területén élő nemzeti kisebbségek történelmét is figyelembe vegyék. így a 
tankönyvek szerzőinek belátásától függ, hogy milyen mértékben utalnak a nem román 
nemzeti közösségek múltjára, nyilván a románok történelmének alárendelten, amint 
ezt tenni szokták.

Az egyes tankönyvek szerzőivel és a Tanügyminisztériummal szemben csaknem 
egyöntetű a román szakemberek véleménye, hogy a történelem oktatásában, leszámít
va a személyi kultuszból fakadó túlzások mellőzését, 1989 után alapvető változás 
nem történt. Jelezte ezt a Soros Alapítvány támogatásával Ia§i városában 1996 ápri
lisában rendezett nemzetközi kollokvium is, amelynek keretében éppen a történelem 
oktatásában használt román tankönyveket vizsgálták. Az előadások szövegeit magá
ba foglaló Xenopoliana folyóirat 1996. évi 1—4. számának olvasása közben az a 
sajnálatos benyomásunk támad, hogy a kollokvium a süketnémák párbeszéde volt. A 
szakemberek (kutatók és egyetemi tanárok jelentős csoportja) megalapozott bírálatá
val szemben a Tanügyminisztérium képviselője és több román tankönyv szerzője, 
Bogdan Teodorescu mondta tovább a magáét: szerintük a románok történelmét tár
gyaló átdolgozott tankönyvek minden követelményt kielégítően jók, egyelőre még 
alternatív tankönyvekre sincs szükség. Lucian Boia professzor hiába figyelmeztetett, 
hogy a tankönyvekre a múlt századi romantikus román történelemszemléletet tükröző 
történelmi mítoszok ápolása a jellemző, és hogy ennek káros hatása van a köztudat 
alakítására. Damian Hurezeanu professzor előadása is süket fülekre talált, noha 
alapvető módszertani és szemléletbeli hiányosságokra, elemi tárgyi tévedésekre hívta 
fel a figyelmet.

A szerzők is nagyjából ugyanazok, akik a román történelmi tankönyveket 1989 előtt 
írták, noha közülük már néhányan elhaláloztak.

A romániai magyar iskolákban a diákok anyanyelvükön (magyarul) tanulják a 
románok történelmét az elemi iskolák IV. osztályában, persze a románból fordított 
tankönyv szerint. A gimnáziumi és liceális oktatásban a románok történelmét a ma
gyar diákok is románul tanulják, a román iskolák számára összeállított egységes és 
kötelező tankönyvekből. Az egyetemes történelmet magyarul oktatják a magyar 
iskolákban.

A tankönyvek tartalmára térve ki kell emelnünk, hogy mind a románok történelmét, 
mind az egyetemes történelmet tárgyaló tankönyvekben a magyarok a 9. század 
végén (hol 895-ben, hol 896-ban) jelennek meg, miután az „őslakos román nép” már 
kenézségeket és vajdaságokat teremtett Erdélyben. A IV. osztályos tankönyv szerint: 
„A román nép a dákok és rómaiak utóda. A dák vitéz nép volt, makacsul védte hazáját 
és szabadságát. A rómaiak, akkoriban a világ urai büszkék és hatalmasak voltak, 
szervezettségük felülmúlta a dákokét, akiket sikerült leigázniuk. Dáciában városokon 
és falvakon együtt éltek a dákok és a rómaiak, míg lassan-lassan összeolvadtak! A 
dákok és a rómaiak összekeveredéséből új nép alakult ki, a román nép... Az őslakókat, 
vagyis a dákokat, az ősi földbe mélyen begyökerezett erőteljes törzshöz hason
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líthatjuk, míg a római telepeseket oltóanyaghoz, amely a termést szebbé, jobbá teszi”. 
(17. old.) A románok a kereszténységet még a római uralom idején, vagyis 271 előtt 
vették fel, sőt azt „Krisztus egyik apostola, Szent András” terjesztette el Dáciában. 
Ugyancsak „a római uralom idején a dákok megtanulták a hivatalos latin nyelvet... 
Fokozatosan a (római fennhatóság alatti Dácia határain kívül élő) szabad dákok is 
megtanulták a latin nyelvet. Ezzel magyarázható, hogy a román nép az egész román 
területen egységes nyelvet beszélt. A román nyelv gazdag, dallamos és szép hangzású 
nyelv, a legmagasztosabb gondolatok és leggyöngédebb érzelmek kifejezésére 
egyaránt alkalmas. Szavaiból mintha harci zaj, erdősusogás, források csobogása, 
széltől ringatott vetések hajladozása, anyák bölcsődala hangzanék. A román nép -  
több mint 2000 éve megingathatatlan szikla”. (17—18. old.)

Habár az V. osztályos Egyetemes történelem szerint is a fenti időpontban kezdődött 
el a román nép és nyelv kialakulása, de e tankönyv szerint a folyamat „a VII. század
ban fejeződött be”. (221. old.) A román szakemberek (nyelvészek és történészek) a 
román nép kialakulását „időszámításunk” 9-10. századára teszik, de ez nem zavarta 
néhai Dumitru Alma? professzort, a IV. osztályos tankönyv szerzőjét, hogy kétezer 
évről értekezzék.

Alapvető tézise minden román tankönyvnek a dák-római eredet és folytonosság, a 
románok kizárólagos őshonossága „a Kárpátok-Duna-Fekete-tenger térségében”. Az 
összes román tankönyv -  mint említettük -  arról ír, hogy Erdély területén a magyar 
honfoglalás előtti és alatti időkben román államalakulatok léteztek. A IX. osztályos 
tankönyv idézi N. Iorga véleményét, mely szerint a román kenézségek és vajdaságok 
kialakulását megelőzték a „Romanii populäre” néven ismert „szervezetlen állam- 
alakulatok”. (78. old.) Ezt az egyetemes történelemben ismeretlen jelenséget Lucian 
Boia professzor finom humorral „kizárólagos román találmánynak, felfedezésnek” 
nevezi. A román történelem tankönyvek az alábbi román kenézségeket és vajdasá
gokat említik: „Ménmarót vajda államát” a Körösök völgyében, Glad államát, amely 
magában foglalta „a Bánság és Erdély középső részeinek kenézségeit”, „a román 
Gelu vezette” Számos-völgyi vajdaságot, és a bánsági „Ahtun (Ajtony) vajdaságát”. 
A tankönyvekben a nevezett államalakulatok időrendje nem egységes. A IV. osztályos 
könyvben a kronológiai besorolás ellentmondó. Előbb azt olvassuk, hogy a 9-11. 
század során Erdélyben több román kenézség és vajdaság volt, de a 25. oldalon már 
az áll, hogy a „a XI. században a magyar vezetők, akiket csábított Erdély földjének 
gazdagsága, hegyeinek aranya és sója, fokozták támadásaikat e román terület 
meghódításáért. Gelu azonban nem akart meghódolni, vitézeivel több éven át védte 
Erdély földjét ...A magyar krónikások dicsérik a Gelu vezetésével harcoló románok 
hősiességét”. (25. old.) Ezzel szemben az V. osztályos tankönyv szerzői szerint is a 
már említett három vajdaság a 9. század második felében létezett. Az időrend ellent
mondásai furcsa agyszüleményekhez vezetnek: így például, ha a tankönyvek állítá
saiból indulunk ki, akkor „a román Gelu vajda” legalább másfél évszázadon át 
uralkodott, azaz a 9. század második felétől a l l .  század első feléig.

A magyarokról valamivel bővebb tájékoztatást nyújt a VII. osztályos tankönyv. „A 
IX. századdal kezdve -  írják a szerzők -  az európai történelemben egy finnugor szár
mazású nép, a magyar jelenik meg". Őshazája az Urál hegység vidéke, ahonnan a
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Volga középső folyása és a Káma folyó mentére költözött. Itt „a magyar törzsek” türk 
és bolgár lakossággal léptek érintkezésbe. Ez utóbbiak hatást gyakoroltak a magyarok 
nyelvére és életmódjára. A 9. században a magyarokat még a Don és Dnyeper között 
találjuk, de a század végén már a Dnyesztertől nyugatra, a Fekete-tengertől északra, 
Etelközbe helyezik át szálláshelyüket. „A bolgároktól” elszenvedett vereség után 
innen „az erdővel borított Kárpátokon keresztül, hazánktól északra átkeltek és 
Pannónia síkságára szálltak le”. Új hazájukban a magyarok a feudalizálódás útjára 
lépnek. A 10. század elején hódító hadjáratokat indítanak Erdélybe, ám „az őshonos 
románok ellenállása” miatt nem tudják meghódítani, annál kevésbé megszerezni e tar
tományt. Erdély magyarok általi „szervezett meghódítása” a szerzők szerint a l l .  
század második felére esik, miután felvették a kereszténységet, a római katolikus val
lást és magukévá tették „a nyugati középkori szervezési formákat”.

„A magyar királyság Erdélybe való behatolása a román vajdaságok ellenállásába 
ütközött”, minek következtében uralmuk megerősítése céljából a magyar királyok a 
románok által lakott vidékekre telepítették a székelyeket. Erdélyben „ a magyarok és 
székelyek a fennálló civilizációba integrálódtak”-, a románok mellett gazdagították 
később ezen civilizációt. (78. old.)

Ezzel szemben a szászok 12. századtól kezdődő betelepítése békés volt. Ők „a 
központi hatalom hívására” jöttek, „kiváltságokat kaptak, személyükben és jogaikban 
szabadok voltak”. A szászok kezdettől fogva „integrálódtak új hazájuk civilizációjá
ba, lényegesen járultak hozzá az anyagi és szellemi műveltség, a középkori városok 
fejlődéséhez és a román országok közötti kapcsolatok ápolásához”. (79. old.)

A tankönyvek az egész román történetírással összhangban a „román országok” közé 
sorolják Erdélyt, még akkor is, ha az erdélyi vajdaság kialakulását illetően árnyalat- 
beli eltéréseket észlelünk. így a IV. osztályos tankönyv szerzője kizárólag a románok
nak tulajdonítja az erdélyi vajdaság létrehozását. „A X. századtól kezdve a XIV. 
századig -  írja -  legyőzve a vándornépeket a románok több államot alapítottak: 
Erdélyt, HavasalJÖldet, Moldvát és Dobrudzsát. Ezeknek az államoknak a mega
lapítása döntő jelentőségű volt a román nép életében. Saját államaikban a románok 
előnyösebben szervezkedhettek, jobban védekezhettek az ellenséggel szemben és 
ismertté váltak a világ országai és népei között”. (23. old.) Ennek ugyan ellentmond 
a szerző egy másik állítása, amely szerint „ a meghódított Erdélynek a magyar kirá
lyok meghagyták a vajdaság nevet és a régi román szervezési formát. A vajdát a 
nemesek közül nevezték ki. Az ország azonban nem volt mindenben alávetve 
Magyarország királyának, autonóm terület volt. Idővel a magyar nemesek megka
parintották a román parasztokföldjeit és sokat közülük jobbágyokká tettek”. (25. old.)

Erdély múltja csaknem kizárólag a románok történetére korlátozódik. Azt már N. 
Iorga hangsúlyozta, hogy a Tiszáig terjedő Erdély Moldva és Munténia mellett román 
ország volt. A felfogást a mostani román tankönyvek szerzői következetesen alkal
mazzák. Erdély és az erdélyi vajdaság két különböző fogalma mindvégig össze
mosódik a tankönyvekben. Sehol egy szó sem esik arról, hogy az utóbbi területileg az 
Erchegységig terjedt. Ha a magyarok szerepéről esik szó, az csak negatív lehetett. Ők 
akadályozták meg az erdélyi román államiság természetes fejlődését, a magyar neme
sek kaparintották meg az őslakos román parasztok földjét, nyomták el és zsákmá
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nyolták ki őket. A románok már a középkortól társadalmi és nemzeti, kettős el
nyomásban éltek. A VII. osztályos tankönyv szerint „Erdély élén szuverén hatalom
mal bíró vajda állott. A vajdai tisztséget a legtöbbször valódi dinasztiák gyako
rolták. ” Kán László példának okáért valóságos uralkodói udvart tartott Déva várában, 
szerződéseket kötött idegen uralkodókkal és szembeszegült a magyar királysággal; az 
önálló állam attribútumait gyakorolta, uradalmak, várak és városok felett uralkodott. 
Az erdélyi vajdaság akkor is megőrizte önállóságát, amikor a magyar királyság 
fennhatósága alá került. Az ország közigazgatási intézményei közül a tankönyv mind
végig kiemeli a román kenézségek, vajdaságok és területek (románul tári, latinul ter
rae) szerepét, jeléül annak, hogy a románok szembeszegültek a magyar királyság 
hódító politikájával. Ha a szászok és székelyek sajátos széki intézményeit említi, ezt 
is csupán azzal a nem titkolt szándékkal teszi, hogy a magyar királyságtól elkülönülő 
jellegüket emelje ki. Mondanom sem kell, hogy az összes román tankönyvben a 
székelyek -  következetesen -  a magyarságtól eltérő etnikai közösségként jelennek 
meg. Az erdélyi vajdaság tehát mindvégig megőrizte politikai önállóságát, „egyre 
hangsúlyozottabban Havaselve és Moldva felé orientálódván (83-84. old.) Csak a 
15. században jut az Erdély vajdaság „ a nemesség és a szász meg székely kiváltságos 
rétegek hatalma alá”. Noha a románokat eltávolítják a közügyek irányításától, szá
muknál fogva ők a vajdaság javainak legfőbb megteremtői. Antifeudális erőként lép
nek fel a parasztfelkelések idején, a román kenézek pedig a törökellenes küzdelem 
elemét alkotják. (84. old.) A parasztfelkelésekben is a románok álltak az első helyen. 
A IX. osztályos tankönyvben olvassuk: „Dózsa György (családnevét a román 
tankönyvek Doja-nak írják) vezette parasztháború (1514) a keresztesek Buda mellet
ti táborában kezdődött, ahol román, magyar, német és más nemzetiségű parasztokból 
hadsereget vontak össze. A keresztesek hadserege fegyvert fogott a társadalmi és 
nemzeti elnyomás ellen”. (97. old.) A VII. osztályos tankönyvben az 1514. évi 
parasztháború bemutatása így kezdődik: „A XVI. század elején Erdélyben kirobbant 
országunk egyik legnagyobb felkelése”. (131. old.) A IV. osztályos tankönyvben hol 
azt olvassuk, hogy „a román, magyar, székely, szász és szerb parasztok mellé 
felzárkóztak a bányászok és a sóvágók, a városi szegénység”, hol azt, hogy „sok 
román, magyar, német és szerb paraszt indult harcba”. (58-59. old.) Ezek olvastán a 
letűnt rendszer nemzetiségpolitikai jelszavai jutnak eszünkbe, a maguk sablonos jel
legükkel.

Az V. osztályos tankönyv mindezektől eltérően az 1514. évi parasztháborút a ma
gyar történelem keretében említi, azzal a pontosítással, hogy ez Erdélyre is kiterjedt. 
Egyébként e tankönyv szerzői külön leckét szentelnek a középkori Magyarország 
történetének, ami önmagában is méltányolandó. Miután megemlítik, hogy a vándor
ló „nomád törzsek” (404. old.) között „a magyarok az Urálhegység és Volga.folyó 
közti területről a vándornépek nyomására útra keltek és Árpád vezetésével a pannó- 
niai síkságon telepedtek meg, a Duna és Tiszta közén”, a következőket írják: A ma
gyarok áttértek „a nomád életről a megtelepült életmódra”, földműveléssel és állat- 
tenyésztéssel foglalkoztak. Kialakultak a társadalmi osztályok és 1001-ben „Vajk 
magyar vezér” felvette a kereszténységet és az István nevet (akit Szentnek neveztek), 
a királyi címet, és erős feudális államot hozott létre. Utódai meghódították
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Horvátországot, a Dalmát partvidéket és a „XI. század végétől több mint egy századon 
át harcoltak Erdély meghódításáért, ahol a román vajdaságok erős ellenállásába 
ütköztek”. Erdély a magyar királyság részeként is megtartotta „hagyományos 
szervezési formáját, a vajdaságot” és „bizonyos önállóságát”. (279. old.)

A 12-13. században megszilárdult hűbéri rendszer keretében a főnemességgel 
szemben a kis- és középnemesség összefogott, kikényszerítette a királytól az 
Aranybullát. „A magyar állam fejlődését egyidőre megszakította” a tatárjárás okozta 
nagy pusztítás. A 14. század elején kihalt az Árpád-ház, feudális anarchia uralta el az 
országot. 1308-ban viszont az Anjou-családból származó Károly Róbert került a trón
ra, aki megpróbálta hatalmát Havaselvére és Moldvára is kiterjeszteni, de „a román 
nép hősi ellenállásába ütközött és kénytelen volt visszavonulni ”. A török veszedelem
mel szembeni védelmet „ a román származású Hunyadi János, a korszak egyik leg
nagyobb hadvezére”, Erdély vajdája és Magyarország kormányzója vezette, fia, 
Mátyás király pedig „a magyar állam egyik legnagyobb királya volt”. A szerzők 
vázolják Mátyás politikáját, államszervezését, és az ország védelmére hozott 
intézkedései közül kiemelik az állandó zsoldos hadsereg megszervezését. Mátyás 
„szövetségi szerződést kötött a moszkvai nagykenézzel és Moldva uralkodójával, a 
Szent és Nagy István vajdával". (280. old.) A Mátyás uralkodása utáni feudális anar
chia, a trónvillongások, a zsoldos hadsereg felszámolása, a pénzügyek leromlása a 
főnemesség hatalmának növekedéséhez és az állam meggyengüléséhez vezettek. 
Súlyosbodott a parasztság helyzete, fokozódott elégedetlensége. Ez vezetett a Dózsa- 
féle parasztháborúhoz, melynek leverése és a parasztok ellen hozott megtorló 
intézkedések „gyengítették a magyar hadsereg erejét. 1526-ban a mohácsi ütközetben 
a törökök szétverték a magyar nemesek seregét", s ennek „súlyos következményei 
voltak a magyar államra nézve. Az ország szétdarabolódott”, középső része 
„pasasággá vált, a nyugati és északi részét a Habsburg-dinasztia Ausztriához csatol
ta. 1541-ben az erdélyi vajdaság török fennhatóság alatt álló autonóm fejedelemség
gé alakult” (280-281. old.)

A középkori Magyarország történelmét bemutató lecke így zárul: „A magyar állam 
a XV. században fontos győzelmeket aratott a török terjeszkedés elleni védekező har
cokban. A nemesi elnyomás súlyosbodása és a parasztfelkelés véres elfojtása azonban 
meggyengítette a magyar királyságot. A XVI. században Magyarország török és 
Habsburg-uralom alá került”. (281. old.)

Valamivel hosszabban idéztünk az V. osztályos tankönyv ezen leckéjéből, mert ez 
eddig a magyar középkori történelem első részletes és árnyaltabb bemutatása a min
denkori román tankönyvekben. Eltérően a többitől, sokkal tárgyilagosabb, bár nem 
hiányoznak ebből sem az elég gyakran visszatérő sablonos megállapítások, amelyek 
általában jellemzik a mai román történelmi oktatást.

A román történelem tankönyvek magyarokról és a magyar-román viszonyról alko
tott 1848 előtti képét tehát a dák-római eredet, az őslakos románok folytonossága és 
főleg az a nézet határozza meg, hogy Erdély a magyar honfoglalás előtt és idején fennálló 
román kenézségekből és vajdaságokból kikristályosodott román ország volt, továbbá, 
hogy a románok következetesen szembeszálltak a magyar hódítókkal. Mindezen felül 
a román tankönyvek azt a nézetet képviselik, hogy a román etnikai és nyelvi egység
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alapján Erdély, szembeszegülve a magyar királyságba való bekebelezéssel, mindig 
szoros kapcsolatban állott Havaselvével és Moldvával, a velük való egység felé ori
entálódott. Ez utóbbi törekvés legmarkánsabban a Mihály vajda által megvalósított 
politikai egységben jutott kifejezésre. Eszerint a román nemzeti egység eszméje 
hatotta át Mihály vajda egész fellépését, azon eszme, melynek előzményei egészen a 
15. század derekáig nyúlnak vissza, s fellelhetőek a román származású Hunyadi 
János, Vlad Tepe§ havaselvi és főleg a Szent és Nagy István moldvai vajda törökel
lenes küzdelmeiben. E küzdelmeket szoros egységben vívta a három, sőt újabban a 
négy (Dobrudzsa, Erdély, Havaselve és Moldva) román ország. Annyira szorosak 
voltak Erdély kapcsolatai a Kárpátokon túli román vajdaságokkal, a velük való 
egység oly erős volt, hogy e tényezővel számolnia kellett -  mint írják a szerzők -  
Bethlen Gábornak és a két Rákóczi Györgynek is. „Ily módon folytatódik — emelik ki 
a VII. osztályos tankönyv szerzői -  a XVII. században a nagy egyesítő uralkodó, Vitéz 
Mihály politikája. A román országok ez időben egy egész politikai rendszert alkotó 
szövetséges egyezményeket kötnek. Bethlen Gábor is a Moldvával és Havaselvével 
való viszonyaiban arra törekedett, hogy visszaállítsa a Vitéz Mihály által megvalósí
tott régi egységet. A kapcsolatokat ápolta I. Rákóczi György és Mátéi Basarab is az 
egymással kötött baráti és kölcsönös segélynyújtási egyezségekkel. Hasonló egyezség 
jött létre Erdély és Moldva között is. Ezen kapcsolatok folytatódtak II. Rákóczi György 
idejében is”. (158-159. old.) Nincs mit hozzáfűzni a vázolt beállításhoz: lehet így is 
írni és oktatni történelmet.

A román országok közötti politikai egységre való törekvés már a Kárpátoktól délre 
kialakult román vajdaság elnevezésében is kifejezésre jutott: Tara Romäneascä = 
Román Ország. Nem zavarja a szerzőket, hogy a középkori és kora újkori vajdák által 
kibocsátott ószláv nyelvű oklevelekben az elnevezés Ungrovlahia vagy Zemlia 
Ungrovlahijszkájá formában jelenik meg.

A szerzők szerint Vitéz Mihály vajda -  „a rendkívüli hadvezér és diplomata”, az 
„európai civilizáció védelmezője” és ebben „a román hagyományok folytatója” -  
kivívta a román országok függetlenségét, és ő valósította meg a román nép 
történelmében az első politikai egyesítést. „Arra törekedett, hogy a három országban 
élő román népre alapozva ezt megszilárdítsa. Az egyesítés objektív és szükségszerű 
tényező volt, mint ahogy azok voltak a későbbi sikerek is. Az egyesítés Havaselve 
(=Tara Romäneascä) irányából valósult meg, amit már az egységesítést megtestesítő 
elnevezése is kifejezésre juttatott". (151. old.)

„A középkori állam -  írják ugyanazon tankönyv szerzői — a román civilizáció 
fejlődését és megőrzését biztosító intézmény volt. Román Országnak nevezték az első 
középkori román államot, létrehozói kifejezésre juttatták ezáltal az állam román és 
egyesítő jellegét”. (190. old.) Hasonló szempontoktól vezettetve írják a VI. osztályos 
tankönyv szerzői is: „A Román Országok életében egy igen fontos mozzanat 
következik be 1600-ban, amikor Mihai Viteazul megvalósítja az első Egyesülést, s 
lényegében helyreállítja Dáciát. Ettől fogva a románok egész története az egységért 
és szabadságért folytatott harc jegyében zajlik”. (5. old.)

A vázolt nézőpont tükrében a magyarokról és a magyar-román viszonyról a román 
tankönyvekben alkotott kép egészében véve tehát negatívumoktól terhelt. Ezt külön
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ben, a maga ártalmas nevelői hatásaival együtt már szóvá tette és egyértelműen 
elítélte újabban a román szakemberek jó néhány képviselője is (lásd Lucian Boia, 
Damian Hurezeanu és mások véleményét).

A sok ellentmondást magában hordozó 1848-1849. évi forradalom és szabad
ságharc tárgyalása a román tankönyvekben maga is ellentmondásos. Ez nem csupán 
a különböző tankönyvek egymástól eltérő nézőpontjában nyilvánul meg, hanem az 
egyes tankönyveken belül is. Példának okáért a VI. osztályos tankönyv az 1848-as 
európai forradalmakról szóló fejezetben külön részt szentel a magyarországi for
radalomnak. Ennek értelmében ,,a magyarországi forradalmat a középnemesség és a 
hazafias érzelmű értelmiség vezette Közülük „ különösen Kossuth Lajos tűnt ki ”. A 
magyar forradalmárok eltörölték a jobbágyságot, „maguk mellé állították a paraszt
ságot erős forradalmi sereget szerveztek.... megdöntötték a Habsburg-uralmat és 
jüggetlen magyar államot alakítottak”. Másfél évig sikeresen harcoltak a Habsburg 
és cári csapatokkal. „A magyar forradalmárok azonban nem szabadítottak fe l más 
nemzeteket: románokat, szlovákokat, szerbeket. Ez lehetővé tette Ferenc József 
számára, hogy a különböző nemzeteket egymás ellen uszítsa, és végül mindeniket le
verje. Sok magyar forradalmár éppen úgy, mint Nicolae Bälcescu román forradalmár, 
rámutatott arra, hogy a Habsburg zsarnokságot csak az összes elnyomott nép for
radalmi egységével lehet megdönteni.” (72-73. old.) A császári és cári seregek 
szorítójában „Kossuth felismerte tévedését és hajlandó volt megegyezni a román for
radalmárokkal”, de már késő volt. Világosnál „a minden oldalról megtámadott had
sereg” letette a fegyvert. „Magyarország ismét Habsburg uralom alá került. Hősi 
harcuk ellenére nem sikerült a népeknek 1848-ban a Habsburg birodalmat feloszlat
ni. A forradalom egyes vezetőinek tétovázása, hibái, valamint az európai ellenfor
radalmi erők, főleg I. Miklós cár hadserege által nyújtott segítség megmentette a biro
dalmat”. (73. old.)

A magyar forradalomról, a megbékélés szellemében írott fenti sorokat „ellensú
lyozza” a következő alfejezet a „Román Országokban” lezajlott forradalomról. Ebben 
visszatérnek a szokásos sablonszerű szólamok a románok „egységes harci prog
ramjáról”, a román forradalom kivételesen demokratikus jellegéről, „az összes 
románok egy országba való tömörülésének” célkitűzéseit emelve ki. Az előbbi 
részben írottakkal szemben itt már az áll, hogy a „magyarforradalom vezetői... nem 
ismerték el a románok szabadságra és nemzeti függetlenségre való jogát. Még a job
bágyság megszüntetéséről szóló törvényt sem alkalmazták. ” A román forradalmárok 
ismételt kérése ellenére „a magyar forradalmárok (...) elzárkóztak” az 
együttműködéstől. (75. old.) Mégis, mind a VI. osztályos, mind a X. osztályos 
tankönyv sokkal higgadtabb, kiegyensúlyozottabb szemléletet tükröz, mint példának 
okáért a románok történelmét bemutató XII. osztályos tankönyv. Ez utóbbiban már 
ilyen és ehhez hasonló állításokat olvastunk: „A magyar kormány reakciós politikája, 
Erdélynek Magyarországhoz való csatolása közepette, itt is a románok nemzeti 
jogaiért vívott valóságos háborúhoz vezetett; ” Erdélyben a magyar közigazgatás „ter- 
rorisztikus rendszert” vezetett be a románok ellen, „tömeggyilkosságokhoz 
folyamodott” (66. old.); a Bem József által „Erdélyben elfoglalt területeken a magyar 
nemesség a kegyetlen megtorlás eszközeit vetette be a román parasztokkal szemben ”.
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(67. old.) A szerzők elismerik ugyan, hogy Ion Drago§ őszintén lépett fel a ma
gyar-román megegyezés érdekében, de szerintük „hiányzott belőle a politikai tisztán
látás”. (67. old.) Ebben a tankönyvben a magyar forradalom és Kossuth Lajos 
megítélése egyértelműen negatív.

„Az 1848-as forradalom a Román Országokban” cím alatt tárgyalja a IV. osztályos 
tankönyv is az eseményeket. A szerző szerint a „társadalmi igazság, szabadság, 
nemzeti egység eszméi” határozták meg a románok fellépését. Szerették hazájukat, 
„büszkén vallották ősi dák-római eredetüket, fokozódott vágyuk, hogy szabadon, 
egységes nemzeti államban éljenek”. (84. old.) A balázsfalvi gyűlésen 1848 
májusában vezetőik „azokról a szenvedésekről beszéltek, amelyeken a történelem 
folyamán a román nép átment. ” Ám a „forradalmi magyar kormány, ahelyett, hogy 
hagyta volna, hogy a románok maguk döntsenek sorsukról, azt tervezte, hogy Erdélyt 
Magyarországhoz csatolja”. (88. old.) Az 1849-ben is folytatódó „erdélyi for
radalom” idején a „magyar kormány továbbra sem vette figyelembe a románok ... 
kívánságait”, a „magyar nemesek nem akarták felszabadítani a jobbágyokat, azokat 
pedig, akik erőszakkal foglaltak maguknak fö ldet..., irgalom nélkül agyonlövették”. 
A tankönyv kiemeli N. Bálcescu szerepét a magyar-román összefogás útjának 
egyengetésében, de „a magyar vezetők csak 1849 nyarán ismerték el a románok 
szabadságát és jogait”. (90-91. old.)

A VIII. osztályos tankönyv mindezt még azzal egészíti ki, hogy Simion Bámutiu 
Balázsfalván „részletes és dokumentált beszédében adta elő a román-magyar viszony 
alakulását az idők folyamán, elutasítván Erdély csatolását Magyarországhoz ” (36. 
old.), de a többségében magyar nemességből álló „Kolozsvári Országgyűlés 
megszavazta Erdély csatolását Magyarországhoz”, amit „az osztrák császár 
megerősít. Ily módon fektették le a Habsburgok és a magyar arisztokrácia következő 
együttműködését”. (37. old.)

Romániában a történelem mai tankönyvei az 1848 és 1918 közötti korszakot 
illetően minden figyelmüket Havaselve és Moldva 1859. évi egyesülésére, és az így 
létrehozott Románia múltjára összpontosítják. Erdély története e korszakban már csak 
úgy kerül bemutatásra, mint az idegen uralom alatti területeken élő románok fel
szabadító küzdelme. Ez a nézőpont határozza meg mind a magyarokról, mind a ma
gyar-román viszonyról alkotott képet, ami pedig megint csak egyértelműen negatív a 
magyarokra nézve. Megerősíti e szemléletet az 1918 utáni események tárgyalása, s 
különösen a 2. bécsi döntés románokra nézve sokkszerű hatása.

Meg kell emliteni azt is, hogy az összes román tankönyv, beleértve az egyetemes 
történelem tankönyveit is, kiemelt helyen tárgyalja az alábbi eseményeket és jelen
ségeket: a román nép dák-római eredetét, ősiségét és folytonosságát, a „román orszá
gok” törökellenes harcát és egyesítésüket Vitéz Mihály alatt, a románok küzdelmét a 
szabadságért és nemzeti egységükért, az 1848-as forradalmat a román országokban, a 
„román nemzeti egység” kivívását és megvalósítását az „egységes román nemzeti 
állam” keretei közt. A kilenc éven át folyó elemi és középfokú történelemoktatásban, 
a IV. osztálytól a XII. osztályig a fenti témakörök kiemelt szerepe határozza meg s 
formálja a román köztudatot, valamint az a IV. osztályos tankönyvben is hangsú
lyozott nézet, miszerint „Erdély egyesülése Romániával ...a  román nép ősrégi álma ”
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volt, s a román nép „ a legrégibb időktől kezdve egész történelme folyamán szakadat
lan harcot vívott a szabadságért és egyesülésért”. (116. old.)

