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Limes 5 Lengyelek és magyarok

Tóth Péter

Lengyel-magyar kapcsolatok 
a l l .  század végéig a középkori hagyományban

E két, szinte azonos időpontban és hasonló körülmények között létrejött állam 
viszonya mindig is foglalkoztatta a kutatást. Legutoljára Kristó Gyula tett közzé egy 
alapos tanulmányt, amely a korai lengyel-magyar kapcsolatokat tárgyalja.1 Ebben 
természetesen felhasználta a középkori forrásokban fellelhető hagyományokat is, ha az 
eseményeket, amelyekhez kapcsolódtak, független és egykorú forrás igazolja.

Módszerének helyességét természetesen nem vitatjuk, mégis úgy gondoljuk, érdemes 
áttekinteni a hagyományokat függetlenül attól, hogy alátámaszthatóak-e más források 
segítségével. A még oly megmagyarázhatatlannak tűnő hagyománynak ugyanis lehet 
valós magva, amely az évszázadok során elhomályosult és esetleg a felismerhetetlenségig 
eltorzult. Emellett a hagyomány hatott is, és évszázadokon keresztül befolyásolta a 
múltról -  ez esetben a közös múltról -  való gondolkodást. Mindenképpen méltóak tehát 
arra, hogy megismerjük őket, s az alábbiakban erre teszünk kísérletet a legfontosabbak 
bemutatásával.

1. A magyarok eredete
Bármilyen meglepő, a lengyel hagyomány a nyilvánvaló nyelvi különbségek ellenére 

rokon népnek tartotta a magyart. Hallgassuk meg erről az 1250 körül élt Boguchwal 
püspök szavait.2 * „Nem szabad továbbá elfeledkezni a magyarokról, akik maguk is szlávok. 
A magyarokat ugyanis egy bizonyos folyóról nevezik, amelyet Wtrának hívnak, s amely 
valamely nagy tóból folyik ki és most Przemislow városa környékén helyezkedik el, az 
északi tenger felé. Miután a gótok azokról a szigetekről, amelyeknek Stansze és Gotalrich 
a neve, kijöttek a nemzetek elpusztítására, s őket ottani lakásaikban zaklatták és szerfölött 
háborgatták, összegyűlvén feleségeikkel és kicsinyeikkel, elhatározták, hogy 
visszavonulnak a pannóniaiakföldjére, ahonnét elszármaztak, hogy örökre ott lakjanak. 
De mivel Isten elhatározta, hogy valamely nemzetek vétkeit általuk bünteti meg, nem 
egyenes úton vonultak, hogy károkat és háborgatásokat ne okozzanak saját szláv népüknek 
menetközben, hanem Theutónián és Burgundián, s azután Lombardián keresztül jutottak 
el hatalmas veszedelmek közepette Szlavónia földjeire, nem éppen a városok nagy 
pusztítása és az emberi vér legszörnyűségesebb kiontása nélkül. Tyla nevezetű királyuk, 
akit az írások Aty Iának neveznek, Pannóniába érkezvén, ott állított fe l magának örökös 
székhelyet. És mivel a szlávok sok nemzete hozzájuk özönlött, ezért akkor nem Wtrá- 
nusoknak, hanem vandáloknak nevezték el őket. A szlávok ama része pedig, akiket az 
Wtra folyóról Wtránusoknak mondottak, miután a hunok népével -  akik, mint Martinas 
a római krónikájában róluk bővebben leírja, Szicília hegyei közül jöttek ki és Pannóniába 
bevonulva, azt a szláv részt az uralmuk alá vetették — összekeveredett, a hunokról, 
amiképpen az Wtránusokról is Hungarusnak neveztetett el. ”

Nagyon hasonlóan fogalmaz például a Krónika Wielkopolska is, amely szerint a 
legrégibb kódexekben az olvasható, hogy Pannónia az összes szláv nemzet anyja és
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eredete, illetve, hogy a négy szláv regnum egyike Pannónia -  ezután pedig a fentebb 
idézett történetet adja közre.3

Feltűnő, hogy Bogufat püspök4 a hunokat a szicíliai hegyek közül eredezteti: ennek 
csak úgy lehet értelme, ha feltételezzük, hogy összekapcsolta a székelyek Siculus nevét 
és a hunoktól való származásuk tudatát, amelyeket ennél fogva nyilván ismert is. Ez a 
tény pedig azt bizonyítja, hogy a hun-székely (és magyar) rokonság hagyománya már 
Kézai Simon kora előtt széles körben ismert volt.