A két világháború közötti román történelem tankönyvekben Erdély története na
gyon szerény helyet kapott (a szövegek mintegy 11 százalékát). 1994-et követően 
előbb a kizárólagos osztályharcos szemlélet uralkodott, majd ez utóbbi kiegészült a 
nemzeti egységért folytatott küzdelem nézőpontjával. (Ma már kizárólagosan a 
nemzeti küzdelem és egység hangsúlyozása került előtérbe.) E szemléletnek 
megfelelően Erdély története is egyre nagyobb helyet nyert. A letűnt állampárt pro
pagandaosztályán már-már patikamérlegen mérték, hogy a „három román ország” 
mindegyike pontosan 33,33 százalékban részesüljön, se többen, se kevesebben.

Nem kételkedem abban, hogy a népek és nemzeti közösségek közötti viszonyt a 
valós és vélt érdekek határozzák meg, s hogy ezen érdekek közeledése az átrendeződő 
Európában remélhetőleg kedvezően befolyásolhatja a magyar-román viszony 
alakulását is. Nem tekinthetek el azonban attól sem, hogy e viszony jövőjére nézve 
roppant fontos a tudati tényező, az egymásról kölcsönösen kialakított kép, melyre a 
történelem oktatása gyakorolja a legnagyobb hatást. Ez pedig a mai román történelem 
tankönyvek tükrében egyértelműen kedvezőtlen. Egyetértek Lucian Boia professzor 
azon véleményével, hogy a történelmi mítoszoktól terhelt történetszemlélet nem lehet 
úti társ az Európába való visszatérés kínkeserves útján. Amúgy is sok áldozatot és 
nélkülözést feltételez a mindannyiunk által áhított felzárkózás, de ha ezt a történelmi 
tudat is terheli, akkor még kínosabb-keservesebb jövő elé nézhetünk. A román-ma
gyar viszony jövőbeni alakulása/alakítása érdekében mindkét félnek a maga módján 
számolnia kell ezzel.
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Székelyi Mária -  Csepeli György -  Örkény Antal -  Csere Gábor

Dunának, Oltnak egy a hangja?
Román és magyar nemzeti látószögek Erdélyben

A kolozsvári Babe§-Bolyai Egyetem Szociológiai Tanszéke, a budapesti Eötvös 
Loránd Tudományegyetem Kisebbségszociológiai Tanszéke és a szlovákiai Márai 
Sándor Alapítvány 1996-ban Kárpát Project címen a Kárpát-medencében együtt élő 
nemzeti többségi és nemzeti kisebbségi csoportok közötti viszonyok szociológiai és 
szociálpszichológiai vizsgálatába fogott. A project egyik előzménye az International 
Social Science Survey Project keretében végzett nemzetközi összehasonlító kutatás, 
melynek előkészítése 1990-től datálható. Az adatfelvételre 22 ország részvételével 
1995 őszén került sor. Minden országban ugyanazt a kérdőívet kérdezték le. A 
nemzetközi system file-ba azonban csak 19 ország adatai kerültek. (Csepeli-Örkény, 
1998.) A project másik előzménye a Márai Sándor Alapítvány által kezdeményezett 
szlovákiai mélyinterjús etnopszichológiai kutatás és reprezentatív mintán végzett 
kérdőíves adatfelvétel. Ez a vizsgálat a többség-kisebbség viszonyokat kizárólag a 
szlovákok által lakott észak-szlovákiai, valamint magyarok és szlovákok által 
egyaránt lakott dél-szlovákiai vidékeken kutatta. Ezáltal a változó sűrűségű minden
napi érintkezés hatásainak vizsgálatára nyílott lehetőség. (Bordás et. al. 1996.) 
Harmadik előzményként említhetjük a magyarországi roma kisebbséggel kapcsolatos 
rendőrségi reprezentációk szociológiai vizsgálatát, ahol a rendőr-minta rétegzésekor 
különös hangsúlyt fektettünk az érintkezés sűrűségére. (Csepeli-Székelyi-Örkény, 
1997.) A Kárpát Project előkészítése során 1996-ban a Művelődési és Közoktatási 
Minisztérium támogatásával 80 mélyinterjút készítettünk el. A mélyinterjúkban több
ségi és kisebbségi hovatartozású személyeket kérdeztünk az együttélés konfliktu
sairól, a saját és a másik nemzeti csoportról, a közös történelemértelmezés 
lehetőségeiről. Az interjúkat Magyarországon és a szomszéd államokban folytattuk 
le.

Mindezen előzmények alapján 1997-ben létrehoztunk egy 155 kérdésből álló 
kérdőívet. A kérdőívet úgy alakítottuk ki, hogy a felvetett problémák mind a román, 
mind a magyar válaszadók számára értelmezhetők legyenek. A kérdések zömét zárt 
formában tettük föl, és a válaszadók maguk választhattak az előre megadott válaszal
ternatívák között.

A román válaszadókat románul, a magyar válaszadókat magyarul kérdeztük. Ebben 
a tanulmányban a különböző nyelven feltett, de egyébként azonos kérdésekre adott 
egyes válaszok összehasonlító elemzésére vállalkozunk.1
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A minta
A vizsgálat során 1090 magyar és 716 román megkérdezettet értünk el. A mintát a 

magyar kisebbség szempontjából úgy alakítottuk ki, hogy külön csoportot alkottak a 
tömbben, a szórványban és a határszélen élő magyarok.

A magyarok 96 százaléka nyilatkozott úgy, hogy apja magyar, 3 százaléka pedig 
román vagy német apát említett. Teljesen hasonló arányokat látunk akkor is, ha az 
anyák, vagy a felmenők nemzetiségét nézzük. A román megkérdezettek 91 százaléka 
mondja azt apjáról, hogy román, és hasonló arányokat látunk az anyák, valamint a fel
menők esetében (nagyszülőkig bezárólag).

Férfiak és nők aránya a két nemzeti csoportban nagyjából azonosan alakult. 
(Magyarok: 47 százalék férfi, 52 százalék nő; románok: 49 százalék férfi, 51 száza
lék nő.)

Életkor szerint a mintát hat csoportba osztottuk. A kor szerinti megoszlást mutatjuk 
meg az 1. ábrán.

1. ábra

A minta életkor szerinti százalékos megoszlása

30

25

< 19 20- 29 30-39 40 -49 50-59 60 <

■ Erdélyi magyarok ^Erdélyi románok

A megkérdezettek többsége városias környezetben él. A 2. ábra mutatja be a pontos 
lakóhelyi viszonyokat.
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2. ábra

45 ------

Munícipium Város Községközpont Falu

■  Erdélyi magyarok ^E rdély i románok 

A minta lakóhely szerinti százalékos megoszlása

Mindkét nemzeti csoportban nagyjából azonos arányokat találunk családi állapot 
szerint. A megkérdezettek egynegyede nőtlen/hajadon, a többség házasságban él. Az 
özvegyek és az elváltak aránya mindkét mintában alacsony. (Az elváltak aránya 5 
százalék mindkét nemzeti csoportban.) Ezek az eredmények a nukleáris családmo
dell erejét mutatják. (Magyarországon például az elváltak aránya 8 százalék körül 
van.)

A minta családnagyság szerinti százalékos megoszlása
3. ábra

■  E r d é l y i  m a g y a r o k  E r d é l y i  r o m á n o k
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A román családokban a magyar családokhoz képest átlagosan több gyermek 
nevelkedik.

Iskolai végzettség szerint mindkét nemzeti csoportban a többségnek középfokú 
vagy felsőfokú végzettsége van, mint ahogy ezt a 4. ábra mutatja.

4. ábra

A minta iskolai végzettség szerinti százalékos megoszlása
40

Alapfok Szakmunkás Érettségi Felsőfok

■  Erdélyi magyarok ggErdélyi románok

A munkavégzés szempontjából vizsgálva a mintát, azt látjuk, hogy a magyarok 48 
százaléka, a románok 44 százaléka aktív kereső. A munkanélküliek aránya 7 százalék. 
Az egyéb inaktívak életkortól függően alkalmi munkások, nyugdíjasok vagy tanulók, 
illetve ha nők, akkor háztartásbeliek. A két minta nagyjából hasonló összetételt mutat 
foglalkozási terület szerint is.

5. ábra
A minta foglalkozási terület szerinti százalékos megoszlása

■  E r d é ly i  m a g y a r o k  ^ E r d é l y i  r o m á n o k
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Mint a következő tábla mutatja, a jövedelem nagysága sem differenciál a két cso
port között.

1. tábla
Az egy főre jutó jövedelem kvartilis határai és átlaga lejben

Erdélyi magyarok Erdélyi románok

Első negyed -200 000 -170 000

Második negyed 200 001-275 000 170 001-270 000

Harmadik negyed 275 001-400 000 270 001-410 000

Negyedik negyed 400 001- 410 001-

Átlag 340 000 362 000

A magyarok 31 százalékának van földje. A románok esetében ez az arány 32 száza
lék. A birtoknagyság mindkét csoportnál 2 hektár körül szór. A következő táblázat a 
mindennapi kényelmet szolgáló ingó és ingatlan javakkal való ellátottságot mutatja a 
mintában.

2. tábla
A minta ingó és ingatlan javakkal való ellátottságának százalékos megoszlása

Erdélyi magyarok Erdélyi románok

Színes tévé 70 67
Parabolaantenna 64 49

Fagyasztó 60 61
Fekete-fehér tévé 58 53
Autó 40 38
Automata mosógép 32 36
Video 25 20
Számítógép 11 7
Mikrohullámú sütő 10 9
Haszongépjármű 7 9
Nyaraló 6 4
Mosogatógép 3 2

Bár az objektív adatokból ez nem következne, a magyarok szubjektiven megélt 
életszínvonala magasabb, mint a románoké. A magyaroknak csak 24 százaléka említi,
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hogy problémát jelent számukra az alapvető élelmiszerek beszerzése, szemben a 
hasonló panaszok által gyötört románok 47 százalékával. A magyarok 14 százaléká
nak nem telik fűtésre, szemben a románokkal, akiknél a fűtési gondokkal küszködök 
aránya 24 százalék. A lakbérfizetés a magyarok 12 százaléka, a románok 14 százalé
ka esetében jelent nehézséget.

Igazán jelentős különbség a két nemzeti minta között a vallási hovatartozás mentén 
tapasztalható. A magyarok 98 százaléka az egyházszakadáskor a római pápát választó 
keresztény egyházhoz, illetve a később kivált reformált egyházakhoz tartozik. 
(Református: 56 százalék, katolikus 32 százalék, unitárius 5 százalék, evangélikus 3 
százalék.) Ezzel szemben a románok a Bizánc felé orientálódó ortodox keresztény 
egyház hívei (81 százalék), illetve a rítusban hasonló, egyházszervezetileg a Róma 
elsőbbségét elismerő görög katolikus egyház tagjai (10 százalék). A nemzeti és a val
lási határok egybeesése Erdélyben nemcsak azt jelenti, hogy a nemzeti és a vallási 
hovatartozás kölcsönösen felerősíti egymást, hanem azt is, hogy az erdélyi társadal
mat a Szűcs Jenő, vagy újabban Samuel Huntington által tárgyalt Kelet és Nyugat 
között húzódó határ szeli át. E határ persze nem hasonlítható a szigorúan őrzött, jól 
látható politikai határokhoz. Az egymást átfedő nemzeti és vallási kategóriák mentén 
formálódó csoportok közötti határt szimbólumok teremtik és tartják fenn. Az egymás 
mellett élő, egymással keveredett nemzeti csoportok vizsgálata azért is érdekes, mert 
ha a határt nem jelzi sem pózna, sem sorompó, akkor a határ csak az egyes egyének
ben lakozó nemzeti identitás műveként létezhet.

Nemzeti érzés
A mindennapi szóhasználatban büszkeségként emlegetett természetes, pozitív 

nemzeti érzés mindkét nemzeti csoport tagjaiban elevenen él. A magyarokban mintha 
kissé intenzívebben élne a nemzeti büszkeség, mint a románokban, amit a kisebbségi 
lét által teremtett aktivizáció magyarázhat.

Nemzeti büszkeség, százalék
6. ábra

Fenntartás nélkül büszke Fenntartással büszke Nem büszke

■  E r d é l y i  m a g y a r o k  ^ E r d é l y i  r o m á n o k
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Ezt a hipotézist támasztja alá, hogy a magyar megkérdezettek 71 százaléka teljesen 
elutasítja azt az állítást, miszerint „az, hogy magyarnak születtem, közömbös szá
momra ”, szemben a román mintában tapasztaltakkal, ahol jóval kevesebben, csak 57 
százalék utasítja el ennek az állításnak a román mását. („Az, hogy románnak szület
tem, közömbös számomra ”.)

A magyar nemzeti identitás érzelmi tartalékainak elevenségére utal, hogy feltéve 
egy magyar-román sportmérkőzés lehetőségét, a megkérdezettek többsége (83 száza
lék) minden további nélkül a magyaroknak szurkolna. A román megkérdezettek ter
mészetszerűen egyhangúan a románoknak szurkolnának.

Az identitás pozitív eleme egyik nemzeti csoportban sem aktiválja jelentős mérték
ben az „itt élned halnod kell” hazafias gondolat és érzés maximáját. Mind a ma
gyarok, mind a románok meglehetősen készen állnak arra, hogy elhagyják szülőföld
jüket. A kisebbségi és többségi nemzeti identitás fenomenológiai hasonlósága mögött 
azonos arányú, de eltérő irányú migrációs potenciál rejlik.

3. tábla
A költözési tervekkel rendelkezők százalékos aránya

Erdélyi magyarok Erdélyi románok

Szomszédos városrészbe, faluba 23 37

Más településre a megyén belül 19 33

Másik megyébe Erdélyen belül 22 37

Románia más vidékére a Kárpátokon túl 5 14

Magyarországra 46 8

Európába 35 50

Egy másik földrészre 31 45

A románok általában inkább készen állnak a költözésre, kivéve, ha az úti cél 
Magyarország, amelyet a magyar válaszadók 46 százaléka célországként jelölt meg. 
A többi külföldi célpont azonban a románokat nagyobb arányban vonzza, mint a 
magyarokat.

Az elvándorlási motívumok sorában a szakirodalom által „puli” (húzó) tényezőként 
ismert okok dominálnak. Az okok sorában a jobb élet reménye vezet, míg az ellen
tétes, maradásra bíró motívumok között a szülőházhoz való hűséget, az odahagyni nem 
kívánt ismeretségi-baráti kört, valamint a megszokott kulturális környezetet találjuk.

A magyarok a románokhoz képest nagyobb arányban tartják hamisnak azt az 
állítást, hogy a saját nemzeti identitás előnyforrás lenne, és kisebb arányban tartják 
előnyforrásnak saját nemzeti identitásukat, mint a románok. Ha ugyanezt a dimenziót 
negatív megfogalmazásban nézzük, akkor a két nemzeti csoport közötti különbség



Székelyi -  Csepeli -  Örkény -  Csere 100 Szociológia

eltűnik. Mindkét nemzeti csoportban 40 százalék azoknak az aránya, akik elutasítják 
azt a gondolatot, miszerint a saját nemzeti hovatartozás hátrányforrás lenne 
Romániában. Mind a románok, mind a magyarok körében 10 százalék azok aránya, 
akik szerint Romániában a nemzeti önazonosság hátrány forrás.

4. tábla
A saját nemzeti identitás értékelésének százalékos megoszlása2

Erdélyi magyarok Erdélyi románok

Egyetért Nem ért 
egyet

Egyetért Nem ért 
egyet

A saját nemzeti 
hovatartozás előny 12 39 22 25

A saját nemzeti 
hovatartozás hátrány 9 41 10 48

Politikai és kulturális nemzeti identitás
A közép-kelet-európai nemzetállamok jellegzetes problémája, hogy a nemzet kul

turális határai nem esnek egybe az állam politikai határaival. Következésképpen 
mindegyik közép-kelet-európai államban találunk kisebbségeket, amelyek tagjai állam
polgárként a többségi nemzet tagjainak nevezhetik magukat, azonban kulturális és 
érzelmi hovatartozás szerint más nemzeti csoport tagjaiként definiálják önmagukat, és 
ezt az elképzelést nem hajlandók az állampolgári meghatározáshoz igazítani.

Az 5. táblázaton mutatjuk be, hogy az állampolgári, illetve nemzeti alapú lojalitást 
mérő állításokkal való egyetértés mértéke miként alakul a válaszadó magyarok és 
románok körében. (Az állításokat az ISSP 22 országra kiteljedő kérdőívéből vettük át.)

5. tábla
Állampolgári lojalitás átlagai, átlagos osztályzatok 1—4-ig

Erdélyi magyarok Erdélyi románok

Az embereknek akkor is támogatniuk 
kell a saját országukat, ha az hibát 
követ el. 3,1 3,8

Van néhány dolog Romániában, 
ami miatt szégyenkeznem kell, hogy 
ennek az országnak az állampolgára vagyok. 3,1 2,2

Sokkal szívesebben vagyok román 
állampolgár, semhogy bármely más 
ország állampolgára legyek. 2,3 3,2
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A táblázatból látható, hogy a román állampolgársággal való azonosulás erősen függ 
a válaszadó kulturális alapon történő nemzeti önbesorolásától. Az „országként” meg
nevezett saját politikai nemzethez történő ragaszkodás mértékét jelző morális rela
tivizmust a románok inkább hajlamosak magukévá tenni, mint a magyarok, bár mind
két csoport átlaga azonos -  jóváhagyó -  irányba mutat.

A helyzet éppen fordítottan alakul az állampolgári hovatartozás okán érzett szé
gyenérzés elfogadása esetén. Akiknél a politikai és kulturális nemzeti meghatározás 
egybeesik (románok), azok vonakodnak ezt a saját nemzeti hovatartozásukat totális 
disszonanciával telítő érzelmi elemet elfogadni. A magyarok esetében viszont elválik 
a politikai és kulturális nemzeti hovatartozás, következésképpen a negativitást az 
állampolgárság kapcsán a románokhoz képest jóval kisebb mértékben hárítják el 
maguktól. Az azonos állampolgárság érzelmi jelentése polárisán különbözik attól füg
gően, hogy románok vagy magyarok a válaszadók.

A polarizáció ugyancsak éles, ha az állampolgárság bázisán jelentkező etnocentriz- 
must nézzük. A románok körében az állampolgárság vonzó identitás-szervező elem, 
mig a magyarok körében a vonzás jóval gyengébb.

Etnocentrizmus
A nyílt etnocentrizmus nem túl magas, és mindkét nemzeti csoport esetében 

nagyjából azonos mérvű. (A négyfokú skála átlaga a magyarok körében 2,5, a 
románok esetében pedig 2,7.) Amit azonban az egyik csoport, még ha nem is túlzott 
mértékben szívesen elismer saját maga esetében, a másik csoport esetében már két
ségbe vonja. A magyaroknak nem tetszik a román etnocentrizmus, a románoknak vi
szont nem tetszik a magyar etnocentrizmus. Mindkét nemzeti csoportra jellemző tehát 
a saját etnocentrizmus lanyha helyeslése, és a másik etnocentrizmusának virulens elu
tasítása.

Etnocentrizmus-átlagok, átlagos osztályzatok 1—4-ig
6. tábla

Erdélyi magyarok Erdélyi románok

Jobb lenne a világ, ha a többi ország 
lakosai is olyanok lennének, mint a 
románok. 1,4 2,7

Jobb lenne a világ, ha a többi ország 
lakosai is olyanok lennének, mint a 
romániai magyarok. 2,5 1,8

Feltételeztük, hogy az etnocentrikus érzelmi különbségtevés bázisán a két nemzeti 
csoport más dimenziókban is eltérően látja egymást. A különbségtudatra vonatkozó 
kérdéseket azonban technikai hiba folytán csak a magyar mintának tették fel. A ma
gyarok körében a különbségtudat fő forrása az eltérő vallási hovatartozás. A különb
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ségérzetet táplálhatja, hogy mint a 7. tábla mutatja, a magyar válaszadók körében igen 
nagy mérvű a mindennapi érintkezés fesztelenségét gátló különbözéstudat, melynek 
egyik eleme a másság általánosító elképzelése, másik eleme pedig a kulturális külön
bözés számontartása.

7. tábla
A román-magyar különbségtudat forrásainak százalékos megoszlása3

Erdélyi magyarok

Teljesen egyetért Részben ért egyet

A vallásukban sok minden másként van, 
mint a miénkben. 64 27

Az a céljuk, hogy Erdélyben gazdasági 
fölényre tegyenek szert. 55 28

Teljesen másként képzelik el Románia 
jövö'jét, mint mi. 51 29

Másfajta emberek, mint a magyarok. 47 36

A szokásaik nagyon különböznek a mieinktől. 45 40

A magyarok és a románok közötti sikeres kommunikáció gátja lehet, hogy mindkét 
nemzeti csoportban erős a meggyőződés, hogy a saját csoporthoz képest a másik cso
port másképpen képzeli a jövőt. Riasztó, hogy a többségi magyar vélemény tükrében 
a másik (román) csoport célja az, hogy gazdasági fölényre tegyen szert Erdélyben. Ez 
a felfogás a zéró összegű játszmák zsákutcájába visz, ahonnan csak a kölcsönös 
előnyök várakozására épített kooperáció útja vezethet ki.

Konfliktus-optika
A magyarok 75 százaléka szerint, a románoknak viszont csak 54 százaléka szerint 

van ma konfliktus románok és magyarok között Romániában. A románokban tehát 
kevésbé tudatosul a magyarok rosszérzése, mint a magyarokban. A konfliktuslátás 
nemzeti optikájának vizsgálata érdekében tizennégy tényezőről kérdeztük meg a 
válaszadókat, hogy szerintük az adott tényező élezi vagy csillapítja-e a konfliktust.

A 8. táblázatból látható, hogy a lehetséges konfliktustényezők közé politikai szemé
lyiségeket, hazai politikai szervezeteket, nemzetközi szervezeteket, valamint románi
ai és magyar társadalmi szereplőket soroltunk. Az is látszik a táblázatból, hogy a 
megkérdezett magyarok és románok látószögei kevésszer esnek egybe.

A kevés számú egyezés egyike Funar polgármester konfliktusgerjesztő szerepének 
konszenzusos megítélése. A magyarok 97 százaléka szerint Funar súlyosbítja a konf
liktust, s ugyanez a véleménye a románok 83 százalékának. Hasonló, bár valamivel
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kedvezőtlenebb arányú konszenzust tapasztalhatunk akkor, ha a Vatra Romäneascä 
szervezet szerepét vizsgáljuk. A magyarok 98 százaléka súlyosbító szerepet tulajdonít 
ennek a szervezetnek a román-magyar konfliktusban, s a románok 71 százaléka is 
ezen a véleményen van.

Az államelnök, Emil Constantinescu szerepét a magyarok 88 százaléka pozitívan 
ítéli meg, s ehhez az arányhoz képest alacsonynak mondható a hasonló állásponton 
lévő románok aránya (51 százalék).

Iliescu volt államelnök a magyarokban nem hagyhatott jó nyomot, amit az mutat, 
hogy 86 százalékuk szerint a politikus súlyosbította a román-magyar konfliktust. A 
románok körében csak 36 százalékos ez a meggyőződés, s 17 százalék egyenesen az 
ellenkező véleményen van.

Poláris megítélést tapasztalunk Tőkés László esetében. A nagyváradi református 
püspökben a megkérdezett magyarok 63 százaléka a konfliktus mérséklőjét, 29 száza
léka viszont csiholóját látja. A románok azonban szinte teljesen egységesek Tőkés 
negatív megítélésében. (95 százalékuk szerint a püspök súlyosbítja a két nemzeti cso
port konfliktusát.)

8. tábla
A nemzeti konfliktus tényezőinek százalékos megoszlása4

Erdélyi magyarok Erdélyi románok

Súlyosbítja Mérsékli Súlyosbítja Mérsékli

Vatra Romäneascä 98 1 71 11

Gheorghe Funar 97 2 83 7

Ion Iliescu 86 8 36 17

A románok általában 42 34 29 29

Tőkés László 29 63 95 3

A romániai magyarok általában 10 57 75 9

RMDSZ 8 82 86 9

A magyar kormány 7 68 61 13

A magyarországi közvélemény 6 45 58 10

Markó Béla 5 87 79 11

NATO 4 78 15 35

ENSZ 4 17 10 36

Európai Unió 4 83 18 35

Emil Constantinescu 3 88 16 51
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A romániai magyar politikai személyiségek differenciálatlanul élhetnek a román 
válaszadók fejében. Másként aligha érthetjük meg, hogy Markó Bélát miért látja a 
románok 79 százaléka a konfliktus negatív szereplőjének. A magyarok esetében 
Markó viszont a túlnyomó többség szemében pozitív szereplő (87 százalék). Ennek 
az adatnak a fényében már nem meglepő, hogy a románok óriási többsége (86 száza
lék) negatív szerepet tulajdonít a romániai magyarok demokratikus szervezetének, 
melyet Markó Béla vezet. Ugyanebben a szervezetben viszont a magyarok óriási 
többsége konfliktusmérséklő tényezőt lát.

Mind a magyarok, mind a románok megosztottak abban a kérdésben, hogy a 
románok milyen szerepet játszanak a két nemzeti csoport közötti konfliktusban. A 
magyarok körében viszonylagos többséget alkot azoknak a köre, akik szerint a 
románok súlyosbítják a konfliktust, de viszonylag magas azoknak is az aránya, akik 
szerint a románok nem hibáztathatok, inkább pozitív a szerepük (34 százalék). A ma
gyarokhoz képest a románok kisebb arányban látják a konfliktus súlyosbító okát a 
másik nemzeti csoportban (29 százalék), s ugyanekkora arányban akadnak önkritikus 
románok, akik szerint a románok szerepe negatív.

A magyarok megítélése a két nemzeti csoportban már nagyobb fokú eltéréseket 
mutat. A magyarok körében 10 százalékos az önkritikusok aránya, s a többség (57 
százalék) úgy látja, hogy saját nemzeti csoportjuk mérséklő szerepet játszik a konf
liktusban. Nincsen ezen az állásponton a román többség. A románok kétharmada 
szerint a magyarok súlyosbító szerepet töltenek be a konfliktusban, s csak 10 száza
lék véli ennek ellenkezőjét.

A magyarok a magyar kormányt a konfliktus mérséklő tényezőjeként hajlamosak 
inkább látni. Az Antall-kormányt 60 százalék, a Hom-kormányt 68 százalék ítélte 
meg e szempontból pozitívan. A románoktól nem kértünk differenciált megítélést. Az 
ő körükben a magyar kormányt elmarasztaló ítélet van többségben (61 százalék). A 
két nemzeti csoport látószöge hasonló jellegű eltérést mutat, ha a magyarországi 
közvélemény szerepét firtatjuk (bár a magyarok körében a kormányhoz képest kevés
bé barátságos a megítélés).

Az EU és a NATO megítélése a magyarok körében jóval kedvezőbb, mint a 
románok között. Míg a magyarok mindkét szervezettől a konfliktus mérséklését vár
ják, addig a románok zöme szerint ezek a szervezetek nem sokat számítanak. A ma
gyarok az ENSZ-t nem tartják sokra. A románok többsége ezt az indifferens 
várakozást osztja, mindazonáltal 36 százalékuk szerint az ENSZ pozitív szerepet játszhat.

A két nemzeti csoport konfliktus-látószöge alig néhány pont (Funar, Vatra, 
Constantinescu) esetében mutat egyezést. Az esetek többségében az eltérés a do
mináns, melynek lényege, hogy a magyarok konfliktus-optikájából a konfliktus 
román-kontextusa látszik jobban, míg a románok szeme a magyar-kontextusra 
érzékeny inkább.

Szimbolikus és reális konfliktusok
Eltérően látja a két nemzeti csoport a hivatalosan megengedett kétnyelvűség kívá

natos határait. E szimbolikus konfliktusforrás mellett talán fontosabb lehet az, hogy a 
románok gazdaságilag sikeresebbnek látják a magyarokat, mint saját magukat, s ezen
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aligha változtat, hogy a magyarok nem osztják a rájuk vonatkozó román vélekedést.
Megkérdeztük, hogy egyes társadalmi szerepek betöltése szempontjából a nemzeti 

hovatartozás előny-e vagy sem? A 9. tábla mutatja az eredményeket.

9. tábla
Nemzeti diszkrimináció, az egyetértők százalékos aránya

Saját nemzetiség előny Másik nemzetiség előny
Erdélyi

magyarok
Erdélyi

románok
Erdélyi
magyarok

Erdélyi
románok

Önkormányzati képviselő 20 36 37 33
Polgármester 14 45 52 29
Parlamenti szenátor 11 38 54 33
Magyar adásban tévés 9 18 27 41
Egyetemi tanár 7 24 44 39
Vállalkozó 7 11 16 45
Bíró 6 38 73 34
Hitelfelvevő 4 11 23 44
Rendőr 4 51 84 27
Tévés 4 33 63 35
Katonatiszt 3 53 84 26

A katonatiszt, a rendőr, a bíró, a tévés, a szenátor és a polgármester esetében a ma
gyarok többsége rendre azon a véleményen van, hogy a román nemzeti hovatartozás 
e tisztségek betöltése esetében előnyforrás. A katonatiszt és a rendőr esetében a 
románok többsége (53 százalék, illetve 51 százalék) elismeri, hogy a román hovatar
tozás előny. Ez a többség azonban jóval kisebb arányú annál, amit a magyarok 
körében látunk, ahol az arány 84—84 százalék.

A magyarok körében a polgármesterséget és az önkormányzati képviselőséget 
kivéve minden esetben 10 százalék alatt marad azok aránya, akik szerint a magyar 
hovatartozás előny. Ezzel szemben a románok között minden tisztség esetében 20 
százalékot meghaladja azoknak az aránya, akik szerint a magyar hovatartozás előny.

Szembetűnő, hogy a magyarok közül még a magyar tévés szerepének betöltése 
esetében is csak 9 százalék vélekedett úgy, hogy a magyar hovatartozás előny, szem
ben a románokkal, akiknek 41 százaléka szerint a magyarság e pozíció betöltésekor 
igenis előnyként esik latba.

Magyarok és románok ütköző percepciója nemcsak az államigazgatási szerepek 
kapcsán érhető tetten, hanem a gazdaság terén is. A románok 45 százaléka szerint a 
vállalkozói szerep esetében a magyar hovatartozás előny, s 44 százalékuk szerint egy 
magyar hitelt is könnyebben kaphat. Míg a magyarok többsége a másik nemzeti hova
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tartozást az államigazgatási szerepek betöltése szempontjából előnyforrásként ítélte 
meg, ez a megközelítés az említett két gazdasági szerep esetében kevéssé jelentkezik. 
(A magyaroknak mindössze 16, illetve 23 százaléka gondolja úgy, hogy a román ho
vatartozás előny, ha a vállalkozóról vagy hitelfelvevőről van szó.) Ugyanakkor a 
magyarok önmagukat puszta nemzeti hovatartozásuk okán nem látják esélyesebbnek 
a vállalkozói vagy hitelfelvevői szerepre. (A románok sem önmagukat.)

Konfliktus forrását képezi az a kérdés, hogy a nyilvános feliratok milyen nyelven 
íródjanak. A románok favorizálják a román nyelvet, és háttérbe szorítják a magyar 
nyelvet. A magyarok ezzel szemben nem diszkriminálják a román nyelvet, de hangsú
lyozzák a román és a magyar feliratok egyidejű jelenlétének fontosságát.

A román megkérdezettek 79 százaléka ért egyet azzal a gyakorlattal, hogy 
Erdélyben mindenütt csak románul írják ki a hivatalosnak minősülő feliratokat. A túl
nyomó többség nem ért egyet azzal, hogy ahol a magyarok aránya 95—100 százalék, 
ott elegendőek lennének a magyar nyelvű feliratok. Az a kérdés jelentősen megoszt
ja a román válaszadókat, hogy hol kellene meghúzni a kisebbség számarányának 
határát, melyen túl kétnyelvű feliratok lennének megengedhetőek.

Együtt és külön
A magyarok túlnyomó többsége képes magát románul kifejezni, és érti a román 

szót. Ugyanakkor anyanyelvi szintű román nyelvtudásról csak 19 százalék számolt 
be. A megkérdezett románok körében 17 százalék azok aránya, akik úgy nyilatkoztak, 
hogy viszonylag jól értenek magyarul.

A közép-kelet-európai térség nyugati megfigyelői közül sokan úgy látják, hogy az 
egyes nemzetek közötti nyelvi konfliktusok egy mindenki számára közös közvetítő 
nyelv megtanulása révén lennének megoldhatók. Ez a megoldási út szerintük akkor is 
járhatónak tűnik, ha a konfliktusok azonos politikai határok között együtt élő többség 
és kisebbség között jelentkeznek, vagy ha a nyelvi eltérés politikai határok által 
elválasztott nemzetek között képez kommunikációs akadályt.

A magyarok, de a románok túlnyomó többsége sem ért egyet azzal, hogy a térség
ben elegendő lenne egyetlen nyelv ismerete. Ezen belül alig akad magyar (6 száza
lék), aki szerint elég az anyanyelvet tudni, hasonló állásponton van a románok 19 
százaléka. A nyelvi konfliktus megoldását a magyarok 70 százaléka egyértelműen 
másik, velük együtt élő nép nyelvének megtanulásában látja. A magyaroknak ez az 
álláspontja mérsékelt viszonzásra talál a románok körében. 22 százalék egyáltalán 
nem ért egyet ezen állásponttal, s teljes mértékben csak 26 százalék osztja. Részben 
egyetért 30 százalék, részben nem ért egyet 22 százalék. Mindkét nemzeti csoportban 
azonos mértékben népszerű a gondolat, hogy aki csak tud, tanuljon meg angolul. 
(Mind a magyarok, mind a románok 37 százaléka teljesen, 44 százaléka részben 
egyetért ezzel a javaslattal.)
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10. tábla
A nyelvtudás-nyelvtanulás megítélésének százalékos megoszlása

Erdélyi magyarok Erdélyi románok«
Egyetért Nem ért 

egyet
Egyetért Nem ért 

egyet

A Közép-Európában élő népeknek 
elég, ha az anyanyelvűket beszélik. 16 84 53 47

A Közép-Európában élő népek 
anyanyelvükön kívül legalább egy, 
velük együtt élő nép nyelvét kell, 
hogy beszéljék. 93 7 56 44

A Közép-Európában élő népek 
anyanyelvükön kívül az angolt is 
kell, hogy beszéljék. 81 19 81 19

A Bogardus-féle társadalmi távolságskála segítségével mind a magyarokat, mind a 
románokat megkérdeztük arról, hogy különféle szerepekben milyen csoportokhoz tar
tozó személyeket fogadnának, illetve utasítanának el. A skála legközelebbi pontján a 
családtagszerep volt legtávolabbi pontjára pedig a persona non grata szerepét tettük. 
A két szélső érték között a barát, a szomszéd, a kolléga, a felettes, a földi, az állam
polgár és a turista szerepei húzódtak.

A skála eredményei szerint magyarok a magyarokkal, románok a románokkal szem
ben érzik a legkisebb társadalmi távolságot. Ezen nincs is mit csodálkozni.

7. ábra
Társadalmi távolságérzet, kilencfokú' skála, skálaátlag

4,5

4

Roma Zsidó Német Román Magyar

■  E r d é l y i  m a g y a r o k n á l  E r d é l y i  r o m á n o k n á l
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A két nemzeti csoport körében kapott adatok összehasonlítása azt mutatja, hogy a 
felkínált „csoportválaszték”-ból a magyarok a románokat, a románok a magyarokat 
tartják önmagukhoz legközelebb állóknak. A németeket a magyarok a románokhoz 
képest inkább elutasítják, de abban már nincs különbség a két nemzeti csoport között, 
hogy igen nagy társadalmi távolságot tartanak a roma kisebbség tagjaival szemben, és 
mindkét nemzeti csoport tagjait a távolságtartás jellemzi a zsidókhoz képest is.

11. tábla
Társas kapcsolatok hálójának megoszlásai az erdélyi magyarok és románok

körében

Erdélyi magyarok Erdélyi románok

1. partner 2. partner 1. partner 2. partner

M
ag

ya
r

Ro
m

án

Eg
yé

b

M
ag

ya
r

R
om

án

Eg
yé

b

R
om

án

M
ag

ya
r

Eg
yé

b

Ro
m

án

M
ag

ya
r

Eg
yé

b

Kölcsönkérés 93 5 2 88 11 1 90 8 2 80 17 3

Segítségkérés 92 7 1 92 8 - 90 10 - 88 10 2

Vendégség 92 5 3 88 10 2 92 4 4 84 15 1

Protekció 86 14 - 86 14 - 94 3 3 90 10 -

A kérdőívben négyféle társas kapcsolati típust soroltunk fel, mindegyik esetben 
rákérdezve arra, hogy a szokásos partnernek mi a nemzetisége. A fentebb bemutatott 
két tábla alapján kiderül, hogy a megkérdezettek társas-társadalmi hálózata nemzeti
etnikai szempontból meglehetősen zárt.

A magyarok leginkább a hivatalos ügyekben való közreműködés esetében 
említenek román nemzetiségű partnereket, legkevésbé pedig a nem anyagi jellegű 
segítség esetén várható román nemzetiségű partner felbukkanása. A románok első 
helyen inkább románokra számítanak, éppen úgy, ahogyan a magyarok első helyen 
inkább magyarokra. Míg azonban a magyarok a második, harmadik helyen sem na
gyon említenek románokat, addig a románok a második és a harmadik helyen már a 
magyarokhoz képest minden dimenzióban inkább számítanak más nemzeti hovatar- 
tozású partnerekre.

Következtetések
Ha a két nemzeti csoport egymásról alkotott poláris sztereotipikus eltérését tekint

jük, akkor a logikai ütközés bázisán jelentkező lélektani különbségészlelés beláthatat
lan nehézségek forrása lehet a mindennapi interetnikus kapcsolatok bonyolításában.

A két nemzeti csoportnak még sokat kell tennie a jövőben annak érdekében, hogy 
egymásról és harmonikus együttélésük fenyegetettségeiről konszenzusos képet alkos
son. E kép hiányában a két nemzeti csoport egymás közti kommunikációját hamis
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megállapítások, téves előfeltevések és oktulajdonítások fogják akadályozni. Ha a 
helyzet változatlan marad, akkor a két nemzeti csoport között zajló politikai és gaz
dasági Játszmák” a nulla összegű modellt fogják követni, amely szerint az egyik fél 
nyeresége a másik fél vesztesége és megfordítva. Ezek az erdélyi múltból jól ismert 
játszmák megmérgezik a közös emlékezést, a jelenben lehetetlenné teszik az 
együttműködést, és a bizalmat megalapozó közösen vallott, mindkét fél számára 
egyaránt előnyös fölérendelt célok felismerését.

Erdélyt hajdan Tündérkertnek nevezték, ami kétértelmű megnevezés, hiszen a ma
gyar nyelv tündér szava nem nélkülözi a démoni jelentést. A társadalomtudomány mit 
sem tud kezdeni ezzel a nyelvi örökséggel. Amire képes, az kevesebb és több. 
Kevesebb érzelemben, irodalmi hatóerőben, de több racionális megközelítésben, 
pragmatikus buzgalomban. A modern társadalomtudományoknak részt kell venniük 
térségünk etnikai és nemzeti viszonyainak humanizálásában és civilizálásában.

Jegyzetek
1. A kutatás egyes eredményeiről már beszámoltunk egy tanulmányban, mely a Társadalmi

Riport 1998-as kötetében fog megjelenni (Csepeli, Örkény, Székelyi, Csere 1998.). A 
kolozsvári kutatók ugyancsak publikáltak egy alapsorokból álló táblagyűjteményt (Culic et 
al. 1998.).

2. Az egyetértők és az egyet nem értők arányának összege sosem adja ki a 100 százalékot. A
fennmaradó részbe azok tartoznak, akik egy közbülső álláspontot képviselnek.

3. A teljesen egyetértők és a részben egyetértők arányának összege sosem adja ki a 100 száza
lékot. A fennmaradó részbe az egyet nem értők tartoznak.

4. Az egyes tényezőknek súlyosbító, illetve mérséklő szerepet tulajdonítok százalékos arányait
összeadva sosem kapunk 100 százalékot. A maradék szám minden esetben azok arányát 
jelzi, akik szerint az adott tényező sem nem oszt, sem nem szoroz a két nemzeti csoport 
közötti konfliktus szempontjából.

5. A 9-es érték mutatja a legnagyobb társadalmi távolságot.
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Sorbán Angella - Dobos Ferenc

Nemzeti jellemvonások az erdélyi magyarság 
értékrendjében

Jelen tanulmány egy összehasonlító szintézis részét képezi, amely a Kárpát
medencében élő magyar közösségek körében végzett többéves kutatássorozat ered
ményeit és tapasztalatait összegzi. A reprezentatív mintákon végzett kutatássorozat — 
a Balázs Ferenc Intézet koordinálásában -  határon túli társadalomkutató műhelyek
ben folyik, s a Kárpát-medence területén kisebbségben élő magyar közösségek 
értékrendjének átfogó feltérképezésére irányul, az általános életszervezési értékektől 
a kisebbségi szempontból meghatározó közösségi értékdimenziókon át a politikai 
orientációkig.1

A kutatássorozat eredményei számos olyan konzekvenciával szolgálnak, amelyek 
révén a határon túli magyar közösségek életviszonyaival kapcsolatos -  sajnálatosan 
hézagos -  ismereteink valóságközeibe kerülhetnek, és amelyek új -  első ízben 
empirikus adatokon alapuló -  keretek közé helyezhetik a jelenkori egyetemes magyar 
önismeret egyik alapvető kérdéskörét: az egyes határon túli nemzeti közösségek 
különbözőségét, egymáshoz és az anyaországhoz való viszonyát.

A határon túli magyar kisebbségek problematikája ugyanakkor több módszertani 
kérdést is felvet, hiszen megalapozottnak tűnik újragondolni: milyen mértékben alkal
mazhatóak a nemzetközi (elsősorban amerikai) szakirodalomban használt kategóriák 
és modellek a tárgyalt nemzeti közösségek/kisebbségek szociológiai jellemzőinek 
megragadására? A kérdésfelvetés azért lényeges, mert azoknak a társadalomfejlődési 
utaknak, amelyeken keresztül a határon túli magyar közösségek önazonossága for
málódott, jelentős állomását képezték a kommunizmus évtizedei. Ennek az időszak
nak valós társadalmi folyamatairól azonban (amit nevezhetünk akár a modernizáció 
befagyasztása időszakának is) nagyobbrészt hiányoznak az alapkutatások. Joggal 
merül fel tehát a kérdés: vajon milyen mértékben alkalmazhatók ugyanazon modellek 
merőben eltérő fejlődési utakat megjárt társadalmakra/közösségekre ?

A vázolt kérdések összességében tehát új feladatrendszert állítanak a magyar tár
sadalomtudományi kutatás elé: mielőbb szükséges megválaszolni, hogy milyen mód
szerekkel és milyen töréspontok mentén lehetséges az egyetemes magyarság (ezen 
belül a határon túli magyar közösségek) értékrendjének összehasonlító vizsgálata.

Tanulmányunk az erdélyi magyarság önképének egyik társadalomlélektani dimen
zióját veszi nagyító alá hármas vonatkozásban: milyenek vagyunk mi, erdélyi ma
gyarok a magyarországi magyarokhoz és a többségi románsághoz viszonyítva? 
Milyen referenciapontok mentén látják az erdélyi magyarok magukat különbözőnek 
vagy hasonlónak azokhoz a társadalmakhoz/közösségekhez képest, amelyekkel -  tár
sadalmi rétegenként különböző mértékben ugyan, ám — kulturális és/vagy személyes 
érintkezésben vannak?
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E hármas tengelyen (anyaországi társadalom-erdélyi magyar kisebbség-többségi 
társadalom) kialakult önkép izgalmas tudásszociológiái tényezőket érint és mint ilyen 
-  noha csupán töredékét képezi összehasonlító értékrendvizsgálatunknak -  
reményeink szerint hozzájárulhat a „határon túli magyarság” fogalmának empirikus 
adatfelvételen alapuló szociológiai értelmezéséhez.

A szociológia által vizsgált társadalmi jelenségek egyik leginkább vitatott 
témakörét az úgynevezett nemzeti vagy etnikai karakterológiák kérdésköre alkotja. 
Napjainkban fölöttébb divatosak az ilyen jellegű kutatások,2 tanulmányok hosszú sora 
foglalkozik az egymás mellett élő népek/nemzetek egymásról alkotott képével, a 
„másik észlelésével”, elsősorban a többség-kisebbség viszonyának prizmáján 
keresztül közelítve meg a tematikát. A nemzeti karakterológiák vizsgálatával kapcso
latban azonban számos elméleti/módszertani probléma is felmerül3 és gyakran 
találkozunk éles bírálatokkal, amelyek erősen megkérdőjelezik ezen kutatások 
tudományos hozadékát és társadalmi relevanciáját.

Tartalmi szempontból a bírálatok lényege, hogy az olyan kérdések, mint például 
„milyennek tartja Ön a románokat, magyarokat stb.” egy sokféleképpen értelmezhető 
fogalmi keretet jelentenek, hiszen az adott helyzetben a megkérdezett személyes 
tapasztalatai — ha egyáltalán vannak ilyenek — a vizsgált közösség tagjairól össze
mosódnak az úgynevezett kollektív tudás irracionális elemeivel.

Ami a módszertani buktatókat illeti, a legtöbb ilyen jellegű kutatás tulajdonság
sorozatokkal4 vizsgálja a nemzeti karakterológia („milyen az egyik vagy a másik 
nemzet/népcsoport”) témakörét, mintegy bekényszerítve a megkérdezetteket egy 
előfeltételezett sematikus keretbe, amelynek egyes elemeire az érintett talán nem is 
gondolt volna, ha kérdezőbiztosok neki nem szögezik a kérdést: „véleménye szerint 
intelligensek-e a cigányok?”, „szorgalmasak-e a szlovákok” stb.

Mindazonáltal úgy ítéljük meg, hogy az említett kérdéskör vizsgálata szociológiai 
szempontból nem érdektelen, az alábbiak miatt:

• valamennyi kultúra bizonyos mértékig elkülönül a többitől, és a másikról kialakult 
kollektív tudás — akár irracionális elemeivel együtt — hozzátartozik a társadalmi cso
portok általános és természetes jellemzőihez. Az említett témakörre vonatkozó kutatá
sok rávilágítanak a különböző népek, társadalmi csoportok és közösségek közötti 
távolságokra, emellett pedig adalékul szolgálnak ezen csoportok belső kohéziójának 
jellemzéséhez.

• a „milyen a másik csoport a saját csoport vonatkozásában” problematika 
feltérképezése azért is fontos, mert a feltárt ismeretek a társadalmi valóság részét 
képezik olyan értelemben, hogy — a racionális tartalomtól fiiggetlenül -  e kérdéskör 
kétségkívül jelen van a mindennapi formális/informális interetnikus kapcsolatrend
szerekben.

A témakör vizsgálatának módszereiről5
A határon túli magyar közösségek saját magukról kialakított önképét kérdőíves 

módszerrel vizsgáltuk két lépcsőben:
— először arra kérdeztünk rá, hogy a megkérdezettek szerint a magyarországi ma
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gyarokat, vagy a többségi nemzetet alkotó románokat (szlovákokat, ukránokat, szer- 
beket) más emberi tulajdonságok jellemzik-e, mint az adott régióban élő magyar 
közösség tagjait;

-  második lépcsőben arra kerestünk választ, hogy milyen emberi tulajdonságokat 
tartanak jellemzőnek a vizsgált közösségekre azok, akik úgy vélik, hogy léteznek 
ilyen jellegű különbségek.

A válaszokként kapott tulajdonságokat -  melyeket nyitott kérdések formájában 
vizsgáltunk -  utólag tartalomelemzéssel soroltuk általánosabb kategóriákba, majd 
csoportosító statisztikai eljárásokkal elemeztük.

A problematikával kapcsolatos adatainkból a következő konzekvenciák vonhatók 
le: a megkérdezettek nagyon tág tulajdonságspektrummal jellemezték mindhárom 
csoportot (Erdélyben összesen 86 tulajdonságot kaptunk6). Ugyanakkor az egyes 
rétegekre vonatkozó tulajdonságcsoportok között viszonylag kevés átfedést tapasztal
tunk, tehát már az egyszerű felsorolások szintjén körvonalazódni látszik egy eléggé 
markánsan elkülönülő erdélyi magyar önkép a másik két csoport -  az anyaországi 
magyarok és a románok -  vonatkozásában.

Erdélyi magyarok
Mielőtt a regisztrált jellemvonások részletes elemzéséhez kezdenénk, utalnunk kell 

kutatássorozatunk azon főbb tapasztalataira, melyek révén tágabb értelmezési keretet 
kapnak a jelen tanulmány tárgyára vonatkozó adataink is. Ezek a következők:

• Erdélyben a megkérdezetteknek csupán 6,9%-a tekinti hazájának Romániát, és 
még kevesebb (3,7%) azok aránya, akik a jelenlegi, vagy a történelmi 
Magyarországot (a teljes magyar nyelvterületet) tekintik hazájuknak. A reszpon- 
densek túlnyomó többsége az előbbi alternatívákkal szemben hazájának Erdélyt tart
ja  (44,7%), illetve azt a szűkebb régiót (esetleg települést), ahol született (40,3%).

• Az erdélyi megkérdezettek 87,5%-a azon a véleményen van, hogy az egyén 
nemzeti hovatartozását kultúrája és anyanyelve határozza meg, s csupán 7,9%-uk véli 
úgy, hogy ez egyéni döntéstől függ, illetve, hogy ez az állampolgárság függvénye 
(olyan a nemzetisége, amilyen államnak a polgára — mindössze 3%.).

• Közel minden második megkérdezett (49%) úgy gondolja, hogy az erdélyi ma
gyarság nemzetiség vagy nemzeti kisebbség, másik felük úgy véli -  mintegy elutasít
va a hangsúlyosan kisebbségiként megélt önazonosságot hogy az erdélyi ma
gyarság inkább a magyar nemzet része vagy a magyar nemzettől elszakított ma
gyarság (34,7%), illetve azt az álláspontot képviseli, miszerint az erdélyi magyarság 
autonóm nemzeti közösség7 (12,9%).

• Arra a kérdésre, hogy milyen népeket, népcsoportokat tartanak a megkérdezettek 
a magyarokhoz hasonlóaknak8 (és milyen tényezőkkel indokolják a vélt hasonlósá
gokat), a kérdésre válaszolók közel kétharmada (61%) választásaiban nem a magyar 
néphez, a magyar nemzethez, hanem sajátos kisebbségi sorsához viszonyult, miként 
a problematikával kapcsolatban elsősorban kisebbségi csoportokat jelölt meg (kur- 
dokat, íreket, indiánokat, lengyeleket, négereket, palesztinokat, zsidókat stb.).
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A fentiek alapján kirajzolódni látszik egy olyan sajátos kisebbségi identitásstruk
túra, amely kettős kötést mutat: egyfelől a magyar önazonossághoz, anyanyelvhez, 
anyanyelvi kultúrához, másfelől a szülőföldhöz, amely -  noha egy másik ország 
területéhez tartozik -  a megkérdezettek értékrendjében nem analóg fogalom az 
utódállamhoz való kötődéssel.

Eme utalásszerűén bemutatott kettős kötés differenciáltabb megvilágítására tettünk 
kísérletet kutatásunkban egy terjedelmes kérdéssorozat segítségével, amely a „mit 
jelent magyarnak lenni Romániában ” két szélső pólusa (a büszkén megélt magyarság 
és a „magyarnak lenni Romániában olyan mint románnak lenni”, „számomra a ma
gyarságom semmit nem jelent”) között próbálta meg definiálni az erdélyi magyarság
ra jellemző nemzeti identitástípusokat.9

Adataink azt mutatják, hogy a határon túli magyar közösségek (s ezen belül az erdé
lyi magyarság) nemzeti értékrendjével kapcsolatban sokkal inkább egy koncentrikus 
modellről beszélhetünk (amely az organikus értékrend megőrzésétől az asszimiláció 
felé mutat), semmint egyfajta dichotóm keretről, amelynek értelmében az erdélyi 
magyarság értékrendje vagy zárt (nacionalista) és nyitott (multikulturális), vagy 
nemzeti és liberális, vagy népi és urbánus stb.

E koncentrikus modell vázlatos és érintőleges tárgyalását jelen tanulmányban azért 
tartjuk fontosnak, mert egyfelől alkalmas arra, hogy megvilágítsa az erdélyi ma
gyarság értékrendbeli rétegzettségét és differenciáltságát, valamint kiugró eltéréseket 
mutató regionális specifikumait10, másfelől pedig a kisebbségi önképhez is tágabb 
spektrumú értelmezést tesz lehetővé.

A kérdésfelvetéssel kapcsolatban három, egymástól elkülönülő identitástípusról 
beszélhetünk, melyek a következők:

I. A legnépesebb csoportba azon reszpondenseink tartoznak, akik természetes 
módon élik meg magyarságukat Romániában, úgy ítélik meg, hogy felelősek az 
anyanyelvi kultúra megőrzéséért és büszkék arra, hogy magyarok. E csoport tagjai a 
szilárd nemzeti identitásúak (modellünk vonatkozásában az e csoportba tartozókat 
nevezhetjük „nemzeti-értéktartó magnak” is), hazájuknak Erdélyt tekintik, a nemzeti 
identitás meghatározásában hangsúlyosan az anyanyelvnek és a kultúrának adnak pri
oritást és a többi csoportnál hangsúlyosabban képviselik azt az álláspontot, miszerint 
az erdélyi magyarság a magyar nemzet része, illetve autonóm nemzeti közösség.

II. A szilárd nemzeti értékrendet képviselők mellett létezik egy „holdudvar”, a 
defenzív nemzeti identitásúaké. Ezt az alcsoportot olyan meggyőződésű erdélyi 
magyarok alkotják, akik inkább védekező alapállásból, hátrányként élik meg a 
kisebbségi létet, ám értékrendjük számos ponton korrelál a szilárd nemzetiek főbb 
értékorientációival, például a szülőföldhöz és az anyanyelvi kultúrához való 
ragaszkodás tekintetében.

A szilárd és defenzív nemzetiekhez elsősorban azon megkérdezetteink tartoznak, 
akik tömbben élnek, ám a vegyesen lakott régiók lakóinak egy része is ugyanebbe a 
kategóriába tartozik (elsősorban a közép-erdélyiek). A defenzív identitásúaknak első
sorban az olyan magyar szórványszigetek lakói tekinthetők, akik tömbmagyar 
településcsoportokat, településeket, illetve erős belső kohézióval jellemezhető lokális 
közösséget alkotnak.
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Korcsoportok szerinti bontásban a szilárd nemzeti értékorientációt a többi 
kategóriánál jelentősen hangsúlyosabban a középkorosztály (36-55 év) képviseli.

III. A bemutatott nemzeti értékrendet felvállaló csoportokkal szemben több kilépő 
külső kör is kimutatható, amely az asszimiláció felé mutat a többinél erősebb tenden
ciát. Ennek az identitástípusnak a váza egy passzív-megtagadó nemzeti értékrend", 
amelyben a nemzeti hovatartozás vállalása nem értékként je len ik  meg. Ezen csopor
tok körében a nemzeti hovatartozás meghatározásában -  a már bemutatott alcsopor
tokhoz képest -  nagyobb szerephez ju t  az állampolgárság, hazaként elsősorban ezen 
csoportokhoz tartozók jelölték meg Romániát, és az előző alcsoportokhoz képest 
hangsúlyosabban képviselik azt az álláspontot, miszerint az erdélyi magyarság 
nemzeti kisebbség. Ezen kilépő, leszakadó alcsoporthoz elsősorban a szórványban (a 
dél-erdélyi nagyvárosokban) és diaszpórákban élők tartoznak. Korcsoportok szerint 
főként a két szélső korosztály, a legfiatalabbak és a legidősebbek sorolhatók ide.

Milyen önképek társulnak vajon a fenti differenciált kisebbségi azonosságtudat 
különböző szintjeihez?

1. ábra
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A mintába bekerült személyek önmagukra (erdélyi magyarokra) vonatkozóan 49 
tulajdonságot jelöltek meg. A felsorolt tulajdonságok leggyakrabban a munkához, a 
közösségi szintű interperszonális kapcsolatokhoz, valamint a nemzeti értékekhez 
kötődnek. Ezen belül az első tulajdonságcsoport elsősorban a románoktól való külön
bözőség, az utóbbi kettő pedig a magyarországi magyaroktól való elhatárolódás/távol- 
ságtartás szempontjából jellemzi az erdélyi magyarok értékrendjét.

Az erdélyi magyarokra vonatkozóan a megkérdezettek kiugróan magas arányban a 
szorgalmas, dolgos tulajdonságokat (42,4%), kisebb arányban a becsületességet, 
szavahihetőséget (15,19%), a közösségi, segítőkész, befogadó jellemvonással (15,9%), 
valamint a magyar kultúrához való ragaszkodással (a nemzeti értékeket és ha
gyományokat) kapcsolatos tulajdonságokat említették (14,1%).

Az 1. ábra egy dominánsan pozitív önképet mutat, amelyben prioritást kap a po
zitív munkamorál, a közösséghez való tartozás és a magyarságtudat megőrzése.

Amennyiben az erdélyi magyar önkép eme „pilléreit” nagyító alá vesszük, a 
leginkább szignifikáns különbségeket regionális bontásban mutatják az adatok. Ez 
azt jelenti, hogy egyes tulajdonságok eltérő hangsúlyt kapnak egy-egy régióban annak 
függvényében, hogy a megkérdezett tömbben vagy szórványban él-e. Az alábbi 
táblázatban ezeket a regionális eltéréseket mutatjuk be.

1. táblázat

Milyen emberi tulajdonságok jellemzőek leginkább az erdélyi magyarokra?
(N=272)

T u la jd o n sá g ÁTLAG Székelyföld Közép- 
Érdé ly

Partium és 
Máramaros

Dél-Erdély 
és Bánát

szorgalmas, dolgos 42,4 53,7 59,3 28,1 16,7

becsületes 15,9 10,1 24,4 12,2 23,1

közösségi 15,7 28,0 13,1 7,3 9,0

széthúzó 7,8 11,7 12,2 4,5 0,3

önző, irigy 6,7 16,3 2,1 2,0 2,1
magyarságához
ragaszkodó 14,1 7,4 24,1 4,6 11,1

A táblázat adatai alapján kiemelésre érdemes, hogy a székelyek esetében a két 
meghatározó tulajdonság a szorgalom és a közösségi vonás, de ugyanakkor ők azok, 
akik a leginkább kritikus önképet rajzoltak saját magukról: a többi régióhoz képest 
kiugróan magas arányban tartják önmagukat irigyeknek, önzőknek, széthúzóknak.

A közép-erdélyi régióban (ahol a vizsgált települések nagyobb részében közel 
azonos arányban élnek együtt románok és magyarok) a szorgalom, a becsület,
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valamint a magyarságtudat megőrzése kapott nagyobb hangsúlyt. Ebben a régióban 
tehát a románok és a magyarok közötti vélt vagy valós különbözőségek 
(munkamorálban és nemzeti „specifikumok” tekintetében) egymást felerősítik. A dél
erdélyi és bánsági régióban -  ahol a magyarság kis számban és szétszórtan él -  a be
csület kap kiemelt helyet és elenyésző arányban szerepel a széthúzás mint magyar 
sajátosság (éppen ellenkezőleg, az összetartás jelenik meg értékként).

Adatainkból tehát az következik, hogy azokban a régiókban, ahol a magyarság ve
gyesen vagy elszórtan él a román többség körében, ott nagyobb társadalmi relevan
ciával bír a becsületesség és a szavahihetőség mint különbözőség, és felerősödik a 
csoportkohézió. A tömbben (főleg a Székelyföldön, ahol a viszonyítási alap nem első
sorban a románság, hanem -  az utóbbi időben egyre inkább -  a magyarországi tár
sadalom) sokkal kritikusabb és negatívabb önképet regisztráltunk.

A bemutatott alapfokú elemzésen túl megvizsgáltuk, hogy a felsorolt jellemzőkből 
milyen tulajdonság-konfigurációk következnek, és ezek különböző önképekként milyen 
összefüggéseket mutatnak egyéb változókkal.

Az alábbi táblázat a leggyakrabban említett tulajdonságokkal végzett faktoranalízis 
eredményeit mutatja be.

2. táblázat

Az erdélyi magyarokra jellemzőnek vélt tulajdonságokból kirajzolódó
önképek12

1. K ritiku s, n eg a tív  ö n k ép  

13,4%

az erdélyi magyarok inkább önzők, irigyek, 
széthúzóak, és jellemző rájuk a torzsalkodás

2. P ozitív , k ö zö sség k ö zp o n tú  
ön kép  - 11,9%

az erdélyi magyarok inkább közösségiek, 
barátságosak, vendégszeretöek, befogadóak és 
segítőkészek

3. P ozitív , a n em ze ttu d a to t 

e lő té rb e  h e lyező  ö n k ép  

10,8%

az erdélyi magyarokra leginkább az jellemző, 
hogy dolgosak, hagyományaikhoz, kultúrájuk
hoz ragaszkodó emberek

4. P ozitív , a ta r tá st h a n g sú lyo zó  

önkép - 9,3%
az erdélyi magyarok büszkék, konokok, „ van 
emberi tartásuk"

5. P o zitív  „ k iseb b ség i"

(szó rvá n ysp ec ifik u s) ö n k ép  

9,0%

az erdélyi magyarok becsületesek és összetartóak

6. N e g a tív  önkép  

8,7%

az erdélyi magyarok engedékenyek, alkal- 
mazkodóak, „ balkanizálódtak ”

A fentiek alapján elmondhatjuk, hogy az erdélyi magyarok saját magukról alkotott 
képe inkább pozitív mint negatív. Regionális szempontból a regresszióelemzés 
megerősíti az elsődleges osztályozás szintjén körvonalazott különbségeket.
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Nevezetesen azt a tényt, hogy a bemutatott önképek regionális szinten szignifikáns 
eltéréseket mutatnak aszerint, hogy milyen társadalmi relevanciával bír egy-egy ma
gyar sajátosság, mint a románságtól megkülönböztető minőség.