2. Szvatopluk lengyel fejedelem Pannóniában
Talán a közös eredet hagyományával lehet kapcsolatban, hogy a magyar hagyomány 

úgy tudja: Szvatopluk Lengyelországból származott. így ír erről Kézai:5 „Miután Attila 
fiai a krimhildi csatában szinte a teljes szkíta néppel együtt elvesztek, Pannónia tíz 
esztendeig király nélkül volt, s csupán szláv, görög, német, messiánus és oláh jövevények 
maradtak benne, akik Attila életében köznépi szolgálattal neki szolgáltak. Felkelt végül 
Szvatopluk, Marót fia  -  egy fejedelem Lengyelországban —, aki leigázván Bractát, 
uralkodott a bulgárokon és a messiánusokon, s a hunok kiveszte után hasonlóképpen 
uralkodni kezdett Pannóniában is. ”

Kézaihoz hasonlóan a krónikakompozíció is lengyelországi fejedelemnek tudja Szva- 
toplukot.6 A Chronicon Rhytmicum szerint Szvatopluk, egy vir natus ex Polonis volt, 
az a dux regionis, akinek Kusid a fehér lovat adta.7 *

3. Párhuzamok a kereszténység felvételében
Talán a sok szempontból valóban párhuzamot mutató kezdetek indították a korai 

történetírókat arra, hogy a saját szempontjukból legfontosabb esem ényben, a 
kereszténység felvételében is párhuzamot lássanak. A Rocznik Krasinkych8 a következő 
szöveggel kezdődik: „ Myeschko Cirulus és Methudius által kereszteltetett meg és Adalbert 
által erősíttetett meg. Yesse, Magyarország fejedelme, Szent István király atyja Szent 
Cirulus és Methudius által kathekizáltatván és felesége, Myeschko leánya által még 
inkább okíttatván, s Szent Adalbert által tökéletesen kitaníttatván, nemzette Szent Istvánt 
ugyanazon feleségétől. [Adalbert] őt megkeresztelvén, Lengyelországba m ent és a 
lengyeleket erősítette [hitükben]. Szent István első vértanú megjelent Yessének és 
feleségének, jövendölt nekik a születendő fiukról és megparancsolta, hogy az ő  nevét, 
tudniillik az Istvánt adják neki és megjövendölte, hogy ő lesz az eljövendő fény. ”

Szövegünk a 969. esztendőtől csupa lengyel vonatkozású eseménnyel folytatódik: 
úgy fest tehát, mintha ez a pár sor egyfajta „általános tudnivaló” lett volna mindenki 
számára. Nagyon hasonló jelenség tapasztalható a henrykówi ciszterciták évkönyvében 
(Rocznik cystersów Henrykowskich), ahol az 1238. szeptemberével kezdődő bejegyzések 
előtt egy „magyar összefoglaló” olvasható, amelynek summázata: Mieszko feleségének, 
Dombrowkának, Géza Adelaidának köszönhetően megtér, Adelaida látomást lát, majd 
megszüli Szent Istvánt, Boleszló (Mieszko fia) hódít, István 1039-ben meghal.9

4. Adelaida
Egy középkori feljegyzés10 a következőképpen tekinti át a korai dinasztikus

kapcsolatokat: 1. Mieszko fejedelem testvére (Zemonislaus lánya, anyja nevét nem tudja
a forrás) volt Adelheida, Geisának, Magyarország királyának a második felesége. 2. Vitéz
Boleszló négy felesége közül a második Judit volt, Geisának, Magyarország fejedelmének
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a leánya, Szent István király húga; fiuk pedig Mieszko volt. 3. Mieszkónak, a magyar 
Judit fiának két gyermeke volt: Kázmér és N. leány; ez a leány lett Bélának, Szár 
László fiának a felesége. 4. Wladistaw Herman első felesége, Adelheidának, I. András 
király leányának a leánya, Judit volt, a második felesége pedig Zsófia, a magyar Salamon 
király özvegye. 5. Ferdeszájú Boleszló első feleségétől született leánya Kálmán király 
fiának, Istvánnak a felesége volt. Némelyek úgy gondolják, hogy nem Istvánnak volt a 
felesége, hanem testvérének, Kálmánnak, aki (Könyves) Kálmán fia volt, de -  amint a 
töredék megjegyzi -  ezzel a magyar történeti könyvek nem értenek egyet.