3. táblázat

A tulajdonság-konfigurációkból kialakult önképek elfogadottsága 
a különböző erdélyi régiókban13

Székelyföld Közép-
Erdély

Partium és 
Máramaros

Dél-
Erdély

K r it ik u s , n egatív  önkép ++ 0 - -

P o z it ív , k ö zösségközpon tú  ö n k é p +++ 0 - - —

P o z it ív , a nem zettu da to t e lő té rb e  
h e ly e z ő  önkép + ++ - 0

P o z it ív  „ ta r tá s t” h a n g sú lyo zó  ö n k ép 0 + 0 0

P o z i t ív  „ k iseb b ség i” ö n k ép 0 0 0 +

N e g a t ív  ön kép 0 0 + - -

A táblázat adatainak alapján kiemelésre érdemesnek tartjuk a székelyföldiek és dél
erdélyiek önképe közötti markáns különbséget.

Amennyiben azonban a tárgyalt önképeket összevetjük az előzőekben vázlatosan 
bemutatott nemzeti identitástípusokkal -  koncentrikus modell —, adataink figyelem
reméltó összefüggéseket mutatnak. Ezek közül a legfontosabb, hogy az önképek a 
nemzeti identitástípusok vonatkozásában a közvélekedéssel — mely szerint például a 
szilárd nemzeti identitáshoz döntően pozitív önkép társul -  ellentétes tendenciát 
mutatnak és egy sajátos „fordított logika ” szerint jelennek meg. Ez azt jelenti, hogy 
mind az „értéktartó” szilárd nemzeti identitásúak, mind az előbbiek „holdudvarát” 
képező defenzív nemzetiek önképe nagyon differenciált, s gyakorlatilag felöleli a tel
jes bemutatott spektrumot. Ezzel szemben a leszakadó rétegek, tehát a passzív-meg
tagadók esetében már nem beszélhetünk hasonlóan markáns önkép megjelenéséről. 
Utóbbiak értékrendjében tehát nem mondható domináns elemnek az erdélyi ma
gyarok különbözősége a románoktól, s amennyiben mégis, akkor már „veszélyes 
dologként” jelenik meg „különbséget tenni a két népcsoport között”.

Ezek az összefüggések véleményünk szerint rácáfolnak arra a széles körben elter
jedt sztereotípiára, mely szerint a határon túli magyarok (ezen belül pedig az erdélyi 
magyarság) értékrendje dichotóm módon lenne alapdeterminált abban az értelemben, 
hogy az „önmagába forduló magyarkodás” (nacionalizmus) vagy a románok felé való 
nyitás (multikulturalitás) mentén válnának szét a kisebbségi identitás alapelemei. 
Adataink ezzel szemben azt mutatják, hogy az erdélyi magyarok jelentős része
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számára a magyarságtudat és az anyanyelvi kultúra olyan érték, amelyhez nagyrészt 
„természetesen megélt" -  a defenzív nemzeti identitásúak esetében veszélyérzettel 
párosuló —, alapvetően pozitív önkép társul.

A románok
Kutatásunkban minden második megkérdezett úgy ítélte meg, hogy a románokra 

más emberi tulajdonságok jellemzőek, mint az erdélyi magyarokra (N=31J).
A románokra jellemző tulajdonságokkal kapcsolatban ismételten kiemelésre 

érdemes, hogy a megkérdezettek olyan tulajdonságokkal jellemezték a románokat, 
amelyeket önmagukra vonatkozóan alig vagy egyáltalán nem említettek. 
Hasonlóképpen figyelemre méltó, hogy a románokra jellemzőnek tartott tulajdon
ságskála a másik két csoporthoz viszonyítva a leginkább szűk spektrumú, melyben 
mindössze 18 tulajdonság szerepel.

Annak a véleménynek a gyakorisága, miszerint a románokra más emberi tulajdon
ságok jellemzőek, mint az erdélyi magyarokra, arányosan nő a tömbtől a szórványok 
felé (tehát azokban a régiókban nagyobb, amelyekben a románok és a magyarok a 
mindennapok szintjén állandó kapcsolatban vannak — míg a székelyföldi 
megkérdezettek 42,7%-a vélekedett úgy, hogy vannak sajátosan román tulajdonsá
gok, addig ez az arány Dél-Erdélyben 55,5%), nő a kistelepülésektől a nagyvárosok 
felé (a falun élők 46,8%-ban, a nagyvárosokban élők pedig 64,8%-ban osztják az 
említett véleményt), de növekvő tendenciát mutat iskolai végzettség függvényében is: 
az általános iskolai végzettséggel rendelkezők 48,9%-a, a felsőfokú végzettségűeknek 
pedig 74,1%-a volt hasonló véleményen.

2. ábra

Milyen emberi tulajdonságok jellemzőek leginkább a románokra?
összetartó
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Az erdélyi magyarok által megrajzolt románság-képek négy tulajdonságcsoport 
köré vonhatók össze: 1 . a munkához való viszonyulás (lusta - 18,8%, ügyeskedő - 
9,0%, megbízhatatlan - 6,8%, korrupcióra hajlamos - 4,9%); 2. a románság össze
tartása a magyarokkal szemben (magyarellenesség - 7,6%, intolerancia - 20,5%, 
lenézés -2,9%); 3. a magyaroktól való különbözősége életmódban (igénytelenség - 
23,7%, civilizálatlanság - 9,7%); 4. műveletlenség a magyarokhoz képest 
(műveletlenség - 8,2%, zárt, babonás vallásosság - 3,9%).14

Az ábrán bemutatott románság-kép elemei alapján az erdélyi magyar önképek és a 
románság-képek pozitív-negatív párokba állíthatók: amíg az erdélyi magyarok szor- 
galmasak/dolgosak és becsületesek, addig a románok lusták és megbízhatatlanok; az 
erdélyi magyarok széthúzóak, a románok összetartóak és magyarellenesek, 
ugyanakkor igénytelenebbek és műveletlenebbek az erdélyi magyarokhoz képest. A 
felvázolt törésvonalak önmagukban kétségkívül az ismert sztereotípiák meglétét iga
zolják, melyek az elmúlt „rendszerváltó” évtized során sem gyengültek, s kutatásunk 
eredményei is folyamatos újratermelődésükről tanúskodnak. Mennyire differenciált 
azonban ez a románság-kép és a különféle személyi változók mentén milyen támoga
tottsággal bír?

A románokra jellemzőnek ítélt különféle tulajdonságokból a faktoranalízis során az 
alábbi tulajdonságkonstrukciók rajzolódtak ki, amelyek a válaszok 56,2%-át ma
gyarázzák:

4. táblázat

A románokra jellemzőnek vélt tulajdonságokból kapott „románság-képek”

1. A  n ega tív  m u n k a m o rá lt elő térbe  
h elyező  ro m á n sá g -k ép  

13,3%

A románok nem szeretnek dolgozni, lusták, 
ügyeskedők, korrupcióra hajlamosak és 
igénytelenek

2 . P o zitív  ro m á n sá g -k ép  
12,5%

A  románok összetartóak, segítik egymást, 
barátságosak és melegszívűek

3. N egatív , a m ü v e le tle n sé g e t, az 
o rto d o x iá t e lő té rb e  h e ly e ző  
ro m á n sá g -k ép  -1 0 ,7 %

A románok tájékozatlanok, járatlanok, nem 
ismernek más kultúrákat, műveletlenek, hisznek 
a babonákban, buzgó vallásgyakorlók

4 . M a g ya re llen es ro m á n sá g -k é p
9,9%

A románok utálják a magyarokat, sovi
niszták, gyűlölködők

5. L eva n te i ro m á n sá g -k ép  
9,7%

A románok megbízhatatlanok, nem ismerik az adott 
szó súlyát,, jól forgolódnak”, balkáni népek

A táblázatban bemutatott románság-képek regionális bontásban azt mutatják, hogy 
a Székelyföldön elsősorban a negatív munkamorált előtérbe helyező románság-kép
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elfogadottsága a leginkább jellemző (Béta=0,090), míg Közép-Erdélyben a levantei 
(Béta=0,116) és a magyarellenes románság-képek (Béta= 0,081) dominánsabbak. 
Dél-Erdélyben adataink ugyancsak a levantei típus (Béta=0,086) nagyobb elfo
gadottságát mutatják, ám itt a pozitív (Béta=0,075), valamint a magyarellenes román
ság-kép (Béta=0,057) is éppúgy kimutatható. Említésre érdemes ezzel kapcsolatban, 
hogy a „magyarellenes” és a „levantei románság-kép” támogatottsága nő az életkor 
függvényében (tehát magasabb az idősebb korosztály körében — Béta=0,056), a 
negatív munkamorált előtérbe helyező, valamint a pozitív románság-kép pedig 
inkább a fiatalok alcsoportját jellemzi (Béta=0,075, Béta=-0,068).

További megválaszolásra váró kérdés, hogy ez az elsősorban regionális speci
fikumok mentén differenciált románság-kép milyen előjelű összefüggéseket mutat a 
különböző önképekkel? Ezzel kapcsolatban azt mondhatjuk, hogy adataink úgyszin
tén megerősíteni látszanak a román-magyar ,, etnikai törésvonal” meglétét.

5. táblázat

Az erdélyi magyarok önképeinek és románság-képeinek összefüggései

Negatív
(munkamorál)
románság-kép

Pozitív
románság

kép

Negatív
(műveletlen

i g )
románság-kép

Magyar-
ellenes

románság-kép

Levantei
románság

kép

Kritikus, negatív 
önkép

+ + 0 ++ -

Pozitív,
közösségközpontú
önkép

++ - 0 ++ ~

Pozitív
(nemzettudat)
önkép

+++ + 0 ++ ++

Pozitív (tartás) 
önkép

0 ü ++ 0 -

Pozitív
(összetartás) önkép

+ 0 () +++ +++

Negatív önkép 
(Balkán)

0 0 + - - -

A fenti összefüggések azt mutatják, hogy a magyarellenes románság-képpel, 
valamint a negatív munkamorállal kapcsolatos megitélés kisebb-nagyobb mértékben
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csaknem mindegyik önképpel együtt jár. A leginkább polarizálódó viszonyulások 
azonban ott jelennek meg, ahol a románok, illetve a magyarok összetartása az 
attitűdök hangsúlyos elemévé válik. Érdekes ugyanakkor, hogy a „balkanizálódó erdé
lyi magyarságára vonatkozó önkép nem mutat összefüggést a markánsan elkülönülő 
románság-képpel.

A bemutatott adatok tehát azt bizonyítják, hogy az erdélyi magyarság csoportko
héziója nagyon erős a románsággal szemben, illetve, hogy egy dominánsan negatív 
többségi (román) képpel rendelkező kisebbség számára az asszimiláció aligha jelenik 
meg vonzó alternatívaként.

Mielőtt azonban a tárgyalt törésvonalat kivetítenénk a teljes erdélyi magyarságra, 
szükséges hangsúlyoznunk, hogy a mintába bekerült személyek mintegy fele úgy nyi
latkozott, hogy nincsenek sajátosan magyar és sajátosan román tulajdonságok. 
Mindezt azért hangsúlyozzuk, mert a vizsgált kérdés természetéhez tartozik, hogy 
románság-képe azoknak a csoportoknak van, amelyek egyben rendelkeznek (negatív, 
illetve pozitív) önképpel, ami valóban a csoportkohézió bizonyítéka.

Mindazonáltal azt is szükséges kiemelni, hogy mind az önkép, mind a románság
kép hiánya azokat a csoportokat jellemzi hangsúlyosan, amelyek a bemutatott kon
centrikus modell szerint az úgynevezett passzív-megtagadó identitással jellemezhetők 
(saját kisebbségi helyzetüket veszélyes dologként, leggyakrabban félelemmel élik 
meg).

A magyarországi magyarok
Közismert tényt hogy megfelelő élő kapcsolatrendszer híján 1989 előtt az erdélyi 

magyarság egyfajta mitikus prizmán keresztül szemlélte az anyaországot, csakúgy 
mint az anyaországiak az erdélyieket. Ebből a szemléletből táplálkozott jórészt az a 
szolidaritás, összetartozás-tudat, amely a nyolcvanas évek végén az erdélyi kérdés 
(kisebbségi helyzet, falurombolás, menekülthullám) megítélését jellemezte 
Magyarországon, valamint az az eufórikus megkönnyebbülés, amely a határok meg
nyitását követte.

1990-től kezdődően azonban, a rendszerváltás hozta értékválság/értékváltás folya
matában egyre hangsúlyosabban jelentkeztek a határon túli részek és az anyaországi 
társadalom közötti értékrendbéli különbségek, amelyeket a politikai diskurzus is szá
mos esetben felerősített. A határon túli részek és az anyaország egymástól való elide- 
genedési folyamatára a magyarországi felmérések már a kilencvenes évek elején fel
hívták a figyelmet.15

A határok megnyitását követően gyakoribbá váltak a személyes találkozások és 
több szempontból is revízió alá került a vélt organikus egység és összetartozás-érzés. 
A Magyarországon az erdélyi magyarokkal szemben tapasztalt lenézés (a 
„lerománozás”) egyfajta új kisebbségi tudatot, ennek folytán pedig szilárdabb cso
portkohéziót alakított ki az erdélyi magyarokban. A „szegény rokon” státussal járó 
negatív tapasztalatok az érintettek körében felerősítették a sajátos erdélyi értékekkel 
való azonosulást (az anyanyelvi kultúráért, a nemzeti önazonosság megőrzéséért 
hozott áldozatokat, a közösségi dimenziókat), másfelől pedig az anyaország modell
szerepe nagymértékben megkérdőjeleződött.
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Kutatási adataink mindezt visszaigazolni látszanak, hiszen megkérdezetteink 
-  elismerve a magyarországiak magasabb életminőségét — csaknem olyan negatív 
képet festettek az anyaországiak jellemvonásairól, mint a többségi románságról. Az 
erdélyi magyarok magyarországiakról kialakított negatív képében elsősorban a 
nemzettudat hiánya és az emberi kapcsolatok elidegenedett volta kapnak hangsúlyt.

Az anyaországi magyarok erdélyiekétől eltérő tulajdonságainak feltárására irányuló 
nyitott kérdésre kapott válaszokból egy relatíve terjedelmes tulajdonságskálát kap
tunk (39 jellemzőnek ítélt tulajdonság), amelynek pozitív pólusán a magyarországiak 
civilizáltsága, magasabb műveltségi szintje kapott helyet, negatív pólusán pedig az a 
vélekedés, miszerint a magyarországi magyarok értékvesztett („kommunizmus
rokkant”, „hitehagyott”, „lelkisivár” stb.) emberek.

A megkérdezettek legmagasabb arányban az anyagias („csak a pénz érdekli” -  
15.9%), az önző, irigy (9,7%), a beképzelt (15,7%) és a lenéző (13,6%) tulajdonsá
gokat tartották jellemzőnek a magyarországi magyarokra. Ebben a viszonylag ked
vezőtlen összképben kapott helyet ugyanakkor egy sajátos anyaországi magyar (és az 
erdélyi számára idegen) „ kifelé élés ” („nagyon fontosnak tartják, hogy láttassák ami
jük van, s hogy azért mennyit kellett dolgozni”; „minden jóval megkínálnak, de lát
szik, hogy sajnálják” stb.), valamint a panaszkodásra való hajlam („amire nincs 
igazából okuk”). A fenti képet egészitik ki még a ,,közömbösek”(5,6%), a „rokkant 
magyarságtudattal rendelkezők"(5,2%), és a „semmit sem tudnak rólunk” (4,8%) 
jellemvonások is.

3. ábra



Sorbán Angella - Dobos Ferenc 124 Szociológia

Az elmondottak ellenére fontos azonban kiemelnünk, hogy a negatív megítéléshez 
továbbra is az anyaország viszonylagos modellértékűsége társul, hiszen 
megkérdezetteink a magyarországi magyarokat negatív tulajdonságaikkal együtt is 
maguknál civilizáltabbnak, szabadabbnak és műveltebbnek tartják.

A magyar-magyar kép bemutatására bővebben is érdemes kitérni, hiszen elmond
hatjuk, hogy ez az egyik legkevésbé kutatott témakör. Azon vizsgálatok pedig, ame
lyek többé-kevésbé érintik a tárgyalt problematikát, csaknem kizárólag a ma
gyarországiak (vagy a Magyarországra áttelepült erdélyiek) nézőpontjából szolgálnak 
adatokkal.

A magyar-magyar viszony jobb megvilágításához szükségesnek tartunk bevonni az 
elemzésbe egyéb -  a kutatásaink során vizsgált — aspektusokat is, így például a 
Magyarországra irányuló mobilitás és az anyaországiakkal való kapcsolattartás 
kérdéseit. Kiemelten fontos ugyanis választ adnunk arra, hogy eltérő-e az erdélyi 
magyarok magyarországiakról kialakított képe aszerint, hogy:

— milyen gyakorisággal, és milyen céllal utazik valaki Erdélyből Magyarországra?
— van-e Magyarországra áttelepült rokona, vagy magyarországi vendégmunkás a 

családjában?
— szándékában van-e elhagyni Romániát és áttelepülni Magyarországra?

• Adataink szerint16 12%-ot tesz ki azok részaránya, akik gyakran (havonta, vagy 
annál gyakrabban) járnak át Magyarországra, 17% évente egy-két alkalommal, 
50,4% pedig ennél ritkábban látogatja meg az anyaországot. Ugyanakkor 20,6%-ot 
tesz ki azok csoportja, akik még egyáltalán nem jártak Magyarországon.17

• A megkérdezettek több mint egyharmadának (35%) van Magyarországon élő 
rokona, 20,8%-uk esetében pedig van a családban (bizonyos időszakonként) 
Magyarországra átjáró vendégmunkás.

• Ezekkel a megoszlásokkal függ össze a Magyarországra tett utak célja is: minden 
második megkérdezett (52%) magyarországi útja rokoni látogatással, 7,7%-nak 
vendégmunkával, 4%-nak piacozással, 3,2%-nak bevásárlással, 3,8%-nak üzleti 
kapcsolatokkal, 2,6%-nak pedig orvosi ellátással van kapcsolatban; emellett 21,5%- 
uk kirándulóként, turistaként fordul meg az anyaországban.

• A Magyarországra már ellátogatott reszpondenseink kisebbik része (39%) azt 
tapasztalta, hogy az anyaországiak az erdélyiekkel szemben inkább barátságosak és 
segítőkészek, nagyobb részarányt tesz azonban ki azok csoportja (61%), akik 
inkább negatívan vélekednek anyaországi tapasztalataik alapján erről a kapcsolat
ról: 23,4%-uk egyértelműen azon az állásponton van, hogy a magyarországi ma
gyarok lenézik az erdélyieket, 27,2% szerint inkább közömbösek, 7%>-ukpedig úgy 
tapasztalta, hogy a magyarországiak barátságtalanok az erdélyiekkel.

Amennyiben a magyarországiakra jellemzőnek vélt tulajdonságokat aszerint vizs
gáljuk, hogy a megkérdezettek milyen gyakran járnak Magyarországon, először az 
érdemel említést, hogy az a vélekedés, miszerint a magyarországi magyarokra más 
emberi tulajdonságok jellemzőek, mint az erdélyi magyarokra -  az összmintát te
kintve a megkérdezettek fele vélekedett így (N=315) — egyenes arányban növekszik
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az átjárás gyakoriságával míg azok körében, akik még nem jártak Magyarországon, 
27,2% vélte úgy, hogy a magyarországi magyarok különböznek az erdélyiektől, addig 
ez az arány a legalább negyedévente (vagy annál gyakrabban) Magyarországra láto
gatók esetében már 66,9%.

Ugyanakkor adataink azt is mutatják, hogy az átlagosnál jóval pozitívabb a képük 
az anyaországiakról azoknak, akik ritkán, mint azoknak, akik gyakran járnak át. 
Ábránk a magyarországiakra jellemzőnek ítélt tulajdonságok megoszlását mutatja a 
Magyarországra utazás gyakorisága szerint.

4. ábra

Milyen emberi tulajdonságok jellemzőek leginkább a magyarországi magyarokra?

Láthatjuk, hogy azok, akik gyakran utaznak Magyarországra, az átlagnál jóval ma
gasabb arányban említették az anyagias, beképzelt, „magyarságtudat nélküli” tulaj
donságokat, mint azok, akik ritkán vagy egyáltalán nem járnak át (így az anyaorszá
giakról alkotott képük inkább a magyarországiak Erdélybe tett látogatásaiból és/vagy 
a médiákból táplálkozik). Lévén, hogy a Magyarországra tett utak gyakorisága első
sorban rokoni látogatásokkal, illetve vendégmunkával kapcsolatos, elmondható, hogy 
azon megkérdezetteink festettek negatívabb képet az anyaországiak jellemvonásairól, 
akiknek van Magyarországra áttelepült rokonuk, vagy vendégmunkás családtagjuk.

A fentiekkel szemben a pozitívabb, illetve negatívabb magyarországi magyar
ságkép nem mutat szignifikáns összefüggést az emigrációs potenciállal, azzal tehát, 
hogy a megkérdezetteknek szándékukban áll-e elhagyni Romániát. Ez a potenciál a 
jelen felmérés adatai alapján valamelyest csökkent18: a megkérdezetteknek körülbelül 
egynegyede nyilatkozott úgy, hogy valamilyen szinten foglalkoztatja a kivándorlás 
gondolata.19
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Az eddigiekben említett vonatkozásokon túl régiók, életkor, valamint iskolai 
végzettség szerinti bontásban is mutatkoznak eltérések a magyarországiak 
megítélésében20: a magyarországiak pozitívabb megítélés alá esnek azokban a régiók
ban, ahol az erdélyi magyarság szórványban él, a kisebb településeken, a legfiatalabb 
és a legidősebb korosztály körében. Iskolai végzettség szerint pedig az alacsonyabb 
iskolai végzettségűek jellemezték a leginkább pozitív tulajdonságokkal a ma
gyarországi magyarokat.

A bemutatott adatok alapján nyilvánvaló, hogy erdélyi szemszögből az 
(erdélyi)magyar és a (magyarországi)magyar jellemvonások között létezik két 
markáns töréspont: az egyik a nemzeti értékrend eltérő fontosságára21 vonatkozik, a 
másik pedig olyan általános (mindennapi) életszervezési értékek mentén mutat 
különbséget, amelyek a modernizáció, individualizáció folyamatával függnek össze. 
Következésképpen -  amint azt a románokkal kapcsolatban láthattuk -  
megkérdezetteink értékrendjében az erdélyi és a magyarországi magyarokra 
jellemzőnek vélt tulajdonságok két referenciapont menten állíthatók antinómiába: 
míg az erdélyiek inkább magyarságukat, anyanyelvűket, kultúrájukat, közösségi 
értékeiket őrzőkként és ezért áldozatokat hozókként j elemiek meg, addig a ma
gyarországiakról az a vélemény alakult ki körükben, hogy számukra ezek az értékek 
kevésbé fontosak, mert elidegenedettek, anyagiasak és önzőek. Az alábbiakban e két 
töréspontot „nagyítjuk ki”, több metszetben és differenciáltabb elemzési szinteken 
nyert adatok segítségével.

Az alábbi táblázat a magyarországiakra jellemzőnek tartott tulajdonságok konfi
gurációit mutatja, mely szerint tehát az erdélyiek magyarországiakról alkotott képe 
kellőképpen differenciált ugyan, ám benne a negatív tulajdonságok tekinthetők do
minánsnak.

6. táblázat

A magyarországiakra jellemzőnek ítélt tulajdonságok konfigurációi22

1 . A magyarországi magyarok inkább lenézöek, beképzeltek, kivagyiak 11,4%

2. A magyarországi magyarok inkább önzőek és irigyek 10,5%

3. A magyarországi magyarok kulturáltabbak, szabadabbak, barátságosak és 
vendégszeretöek 10,0%

4. A magyarországi magyarok inkább közömbösek 9,5%

5. A magyarországi magyarokra az jellemző, hogy „kifelé élnek", 
és tájékozatlanok a határon túli magyarokról 9,1%

6. A  magyarországi magyaroknak nincs nemzettudatuk, őket csupán 
a pénz és az előrejutás érdekli 8,6%
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Amennyiben a táblázatban bemutatott, magyarországiakra jellemző tulajdonság
csoportok és az előző fejezetekben tárgyalt önképek összefüggéseit vizsgáljuk, az 
említett töréspontok megléte újabb megerősítést nyer.

7. táblázat

A magyarországiakra jellemzőnek ítélt tulajdonságok konfigurációi és az 
önképek közötti kapcsolat

magyarországiak „lenézőek” „önzőek” „kulturáltak” „közömbösek” „kifelé
élnek”

„nincs
nemzet-

önképek tudatuk”

„önzőek” 0 0 0 0 0 0

„közösségiek” 0 + 0 0 0 0

„van
nemzettudatuk” ++ 0 + 0 ++ +++

„büszkék, van 
tartásuk” + + + + — 0

„összetartóak” 0 ++ ++ + 0 0

„balkanizálódtak” - 0 - + 0 0

A magyar-magyar jellemvonásokkal kapcsolatban megjelenő összkép az erdélyi 
magyarság értékrendjében tehát elsősorban a nemzeti értékekhez való viszony 
fontossága tekintetében mutatja a leginkább szignifikáns különbségeket. Ennek a 
töréspontnak az újbóli kiemelése azért is fontos, mert amennyiben összevetjük a 
nemzeti identitástípusokkal (koncentrikus modell), azt látjuk, hogy a szilárd nemzeti 
identitásúak mutatják a leginkább kritikus viszonyulást a magyarországi magyarok 
jellemvonásaival kapcsolatban, a semleges/megtagadó nemzetiek értékrendjében 
pedig továbbra is meghatározónak mondható, hogy a magyarországi értékrendet 
inkább elfogadásra érdemesnek és modellértékűnek tekintik.



S o rb á n  A n g e lla  - D obos F erenc 128 S z o c io ló g ia

8. táblázat

A magyarországiakra jellemzőnek vélt tulajdonságok konfigurációi és a 
nemzeti identitástípusok közötti kapcsolat

magyarországiak 

identitás típusok

„lenézőek” „önzőek” „kulturáltak” „közömbösek” ,kifelé” 

élnek”

„nincs

„nemzettudatuk'’

szilárd nemzeti 
identitás

0 + 0 ++ + +

defenzív nemzeti 
identitás

- - - - 0 0

megtagadó 
nemzeti identitás 0 0 + 0 0 0

A fenti összefüggések új fent megerősítik, hogy az erdélyi magyarok és ma
gyarországi magyarok közötti (vélt/valós) különbségek egyfajta erdélyi csoportko
héziót mutatnak a magyarországiakkal -  csakúgy mint a többségi nemzettel, a 
románokkal -  szemben.

*

Bár egy többéves kutatássorozat eredményeiből kiragadott részelemzés nem jogosít 
fel messzemenő következtetések levonására23, a bemutatott eredmények alapján 
fontosnak tarjuk kiemelni az alábbiakat.

Adataink elsősorban arra hívják fel a figyelmet, hogy szükséges az erdélyi ma
gyarsággal kapcsolatos közkeletű sztereotípiák és „mítoszok” szembesítése az 
empirikus szociológiai módszerek segítségével feltárt egzakt adatokkal, tenden
ciákkal. A tárgyalt sztereotípiák az érintett közösséget többnyire kvázi-homogén tár
sadalmi formációként tételezik, és nem ritkán előregyártott tudományos klisék 
alapján egyes alcsoportjainak vélt nemzeti elkötelezettsége mentén („nacio- 
nalista/radikális”-  „liberális/modemizált” stb.) sematikusan kettéosztják. Adataink 
ezzel szemben azt mutatják, hogy az erdélyi magyarság -  hasonlóan a többi, Kárpát
medencében élő magyar közösséghez -  rendkívül rétegzett, a maga sajátos tár
sadalomfejlődési útjaival, tapasztalataival, önképével és sztereotípiáival együtt.

A bemutatott karakterológiák az erdélyi magyarság értékorientációjának csupán 
egyetlen aspektusát világítják meg, ám azt bizonyítják, hogy azon értékek, amelyek a 
kisebbségi helyzetben megtartó tényezőként működnek, továbbra is meghatározó 
módon jelen vannak az érintettek közgondolkodásában és értékrendjében. A re
gisztrált jellemvonások terén megmutatkozó sajátos erdélyi szemléletből — amelyet 
leginkább „minden irányban távolságtartóként” definiálhatunk -  az következik, hogy 
az erdélyi magyarság nem veszi át automatikusan sem a többségi nemzet, sem pedig 
az anyaországi társadalom értékorientációit, következésképpen a kutatás időpont
jában relatíve immunisnak mutatkozott mind a románság felől érkező asszimilációs 
„kihívások”, mind pedig az anyaországi — több szempontból konfüz — értékorientá
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ciók iránt. Mindennek következtében az „erdélyiség” (az erdélyi magyarság 
specifikumaihoz kötődő sajátos értékek) markáns megjelenését tapasztaltuk.

Különböző mértékben, árnyalatnyi különbségekkel ugyan, ám hasonló tendenciákat 
regisztráltunk a felvidéki, a kárpátaljai és a vajdasági magyarság körében is.24 1994 
óta folyó kutatásaink során, fennállása óta első ízben vált lehetségessé, hogy a vizs
gált közösségek teljes keresztmetszetének függvényében és statisztikai módszerekkel 
bizonyíthatóan látleletet adjunk a határon túli magyarság értékrendjének domináns 
elemeiről. Ezek egyik része a most elemzett nemzeti karakterológia problematikája, 
amely fontos adalékul szolgál a vizsgált kisebbségi közösségek társadalmi életét 
meghatározó főbb trendek feltérképezéséhez. Amint láttuk, az erdélyi magyarság 
markáns önképpel rendelkezik, emellett pedig „különbejáratú” alapállást foglal el a 
számára legfontosabb két vonatkozási ponttal -  a románokkal, valamint az anyaorszá
giakkal -  kapcsolatban, bizonyítékát adva ezzel, hogy képes autonóm törésvonalak 
mentén definiálni önmagát.

A határon túli magyarság értékrendjét és életviszonyait szigorú keretek közé szorít
ja  speciális -  a státusidentitást tekintve a magyar nemzettől elszakított -  helyzete. A 
beszűkült és egyre inkább szűkülő mozgástérben azonban még így is sokféle alter
natíva választható. A nemzeti karakterológia kapcsán bemutatott adatok -  összhang
ban az általános és politikai értékrend egyéb aspektusaival -  azt a lehetőséget (is) kör
vonalazzák, hogy az erdélyi magyarok külső minták másolása helyett, egyfajta 
„előremenekülésként”, a kisebbségi (kétszeres kisebbségi) létből való kitörés 
speciális módozatát alkalmazzák: magukat autonóm entitásként tételezve (nemzeti 
jellemzőiket a másokétól megkülönböztetve) egyenrangú félként megjelennek 
Közép-Európa társadalmi alakzatai között.

Jegyzetek
1. A Balázs Ferenc Intézet -  társadalomkutató műhelyei segítségével -  1994 óta folytat össze

hasonlító szociológiai kutatásokat négy, Magyarországgal szomszédos országban 
(S zl o vák rdbím-Spectator TM, Román iában-,$7úú/u/« TM, Ukrajnában -Spektrum TM, 
Jugoszláviában—Se/wor TM), az ott élő magyar lakosság körében. A kutatássorozat a 
határon túli magyarság általános és közéleti értékrendjének, valamint asszimilációs érin
tettségének feltárására irányul.

2. G. Gumpert -  G. Cathcart: Media Stereotiping, Images o f the Foreigner. Paper presented to
the XVIth Conference and General Assembly of the IAMCR. Barcelona, 1988.; D. 
Peabody: National Characteristics. Cambridge Univ. Press, 1985.; Kovács Éva -  Misovicz 
Tibor -  Bárdi Nándor : Politikai attitűdök, nemzeti önképek az erdélyi magyarság körében. 
Teleki László Alapítvány, 1997, kézirat.

3. Barbara Wilska-Dunczynska: Gondolatok az etnikai sztereotípiák természetéről. In: Csepeli
György (szerk.): Előítéletek és csoportközi viszonyok. KJK, Budapest, 1980.

4. A nemzeti sztereotípiák és önképek vizsgálatának egyik leggyakrabban használt módja az,
hogy felsorolnak 15-25 emberi tulajdonságot és azt kérdezik az interjúalanytól, hogy 
jellemzőnek tartja-e ezeket a vizsgált közösségekre (esetleg hány százalékukra 
vonatkozóan tartja jellemzőnek).

5. Módszertani összegzés:
1. A jelen tanulmány alapjául szolgáló adatfelvétel mind a négy, határon túli régióban 

azonos időszakban, 1997 júliusában történt.
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2. Mintavételi módszerként úgynevezett kvótás mintaalakítási módszert használtunk. A 
kvótás mintavételi módszer lényege, hogy a statisztikai jellemzők alapján -  a vizsgált 
közösségek régiók, településtípusok, nemek, korcsoportok és iskolai végzettség szerin
ti megoszlásai alapján — úgy választjuk ki a megkérdezetteket, hogy az említett 
jellemzők eloszlása ugyanolyan legyen a mintában, mint az alapsokaságban.

Megjegyzés: Mivel a felsőfokú végzettséggel rendelkezők aránya egyik határon túli ma
gyar közösség körében sem haladja meg az 5%-ot -  az erdélyi magyarság körében 
csupán 3,9%-ot tesz ki -  az eredeti mintában felülreprezentáltuk az értelmiségieket, 
hogy legyen kellő esetszám az értelmiségi csoport válaszainak értelmezéséhez. Az 
említett felülreprezentáltságból adódó mintaeltolódást utólagos súlyozási eljárással 
korrigáltuk.

3. A felmérés a Kárpát-medencében összesen 276 kutatási ponton zajlott, az erdélyi 
településminta -  a regionális megoszlásokat figyelembe véve -  57 településre terjedt 
ki.

4. A feldolgozásra került kérdőivek száma összesen 2091, ebből az erdélyi minta 639 
érvényes esetszám.

5. Az interjúk minden Kárpát-medencei magyar közösség körében — így Erdélyben is -  
azonos „standard” kérdőív alapján, a kiválasztott alanyok lakásán készültek.

6. Az Erdélyben tapasztaltakhoz hasonlóan, nagyon széles tulajdonságskálával jellemezték a
többi vizsgált régióban is mindhárom csoportot: Vajdaságban összesen 96, Kárpátalján 80, 
Felvidéken pedig 40 eltérő tulajdonságot kaptunk.

7. A nemzeti közösség kifejezés az 1989-es fordulat után került újra a köztudatba, és elsősor
ban az értelmiségiek körében elfogadott.

8. 1995-ös adat. Lásd: Sorbán Angella - Dobos Ferenc: Szociológiai felmérés az erdélyi ma
gyarság értékrendjéről. BFI, 1995, kézirat.

9. A kérdéssorozat elemeivel való egyetértést vagy elutasítást öt fokozatú skálán mértük
(5=teljes mértékben egyetért...; l=egyáltalán nem ért egyet) a dichotóm válaszok kiszűrése 
végett, hiszen előfeltételeztük, hogy mindegyik kijelentés valamilyen intenzitással, pozitív 
vagy negativ előjellel benne foglaltatik a viszonyulásokban.
Az adatokat főkomponensanalízissel elemeztük. Az alábbi táblázatok a kijelentés-sorozat
ból kapott eredményeinket szemléltetik. Mint a bemutatott százalékok is mutatják, a 
kérdéssorozat „empirikusan” nagyon relevánsnak bizonyult a vizsgált közösség körében, 
hiszen a válaszolók több mint kétharmada (67,7%-a) besorolható volt a bemutatott vi
szonyulások valamelyikébe.
Az elemzés során érintett nemzeti identitástípusokat ennek a kijelentés-sorozatnak az ered
ményeiből alakítottuk ki. Azonban az említett identitástípusok tartalmaznak egyéb 
összetevőket is: a hazához, az anyanyelvi kultúrához való viszonyulásokat stb.
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1. táblázat

Milyen mértékben ért egyet az alábbi kijelentésekkel? 
N=639

Átlag Szórás

„Büszke vagyok arra, hogy magyar vagyok” 4,590 0,734

„Magyarnak lenni számomra természetes dolog, mert magyar 
az anyanyelvem és magyar kultúrán nőttem fel” 4,763 0,552

„Magyarnak lenni felelősséget jelent, mert fontos, hogy 
megőrizzük kultúránkat” 4,578 0,794

„Magyarnak lenni inkább hátrányt jelent, mert kisebbségi magyarként 
nehezebben tudok érvényesülni” 2,811 1,493

„Magyarnak lenni nem jelent semmi különöset, olyan mint románnak 
vagy egyéb nemzetiségűnek lenni” 2,513 1,460

Engem nem foglalkoztat a nemzetiségem, ez számomra nem érdekes” 1,859 1,261

„Szerintem veszélyes dolog ilyen kérdésekkel foglalkozni, mert ebből 
semmi jó nem származik” 1,936 1,304

2. táblázat

Nemzeti identitástípusok — faktormátrix

Szilárd nemzeti identitás -  31,4%
Sajátérték: 2,1990

„Magyarnak lenni felelősséget jelent, mert fontos, hogy megőrizzük kultúránkat” 0,81043
„Magyarnak lenni számomra természetes dolog, mert magyar az anyanyelvem 
és magyar kultúrán nőttem fel”. 0,76691
„Büszke vagyok arra, hogy magyar vagyok” 0,76305
Passzív-megtagadó nemzeti identitás —20,8%
Sajátérték: 1,4567
„Engem nem foglalkoztat a nemzetiségem, ez számomra nem érdekes” 0,78932
„Magyarnak lenni számomra nem jelent semmi különöset, olyan mint románnak 

vagy egyéb nemzetiségűnek lenni” 0,74401
„Szerintem veszélyes dolog ilyen kérdésekkel foglalkozni, mert ebből 

semmi jó nem származik” 0,70376
Defenzív nemzeti identitás -7,9%
Sajátérték: 1,3391”
„Magyarnak lenni inkább hátrányt jelent, mert kisebbségi magyarként 
nehezebben tudok érvényesülni” 0,91489
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10. Erdély történelmi régiói -  Székelyföld, Partium, Máramaros, Bánság, Dél-Erdély- mind a 
magyarság számarányát tekintve, mind pedig a régiók történelme, valamint a 20. század
ban megjárt társadalomfejlődési utak szempontjából alapvető eltéréseket mutatnak. Eddigi 
felméréseink eredményei számos aspektus mentén megerősítik az erdélyi magyarság 
regionális differenciáit.

11. Véleményünk szerint a szóban forgó passzív-megtagadó nemzeti identitás a nemzetállami 
keretekben és a szocializmus éveiben megélt negatív tapasztalatokat koncentrálja, és mint 
ilyen, tanult orientáció. Nem tévesztendő össze tehát az európaiság, a multikulturalitás 
irányába való nyitással, hiszen Romániában egyelőre nem nyílt tere egy ilyen politikai szo
cializációnak, pontosan a kommunizmusból örökölt hagyományok miatt.

12. Az elemzést főkomponensanalízissel végeztük.
13. A regresszióanalízis során kapott béta együtthatókat modelláltuk.
14. A vallásosság negatív konnotációkkal jelenik meg, ami azért érdekes, mert a nyugati 

kereszténységtől idegen ortodox rítusokra (élő hiedelemvilág) vonatkozik.
15. E felmérések szerint az erdélyiek a leginkább ellenszenves csoportok közé tartoznak 

Magyarországon.
16. 1997-es adatok.
17. Érdekes adalék a vizsgált tematika szempontjából „Magyarország viszonylagossága”. 

Azok, akik még nem jártak Magyarországon, nagyrészt az idősebb (55 év feletti) korosztály 
képviselői. Ok azok, akik valaha magyar állampolgárok voltak -  „Magyarország itt volt” 
(magyar állampolgárnak születtek, „a magyar időben” azokká lettek, a magyar hadsereg 
katonái voltak stb.).

18. 1994-ben végzett felmérésünk azt mutatta, hogy minden hetedik-nyolcadik megkérdezettet 
foglalkoztatja a kivándorlás gondolata. V.ö.: Sorbán Angella - Formanek Ferenc: Kelet
európai kisebbségi kényszerpálya. Magyarság és Európa, 1994/10.

19. Az erdélyi magyarság körében tapasztalható kivándorlást adataink szerint jelenleg 
meghatározó mértékben gazdasági okok motiválják és rokoni, vagy Magyarországon már 
létező (számos esetben erdélyi áttelepültek révén) kapcsolatrendszereken keresztül bonyo
lódik. A Kárpát-medencében élő magyar kisebbségek emigrációs potenciálja külön tanul
mány témakörét képezi.

20. Itt elsősorban a barátságos, kulturáltabb, szabadabb tulajdonságok magasabb említési 
gyakoriságát vettük alapul.

21. Németh László a nemzettudat mentén való különbségek elmélyülését vetíti előre a 
Kisebbségben című tanulmányában, ahol Trianon pozitív hozadékairól szólva arról ír, hogy 
az elszakított kisebbségek magyarságtudatukban megedződnek. V.ö.: Németh László: 
Kisebbségben. In: Sorskérdések. Budapest, Magvető és Szépirodalmi Könyvkiadó, 1989.

22. A tulajdonságokkal elvégzett faktoranalízis eredményei, a hat faktor magyarázó ereje 
összesen 58,2%.

23. Emellett, a bemutatott eredményekkel kapcsolatban további óvatosságra int, hogy egyetlen 
adatfelvétel alapján csupán a tárgyalt problematika körvonalai vonhatók meg. A Balázs 
Ferenc Intézet azonban folyamatosan végzi értékrend- és asszimilációkutatásait, melyek 
következő fázisai reményeink szerint nagyban hozzájárulhatnak a bemutatott tendenciák 
tudományos igazolásához.

24. A kutatás összehasonlító eredményeinek tanulmánykötetben való megjelenése 1998 
végére várható.
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Fülemile Á gnes-Balogh Balázs

Vázlat Kalotaszeg jelenkori társadalmáról1

Táj és népességtörténet
Kalotaszeg egy nagy múltú történeti-néprajzi tája Erdélynek, melynek mintegy 40 

egészben, vagy részben magyarlakta településén megközelítőleg 17 ezer magyar 
lakos él. A községek mérete igen eltérő, a lakosság kb. 200 és 1300 fő között 
ingadozik falvanként. A magyar közösségek túlnyomó többsége református vallású. A 
régió a Nagyvárad-Kolozsvár között haladó főút mentén fekszik, 50 km hosszan 
Bánffyhunyad és Kolozsvár között. Az ovális alakú terület 3 4  altájra osztható, ame
lyek kisebb folyók, patakok völgyeit követik (Sebes-Körös felső folyása, Kalota 
folyó, Almás-, Kapus-, Nádas patak, Gyalu és Jára közötti völgy). A jól elhatárolható 
kistájak néprajzi elnevezése: Bánffyhunyadtól délre Felszeg, Bánffyhunyadtól észak
ra -  az Almás patak mentén -  Alszeg, és Kolozsvár közelében Nádas mente, más 
néven Cifravidék. A középső, illetve keleti részein az ún. Átmeneti vidék és Kapus
vidék elkülönítése vitatott. Mindegyik altájnak megvan a maga jelentős centruma és 
jellegzetessége kultúrájában és mentalitásában. Kalotaszeg talán legnevezetesebb fal
vai: Kalotaszentkirály, Magyarvalkó, Magyargyerőmonostor, Inaktelke, Körösfő, 
Méra, Magyarvista.

Kalotaszeg az erdélyi magyar vidéki lakosság egy nagyobb, viszonylag homogén 
szigete, a magyar-román határvidék és a tömbben élő székelység között. 
Községeinek zöme magyar többségű. A terület peremein előfordulnak román több
ségű, illetve már teljes mértékben elrománosodott falvak. Az etnikai arányok község
ről községre nagyon eltérő képet mutatnak.

Kalotaszeg Erdély azon tájai közé tartozik, ahol bizonyíthatóan legkorábban 
települt meg a magyarság. A történelmi Kalotaszeg helye és kiterjedése a középkor
ban eltért a maitól. Ekkor még csupán a Sebes-Körös és a Kalota által közrefogott 
területet, lényegében Felszeget hívták Kalotaszegnek.2 A felszegi magyarok úgy 
tartják magukról, hogy ők az igazi, „régi” kalotaszegi kultúra letéteményesei, Felszeg 
a „szíve” Kalotaszegnek. Mindenesetre a település- és a népességtörténet, valamint az 
egyházi igazgatás történetéből úgy tűnik, hogy Kalotaszegnek egy bolygatatlanabb 
területe Bánffyhunyad környéke, míg a Kolozsvárhoz közelebb eső vidékek több 
lakosságmozgást éltek át. Kalotaszeg hányattatott történelme során nagyon sokszor 
háborús támadások áldozatává vált. Amennyire a főút közelsége békeidőben a 
kereskedelemre és a gazdaságra áldásos hatást gyakorolt, ugyanannyira jelentett ez 
hátrányt a háborús időkben. Mivel Kalotaszeg a Budát a Királyhágón át Kolozsvárral 
összekötő fő kereskedelmi és hadi útvonal mentén terült el, ezért az átvonuló ellen
séges csapatok, tatárok, törökök gyakran megtizedelték.3

Kalotaszeg egyházközségei korán, már az 1560-as években áttértek a református 
vallásra.
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A román lakosság betelepüléséről a késő középkortól vannak szórványos adatok. A 
18. század folyamán a román betelepülés erőteljesebbé vált, a térség román fatemp
lomai is ebben az időszakban épültek. A románság tömegesebb térnyerése a 19-20. 
század nagy történelmi sorsfordulóival csak részben hozható összefüggésbe. Például 
a gyalui vártartomány urbáriumainak tanúsága szerint, a háborúskodások miatt a
17-18. század fordulójára az erősen megcsappant magyar lakosságú uradalomhoz tar
tozó falvak jó részébe jelentős számban románokat telepítettek, főleg a 18. század 
első négy évtizedében.4 (1762-ben aztán több faluból ki is telepítették az új román 
népességet, mivel a községek addigra ismét magukhoz tértek és az uradalom nem volt 
mindenhol elégedett a román jobbágyok gazdasági magatartásával.) E jelentős -  
egyébként az egész korabeli fejedelemségre kiterjedő -  méretű népességmozgás után 
már csak a románok lassú beszivárgását lehetett tapasztalni. Tehát a mai nemzetiségi 
arányok jellemző arculatát főleg ez a 17-18. századi, a háborúk miatt elnéptelenedő 
magyar falvakba való román beáramlás alakította ki és csak kisebb mértékben az 
azóta eltelt időszak történelme.5 Kalotaszeget nyugatról és délről is a Bihar-hegység 
magasabb vonulatai, a Gyalui-havasok, a Vigyázó és a Meszes-hegység veszik körül. 
A tiszta román lakosságú hegyvidékekről a románság lehúzódása Kalotaszeg völ
gyeibe mind a mai napig tart. Kései megtelepedésükről a falvak településszerkezete 
is árulkodik, házaik számos községben még ma is a település szélein alkotnak utcákat. 
Az etnikai arányoknak a románság javára való eltolódása a hegyekhez közel eső 
peremterületeken összefüggésbe hozható még az 1848-49-es forradalom és szabad
ságharc eseményeivel is, mikor az etnikai villongások és a magyar lakosságot ért 
támadások jelentősen megtizedelték egyes települések népességét.6 Erdély 1920-ban 
való Romániához csatolása szintén felerősítette a lakosságmozgást. 1940-ben, a II. 
bécsi döntéssel Eszak-Erdélyt visszacsatolták Magyarországhoz. A politikai határ 
gyakorlatilag kettészelte Kalotaszeget. Kalotaszentkirály határközség lett, szántóföld
jeinek egy része a romániai oldalon maradt. A délnyugatabbra eső községek, mint 
Kiskalota, Magyarvalkó, Magyargyerőmonostor már a határ túlsó oldalára estek. A 
határ mindkét oldalán mind magyar, mind román részről kisebb lakosságmozgás volt
1940-ben és 44-ben is. 1944 őszén, amikor Észak-Erdélyt Románia visszafoglalta, a 
katonai műveletek mellett a környező falvakból verbuválódott civil szabadcsapatok 
fosztogatták a határvidék környékét. A magyar férfiak közül számosán -  főleg a ma
gyar hadseregben határvadászként szolgáló katonák — szibériai fogságba kerültek. Az 
1940-es, 50-es évek adminisztratív nyomását, egyházellenes diszkriminációs poli
tikáját, a kulákcsaládok zaklatását és munkatáborokba hajtását mind a magyar, mind 
a román lakosság megsínylette, amit a magyarság esetében még tetézett egyfajta 
„felülről sugallt” kisebbségellenes hangulat. Az 1960-as évek elején — csakúgy mint 
Magyarországon -  a kényszerű kollektivizálás szorongatta a lakosságot.

A tájat körülölelő hegyvidék nemcsak gazdaságföldrajzi, de etnikai határvonalat is 
jelent. Sajátos munkamegosztás alakult ki a hegyvidéki juhtartásra és fakitermelésre 
specializálódott román lakosság és a völgyekben élő, mezőgazdasággal, nagyállat
tartással és kézművesiparral foglalkozó magyar települések között. így válhatott a két 
vidék találkozásánál fekvő Bánffyhunyad a tágabb térség városközpontjává, 
Kalotaszeg kulturális és gazdasági „fővárosává”. Bánffyhunyad a 15. századtól a
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Losonczi-Bánfíy család birtokába tartozott.7 A gróf Bánffy család egészen az 
1920-30-as évekig, amikor a román állam több lépésben kisajátította birtokaikat, a 
vidék egyik legnagyobb birtokosa maradt.

Kalotaszeg lényegében két nagy uradalom gazdaságirányítása alá tartozott: a gyalui 
váruradalomhoz zömmel a térség Kolozsvárhoz közelebb eső keleti falvai, míg a 
Bánffyhunyadhoz közelebbi, nyugat felé eső községek közül számos a Bánffy-féle 
uradalmi birtokokhoz tartozott.8 Történelmi lakosságának jó része e két uradalom job
bágya volt. A térség társadalmi összetételét színesítette néhány kisebb nemesi bir
tokközpont és nemesi szabadalmas település. A románság a múltban a falvak tár
sadalmának legszegényebb rétegét tette ki, többnyire zsellérek, cselédek és a 
faluközösségek által felfogadott pásztorok voltak.

Kalotaszeg falvaiban a történeti léptékkel mérve is hosszú ideje együttélő magyar 
és román lakosság kapcsolata mind az emlékezetben elérhető múltban, mind a jelen
ben rendezett. A két csoport presztízsversengését, a csoportdinamika erővonalait még 
mindig viszonylag tradicionális mechanizmusok irányítják. Konfliktusok nem a falun 
belüliekkel, hanem főleg a távolabbi hegyi falvak lakóival voltak, ha voltak. Mind a 
két világháború között, mind a II. világháború után jórészt az állami adminisztráció 
által kívülről idehelyezett nómenklatúra önkényeskedése váltotta ki a diszkrimináció 
személyes megtapasztalását. Bár összeházasodás a két nemzetiség között nincsen -  a 
hallott néhány eset vagy újabb keletű, vagy kivételnek számít —, kapcsolatukat a konflik
tuskerülés, a kompromisszumkészség, a rendezett mindennapi együttélésre való 
törekvés jellemzi. Rokoni kapcsolatok nincsenek, de a szomszédi és munkahelyi 
kapcsolatokat mind magyar, mind román részről általában véve pozitívan értékelik. 
„ Békesség van, megfér ez a két nép együtt. Ha nem volna ez a sok politikus, nem volna 
semmi. Itt is, Jákótelkén, egyharmad román, kétharmad magyar mindent kölcsönösen 
csinálnak. Különösképpen az őslakosság... nem a beköltözőitek, amelyik mit tudom én 
milyen hegyvidékről jött ide, s nem méltóztatik megtanulni a magyar nyelvet. Itt a 
faluban, ha szóba állnak biztos egy románnal, hát nem lehet feltételezni róla, hogy az 
nem magyar, olyan szépen beszéli... a magyar nyelvet. Kölcsönösen csinálunk min
dent, temetést, lakodalmat, mindent. Hát van román lakodalom, hogy például nem tud 
meghívni csak három-négy családot, mert mondjuk itt annyi van, hát aztán meghív 50 
magyart. Csak ne volna ez a politika. ”

Adatközlőink beszámolói és falusi értelmiségiekkel, vezetőkkel végzett interjúk is 
kiemelik a kisebbségi helyzet hátrányainak mindennapos megtapasztalását: például 
vezető állások betöltésekor, bizonyos előnyökhöz való jutásokkor, állandó munka- 
viszony elnyerésekor a bizonytalan szerződéses státussal szemben, bankköl
csönökhöz való jutáskor, egy-egy vállalkozás beindításához szükséges engedélyek 
megszerzésekor. Keserű tapasztalatok a magyar iskolaügyet hátráltató manipulációk, 
a fokozott kiszolgáltatottság-érzés, s ennek kompenzálására a megterhelő mértékű 
paraszolvenciaadás a román nyelvű egészségügyi ellátásban, stb. Még a többségi, 
vagy tisztán magyar lakosú önkormányzatok esetében is -  egyes állások betöltésénél 
-  az előző évtizedek tapasztalatai folytán kialakult kompromisszumos, óvatos poli
tikai taktikázás figyelhető meg. Bizonyos posztokra mutatóba még akkor is 
igyekeznek román jelölteket választani, vagy nem elküldeni (még ha erre alapos 
indok is volna), ha erre nincs is kifejezett felső utasítás, vagy késztetés.9
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Bár hangsúlyozzuk, hogy ezek a példák az állami szintre emelt kisebbségellenes 
politika adminisztratív technikáinak lecsapódásai és a más nemzetiségű együttélő 
közemberek mindennapi érintkezésének alapvetően bizalomteljes hangvételét nem 
befolyásolják. „Nem ők tehetnek róla. Sokan közülük ugyanúgy látják és szégyellik 
magukat miatta. ” -  mondják. A gazdasági, társadalmi és kulturális etnikus külön
bözőségek évszázados egymás mellett élését a politikai érdekekkel átitatott ideológia 
szembenállássá torzíthatja. Ugyanakkor a diszkriminációval kapcsolatos élmények 
interpretálása sok tényezőtől függhet, többek között a kisebbségi neurózis kiváltotta 
szubjektív helyzetértékeléstől és a priori ideológiai meghatározottságtól.

A helybéli kisvállalkozó zsidóság falvanként néhány családot tett ki. 1944-ben 
elhurcolták őket, közülük szinte senki sem tért vissza otthonába. Cigány lakosság 
eltérő sűrűséggel található a falvakban, az arányokban számottevő különbség tapasz
talható, van ahova egyáltalán nem költöztek be, s vannak települések ahol összponto
sulni látszanak. Bánffyhunyad a helyi cigányság egyik központja. A cigányság egyes 
csoportjai között a vagyoni különbségek igen szembeötlőek. Számos cigány család 
épít Bánffyhunyad szélén tornyos, kupolás, hivalkodóan palotaszerű villát, míg a 
város másik végén düledező vályogviskók alkotnak gettószerű negyedet.

Kalotaszeg felfedezése
Kalotaszeg néprajzi jelentősége kiemelkedő. A magyar paraszti kultúra egyik 

leghíresebb néprajzi tája, amelyet demonstratív, egyéni, eredeti stílusú népművészet 
jellemez. Kalotaszeg népművészete a magyar paraszti műveltség egyik csúcsteljesít
ménye. Komplexitására jellemző, hogy az expresszív kultúra minden területe a 
hímzéstől a viseletig, a kézművességtől a népköltészetig, a zenéig és táncig egyenlően 
magas színvonalú. A kalotaszegi népművészet még ma is életteli kreativitással, 
gazdag jelentéstartalommal és kidolgozottsággal bír a térség néhány nevezetes 
községében. (A román paraszti lét művészi megformálásának stílusa eltér a magyar 
parasztságétól, vagy egyes egykori kalotaszegi archaikus elemeket tovább őriz meg.) 
Kalotaszeget a tudományos néprajzi érdeklődés és a társadalom közérdeklődése az 
elsők között fedezte fel a 19. század második felében. Ekkor vált divatos kultúrzarán- 
dokhellyé — a Habsburg királyi család tagjai is idelátogattak. A kalotaszegi nép- 
művészeti tárgyak gyűjtésének divatja többek között Erzsébet királynőnek is köszön
hető, aki Mária Valéria lányának egy teljes kalotaszegi kelengyét készíttetett. A nép- 
művészeti ipar hálózatának megalakításáért sokat fáradozott egy Magyargyerőmo- 
nostorról származott úrihölgy, Gyarmathy Zsigáné (a Bánffyhunyadi Takarékpénztár 
igazgatójának felesége), aki a helybéli asszonyokat serkentette a már majdnem 
elfeledett varrottas technikájának felelevenítésére. Férjével együtt varró- és faragó 
műhelyek létrehozását szorgalmazta, melyekben a „nyomor enyhítésének” eszközét 
látta. Gyarmathyné, társadalmi befolyását latba vetve, presztízses fórumokban írt a 
varrottas jelentőségéről (például az Osztrák-Magyar Monarchia írásban és képben) 
és a kézimunkákat eljuttatta a korszak fontos ipari vásáraira is, segítve ezzel a piac 
megteremtését. Az ekkor kialakult piacra termelő háziipari tevékenység — amelynek 
története, korszakai, stílusváltozásai külön tanulmányt érdemelnének —, a mai napig 
is biztosítja néhány község megélhetésének az alapját. A kalotaszegi népművészet
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felfedezése a századforduló magyar szecessziós művészeire is a reveláció erejével 
hatott és számos építészeti, grafikai és festészeti mű inspiráló forrásává vált. 
Kalotaszeg ma is az Erdélybe irányuló turizmus egyik fő látványossága. Az 1989-es 
politikai fordulatot követően, a határok könnyebb átjárhatósága óta, a piacra termelő 
népművészeti tevékenység szinte nagyipari méreteket öltött. A népművészeti árukkal 
való kereskedést elsősorban Körösfő irányítja, amely számos környékbeli falut von be 
bedolgozóként az árutermelésbe.10 Kalotaszeg plauzibilis példa egy regionális csoport 
hírnevének megalkotására. (E folyamatot illusztrálja a Néprajzi Múzeum 1998-as, 
,, Kalotaszeg -  A népművészet felfedezése” című kiállítása.) Részben a külső érdek
lődés gerjesztette a hagyományőrzés belső, öntudatos igényét. A kívülről jövő hatá
sok és a hagyomány újraalkotása belső mozgatórugóinak egymást stimuláló kölcsön
hatása, a piacra termelő háziipar és a turisztikai érdeklődés összefonódása helyezi a 
„Kalotaszeg-jelenséget” a hagyomány és a modernitás dinamikus összjátékának 
fókuszába.

Foglalkozásszerkezet, egyéni gazdaságok és a vállalkozói kedv
Kalotaszeg népességének foglalkozásszerkezetét számos tényező határozta meg. Az 

1960-as évek kollektivizálásáig a lakosság fő megélhetését a gazdálkodás jelentette. 
Kalotaszeg talaja a domboldalakon erősen erodált, gyenge minőségű, éghajlatát a 
hegyek közelsége erősen befolyásolja. A mezőgazdasági termelés ilyen feltételek 
között csak nagy munkabefektetés mellett, kis hozamot hozva, épphogy a családok 
önellátására volt elegendő. A gazdasági gyarapodást inkább a nagyállattartás biztosí
totta, a növendékállatok eladásából lehetett készpénzhez jutni a gazdaság 
fejlesztéséhez."

A 20. század első felében a nagycsalád-szerkezet megléte még nem ritka. 
Nagycsaládi együttélés során 3^4 rokoncsalád, (a szülők házas fiai) egy fedél alatt 
éltek és egy gazdasági és munkaszervezeti egységet alkottak, vagyis mindannyian a 
közös családi üzemben dolgoztak. Az egykori családszerkezet vetületeként még ma is 
megtalálható a laikus számára csúfneveknek tűnő „ragadványnevek” gazdag 
használata. Nagyobb gazdasági munkák, építkezés, családi ünnepek esetén a rokon
ság körén belül ma sem ritka a kalákaszerű segítségnyújtás.

Számos községben a megélhetést kiegészítette valamilyen kézműves tevékenység, 
amit a mesterek a családi gazdaság ellátása mellett űztek. Egyes esetekben egész fal
vak lakossága szakosodott egy-egy piacképes termék előállítására (például: Jákótelke 
a szalmakalap készítésére). A falvak szegényparasztsága az alföldi nagy uradalmakba 
járt idénymunkára. A szegényebb családok lányai Kolozsvárt, Bánffyhunyadon és a 
környező falvak polgári családjainál cselédeskedtek. A hegyekben található desz
kagyárak, a vasút és Kolozsvár ipari üzemei jelentették a településen kívüli munkale
hetőséget.

A 19. század végén fellendülő iparosodás eredményeképpen a vasút is átszeli 
Kalotaszeget, amely a főútvonallal párhuzamosan futó völgyben újabb falvak sorának 
nyitotta meg az utat Kolozsvár nagy piacaira. A várossal való intenzívebb kapcsolat 
azokban a falvakban alakult ki, melyek e két fő közlekedési útvonal mentén 
helyezkednek el, így gazdasági prosperitásuk megnövekedése szembeötlő azokhoz a



Fülemile Ágnes - Balogh Balázs 140 Szociográfia

településekhez képest, melyek elzárt völgyekben fekszenek és félreesnek az országút 
és a vasút vonalától. Tehát a mai falvak gazdasági és kulturális életének élénksége, 
illetve pangása, falvanként más-más jellemzőkkel, ennek az időszaknak az 
iparosodásával és polgárosodásával is összefügg. A falvak vállalkozáshoz való vi
szonyának, a mobilitással járó tevékenységek gyakorlásának és piacorientáltságának 
gyökerei már a múlt század végén kialakultak, amit Jankó János 1892-ben írt le 
Kalotaszeg monográfiájában. Az altájak mentalitása között tapasztalt különbségek 
leginkább a modernizálódás folyamatához való viszonyban voltak már a múlt század 
végén is pregnánsan megfoghatók. Úgy tűnik, hogy a mintegy 100 évre visszamenően 
követhető, s így már „tradicionálisnak” nevezhető mentalitáskülönbségek ma is hat
nak, és meghatározzák az egyes közösségek reagálását a mai modernizációs kihívá
sokra.

A szocialista iparosítás eredményeképpen Bánffyhunyadon is alakultak ipari üze
mek. Az egykori kis mezőváros — centrális helyzete miatt — az irányított etnikai 
betelepítés elsődleges célpontjává vált. A városka képét átformálták a központjában 
felhúzott jellegzetes lakótelepi blokkházak nyomasztó betontömegei, jellemző példá
jaként a szisztematizálás gyakorlatának. A század elején még szinte teljesen magyar 
város lakosságának ma csupán 40%-a magyar. Bánffyhunyad és Kolozsvár között 
található a vasútvonal mentén félúton Egeres, az egykori kis falu, amit gigantikus 
iparteleppé építettek ki. A hatvanas évek kollektivizálása óta Kalotaszeg férfi 
lakosságának jelentős része dolgozott az ipartelepen és az Egeres környékén működő 
külszíni fejtésű bányákban, amíg azok napjainkra tönkre nem mentek. Mára az 
ipartelep, a csőd és a radikális elbocsátások után, kísérteties látványt nyújtva 
emlékeztet az elmúlt évtizedek anomáliáira. Az ipartelep kerítésével szemben az 
egykori Darócfalvához tartozott Árpád-kori román stílusú templom áll temetőjével 
körülölelve, magányosan. Két sajátos „memento móri”, egymás ellenpontjaiként.

Az 1989-es politikai fordulatot követő számos gazdasági és társadalmi változásból 
Románia rurális népességét leginkább az agrárszövetkezeti rendszer szétesése és a 
föld reprivatizálása érinti. Ezzel párhuzamosan az ipar válsága és a növekvő 
munkanélküliség szintén jelentős hatással van a szocialista időszakban az iparba 
ingázó, vagy városba mobilizálódott vidéki népességre. A mezőgazdasági 
földterületek privatizációját 1990-91-ben hajtották végre, amelynek során csalá
donként 10 hektár földet igényelhettek vissza. A földek minősége elsősorban az állat
tartásra való berendezkedést tenné indokolttá, ha azokat főként legeltetésre és 
kaszálónak használnák. A szántóföldek a szocialista, extenzív jellegű kollektív 
gazdálkodás alatt kimerültek és a talajjavítás korszerű megoldása magánúton -  anya
gi okokból -  az egyéni gazdálkodók többsége számára lehetetlen. A példák azt 
mutatják, hogy mindenki ragaszkodott a földek reprivatizációjakor a korábban a 
család tulajdonában lévő földek pontos területi helyeihez is, annak ellenére, hogy a 
század elején végrehajtott tagosítás óta az öröklési szokások miatti birtokelaprózódás 
következtében egy átlagos 10-12 holdnyi birtok sokszor 40-50 tagból áll. A földek 
kimérésekor a birtoktestek határait az öregek emlékezetének segítségével jelölték ki. 
Természetesen a földek újbóli magántulajdonba való vétele sok ügyeskedőnek is a 
meggazdagodás reményét csillantotta meg. Ők — kihasználva a múltból hozott
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esetleges társadalmi presztízsüket, illetve kapcsolatrendszerüket főleg 
özvegyasszonyoktól és a városba költözött családoktól próbálták meg az olcsó föld- 
vásárlást és a jutányos földbérlést. „ Volt itt 90-92-ben egy polgármester, akit ide
tettek... az egy nulla volt, annyit tett, hogy elfeketéztek itt a tsz felbomlása után száz 
valahány állatot és ott a haveri körből leosztották... a földtörvény akkor jelent meg, 
akkor próbálták, hogy ott a maguk kezére játsszák a dolgokat. ” — idézték fel az egyik 
községben. Azonban a bérbeadás lehetőségének dacára sem ritka a műveletlen 
földterületek látványa. E mögött a jelenség mögött vagy a mindenekfelett való föld
höz ragaszkodás áll, „ ha nem is tudom már megművelni, de mégis az enyém ”, vagy 
ritkábban a -  nem csak a városba költözők közt található -  föld iránti érdektelenség. 
Elgondolkodtató, hogy milyen számottevő különbségek vannak egyes családoknak, 
vagy teljes faluközösségeknek a földhöz és a gazdálkodáshoz való viszonyában.12

A termelőszövetkezetek gépparkjának magánosítását — csakúgy mint 
Magyarországon -  a régi szocialista kapcsolatrendszer működése jellemezte. Az 
elavult, általában már a kollektív gazdálkodás idején is korszerűtlen gépeket alkatrész 
híján nehéz javítgatni, de általában véve a mezőgazdasági gépekből nagy hiány van. 
A földek megművelését nehézkessé teszi, hogy az elaprózódott kisbirtokrendszert 
visszaállították anélkül a közösségi rend nélkül, amely szabályozta a művelési rend
szert is. Sok helyütt a rendkívül kicsi birtoktesteken a korszerű, komoly méretű 
gépeket még ha akarnák sem tudnák alkalmazni. A gazdaságok irányítása kevés 
kivétellel arra az önellátó, nagyjából azonos súllyal az állattartásra és a földművelésre 
támaszkodó rendszerre tért vissza, amely a lassan kapitalizálódásnak induló század 
eleji időszakban volt általános. Az önellátó gazdaságokra jellemző módon hiányzik a 
termékszerkezet korszerű, a piac igényeit szem előtt tartó átalakitása, a gazdaságok 
profdtisztítása. A gazdasági stratégiákra -  egy-két kivételtől eltekintve -  az újtól való 
idegenkedő szemlélet a jellemző, amihez a gazdaság komolyabb fejlesztéséhez szük
séges tőke hiánya is párosul. így aztán főként az 1940-44 közötti „magyar világ” 
időszakában beszerzett szerszámokkal és az akkori tanfolyamokon megszerzett 
ismeretekkel, valamint bivallyal állnak a szántóföldi munkák újraindításához. Az 
idősebb generációban egy múltból hozott, öntudatos földművelő identitás él, meg van 
győződve, hogy a „régi” rendszerű egyéni gazdálkodás az egyetlen biztos járható út 
napjainkban is. Általában a mezőgazdasági munkák zömét az idősebb, nagyszülői 
generáció végzi el. Mindenesetre ők azok, akik igazán értenek a földhöz, mernek és 
tudnak a nagyjószággal bánni. A téeszesítés után felnőtt fiatalabb középgeneráció -  
nem beszélve az unokákról -  sokszor ímmel-ámmal, vonakodva, szülői irányítással 
vesz csak részt a nagyobb idénymunkákban.

A gazdaságok tervszerű irányítása ritka. A kollektív előtti egyéni gazdálkodás 
időszakához képest a szerkezetében és technikájában is megváltozott, új gazdasági 
feltételekhez való alkalmazkodás nagyon lassú. Az idősebbek számára -  akik a 
gazdálkodók zömét jelentik -  az új gazdasági helyzet felismeréséhez szükséges szem
léletváltás reménytelen. Tervezésük jobbára csak az önellátás máról holnapra való 
tengődésének körére szűkül, szinte teljesen hiányzik a tudatos „előregondolkodás”, a 
piaci viszonyok felmérése, általában a szélesebb körű gazdasági tájékozódás. A 
megtermelt javak értékesíthetőségének szempontját háttérbe szorítja az önellátás 
igényének évszázados beidegzettsége.
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Kevés a pozitív példa a fiatalabb férfiak között, bár néhány faluban már megjelen
tek azok a vállalkozó szellemű gazdálkodók is, akik kitűnnek gazdaságuk 
fejlesztésének igényével. Gépeket vásárolnak, amivel a saját földjeiken túl bérmunkát 
is vállalnak. Általában jellemző rájuk a munkaerejük és munkagépeik kapacitásának 
végletekig menő tudatos kihasználása. Csak náluk tapasztalható a piacratermelés 
végső, de legfontosabb fázisának, az értékesítésnek a szem előtt tartása. Azonban 
jórészt belőlük is hiányzik az ésszerű társulás igénye, a közösségben való gondol
kodás képessége.

Általában a társulás, a kooperáció eszméjét a szocialista időszak lejáratta, ezért a 
gazdák többsége idegenkedik a sok esetben ésszerűbb lehetőségeket kínáló 
szövetkezések mindennemű formájától. Árnyalatnyi különbségek azért vannak az 
egyes falvaknak a társuláshoz való viszonyulásában, az együttműködés teljes elu
tasításától a gazdatársulások fenntartásáig. Egyes falvakban a gazdatársulások közös 
tulajdonában és kezelésében maradtak az egykori tsz-tulajdonok, még szerencsésebb 
esetben pedig új vállalkozásokat próbálnak elindítani, szakképzett tanácsadói szol
gálatot fenntartani és gazdatanfolyamokat szervezni. Helyenként az egykori szükség
ből most erényt kovácsolva, a máshol ritkábban, vagy egyáltalán nem tartott, de 
Kalotaszegen még elterjedt bivalyok tejhasznának próbálnak szervezetten piacot 
találni.

Az újítással próbálkozókat sokan irigykedve nézik, megszólják „nagyravágyá- 
sukat”, ami visszahúzóan hat. ,,Itt az a baj, ha valaki elkezd valamit nem azt mondják 
bravó, hanem semmi nem elég neki, nem lakatja jó l az isten. Itt nincs vállalkozó 
szellem. Ez a rendszerváltás be kell menjen az emberek fejébe. Eddig aki ott volt a 
mézestálnál, nem szokta a munkát. Azt aki harcol és dolgozik sokat, azt irigylik. ” -  
hallottuk egy korszerű gazdálkodásra berendezkedni igyekvő fiatal gazdától.

A fiatalabb gazdák körében a vállalkozói hajlandóság azokon a településeken 
tapasztalható, amelyekben van múltbéli előzménye a kereskedelmi szellem megnyi
latkozásainak, a gazdasági prosperitásnak. Természetesen nem a vállalkozói iga
zolvány meglétének a kérdéséről, hanem a különböző mentalitásbeli gyökerekkel bíró 
falvak gazdasági tehetetlenségéről, illetve élelmességéről, a kereskedelmi érzékről, 
vagy annak hiányáról van szó. A sikeres egyéni gazdaságok számának növekedését — 
a felsoroltakon túl -  még az információ áramlásának rendkívüli nehézkessége is 
gátolja. Gazdasági, piaci világra való rálátása alig van a gazdáknak, és az állami, vál
lalkozói hitellehetőségek felvételéről nem is tudnak. (Amelyek különben — csak az 
összehasonlítás láttató erejének kedvéért említve — még kedvezőtlenebbek mint a 
magyarországiak.)

Ijesztő az a legújabb, 1998 nyarától ható jelenség Kalotaszentkirályon, hogy az 
adóhatóságok ellenőrei kukacos részletezéssel kérdezgetik ki a bérszántást rendelő, 
gazdasági gépekkel nem rendelkező öregeket, hogy mekkora földterületet, mennyi 
pénzért műveltettek meg bérmunkával. Az így nyert adatokat egybevetik annak az öt, 
falubeli fiatal traktor-tulajdonosnak az adóbevallásában feltüntetett összegekkel, akik 
a bérszántást végeztek. A legkisebb eltérést is — a súlyos pénzbüntetésen túl -  
rendőrségi feljelentést követ. Az öt traktorosból október közepére már hármat 6-6 
hónapra börtönbe zártak, kettő még -  magas ügyvédi honoráriumokat fizetve -
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szabadlábon védekezik. Úgy tűnik, hogy nem rémeket lát a külső szemlélő, hanem 
egy kisebbségellenes gazdasági koncepciós per tanúja, aminek az a célja, hogy egy 
prosperálni kezdő falu korszerűen gazdálkodni képes, életerős tagjait lehetetlenné 
tegye, ezáltal az egész közösséget tudatosan rosszabb gazdasági körülmények közé 
kényszerítse, féfelemérzetét, létbizonytalanságérzetét újra felélessze.

Házasság, egykézés és elköltözés
A házasodások hagyományos köre többnyire 3-4 falura kiterjedő kisebb rokonsági 

és egyben kulturális egységekre bontotta Kalotaszeget még az altájakon belül is. A 
családnevek terjedéséből -  Jankó János családnévkutatásai szerint -  a házassági kap
csolatoknak a 19. század végén hasonlók az irányai, mint amit az emlékezet is szá- 
montart a 20. századra vonatkozóan a legutóbbi időkig.13 Még ha az utóbbi évtizedek
ben a fiatalok tanulói és munkavállalói ingázása miatt ezek a házasodási körök lassan 
felbomlóban is vannak, elsődleges szempont maradt, hogy azonos nemzetiségű 
legyen a házastárs. Az erőteljes etnikai identitás egyik jele az, hogy tudatosan hangsú
lyozzák a vegyes házasságok hátrányaként a gyerekek indentitásváltásának 
lehetőségét.

A statisztikai adatok a természetes szaporodást illetően igen eltérő képet mutatnak 
kistájanként. Az egykézés jelensége van ahol már a század tízes éveitől kimutatható, 
van ahol csak később, a 60-as évektől terjedt.14 Kalotaszegnek főleg az ún. Cifra
vidékén tűnik hangsúlyosabbnak az egykézés már a 20. század első felében is. A két 
világháború között Kalotaszeg községeiben már fogy, vagy stagnál a lélekszám. Az 
egykézés és a városba költözés, valamint az utóbbi években a magyarországi 
áttelepülés együttes eredményeként Kalotaszeg magyar lakossága folyamatosan 
csökken az utóbbi 70 évben, és nincsen arra utaló jel, hogy e tendencia a jövőben 
megváltozhatna.'5 Mindenesetre úgy tűnik, hogy vannak a népességet megtartani bíró, 
még közösségi kohézióval rendelkező települések, ahol „csak” a természetes fogyás
sal kell számolni. Más falvak viszont radikálisan néptelenednek el. A fiatalabb ge
nerációk elköltözését egyes esetekben lehet racionális érvekkel magyarázni: rossz 
közlekedés, a munkalehetőség, az iskoláztatás, az orvosi ellátás és a kielégítő infra
struktúra hiánya. (Például Sztána.) Más esetben viszont a főút és Bánffyhunyad közel 
esik (mint például Nyárszó esetében), és a fiatalok látványos elköltözése racionális 
okokkal nem magyarázható.16 Az 1990-es évektől a városi munkahelyek 
megszűnésével és a földprivatizációval összefüggésben viszont egyes falvak esetében 
inkább a falura való visszaköltözés, illetve a helyben maradás kívánatossá válása 
figyelhető meg. „Nem mennek el most már 90 óta a fiatalok... nincs hova elmenni, 
Kolozsvár már nem fogadja he őket. Nincs ez az iparosodási politika, ott is 
munkanélküliség van, lakáshiány... ” -  mondták Jákótelkén. Ha a városban is marad, 
a fiatal család sokkal jobban rászorul a szülői gazdaság terményeiből való 
részesedésre, így ha ingázással is, de besegítenek a nagyobb idénymunkákba.

Jövőkép és életszervezés
A kalotaszegi magyarság jövőképe és életszervezése rendkívül változatos képet 

mutat. A majdnem tíz évvel ezelőtti politikai fordulat utáni bizakodó hangulatot
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általában hamar felváltotta a depressziós egykedvűség és a borúlátás. Különösen igaz 
ez a fiatalokra és a középkorúakra, akiknek nagyon beszűkültek a munkahelyszerzési 
lehetőségeik. Az ipari elbocsátások, a kollektív gazdálkodás szétbomlása, a gyors 
ütemű infláció melletti áremelkedések egyre növelik a létbizonytalanság érzetét. Az 
iskolásokat nagyon nehezen tudják motiválni a pedagógusok tanulásra, a családi 
befolyás pedig gyakran továbbtanulás-ellenes. Persze ez csak ott merül fel, ahol 
egyáltalán van gyerek. „Ez az egykézés az még erőteljesebb mint volt régen... De min
denesetre sok jövőt, ami az iskolákat illeti, nem jósolok. Úgy kell megküzdenünk min
den egyes gyerekért, hogy a létszámot fenntarthassuk. ” „A tanulás presztízse vissza
esett. Nem tudunk ezeknek a gyerekeknek semmilyen jövőképet felmutatni. Nem 
tudunk irányítani sem, hogy menjél oda, mert te képes vagy... tanulj fiam... Azt mond
ja  abban a pillanatban, hogy hol kapok munkahelyet. Vagy irányítsuk Hunyadra a 
gimnáziumba, a líceumba? Már azt sem tudjuk, mert azt mondja a szülő: — Elvégzi a 
líceumot, leérettségizik és mit csinálok vele... Alig tudtak az idén is összeverbuválni 
egy osztályra való gyereket a bánffyhunyadi líceumba, kétszeri felvételire. ” -  mond
ta egy beszélgetés során 1995-ben a kalotaszentkirályi iskola igazgatója. A kisebbsé
gi oktatás intézményrendszere tehát nem csak a kivülről („felülről”) jövő gán- 
csoskodások és a pénztelenség miatt áll ingatag lábon, de a belső körülményei is ked
vezőtlenek. Ennek egyik oka a tanulás iránti szkepticizmus, a másik pedig -  ezzel 
összefüggően -  a pedagógusi és általában az értelmiségi munka presztízsének a 
devalválódása. Ez sok faluban ahhoz vezetett, hogy csak a gyenge képességű tanárok 
maradtak a pályán és az értelmiség legjobbjai nemcsak a falvakat, de sokszor Erdélyt 
is elhagyják. „Nem a pénzen múlik minden... egyszerűen nem volna két ember 
megfelelő, aki tényleg elvállalja és képes is csinálni, nemcsak hőbörög, hanem szak
mai hozzáállással, értéssel nekifogjon. A baj az, hogy évtizedeken keresztül a falu 
értelmisége, akik kikerültek és tanultak, azok elmentek innen... akik voltak, nem hely
beliek, mert mindig jeniről irányítva tettek ide ilyen-olyan embereket... most a rend
szerváltás után el is futamodtak..., amelyik meg itt maradt, az meg nem ér egy 
fabatkát sem... Semmi szakmai büszkesége, semmi szakmai ambíciója, tehetetlenek... ” 
-  sommázta egy polgármester a falubeli értelmiség helyzetét.

A nyugdíjasok, öregek életszemlélete még a legkevésbé pesszimista, ők azok, akik 
a leginkább visszaálltak a hagyományos egyéni gazdálkodás ritmusára. Sok esetben a 
munkanélküli középgeneráció is -  az unokákkal együtt -  a nagyszülők gazdaságában 
segít. így az önellátás keretein alig átlépve egyre több helyen visszaáll a nagycsaládi 
együttélés munkafelosztása, ahol a hagyományos nemi szerepek is kontúrosabban 
kirajzolódnak. Ilyen körülmények között természetesen minden „mellékes” munka- 
és pénzszerzési lehetőséget kihasználnak az élelmesebbek. A kevésbé rátermettek vi
szont otthonülő apátiás kedélybetegekké, a férfiak gyakran alkoholistákká válnak. 
Jóformán minden kalotaszegi faluban más-más arányban találhatjuk meg a két véglet 
közötti átmenetek példáit. Az ügyeskedésen, mobilitáson, fél- vagy teljesen fekete 
üzletelésen alapuló túlélési stratégiák bizonyos falvakban (főleg a Cifravidéken és a 
főútvonal mentén) jellemzőek, ahol ezt egyáltalán nem is tartják etikátlannak. Itt 
általában a „szemesnek áll a világ” szemléletű, a ,jég hátán is megélő”, „magát jól 
forgató” magatartású ember a pozitív példa. Az elzárt, a főútvonaltól félreeső falvak-
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ban gyakoribb a szociológiai értelemben vett depresszió, a szembetűnő szegénység, a 
fiatalok elköltözése, az alkoholbetegség. Itt szinte kizárólagosan a földművelés kor
szerűtlen gyakorlásából próbálkoznak megélni, illetve az asszonyok bedolgoznak a 
főútvonal melletti árusoknak kézimunkáikkal, aminek a nagyobb hasznát az árus teszi 
zsebre.

A kép azonban ennél jóval árnyaltabb, hiszen nem magyarázhatók a falvak menta
litáskülönbségei egyszerűen a centrum-periféria elmélettel, a főútvonal közelségével, 
illetve távolságával. Zsobok és Kalotaszentkirály például nem a főútvonal mentén 
van, mégis jellemző rájuk egyfajta prosperitás, főleg az egyházi élet, az iskola, illetve 
a faluturizmus, sőt a gazdálkodás folytán is. Nyárszó viszont úgyszólván a főútvonal 
mellett van, mint például Körösfő vagy Nagykapus, és mégis saját motiválatlansága 
miatt marad ki a nagy átmenőforgalomra épülő népművészeti háziipari termékek 
árusításából.

A megújulni képes falvak példái
A községi önigazgatás tradicionális struktúrájából mára már csak a református egy

ház választott presbiterei és egyházfiai képviselik az egykori falusi önkormányzati 
intézmények emlékét. Bár a vallási élet intenzitása falvanként változó, mégis 
összességében elmondható, hogy a református egyház a mai napig is megtartotta 
kiemelt jelentőségét a falvak közéletében. Egyes közösségekben (például Zsobok, 
Kalotaszentkirály) az egyházi élet kiemelkedően aktív, a közösség önszervező ereje 
mindmáig nagy. A kisebbségi intézménystruktúra hiányosságaiból is fakad az egyház 
központi és összetett közösségi intézményszerepe: a kultúra, az oktatás és a helyi 
politizálás fórumaként a közösség etnikai és történeti identitásának, tudásának fenn
tartója. A presbiterek megválasztása még ma is fontos közösségi esemény, a tisztség 
viselése társadalmi megbecsüléssel jár. A templomi ülésrend, hasonlóan más erdélyi 
református hitgyülekezetekhez, megtartotta a nemek, a korosztályok és a választott 
egyházi tisztségviselők elkülönülését. Az egyes nagycsaládok padjai csak jeles 
eseménykor kapnak jelentőséget. (Például: Az új asszonyt a templomban való bemu
tatásakor férje családjának padjába ültetik.) Az egyházi irányítással szervezett 
gyülekezeti intézmények -  mint a nőegyletek, dalárdák — rendszeres találkozói 
Kalotaszeg regionális és etnikai tudatát erősítik.

A hagyományos korosztályi intézmények közül a fonók legkésőbb az 1980-as 
évekre mindenhol megszűntek, de a legénybandák karácsonyi kántálása szokásban 
van ma is. A lakodalmi szokások bizonyos elemeikben még napjainkban is ha
gyományosak maradtak. A hagyományos tánckultúra Inaktelkén és Mérán a legaktí
vabb. Más falvakban a táncélet már inkább táncegyüttesekhez kötődően felúj ításjel- 
legű. (A zenei élet folytonossága sem szakadt meg, még vannak tradicionális paraszt
bandák, melyek közül a leghíresebb Fodor Sándor Netti zenekara.) Unikális, hogy 
Mérán Szent György-napkor (április 24-én) még mindig évről évre megrendezik a 
juhnyáj tavaszi kihajtásával összefüggő, táncmulatsággal egybekötött szokást, a 
„tejmérést”. Felújításjellegű az egy-két faluban megünnepelt szüreti mulatság. A 
Körösfő feletti dombon, a „Riszegtetőn” május első hétvégéjén, az illatos 
„riszegvirág” (ritka boroszlánfajta) nyílásakor az utóbbi években megrendezett
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majális ugyan hagyományra hivatkozik, de megrendezésének módja a tánc- és 
könnyűzenei műsorokkal újabb keletű.

Zsobok és Kalotaszentkirály az utóbbi években új kistáji kulturális és oktatási cent
rumokká növi ki magát. Kalotaszentkirály esetében ennek megvoltak a múltbeli 
előzményei, Felszeg körjegyzőségi központja volt és ma is 5 község igazgatását látja 
el. 8 osztályos magyar és román tagozatos körzeti iskolája mellett bentlakásos kol
légiuma is működik, ahova még az olyan messzebb eső falvakból is járnak kisdiákok, 
mint például Jegenye.17 Kalotaszentkirályon 1991-től kezdve minden nyáron 
nemzetközi tánctábort rendeznek, ahova a világ minden részéről jön a több száz 
résztvevő. Annak ellenére, hogy az első tábor idején kiderült, hogy a helyi tánctudás 
már erősen megkopott, megvolt a közösségi összefogás a tábor rendezésére. Azóta a 
tábornak nagy lett a hírneve és a helyi fiatalok lényegében újratanulták táncaikat. Az 
1989-es politikai fordulattól Kalotaszentkirály a faluturizmus sikeres megindításának 
példája, számos családnak jelent kiegészítő jövedelmet a szállóvendégek fogadása.

Zsobokon egy fiatal lelkészpár ambíciója integrálta újjá a nehezen megközelíthető, 
zsákfaluban élő, fogyni kezdő, depressziós tüneteket mutató kicsi közösség erőtar
talékait a politikai változások után. Előbb egyházi csatornákon át érkező nemzetközi 
-  főként holland -  segítséggel a kolozsvári főútról leágazó, a faluba vezető új utat 
építettek. Később járdát öntöttek, felújították a korábban bezárt iskolát, templomot, 
lelkészlakot, vendégházat és végül egy iskolásgyermekeket fogadó árvaházat húztak 
fel, amit a nemzetközi segélyeken kívül a falu közadakozása tart fenn. Zsobokon 
azóta egyházi találkozókat, konferenciákat, református nyári táborokat szerveznek, 
tehát a környék egyik spirituális központjává nőtte ki magát. A zsoboki „feltámadás” 
motorjaiként működő lelkészpár személyes példamutatása a családtervezésre is előre- 
mozdítóan hathat, hiszen öt gyermekükkel ritka kivételek az egykézős Kalotaszegen.

Hagyomány, ízlés és mentalitás
Az, amit vitatható kifejezéssel „hagyománynak” nevezünk (ünnepek szokásanyaga, 

viselet, hímzés, fafaragás, stb.), természetesen állandó átalakulásban van. Van, ami 
erősen lecsupaszodott és az eredeti gazdag strukturáltságból egy egyszerűbb, uni
formizált képletté vált, van amit újra felelevenítettek, van amit újabban vezettek be, 
van ami végleg eltűnt. Főleg a Cifravidéken és az ún. Átmeneti vidéken még mindig 
meghökkentő kreativitással alakul a díszítőművészet, bár egy sokaknak nem tetsző, 
késői, túldíszített, túl elaprózódott színkavalkád jellemzi, de még megvan az 
alkotókedv és számos kiemelkedő képességű alkotó. Nem mérvadó, hogy a kívülál
lók -  sokszor kutatók is —, a puritán archaikus népművészet szerelmesei fanyalog- 
nak-e, s a saját esztétikai mércéjük szerint ízléstelennek minősítik a jelenséget, hogy 
ez már nem az „igazi”. Mindaddig igazi, amíg valós funkciója van, amíg van mögötte 
egy közösség, amelyiknek van még kedve a saját esztétikája szerint alakítani stílusát.

Amíg léteznek azok az igények -  és az lényegtelen, hogy alkotóöröm, önkifejezés, 
manualitás, üzlet, megélhetés, presztízsversengés, az anyagi és társadalmi elvárások
nak való megfelelés, tudatos értelmiségi kezdeményezés -  amelyek táplálják az 
alkotókedvet, vagy csak a megszerzés vágyát, addig a művészeti produktum valódi. 
A közösség saját hagyományához fűződő viszonyát érdemes minél komplexebb kon
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textusba helyezni és a változás dinamikájában látni. Az ő nézőpontjukból kiindulva 
kell értelmezni a hagyomány használatának funkcióit, dimenzióit, jelentéseit. Ebben 
is alapvető eltérések lehetnek az egyes közösségek között és különbségek lehetnek 
egy lokális közösségen belül is aközött, hogy az egyes generációk számára mi a jelen
tése és értéke a hagyománynak és mi a „hagyományhasználatuk” gyakorlata: már 
eltűnt, nincs jelentése és értéke, nincs igény a felújítására vagy éppen neutrális. 
Nyűgnek érzik-e kötöttségeit, kiüresedettnek hivalkodó kifejezésformáit és meg akar
nak-e szabadulni tőle, vagy alávetve magukat a lépéstartás kényszerének, belemennek 
egy szerzési versenybe, mert a hagyományos tárgyegyütteseknek -  ruhatár, kelengye, 
tiszta szoba, lakodalmi és keresztelői ajándékok -  magas a presztízsértéke, ami kife
jezheti: van rá anyagi lehetőségem, hogy birtokoljam; az enyém több és szebb, mint 
a másiké; a mi családunk olyan presztízses volt a múltban is, hogy nekünk volt hon
nan örökölni, stb. Egyes közösségek esetében viszont azt látjuk, hogy az a néhány 
ünnepi alkalom vagy tárgy, ami a valaha sokkal gazdagabb hagyományanyagból meg
maradt, az valós, nagyra értékelt, a közösség pozitív énképét erősítő szimbólummá 
vált, ami egyszerre lehet a közösségi, a vallási, a regionális és az etnikus identitás 
kohézióját növelő eszköz. (Általában igaz az, hogy ahol túl sok idő telik el az 
elhagyás és a felújítás között, ahol már mind a tárgyi anyag, mind a rávonatkozó tudás 
megkopott, ott nem tárgyrendszerek megszerzésére van igény, inkább csak egy-egy 
jelzésszerű, hol több, hol kevesebb akkurátussággal visszaidézett tárgyat hoznak 
vissza. Vagy kötött, nem kreatív mozdulatsort, ha például táncról van szó.)

Kalotaszeg altájainak értékrendje, mentalitása közötti különbségek már a 19. 
század második felétől kimutathatóak, amelyeknek továbbélése a 20. században még 
jobban erősödő eltéréseket okozott, s a mai napig formálja a faluközösségek 
válaszadási módjait. Ezen belül is úgy tűnik, az egyes altájaknak kialakultak centru
mai, ahol a legkarakteresebben összegeződtek az altájat legmarkánsabban jellemző 
tulajdonságok. Ilyen jól körülhatárolható értékrendbeli sajátosságokkal bíró közösség 
pl. Körösfő és a felszegi Kalotaszentkirály.15

Körösfő iránt ellenszenvvel viseltetnek a környezetében lévő települések. Ha össze
hasonlításról van szó, hozzá mérik magukat, és róla alkotják a legsarkítottabban meg
fogalmazott véleményeket. ,,A körösfőiek mások, rtagyravágyóbbak, rátartibbak, a 
kereskedésre jobban foghatóak, nemcsak a varrottassal, mással is. Szokva vannak 
vele, hogy forgolódjanak. Nem is gazdálkodnak szívesen. A körösfői inkább árul, meg 
bedolgoztat, minthogy a földet művelje." -  mondják. „A kalotaszegi falvak, ezt a 
Körösfőt kezdjük úgy kiközösíteni..., mert ez a kalotaszegi nép ez szívós nép, sokat 
dolgozik, sokat kínlódik, hogy megfelelő anyagi létet érjen el... de a körösfői az pont 
fordítva... minél kevesebb munkával, minél többet nyerjen. Itt nincs nálunk sem par
lagon hagyott föld, amit nem müveinek meg, még ha városi, még az is hazajön, meg
művelni a földjét, de a körösfői... de pénz az van. Hát persze hát behordanak 
Magyarországról mindent. " -  mondta egy jákótelki gazdálkodó. „ Hát ha mi a rosszat 
a rosszhoz hasonlítjuk, vagyis magunkat Körösfőhöz, akkor persze náluk százszor 
jobb a helyzet mint ott. Nem gazdasági vonalon, hanem olyan közügyek terén... ” A 
piaci versengésben átalakult a körösfőiek értékrendje, az üzletelés a dinamó elve 
alapján egyre gerjeszti önmagát, kényszerpályán mozognak a belőle élők. Egyes
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példák azonban felhívják a figyelmet arra, hogy a távolból általánosító „a körösfőiek 
mind lelketlen, pénzsóvár üzletelők” szemlélet közelebbről nézve árnyaltabb. A 
körösfői kényszerpályán lévő sorsokban megannyi életvezetési stratégia lappanghat.

Általában megfigyelhető, hogy a presztízstárgyaknak kettős rendszere van, a régi és 
az új tárgyak hierarchiája. A régi tárgyak birtoklása a kultúra mélyen gyökerező 
értékét, az újaké pedig a modem élettel és a gazdasági versennyel való lépéstartást 
hivatott kifejezni. A kettős birtoklás kényszere Körösfőn a legpregnánsabb.

Felszeg régiessége, hagyománytisztelete mind a mai napig szembetűnő, de már az 
volt a 19. század végén is, amely tulajdonságot Jankó az anyagi kultúra terén több 
helyütt is megemlíti. Az Átmeneti vidék hivalkodó cifrálkodását a felszeglek már a 
múlt század végén így bírálták: -  „csak nyalkaságból teszi, s nem azért, mert 
gazdagabb”.''’ A felszegi falvak, így például Kalotaszentkirály lakóinak ha
gyománytisztelete, a régiesebb vonások iránti tudatos és bevallott ragaszkodása -  úgy 
mint az „igazi, valódi kalotaszegi szokásoknak hű őrzői” — kontrasztos, ha a 
Cifravidék, vagy a főútvonalon fekvő Átmeneti vidék egyes falvaival hasonlítjuk őket 
össze. Kalotaszentkirály-Zentelke például nem kapcsolódott be a népművészeti 
árutermelésbe, a földművelés adta dominánsan a megélhetés forrását a kollek
tivizálásig. Bánffyhunyadra irányuló piacozása nem haladta meg a hagyományos 
paraszti árutermelés kereteit. Itt nem jellemző a kalotaszegi nőknek egyes más fal
vakban megfigyelt, a kereskedés terén mutatott nagyfokú önállósága, mozgékonysá
ga. Bár idénymunkára való elszegődés főleg a szegényebb rétegeknél előfordult, ez 
nem okozott olyanfajta mozgékonyságot, piacorientáltabb magatartásformákat, mint 
Kalotaszegnek a fent említett más vidékein. Társadalomszerkezete archaikusabb 
maradt, nem húzódott szét túl széles skálán. Mélyreható konjunktúrákat részben 
éppen a hagyományosabb megélhetési formák iránti ragaszkodása miatt nem tapasz
talt. (Az utolsó, gazdasági konszolidációt feltételező önerős építkezések kora az 
1970-es évek, de ez sem formálta át hivalkodóan és radikálisan a faluképet. Új ház 
azóta alig épült.) A fogyasztás visszafogottabb, a presztízsjavak hierarchiája 
racionálisabb, kevésbé magamutogató és egy része funkcionálisan belesimul a 
szokásanyagba. A racionálisabb fogyasztói szokások mellett ellenben, ha a közösségi 
élet intenzitását és a szociális szolidaritást nézzük, szembetűnően aktívabbak, mint 
Kalotaszeg más vidékein, ahol vagy egy szürkülő, kiüresedő kultúra, a közösségi 
kohézió csökkenése, apátiás depresszió a jellemző, vagy a kohézió és a szokásmeg
tartás erővonalai az anyagi javak megszerzésének, a presztízsversengésnek egy már- 
már irracionálissá fokozódó kényszere köré rendeződnek.

Regionális és etnikus identitás
A közösségek jelképhasználatában és ünnepeiben a bevett nemzeti szimbólumok 

mellett/helyett más helyi folklór kifejezési formák is használatban vannak, melyek 
nemcsak lokális, de regionális kalotaszegi, s egyben etnikus markerekként is 
felfoghatók. Másrészről a nemzeti színek és a magyar címer a helyi népművészeti 
ornamentika tradicionálisan használt díszítő elemei, ezért a viselet vizuális 
eszköztárába integránsán beépíthetőek, s épp ezért úgy demonstrálhatóak, hogy 
közben vád nem érheti a használót. (Például címer motívum a férfi bujkák gépi 
hímzésén, a női kötények gyöngyhímzésén, nemzetiszín szalag a hajfonatban, stb.) A
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magyar trikolórnak, mint elsődleges nemzeti szimbólumnak a kiemelt használata a 
térség 20. századi történeti sorsfordulóit felidéző narratíváiban is kiemelt szimbolikus 
jelentőséget kap. 1940-ben Észak-Erdély Magyarországhoz csatolása után „A temp
lomban magyar lobogó lebegett. Nem is tudom honnét tudtak ennyi magyar lobogót 
szerezni, minden házon volt lobogó..., aztán énekeltük: Isten áldja meg a magyart. 
Olyan gyönyörű volt, olyan megható volt, hogy mindenki sírt örömében. ” — 
emlékezett egy 1915-ben született asszony Kalotaszentkirályon.20 Megjegyzendő, 
hogy a magyar himnuszt az 1989-es fordulatot közvetlenül követő 1-2 évben 
gyakrabban lehetett hallani, mint mostanság. Akkor a vasárnapi istentiszteletek 
ünnepélyes zárásaként hangzott el sok helyütt. Nem egy lelkész aggódó dilemmáját 
hallottuk ki a kérdésekből, vajon más falvakban is hallottuk-e, merik-e énekelni 
másutt is? Mára úgy tűnik, hogy csak a különleges, ünnepi istentiszteleteken hangzik 
jobbára el. Ami adódhat a megszorítottság érzésének újraerősödéséből, de fakadhat 
abból a már kielégített lelki szükségletből is, hogy ha ez már megengedett, úgy, nem 
kell olyan gyakran a demonstráció eszközével élni.

Néhány elemében ugyancsak a nemzeti identitás megnyilatkozása a szilveszterezés 
helyi szokása is a felszegi Kalotaszentkirályon. A Romániában hivatalos időzóna 
szerinti éjféli tizenkét órakor kimennek a fiatalok a Kalota hídjára, ahol tüzet raknak. 
A kántor a négy égtáj felé a templomtoronyból elkiáltja a boldog új évet, a falurészek
ből pedig visszakiáltanak a szabadban ünneplő emberek. A Kalotaszentkirályt 
Zentelkével összekötő „Nagy hídon” az összegyűlt ifjúság közösen elénekli a magyar 
Himnuszt és a megzenésített Petőfi verset, a „Kis lak áll a nagy Duna mentében ”-t. 
A pezsgőt viszont egy órával később, a „magyar éjfélkor” bontják ki, akkor koccin
tanak.

A sok évtizedes kisebbségi lét megélése, Kalotaszeg „etnikai sziget” voltának 
állandó tapasztalása megerősítette azt a fajta regionális önazonosságtudatot, ami a 
közösség saját kultúrájára épül, és ez a regionális identitás is visszahat -  az állandó 
kölcsönhatás miatt — a kultúrára. Ennek a lokális identitásnak a megnyilvánulása, 
hogy a falvakban is olvassák a magyar nyelvű folyóiratokat, elsősorban a stabil ter
jesztésű Kalotaszegit. Belső igényükké vált a földművelőtől a gyári munkásig a 
kalotaszegieknek, hogy viszonylag tájékozottak legyenek az erdélyi magyar iro
dalom, a művészet és a politika dolgaiban. Nem ritka, hogy az általános iskolán kívül 
semmit sem végzettek kezében is a Magyar Szót, a Helikont, az Erdélyi Naplót, vagy 
a Szabadságot látni.

Az anyaországhoz fűződő érzelmi viszony ambivalens. A kisebbségi helyzetből 
fakadó nehézségeik feletti elkeseredésükben gyakran mondják: „Rajtunk csak egy 
erős anyaország segíthet!” De ez a nehezen megfogható hangulat minduntalan 
reménytelenségbe torkollik. így aztán a nemzethez tartozásnak csak az egyfajta 
„kifelé figyelő”, a magyarországi történéseket nyomonkísérő és azt belső élménnyé 
képező, sokszor „tárgyiasított” megélése maradhat számukra. Rendkívül népszerűek 
a fogható magyarországi televíziós csatornák közvetítései, kivált a Duna Televízióé. 
A sport és a politika eseményei talán a legnagyobb érdeklődéssel figyelt műsorok a 
körükben, hiszen Románia közvéleménye is főleg ezeket a híreket ismeri, ezek 
alapján ítéli meg Magyarországot, és ezáltal közvetett módon egy kicsit az erdélyi
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magyarságot is. (A magyar labdarúgó-válogatott -  már megszokott -  hosszú sikerte
lensége, szembeállítva a román futball eredményességével, például állandó 
élcelődésre ad okot a románoknak a közös munkahelyeken.)

A realitásérzék bizonytalanságának, egyfajta álomvilágban és nem az adott időben 
való élésnek a jelei figyelhetők meg a gondolkodásmódban. A mindenkori politikai 
rendszer iránti illojalitás, a változó politikai rendszerek mellett is állandó otthontér 
(„Nem mi mentünk el, hanem a határt rakták arrébb. ”), a saját emlékezés és ha
gyomány, az erős közösségi öntudat, a kifelé integrálódás beszűkült esélyei a kis 
közösségeket sajátos létidőbe helyezi.

Kalotaszeg jelenkori társadalma rendkívül széles skálájú mind szociális, vagyoni, 
mind kulturális téren. További vizsgálata az árnyalatokat még finomíthatja, a „vázlat
ból” társadalom-„rajz” válhat, amelynek megmutató képe alapján — hitünk szerint — 
más tudományágak és a gazdasági szektor szakemberei is olyan hasznos informá
ciókat nyerhetnek, amelyeket a kultúra és talán a piacgazdaság területén is lehet alkal
mazni.
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Jegyzetek
1. E tanulmányban egy 1991 és 1998 között végzett, még be nem fejezett néprajzi terepmun

ka feldolgozásának eddigi eredményeiből közlünk. Az említett időszakban Kalotaszeg 
mintegy 40 településéből 35-ben jártunk, és néhány faluban módszeresebb gyűjtőmunkát 
folytattunk. Kutatásunk egy jelenkori változásvizsgálat. Elsősorban az érdekelt minket, 
hogy a vidék lakossága miként reagált az 1989-es politikai fordulatot közvetlenül követő 
időszak társadalmi, gazdasági kihívásaira. Milyen válaszadási módok alakultak ki 
megközelítően azonos feltételek között az egyes lokális közösségek, azokon belül is a 
falusi társadalom egyes csoportjai, generációi, családok és egyének számára. Mit ered
ményezett a változás korszaka jövőképükben, aspirációikban, értékrendjükben, a 
foglalkozásszerkezetben, a helyi társadalom presztízshierarchiájában, az emberi kapcsola
tok hálójában. Hogyan szerveződött át a lokális politikai élet, milyen szerepek osztódtak 
szét. Hogyan indult újra a családi gazdálkodás. A családi munkamegosztásban, a nemek 
szerepében, az egyes generációk egymáshoz való viszonyában, a mindennapi élet
szervezésben milyen szétesési és újrastruktúrálódási folyamatok indultak el. Kalotaszeg 
„felfedezettsége”, ismertségének turisztikai kihasználtsága, virulens folklorizmus jelen
ségei inkább fokozták kutatói érdeklődésünket, mintsem hogy elriasztottak volna. 
Munkánk előrehaladásával egyre inkább érzékeltük: Kalotaszeg nem hogy „túlkutatott” 
néprajzi táj napjainkban, de a jelenkori folyamatok sokrétűségét alig ismerjük. Sok tekin
tetben majd egy évszázados megállapításokat tart a tudományos közvélemény érvényesnek 
a mai viszonyokra is. A „Kalotaszeg-kép” árnyalása tehát nehéz feladat, ami viszont 
komoly eddigi munkákra építkezhet. Jelen dolgozatban Kalotaszeg rurális lakosságáról 
próbálunk átfogó összképet adni.

2. (Jankó J. 1892. 1-2.) Az Almás folyó forrásvidékével együtt, Kalota vidéke az Árpád-kor
ban Bihar vármegyéhez tartozott. A egyházi közigazgatás szerint a váradi püspökség ún. 
kalotai esperességéhez soroltatott. (Györffy Gy. 1963. 1. köt. 570.) A terület csak később 
került Kolozs megyéhez, a 16. század közepére már biztosan oda tartozott. (Csánki D. 
1913. V. kötet 250. 300.)

3. Különösen a II. Rákóczi György lengyel hadjáratát megtorló és Várad elestét követő török
tatár dúlástól szenvedett sokat Kalotaszeg az 1660-as években.

4. (JakóZs. 1944. 90.)
5. A 18. századi nemzetiségi „ újrarendeződés” óta, a román betelepítéstől mentes Jegenye, 

Körösfő és Nagykapus például túlnyomó többségben ma is magyar, míg az alapításuktól 
fogva román lakosságú Egerbegy, Hidegszamos és Melegszamos viszont vegyítetlenül 
román az egykori gyalui uradalom falvai közül. (Jakó Zs. 1944. 89.)

6. A magyarvalkói lelkész korabeli beszámolója őrizte meg többek között a részleteit 
Kalotaszentkirály és Zentclke felégetésének. 1848. november 7-ről 8-ra virradóan a szomszé
dos hegyi településekről összeverődött móc sereg megrohanta az ikerközséget, folégette a 
templomot és a falut. Több más faluhoz hasonlóan Magyarvalkót sem kímélték a támadások, 
a középkori erődtemplomot körülölelő második falgyűrűt ekkor építették védelmi célokból.

7. Az uradalom központja Sebesvár volt, amelyet más néven „Kalataszeg várának” is 
neveztek. A váruradalmat egy mezőváros (Bánffyhunyad) és 22 helység vagy puszta alkot
ta. (Csánki D. 1913. V. kötet 252-253.)

8. A Bánffy család 1663-tól -  kisebb megszakításokkal -  1850-ig bírta férfiágon Gyalut. 
Nagyvárad eleste (1660) után Gyalu végvár lett a török elleni harcokban. A fejedelem 
tömeges nemesítéssel igyekezett Gyalu várát fegyverre fogható emberekkel védelmezni. 
1669-ben már 42 kisnemesi család élt Gyaluban, és alig volt jobbágyszolgálatot teljesítő 
ember. A 18. századi konszolidáció alatt aztán ezt a kisnemesi réteget fokozatosan újra job
bágysorba taszították a vár birtokosai. (Bővebben lásd: Jakó Zs. 1944. 25. és 83.)
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9. Veres Valér vizsgálta Kovászna és Kolozs megyék magyar lakosságánál az etnikai alapon 
történő hátrányos megkülönböztetés személyes megtapasztalását, a „személyes érin
tettség” különböző fokozatait. Míg Kovászna megyében a megkérdezettek egyharmada, 
addig Kolozs megyében majdnem a fele (46%-a) állította, hogy volt része hátrányos 
megkülönböztetésben. „A személyes érintettséget leginkább mutató korcsoport a 46-62 
éveseké, akik az RMDSZ céljaival is legnagyobb arányban azonosultak. " (Veres V. 1997. 
38.) Ezen korosztály számottevő része a mezőgazdaságból az iparba, faluról városba mobi
lizálódott, vegyes nemzetiségű közegbe, az alkalmazkodás minden nehezen megélt 
kényszerűségével. Azon kérdésre, hogy „kisebbségiként bizonyos állásokat nem lehet 
megszerezni" a Kolozs megyei válaszadók 75%-a, s az „egy magyarnak nehezebb vezető 
állásba kerülni itt a megyében, mint egy románnak” kérdésre 86%-a válaszolt igennel, (uo. 40.)

10. Hagyományos, már a múlt század végén megfigyelt jelenség, hogy a népművészeti árukkal 
való kereskedés családi válalkozásainak szálai általában az asszonyok kezében futnak 
össze. A mai sikeres vállalkozások is megőrizték asszonyközpontú családi jellegüket 
Körösfőn. (Balogh B. 1998.)

11. A kollektivizálás után 1962-ben 30 ár földet lehetett a beltelekből („bennvalóból”, a 
településen belül található házhely, udvar, kert) megtartani, akinek nem volt ennyi, az a 
szántóból tarthatott meg egy darabot. A kollektivizáláskor a bivalyokat nem kellett beszol
gáltatni, így ez maradt a legfontosabb tejelő és igásállat. A háztáji gazdaság működtetése a 
falvak agrárjellegét még a szocialista időszakban is fenntartotta.

12. A kalotaszentkirályiak például büszkén vallják, hogy a határuk milyen gondozott, ellen
példaként számontartják és szívesen megnevezik a földjeiket elhanyagoló falvak nevét.

13. (Jankó J. 1892. 106-115.)
14. Felszegen például 1910-ig magasak a természetes szaporodás mutatói: 1000 főre 10 és 17 

fő között mozog. Az Almás vidékén már ekkor jóval alacsonyabb, 1—7 közöttiek a mutatók, 
míg összehasonlításként a hegyvidéki román falvaknál a szám 20 körül mozog. (MSK új 
sorozat 46. 414-415.)

15. Kalotaszentkirály-Zentelkén például 1941-ben a lakosság összesen 1923 fő volt, 1991-ben 
1255 fő. 1995-ben 22 temetésre 2 keresztelő jutott.

16. Fontos volna gazdasági és társadalomlélektani szempontból vizsgálni, hogy egy pusztuló 
közösség életében mikor jön el az a pont, amikor végül „felad” egy területet, kivonul. 
Amikor a sokáig stabil arány egyszer csak elmozdul, egyre gyorsuló sebességgel. Végül 
egy területet, kivonul. (Természetesen más okok folytán, de a szászok esete a legszem
betűnőbb példa erre a jelenségre.) Szimbolikus a történet, amit 1891-ben az egykori 
kalotaszegi faluról, Csinkóról jegyeztek fel. Ott 1815-ben halt ki az utolsó magyar. 
Emlékére a románok a határon keresztet emeltek, amiből határjel lett, mint ahogy hagy
ományosan az öngyilkosok, a nem természetes halállal haltak, vagy a faluba tévedt 
azonosíthatatlan idegen sirköve is határjel volt. (Kalotaszeg 1891. II. évf. 16. szám. 13.)

17. Megjegyzendő, hogy a 18. század második, a 19. század első felében Kalotaszeg falvai 
közül Kalotaszentkirályról tanultak a legtöbben a Kolozsvári Református Kollégiumban, 
jóval többen mint Bánffyhunyadról. (Az iskolaügyről: Sebestyén K. 1993. 85-89.) Ajóhírű 
iskolából ma is magas a továbbtanulók aránya.

18. Az ide vonatkozó megállapításokat -  nem ennyire részletesen ugyan -  de már publikáltuk. 
(Balogh B. 1998; Fülemile Á. 1996.)

19. (Jankó J. 1892. 89.)
20. Ezekből a narratívákból bővebb idézeteket lásd: Fülemile Á. 1996. 78-81.
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Babfejtés Zentelkén a sütőház előtt

Fotók: Fülemile Ágnes
Gazdaöntudat
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Terményárusok a bánffyhunyadi heti piacon
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Magyarvistai gyöngyárus-asszony
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Kürtőskalács sütése Zentelkén

Három nemzedék -  A körösfői árusoknak „bedolgozó” sztánai varróasszonyok
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Tánc Mérán a Szent György-napi tejméréskor
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Cifravidéki asszonyok ünneplőben a körösfői Nősszövetségi Találkozón

Kalotaszentkirályi presbiterek cifraszűrben az ünnepi istentiszteletről menet
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Köpeczi Béla

Román-magyar nyelvészeti és folklórkutatások 
Észak-Erdélyben 1942-1943-ban

A 2. bécsi döntés után a kolozsvári Református Kollégium javaslatára Budapesten 
felvettek az Eötvös József Kollégiumba és a Pázmány Péter Tudományegyetem 
Bölcsészeti Karára román—francia szakra. Az erdélyi környezet befolyásolta ezt a 
választást, hiszen a román nyelvet, irodalmat és történelmet az iskolában tanultam, a 
nyelvet a gyakorlatban is megismertem, a francia pedig kiemelt tantárgy volt az 
oktatásban, irodalmát külön is kedveltem. A kollégiumban és az egyetemen Gáldi 
László előadásai nyomán foglalkoztam a román nyelvvel és a román-magyar kap
csolatokkal, s érdeklődni kezdtem a magyar-román nyelvi szimbiózis kérdése, annak 
következményei iránt.

Tanulmányoztam S. Pu§cariu és A. Rosetti román nyelvészeti, valamint Gombocz 
Zoltán általános nyelvészeti tanulmányait, s foglalkoztam H. Schuchardt 
Sprachmischung-elméletével. Megismertem Tamás Lajos és régebbi magyar kutatók 
tanulmányai alapján a magyar szavak jelenlétét a román nyelvben. Csűry Bálintnak A 
népnyelvi búvárlat módszere és A szamosháti nyelvjárásról szóló dolgozata igazított 
el az észak-erdélyi magyar nyelv ügyében.

Hamar kiderült, hogy a nyelv tanulmányozása elképzelhetetlen néprajzi kutatás 
nélkül, és ebből a szempontból Kovács László néprajzi gyűjtési rendszere, illetve a 
Gusti-féle módszer megismerése volt számomra irányadó.

Tájékozódtam az ún. Wörter und Sachen eljárásról, amelyet különösen német 
nyelvészek gyakoroltak, így többek között M. R. Wagner: Das ländliche Leben 
Sardiniens im Spiegel der Sprache című munkájában.

A kutatást 1941 nyarán kezdtem el az Erdélyi Tudományos Intézet által 
Kolozsborsán, a Teleki Pál Intézet táj- és néprajzi kutatócsoportjának megbízásából. 
Itt a román népnyelv és elsősorban a folklór jelenségeit vizsgáltam, s Bádok község
ben a kötött szövegeket le is jegyeztem.

Ez bevezetést nyújtott az Erdélyi Tudományos Intézet megbízásából a Naszód 
környékén végzett kutatásokhoz. Előbb a vidéket próbáltam megismerni, s 1941. 
augusztus 13-29-e között végigjártam gyalog 9 Beszterce-Naszód megyei községet 
Naszódtól Óradnáig. Ténylegesen gyalog tettem meg az utat, s ez azt jelentette, hogy 
kapcsolatba léptem nemcsak a hivatalos személyekkel, hanem az ottlakókkal, 
románokkal és magyarokkal egyaránt.

Az 1941. januári népszámlálás szerint ezen a területen 30 530 személy élt, közülük
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több mint 26 609 román, 1670 magyar, 1210 zsidó és más nemzetiségűek. Ez az 
összetétel bizonyította a paraszti román lakosság túlsúlyát, amelyben a görög kato
likus többség dominált. A román értelmiségiek, papok, tanítók, néhány hivatalnok 
jelentette a szellemi életet; többen nemcsak szellemi, hanem gazdasági pozícióikat is 
megőrizték, elsősorban a román szövetkezetekben. Zágrán megkerestem a görög 
katolikus papot, aki segítséget nyújtott munkámhoz, s akinek fia Pesten tanult a 
műszaki egyetemen.

A magyarok főleg Oradnán és Naszódon éltek, többségük bányász és fűrésztelepi 
munkás volt, mellettük papok, tanárok, tanítók és odahelyezett tisztviselők. 
Szórványmagyarságról volt tehát szó, amely egyre inkább asszimilálódott a többségi 
románokhoz. Feltűnő volt a magyar családok rossz anyagi helyzete és a magyar 
közigazgatás velük szembeni nemtörődömsége, illetve Oradnán a katolikusok és 
reformátusok közti ellentétek jelentkezése.

Az oktatásban a naszódi román gimnázium, amelyet 1918 után államosítottak, mint 
magyar állami intézmény folytatta munkáját; 10 magyar és 6 román tanár tanított 772 
diákot, akik közül csak 19-en értettek magyarul. Az elemi iskolákban minden tárgyat 
román nyelven tanítottak a magyar nyelv mellett. (Kivéve az óradnai katolikus 
iskolát, amely magyar nyelvű volt.) Az elemi iskolákban 31 román és 21 magyar 
tanító dolgozott. A magyar tantervek alapján a román tanítók nyelvtanfolyamokon 
vettek részt.

Ezek a tapasztalatok azt bizonyították, hogy az 1940-es „rendszerváltás” nem vál
toztatott az évszázadok óta kialakult etnikai és vallási helyzeten. A román vezetők 
elfogadták a magyar fennhatóságot, de visszakívánták a Romániához való tartozást, s 
így is éreztek. A magyar nyelv bevezetése a hivatalokban és részben az oktatásban 
nem érintette a román lakosság zömét, amely folytatta régi életmódját. Ami a magyar 
közigazgatást illeti, ez nem hozott újat sem gazdasági, sem társadalmi, sem morális 
szempontból, de hirdette a magyar nacionalizmus szólamait, egy meglehetősen ellen
séges környezetben. A gazdasági nehézségek különösen súlyosan érintették a 
románokat, akiknek fiataljait munkaszolgálatra kötelezték, s családjaik nehezen éltek.

Ez volt az összkép, amely meghatározta azokat a nyelvészeti és néprajzi felada
tokat, amelyeket vállalni kívántam. Két községet választottam Naszódtól délre, 
Magyamemegyét és Szészármát. Az első magyar többségű volt, az utóbbi, néhány 
magyar kivételével román. Az egyikben a magyar, a másikban a román nyelvjárást 
akartam tanulmányozni a Wörter und Sachen módszer alapján, és a kettő 
összevetéséből következtetéseket kívántam levonni a bilingvizmus elterjedéséről. A 
román nyelvjárás tanulmányozására Tamás Lajosnak, az Erdélyi Tudományos Intézet 
igazgatójának javaslatát fogadtam el, amely tekintetbe vette a Román Nyelvatlasz 
átírását, de bizonyos mértékig leegyszerűsítette azt. (A nevek és szövegek írásánál ezt 
az átírást alkalmazom.)

*

A kutatásokat Magyarnemegyén 1942. július 17—25-ig folytattam. A magyar név a 
község lakosságának összetételére utal: a román Nimigea ungureascá vagy de Jos, a 
német Ungarisch Nimdorf vagy Nimdorf. A falu neve először 1367-ben fordul elő 
(Zimmermann-Wemer-Gündisch: Urkundenbuch zur Geschichte der deutschen in
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Siebenbürgen. Hermanstadt, 1897. II. 305.) A Nemegye név eredetét nem ismerjük, a 
dömösi prépostság 1138-39-es alapítványlevele szerint a Nimiga előfordul 
Magyarországon is, tehát a kifejezés nem feltétlenül Erdélyhez kötődik. (Magyar 
Nyelv. 1932. 135. és Kniezsa I.: Keletmagyarország helynevei. Budapest, 1943, 205.) 
Eredetileg magyar telepítés volt, a 15-16. században szászok lakták, de már a 17. 
század elején ismét magyar. Kezdetben Felső-Szolnok megyéhez tartozott, majd 
1876-tól Beszterce-Naszódhoz. Tíz kilométernyire van délkeletre Naszódtól és 15 
kilométernyire Szészármától, a Szamos másik oldalán.

Az akkori kimutatások szerint 1848-ig jobbágyok és zsellérek éltek a faluban és ún. 
nomádok (vagi). A 20. század elején 25-30 magyar család telepedett le a Mezőségből 
és Bukovinából. 1930-ban 1624 lakosa volt: 974 magyar, 375 román, 1 német, 234 
zsidó, 38 cigány és 2 más nemzetiségű. 1941 elején 1679 a lakosok száma, közülük 
1072 magyar, 375 román, 207 zsidó, 21 cigány, 2 német és 2 más nemzetiségű. Vallási 
szempontból 988 református, 396 görög katolikus, 248 izraelita, 32 katolikus, 9 
görögkeleti és 6 lutheránus. 147 magyar családban románnal vagy zsidóval házasod
tak. Az 1200 hold szántóterületből 51,7 hold a magyaroké, 19,3 a románoké, 6,3 a 
zsidóké, a többi a szomszédos községeké volt.

A magyarok helyzete kedvezőbb volt a nagyobb földterület és a gyermekszaporulat 
alacsony volta miatt, a románoknál viszont 5-6 gyermeket lehetett találni csalá
donként. A műveltségi szintet jellemzi, hogy 641 fő elvégezte az elemi iskola hat 
osztályát, 334-en négy osztályt, vagy annál kevesebbet végeztek és 223 személy volt 
analfabéta. A reformátusoknak 1622-től működött iskolájuk, amely 1871-től állami 
volt magyar nyelvvel, 1918 után román, majd 1940 után ismét magyar lett. 1916-ig a 
románok és a magyarok közösen táncoltak, bár a fonókat külön szervezték.

A román nyelvjárás a Számos-vidéki, naszódi nyelvjáráshoz áll közel, melynek 
helyzetéről a román nyelvészek különböző nézeteket vallanak. A vita arról folyik, 
hogy létezik-e egy észak-erdélyi, a Maros, Torda, Kolozsvár, Dés és Máramaros 
közötti helyi nyelvjárás, illetve, hogy ennek milyen a kapcsolata az észak-moldvai
hoz. (V. ö. V. Sandru: Enquéte dans le district de Näsäud. Bulletin linguistique, 1938. 
6. szám és V. D. Tára: Graiul din Nord-Estul Transilvaniei. Anuarul Institutului de 
Cercetdri Etnologice, 1979. Seria A/l.) Jellemző rá egyes magánhangzók átalakulása 
(pe helyett pd, iubire helyett ibire, boáid helyett bold stb.). A mássalhangzóknál a 
labiális és a frikatív labiális hangok palatalizálódnak különböző fokokon. Minderről 
részletes leírást adtam az 1985-ben Budapesten megjelent Une enquéte linguistique et 
folkloríque chez le Roumains de Transylvanie du Nord, 1942-1943 című könyvemben.

Miután rövid időt töltöttem Magyamemegyén, az ottani magyarok nyelvjárását 
csak abból a szempontból tanulmányoztam, hogy milyen mértékben vesznek át román 
szavakat és bizonyos román szokásokat.

A románok esetében leírtam az ún. kötött szövegeket, amelyeket az említett kötet 
előszavában 4 csoportra osztottam: dalok és dojnák, rituális dalok (kolinda, lakodal
mas, aratási és temetői ének), epikus költészet (balladák) és ún. kisebb műfajok 
(ráolvasások). Az említett könyv megjelenése után Ion Talo§, a német Fabula című 
folyóirat 1989. évi 1. és 2-ik füzetében bírálatot közöl, amiben kifogásolja, hogy a 
legendát összetévesztem a mitológiai elbeszéléssel, a fabulát pedig az ún. snoavä-val.
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Ezeket a kategóriákat a szász A. Schulenis Verzeichnis der rumänischen Märchen und 
Märchenvarianten (Helsinki, 1928.) című kötetből vettem át. Az első esetében nem 
látom a különbséget, a másodiknál egyetértek azzal, hogy a fabula (amelyet a szerző 
a mesék körében említ az idézett mű 21-27. lapján) nem azonos a humoros mesével 
vagy az anekdotával, Schulerus viszont Schwankéról, tehát a P. Ispirescu által említett 
snoavá-val azonosítja, s a mesék kategóriájában ismerteti. (Idézett mű 68-82. és 
94-99.)

Az első kategóriában Nemegyén énekek, dojnák és táncszavak (hujogatások, vagy 
románul hopáitura) szerepelnek. A többség esetében ezek orális úton terjedtek, a fia
talok inkább könyvekből tanulták. A táncok zenéjét nem tudtam feljegyezni, utaltam 
a román kiadványokra, amelyek ezeket közölték (d’alunga §i d’alatu, lassú, d’a invir- 
tita gyors, illetve a sírba, ami kólónak felel meg). A kolindák esetén cigányokkal jár
tak karácsonykor, de ott, ahol lányok voltak, újévkor is. A gazdagok csak a 
rokonokhoz mentek, a szegények minden házhoz, ahol kenyeret, süteményt, italt és 
ajándékot kaptak. A lakodalmaknál voltak hívogatok, vőfélyek, gazdasszonyok, sza
kácsok, és a legjellegzetesebb műfajuk, a tyúk bemutatása. Az aratási énekek 
ismertetik magát a folyamatot és annak különböző fázisait. A temetési énekeket a 
temetés előtti napon a templomban, vagy magán a temetésen mondták el.

Különleges lehetőséget nyújtott az a 80 éves öregasszony, akit §iia Lininek hívtak 
és aki ráolvasásokat mondott el. Ugyanezeket a román szövegeket elismételte a ma
gyar 83 éves Székely Rozi, ami azt jelzi, hogy a magyarok is hittek ezekben. A román 
öregasszony egy sóval behintett liszt fölött kést forgatott, elmondva a szöveget, majd 
háromszor enni adott az állatnak. Arról volt szó, hogy az ún. strigoi-ok (tehát a ma
gyar lidércek) Szent György nap körül elapasztják a tehenek tejét, s ezeket kell eli
jeszteni. Más esetben a kiütések vagy a ráolvasások kapcsán tiszta vizet önt egy 
edénybe, amelybe szenet tesz, s e fölött 9-1-ig számolva a beteg szemére keresztet 
vet, a szenet pedig az ajtó sarkába helyezi el. A ráolvasásban szerepel a vírkolak, egy 
olyan szörny, amely megeszi a holdat. A házasságot segítő ráolvasás kedden, 
csütörtökön és szombaton mondható el a tűz fölött nyírfakéreg segítségével. Van 
olyan ráolvasás is, amely gyulladások ellen szól s három száraz búzakalász fölött 
mondja el, amelyeket ki kell dobni a keresztútra és aki rálép, elkapja a betegséget.

Mint látjuk, nem sok kötött szövegről volt szó, de ezek jellemezték a falu román 
népköltészetét.

*

A kutatást 1943 augusztusában folytattam Szészármán, amelyet a helybeli ma
gyarok Szeszarmának hívnak. A Szamos partján fekszik Naszódtól délre, 15 kilo
méternyire. Régebben a Szamos a falutól távol folyt, ma már a tavaszi áradáskor a 
házakat fenyegeti.

A falu neve először 1300-ban fordul elő Seízorma néven, németül Weizhorn (Kádár 
J.: Szolnok vármegye monográfiája. Dés, 1905. VI. 440. és köv.). Némelyek szerint a 
magyar név első része szé vagy szol szóból származik, ami a sós-ra utal. A második 
orom és azt jelenti, hogy átkelőhely (ez Kádár megfejtése). Ezzel szemben más ma
gyar kutatók a név második részét a szárny szóból származtatják (M. E. Prikkel,
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Nyelvőr, XXVI. 85.). A román N. Drágán egy növény nevéből, a sösur-ból eredezteti 
(Toponimie p  istorie. Cluj, 163.). A magyar és a német név összehasonlítása 
lehetőséget ad a megfelelő eredeztetésre: a magyar név első része szó vagy szé, a 

fehér megfelelője, a második a szarv vagy szarma szóból ered (a Tihanyi Apátság 
alapítólevelében Kokuszarma szerepel. Zolnai Gy.: Magyar Oklevélszótár. Budapest, 
1902-1906. II. 889 hasáb.). A község eredeti neve tehát Szeszarma volt és 1830-tól 
nevezték el Szészármának.

A falut kezdetben szászok lakták, a 12. században a radnai Brendelin-család, a 14. 
és 15. században a harinai Farkasok. 1332-37 között János pap jelentős összeget, 32 
dénárt fizetett a püspöknek. Jelentőségét bizonyítja, hogy I. Lajos király 1360-ban 
megerősíti piactartási jogát minden hét szerdájára. 1449-ben harinai Farkas János 
Mihály arkangyal nevére templomot építtetett, amelynek maradványai még a 19. 
században is megvoltak. A szászok mellé magyarok telepedtek, de már a 15. század 
végén egyes külső birtokain románok is. Francia könyvemben azt állítottam, hogy a 
községet részben Moldvából jött románok lakták, melyre bizonyításként említettem, 
hogy a mellette fekvő Kőfarka (románul Piatra) ottani telepesekből alakult. Talo§ a 
már említett kritikájában azt állítja, hogy a község eredetileg román volt, s kifogásol
ja, hogy Kőfarka esetében az adatot nem dokumentáltam. Hadd említsem meg, hogy 
a már említett Szolnok-Doboka vármegye monográfiája V. kötete a 478. oldalon 
Kőfarka esetében moldvai településről szól.

A 17. század elején, 1601 és 1603 között a lakosság nagy részét megölték vagy 
elűzték. (Makkai László: Szolnok-Doboka megye magyarságának pusztulása a XVII. 
század elején. Az Erdélyi Tudományos Intézet évkönyve, Kolozsvár, 1942. 219.) 
1622-ben a református magyarok a bethleni egyházközséghez tartoztak, lelkipásztort 
és mestert tartanak. 1678-ban a falu a Bethlen-család birtokába kerül, amely újjáépít
teti a templomot.

1844-ben 440 lelket számolnak, akik közül 417 román, 12 magyar és 11 zsidó. 
1855-ben román elemi iskola jön létre és 1866-ban a Bethlen-család segítségével 
kőtemplomot építenek. 1910-ben 952 lakosa van, akik közül 856 görög katolikus, 7 
görögkeleti román, 64 református, 1 katolikus, 1 lutheránus és 23 izraelita. 1941 ele
jén a lakosok száma 964, közülük 907 görög katolikus román, 48 református és 2 kato
likus magyar, továbbá 7 izraelita. 1941-ben a faluban 15 vegyes házasság szerepel, 
közülük két esetben az anya magyar volt, 8 esetben pedig az apa. A vegyes házasságok
ban a gyerekek a szülők vallását követték, de többségükben románul beszéltek.

1941-ben a lakosság nagy része földművelésből élt, de volt két boltos (románul: 
holdas), két kovács és két kőműves. A földművesek részesültek az agrárreformból, de 
a Bethlen-családnak megmaradt száz holdja. A műveltségbeli adatokat nem jeleztem, 
de mint falvakban általában, az időseknél sok volt az analfabéta.

A román nyelvjárás a Szamos vidéki, de bizonyos sajátosságokkal. így különösen 
jellemző a mássalhangzók palatalizálása és a magánhangzók egy részének difton- 
gizálása. (J. Coteanu: Elemente de dialectologie a limbii románé. Bucure§ti, 1961. és 
D. Macrea: Palatalizarea labialelor In limba romána. Dacoromania, IX., 1938). E te
kintetben a Román Nyelvatlasz adatait vettem figyelembe és részletesen szóltam róla 
a franciául megjelent kötetemben.



Köpeczi Béla 164 Nyelvészet, folklór

A Szészármán közölt kötött szövegeknél ugyanazt az osztályozást használtam, mint 
Magyamemegyén. Az énekeknél, dojnáknál és táncdaloknál kiemeltem, hogy a 
Káienar család őrizte meg leginkább a folklórhagyományokat. A fiatalok itt is inkább 
könyvből vagy a román rádióból tájékozódtak. Az asszimilált magyar asszonyok, így 
Kerekes Róza és Simon Ilona ismerték az eredeti román szövegeket is. Talo§ kri
tikájában kifogásolja, hogy megemlítettem magyar eredetüket, pedig a szöveg
mondók tényleg magyarok voltak, ami persze nem zárja ki azt, hogy Erdélyben sok 
román visel magyar nevet.

A rituális énekek, mint a lakodalmasok, arató énekek (de nincs temetési ének) 
gazdagabbak, mint Magyamemegyén. Új dolog, hogy Szészármán epikus énekeket, 
tehát balladákat lehetett feljegyezni, amelyeknek egy részét a hajdani románok, más 
részüket Kerekes Róza mondta el. Talo§ joggal teszi szóvá, hogy az epikus költészet 
egyes típusait nem soroltam fel, és idézi L. J. Amzulescu Balade populäre romíné^ti 
című katalógusát, amely 1964-ben Bukarestben jelent meg.

A francia kiadásban közölt szövegek közül az első kettő a 23. típushoz (a 
megsebesült vitéz), a 3., 4., 5. a 287/II-höz (az eladott asszony) tartoznak, a 6. és 7. a 
288-ikhoz (az elmenekült asszony), a 8-as a 316-ikhoz (egy fonóban elmondott bal
lada), amelyet Bartók is feljegyzett, a 9-es a 246-ikhoz (a szerencsétlen mátkapár), a 
10-es a 243. és 321-ikhez (a bebörtönzött és szeretője, valamint a testvérét megölő 
nővér), a 11-es a 288-ikhoz (az elmenekült asszony), a 12-es Talo$ szerint nem balla
da, szerintem igen, a 13-as a 290-es (a férj visszatérése) témához tartozik. 
(Amzulescu antológiájának első kötetében a 10-22. oldalakon.)

Talo§ megjegyzi, hogy az általam közölt utolsó szöveg vallásos ének, amely nem 
szerepel az említett antológiában. Megemlíti viszont, hogy az énekek között a 108. 
oldalon szerepel egy ballada, amely megegyezik „Az idegen vitéz” típusával. Itt 
azonban nincsen szó „idegen vitézről”, hanem arról, hogy a fiatal a szomszéd lányt 
szereti és nem azt, aki elátkozza őt.

A szészármai gyűjtés másik érdekessége, hogy prózai szövegeket is közölhettem, 
utalva A. A. Aame mesetípusaira, anélkül, hogy a szövegeket azonosítottam volna. 
Talo§ ezt megteszi és ezért természetesen hálás vagyok. Ezeket a szövegeket Káienar 
Mihai 39 éves kompos adta elő, aki a Szamosnál az átkelőket várva szívesen mesélte 
a nagyszülőktől és a szülőktől hallott történeteket.

A Bukarestben tanult nyelvtudományok doktora és a román nyelv ismert szakértő
je, Bakos Ferenc igyekezett a kevésbé ismert román kifejezéseket összeállítani és az 
egyes szavaknál megadni a magyar eredetit. Talo§ azt állítja, hogy egyes szavaknál 
nem a megfelelő francia fordítást adjuk és hogy a felsorolt román szavaknál nem 
közöljük az etimológiát. Ezt persze meg lehetett volna tenni, de nem tartottuk fela
datunknak.

A szövegek átírását ellenőrizte Bakos Ferenc és a budapesti egyetem vendégtanára,
V. Scridon, aki Beszterce-Naszódot jól ismerte, a hibákért közösen vállaljuk a 
felelősséget. A kritikus végül megjegyezi, hogy hasznos volt e szövegek közlése, s e 
tekintetben vele egyetértünk.

Szészármán a román kötött szövegek lejegyzése mellett megvizsgáltam a „ház” 
körüli kifejezéseket is, s erről a Gáldi Lászlóhoz készített szakdolgozat formájában
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számot is adtam. A házak (kasa) a főútvonal és a dombon levő utcákra néznek és ere
detileg a templom körül sorakoztak. A ház az ogradá-ból és a melléképületekből, az 
akáráturi-bői áll. A kerítés, a gard választja el az utcától és a szomszédoktól. Az 
építkezésnél pénzt helyeztek el, hogy megszabadítsák a lakókat a „tisztátalanoktól” 
(ál rínekurat). Ezeket a ház egyik sarkában, vagy mind a négyben helyezték el. A 
lakás nagyságától függően tették le a talpfákat (talpa), ezekre a sasfákat (sasi), meg
jelölve a szobát (kasa d ’inainte), a pitvart (t'inda) és a kamrát (kamara), meghatároz
va az ajtókat (usa) és az ablakokat (ferasta). Régebben a házakat boronából (bírna) 
építették és gerendákból (grindá) ácsolták, az utóbbi időkben azonban téglákból 
(tégla, cárámida). Az ajtókat és az ablakokat mesteremberekkel készítették. A padlást 
egy tetőkonty (kununa) tartotta fenn, amelyre szarupárokat (kápriori) tettek és ezekre 
léceket (letsuri). A tetőt régebben szalmával (paie) borították, később zsindellyel 
(dranitsá) és újabban cseréppel (sirep). A faluban már csak két szalmával borított ház 
volt. Ezt a típust nevezik kasele in t ’etori-nak, magyarul fészkeléssel készített háznak. 
A házhoz tornácot (tirnats) vagy ereszt (stresiná) illesztettek, amit románul prismá- 
nak, magyarul tó'tonek neveznek. Csatornákat nem építettek, a „víz így is lefolyik” 
(se duse iel d ’e mágan) -  mondja Aleksandru Balog, az informátor.

A ház felépítése után vakolatot (kuliman) készítettek mészkőből (var) és porondból 
(pt’isok), ezzel kívül és belül bevakolták (vákálui). Ezután bemeszelték (várai). A 
padlót agyaggal besikárolták. Ha befejezték az építést, a tetőre ún. struts-ot tettek.

Külön gondot jelentett a pitvarban a kemence (kuptor) elhelyezése. Régebben 
tűzhelyet (vatrá) készítettek és itt helyezték el a kemencét. A tűzhelynek külön 
nyílása volt a padláson (horn). Ma már inkább ún. kombinált kemencét (kuptor kom
binát) használnak. A kenyeret többnyire kint sütik a sütőkemencében, amelyet ún. 
haizas-sál fednek be. A pitvarban a kemence mellett vizesedény és szék áll, az 
edényeknek egy láda, létra, amelyen felmásznak a padlásra és egy ún. subáras a 
ruháknak. A kamrában található a kenyeres láda (ladá d ’e tsinutJáriná), kos és susig 
az ételeknek, edények, veder (vid’era), túrósbödön (budescutsápentru brindzá), teknő 
(kovatá), szita (sitá) és különböző tisztító eszközök (máturá d’e mest’acán).

A szobában két ágy áll, a fal mellett egy láda (laitsá), amelybe ruhákat tesznek, asz
tal és székek. Egy falra függesztett almárium (almar), amelyre edényeket és 
evőeszközöket helyeznek, ide képet is akasztottak. Régebben opaits-sál világítottak, 
amelybe egy fitilt fűztek olajos vízben, ma már lámpával (lampá), tehát petróleummal.

A ház mellett találhatók a már említett tartozékok, amelyeket másként olat’ile-nek 
neveznek. Középen a csűr (surá), baloldalt a fertály (fertai), és jobbra a padlás 
(poiatá). Az elsőben a szekeret (kárutsá), az ekét (plug), a boronát (borona) és más 
földműveléshez szükséges eszközöket tartanak. A padlás egy része befedett (pod'itá), 
amelyen a marhák (niárhai) tartózkodnak, a lovak elkülönítve. A fertályban általában 
a szénát tartják. A disznók (porsi) disznóólakban (kotets) élnek, ezek padlózottak. A 
tyúkokat (gáini) ketrecekben (kot’ets) tartják, a budi (privada) a kertben található. 
Majdnem minden ház mellett van kút (Jintiná), amelyet szárazság idején ásnak, hogy 
mindig legyen benne víz.

A fenti leírás -  ahol csak a jellemző román szavakat adtam meg a nyelvjárásban -  
megegyezik azzal a háztípussal, amelyet a magyar néprajzosok „keletinek” neveznek,
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és amely Erdélyben általános. (Magyar Néprajzi Lexikon. Főszerkesztő Ortutay 
Gyula. Budapest, 1980. III. 124. és köv. old.) Informátoraim részletesen elmondták az 
egyes feladatokat a ház építésénél és leírták azokat a tárgyakat, amelyeket a házban 
és a melléképületekben találunk. Mint a leírásból kitűnik, sok régebbi magyar szó 
szerepel a román nyelvjárásban és persze olyan újabb román kifejezések, amelyeket 
a két világháború közötti időben használtak. A megkérdezett magyarok, mint Kis 
Dani, vagy a vegyes házasságokban élők a magyar alapszavakat használják, de 
gyakran alkalmaznak román megfelelőket is.

Több kutatásra lett volna szükség, hogy az anyagi és szellemi kultúra egyéb 
területeit is megvizsgáljam, erre azonban a politikai és személyi változások folytán 
nem volt lehetőségem. A példa számomra Nerej községnek a Gusti-módszerrel 
készült leírása volt.

Talo§ a francia gyűjteményről szóló kritikájában kifogásolta, hogy egyes személyek 
helyzetéről részletesebben nem szóltam. Valójában mindenütt megadtam nemcsak az 
informátor nevét, de életkorát is, jelezve ezzel is a különbségeket. Ilyen esetekben ez 
a szokásos.

A bíráló ironikusan megjegyzi: a bevezetésben szóltam arról, hogy a magyar filoló
gia ebben az időben is érdeklődött a román nyelv és kultúra iránt, de ,, ebben a perió
dusban nem nyílt igazán lehetőség a tudományos együttműködéshez és általában a két 
nép közötti barátsághoz. ” Ő ebből a megállapításból azt a következtetést vonja le, 
hogy „eufemizmusokkal” akarom a Horthy-rendszer arcát elkendőzni, hiszen semmit 
sem szóltam azokról a gyilkosságokról, amelyeket a magyarok 1940-ben az észak
erdélyi bevonuláskor elkövettek a román lakosság körében. Szeretném megjegyezni, 
hogy ha erre a kritikus kíváncsi, véleményemet az Erdély története című munka III. 
kötetében 1986-ban előadtam, ahol elítéltem a magyar katonaság által végrehajtott 
gyilkosságokat, valamint a Székelyfoldön és másutt elkövetett hasonló román tet
teket. A kritikus azt is állítja, hogy az elemi iskolákban ezen a területen csak magyar 
tanítók oktattak, méghozzá magyar nyelven. Igazoltam, hogy Beszterce-Naszód 
megyében szép számmal dolgoztak román tanítók és nemcsak magyar nyelvet, hanem 
román nyelvet és más tárgyakat is anyanyelven tanítottak. Ez természetesen nem zárja 
ki, hogy a magyar hatóságok az asszimilálódásra építettek, amelyre egyébként a 
román többség miatt sor sem kerülhetett. A Fabula göttingeni szerkesztősége, W. 
Brednich és H. J. Uther ezeket a tényeket nem ismerhették, s így ellenvélemény 
nélkül jelentették meg az említett kritikát.

A magam részéről — elismerve a hibákat és a szükséges kiegészítéseket -  úgy vél
tem, hogy meg kellett jelentetni a második világháború idején végzett román 
nyelvészeti és néprajzi kutatás kötött szövegeit, és ki kellett egészíteni azokat az e 
szövegben közölt megjegyzésekkel, bővítésekkel. E munkával is a magyar és a román 
nép közötti tudományos és kulturális megismerést igyekeztem szolgálni.
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Sebestyén Kálmán

Román iskolák Észak-Erdélyben (1940-1944)

Az erdélyi magyarságot iskoláiért folytatott küzdelme során gyakran érik — román 
nacionalista oldalról -  vádaskodások, melyek szerint Észak-Erdélyben a magyarok 
1940-től kezdve teljesen megszüntették a román nyelvű oktatást és a négyéves uralom 
végén a román gyerekek még a nevüket sem tudták anyanyelvükön leírni.' Nincs 
terünk arra, hogy ezeknek a vádaskodásoknak a célzatosságával foglalkozzunk, 
inkább nézzük meg azt: mit mondanak a korabeli statisztikák, kiadványok stb. erről a 
kérdésről? A magyar és román korabeli, illetve későbbi publikációk egymástól telje
sen eltérő képet mutatnak ezen időszak iskolázásáról, az alábbiakban azonban meg
próbálunk a tényéknél maradni.

1940 őszén a magyar vallás- és közoktatásügyi minisztériumnak nagy gondot jelen
tett a népiskolák személyi (és tárgyi) feltételeinek biztosítása. Különösen a román 
tanítási nyelvű népiskolák esetében jelentett ez nagy nehézséget, ugyanis a bécsi dön
tés után Észak-Erdélyből a román tanítók nagyobb része -  különböző okok miatt -  
eltávozott, elmenekült. Román statisztikai adatok szerint 1940. augusztus 30-án 
Észak-Erdély területén 4700 román nemzetiségű tanító tevékenykedett, akik közül 
3982 tanító (84,7%) távozott, és csupán 718 tanító (15,2%) maradt állomáshelyén. A 
tanárok esetében is így történt: 1940. szeptember 1-jétől, 1944. március 1-jéig össze
sen 5400 román nemzetiségű tanár és tanító távozott, menekült Romániába.2

Ezek az etnikai mozgások szükségessé tették az erdélyi magyar tanítóság átcsopor
tosítását: a román nyelvet szóban és írásban megfelelő mértékben ismerő okleveles 
felekezeti tanítók egy részét állami román iskolákhoz nevezték ki. A tanítóhiány miatt 
azonban alkalmaztak középfokú iskolai végzettséggel rendelkező, de a román nyelvet 
ismerő ún. „oklevél-nélküli” tanítókat is. A következő esztendőkben a magyar szak
emberek Észak-Erdély népoktatásának személyi feltételeit kielégítőnek tartották, a 
még jelentkező hiányok pótlását az erdélyi tanítóképző-intézetek fiatal végzettjeitől 
remélték.3

1941. február 11-én Teleki Pál miniszterelnök rendeletet adott ki „a nyelvi kisebb
séghez tartozó gyermekek népiskolai oktatásáról”, mely a teljes anyanyelvi oktatás 
lehetőségét biztosította. Nézzük meg, az 1943-1944. évi magyar statisztikák szerint 
mi valósult meg belőle.4
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A népiskolák tanítási nyelv szerint:

Sor
szám

Megyék Magyar Német Román Román-
Magyar

Szlovák Összesen

í. Csík 141 - 20 - - 161

2. Háromszék 138 - 1 5 - 144
3. Maros-Torda 222 12 70 51 355
4. Udvarhely 159 1 1 - - 161
5. Beszterce-

Naszód 12 30 85 34 _ 161
6. Kolozs 86 1 38 85 - 210
7. Szilágy 127 1 143 44 5 320
8. Szolnok-

Doboka 62 5 213 49 _ 329
Összesen: 947 50 571 268 5 1841

A tanulók száma és nemzetisége:

Sor
szám

Megyék Magyar Né
met

Román Rutén,
Szlovák

Zsidó Cigány Összesen

i. Csík 23 323 12 3480 - 43 75 26 933

2. Háromszék 18 045 8 926 - 26 261 19 266

3. Maros-Torda 27 625 1368 17 206 1 326 1010 47 572

4. Udvarhely 17 553 122 77 - - 25 17 777

5. Beszterce-Naszód 2160 2332 18 319 - 881 448 24 140

6. Kolozs 13 551 91 19 052 2 866 522 34 084

7. Szilágy 13 971 107 30 299 1158 1217 221 46 973

8. Szolnok-Doboka 7522 220 26 794 - 979 274 35 789

Összesen: 123 750 4260 116 153 1161 4374 2836 252 534

A statisztikai adatok szerint a felsorolt nyolc vármegye 123 750 magyar 
nemzetiségű tanulójának 947 iskola (51,4%) állt rendelkezésére, a 116 153 román 
nemzetiségű tanulónak 839 iskola (45,5%) biztosította az anyanyelvi oktatást. A 
román tanítási nyelvű iskolákban minden tantárgyat román nyelven tanultak az 
iskolások, a magyar nyelv heti hat órában szerepelt az óratervben. A román-magyar 
tanítási nyelvűnek feltüntetett iskolákban -  a hivatalos rendelkezés szerint -  az 
oktatás vegyesen, magyar és román nyelven történt. Ezeknek az iskoláknak a felál
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lítását úgymond a szülők kérték(?), mert gyermekeik itt fokozottabb mértékben 
elsajátíthatták a magyar nyelvet. Az elkövetkező kutatások feladata lehetne a vegyes 
iskolák létesítésének alaposabb vizsgálata, valamint annak tisztázása, hogy ezekben 
az iskolákban milyen arányban használták a román, illetve a magyar nyelvet.

Észak-Erdélyben a népiskolák döntő többségét az állam tartotta fenn — a nyolc 
megyében -  az állami iskolák száma 3727 (78,7%), míg a felekezetieké 1009 
(21,3%). A román iskolázás kulcskérdése tehát a román nemzetiségű vagy a román 
nyelvet megfelelő szinten ismerő tanítók biztosítása volt.

Az 1943 44-es tanévben a tanítók száma és az iskolák jellege szerinti megoszlása 
a következő:

Sor
szám

Megye Állami R. kát. Ref. G. kát. Unit. Ág. ev. Izr. (Xsszescn

i. Csík 398 131 - - - - - 529

2. Háromszék 370 31 19 - 10 - - 430

3. Maros-Torda 528 73 219 - 23 29 7 879

4. Udvarhely 281 57 24 - 6 2 - 370

5. Beszterce-N aszód 348 8 6 - - 57 4 423

6. Kolozs 599 32 58 4 3 6 13 715

7. Szilágy 682 22 69 - - 2 3 778

8. Szolnok-Doboka 519 13 63 7 - 5 5 612

Összesen: 3725 367 458 11 42 101 32 4736

A fenti táblázatból kitűnik a görög katolikus iskolák (tanítók) alacsony száma és a 
román ortodox iskolák (tanítók) teljes hiánya.

Az észak-erdélyi román iskolákról megjelent román kiadványok és statisztikák is 
elsősorban a román nemzetiségű tanítók alacsony számát kifogásolták. Az
1942-1943-as tanévben Bihar, Máramaros, Szatmár és Szilágy megyékben -  ahol e 
statisztikák szerint -  a román nemzetiségű népiskolai tanulók aránya 79% volt,5 1926 
tanító működött, amelyből csak 269 (14%) a román nemzetiségű. Az 1657 magyar 
nemzetiségű tanító közül több mint 1300 nem ismerte a román nyelvet. (Ebből talán 
az is következik, hogy 357 magyar tanító tudott románul!) Sajnos az adatokból az 
nem deríthető ki, hogy az 1657 magyar tanítóból (illetve a 357 románul beszélőből) 
hányán tanítottak román tanítási nyelvű állami iskolában, mert az adatok nem az 
iskolák tannyelvére, hanem a tanítók nemzetiségére vonatkoznak/'

Nehezen értelmezhetőek a Kolozs, Szamos, Maros és Naszód megyék iskolázásáról 
szóló román adatok is: a fenti megyékben ugyanis 623 román iskola működött, ame
lyekben 441 román nemzetiségű és 182 magyar nemzetiségű tanító oktatott. A kérdés 
az, hogy a magyar nemzetiségű tanítók román vagy magyar nyelven tanítottak ezek
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ben az iskolákban.7 Ettől függetlenül, az észak-erdélyi román közvélemény kevesellte 
a román iskolák számát, és a Kolozsváron Gheorghe Dáncu§ tanár szerkesztésében 
megjelenő Tribuna Ardealului cimű újság is többször szóvá tette a román 
nemzetiségű tanítók hiányát.8

A bécsi döntés után -  középfokon -  14 román tagozat, illetve középiskola (állami és 
felekezeti) folytathatta tevékenységét.9

A magyar állami román tanítási nyelvű középfokú iskolák közül a legjelentősebb a 
Kolozsvári M. Kir. Középiskolai Tanárképző Intézet Gyakorló Gimnáziuma volt.10 Az 
1940-41 -es tanévben a külön épületben elhelyezett román tagozat I—VIII. osztályában 
244 tanuló végzett (a magyar tagozaton 231-en).

A román leánytanulók anyanyelvű oktatását a Kolozsvári M. Kir. Állami 
Leánygimnázium román tagozata biztosította. Az 1941-42-es tanévtől kezdve a 
kolozsvári állami fiú- és leánygimnázium román tagozata önálló Állami Koedukációs 
Román Tannyelvű Gimnáziummá alakult és teljesen elvált a magyar intézményektől.

A koedukációs gimnáziumban az anyanyelvi oktatás teljes volt: a magyar nyelvet 
kivéve ugyanis minden tantárgyat a történelmet, földrajzot, alkotmánytant is -  
románul tanulták, a román nyelvet és irodalmat pedig az első és második osztályban 
heti 5, a harmadik osztályban 4, a többi osztályokban pedig heti 3 órában tanították.

Az intézmény igazgatói és tanárai között neves személyiségeket találunk, mint: Dr. 
Vescan Teofil (1913-1963) matematikatanár, dr. Incze Andor (1911—1986) földrajz
tanár, dr. Józsa János (1901-1973) román nyelv és irodalom tanár, dr. Kántor Lajos 
(1890-1966) igazgató, Coza Aurel történelemtanár, Pop Victor természettan-tanár stb.

A magyar nemzetiségű tanárok diplomájukat a Kolozsvári Lerdinánd Királyi 
Tudományegyetemen szerezték, tehát anyanyelvi szinten ismerték a román nyelvet.

Naszódon -  az erdélyi románság évszázados művelődési központjában -  Magyar 
Kir. Állami Román Tannyelvű Gimnázium működött. Ez volt a legnépesebb román 
gimnázium, az 1941 42-es tanévben növendékeinek száma az I-IV. alsóbb osztá
lyokban 177, az V-VIII. felsőbb osztályokban 320, tehát összesen 497. Nagyváradon 
a Magyar Kir. Állami Szent László fiúgimnázium román tagozatán az 1942—43-as 
tanévben az I—VIII. osztályban 140 diák tanult,11 a Magyar Kir. Állami Baross Gábor 
Kereskedelmi Középiskola ötosztályos román tagozatát 54 tanuló látogatta. 
Besztercén a Magyar Kir. Állami Polgári Leányiskola román tagozatának négy osztá
lyába 170 tanuló iratkozott be.

A román nemzetiségű tanítók hiányán próbált enyhíteni a görög katolikus egyház 
azáltal, hogy régi tanítóképzőit újraindította. Szamosújvár újra a román tannyelvű 
felekezeti tanítóképzés központja lett, ahol az 1940-41-es tanévben Görög katolikus 
Román Tannyelvű Tanítóképző és Gyakorlóiskola (60 tanulóval) és Görög katolikus 
Román Tannyelvű Leánylíceum, Tanítóképző és Gyakorlóiskola (előbbi 73, a közép
ső 40, az utóbbi 50 tanulóval) működött. Nagyvárad a másik központja a 
tanítóképzésnek, Görög katolikus Román Tannyelvű Tanítóképzőjének I—VII. osztá
lyában 100 képzős diák tanult.12

A görög katolikus egyház a román leányok gazdasági képzését is felkarolta: 
Kolozsváron görög katolikus román tannyelvű háztartási iskolát létesített, majd 
rövidesen a Szent-Terézről elnevezett görög katolikus gazdasági leány-középiskola is
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megkezdte működését.
Az észak-erdélyi román lelkészképzést a román püspökségek mellett működő hit- 

tudományi főiskolák és papi szemináriumok biztosították. Kolozsváron és 
Nagyváradon Görög katolikus Hittudományi Főiskola, Kolozsváron pedig 
Görögkeleti Hittudományi Főiskola (1941-42-ben 52 teológussal) működött. A 
görögkeletiek Apanagyfaluban (Szolnok-Doboka vármegye) hároméves kántorképző 
iskolát tartottak fent.13

Befejezésül egy igen lényeges dolgot említenék: 1940-1944 között Észak-Erdély 
összes magyar gimnáziumában (az I—VIII. osztályban heti 2 órában) a román nyelv és 
irodalom kötelező tantárgy volt. Ez alól még az anyaországbeliekkel sem tettek 
kivételt (!). A kolozsvári piarista gimnáziumban például három okleveles nyelvtanár 
tanította a román nyelvet és irodalmat: Kovács Béla (román-német szakos), Mikó 
Gábor (magyar—román szakos) és Papp Gyula (francia-román szakos). A román a 
választható érettségi tantárgyak közé tartozott, a diákok pedig szívesen választották a 
román nyelvet, bizonyára ismerték és jobban boldogultak vele, mint a némettel vagy 
a franciával.“1 A fentiekre példát azóta sem találunk Erdély iskolázásának 
történetében.
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