A lengyel-magyar vegyes krónika" a következőket írja a sorban az első Adelaidáról: 
„Géza (Yesse) Lengyelország területéről, Krakkó városából kapta feleségül Meskó 
fejedelem Athleita nevű nővérét, aki keresztény volt és a Szentlélek átitatta a szentírással 
és a szent tudományokkal. O kezdte elférjél Krisztushoz és a katolikus hitre téríteni, s a 
bálványozástól eltávolítani. Nagyon gyakran hízelgő és mézédes beszédekkel szólván 
hozzája, elvégezte, hogy megismerje és igaz Istenként higgye Krisztust, mivel írva vagyon, 
hogy a férj megszenteltetik felesége által. Ezen Athleidát vigasztalta meg aztán az isteni 
kegyelem egy látomással, amikor közeledett szülésének az ideje. Megjelent ugyanis neki 
Szent István első vértanú és így beszélt hozzája: >>Higgyél az Úrban, Athleida asszony, 
s légy biztos, mert fiat szülsz, akié kell, hogy legyen az ország és a korona. Az én 
nevemet add neki!« Az asszony kérdésére pedig, hogy kicsoda ő és kinek a nevében 
beszél, ezt mondotta: >>lstván első vértanú vagyok, aki elsőként szenvedtem vértanúságot 
Krisztus nevéért.« Ezt mondván, eltűnt. ”

A név kivételével maga a történet megtalálható a Hartvik-féle legendában is, tehát 
nyilván onnét vette a vegyes krónika írója.

A lengyel kutatás szerint elképzelhető, hogy a magyar királyi udvarban élt az emléke 
annak, hogy egy lengyel hercegnő, aki Mieszko nővére volt, magyar herceghez ment 
férjhez és aztán egy szent király anyja lett. II. Mieszko lánya pedig Béla felesége, Szent 
László anyja lett: talán az ő alakjából formálta egy domonkos rendi szerzetes Adelaidát.12

Ami a magyar kutatást illeti, a legteljesebb igenléstől13 a legteljesebb elutasításig 
minden véleménnyel találkozunk. Vannak olyan kutatók is, akik Saroltot és Adelaidát 
Géza első, illetve második feleségének gondolják; közülük Vajay Szabolcs jutott talán 
a legmesszebbre, aki szerint Adelaida előbb Mihály, majd a levirátus jogán testvére, 
Géza fejedelem felesége volt.14

5. Szent Adalbert Magyarországon
A cseh származású Szent Adalbert mindkét országban térített, ezért különös tisztelet 

övezte a lengyelek és a magyarok között is. Az általa véghez vitt csodák között a 
következő is szerepel.15 „ Olvasni lehet azt is, hogy amidőn Magyarországon prédikálta 
Krisztust Szent Adalbert — mégpedig előbb hírvivői által, azután ő maga - é s  a prédikáció 
szava, valamint a sok csoda révén megszámlálhatatlan népet térített meg a hitre, történt, 
hogy egy olyan helyre érkezett, ahol az egész vidék f ő  székhelye volt. Állott pedig ott egy 
bizonyos, a többinél nevezetesebb bálvány, amelyből a démonok gyakorta szoktak 
nyilvánvalóan feleleteket adni. Ezen okból tehát a szomszédos városok néptömegei 
összejöttek e dolog látványára, hogy az elrendelt időkben könyörögjenek hozzája. Amidőn 
tehát a nép igen nagy sokasága vette körül a bálványt, a hitben erős és Krisztusért a 
lelkét halálra adni kész szent főpap vakmerőén odalépett a bálvány papjai elé, s mindenki 
szeme láttára egy fáklyát meggyújtva teljesen elhamvasztotta azt, miközben mindenki



Tóth Péter 8 Lengyelek és magyarok

Isten erejétől megrettenve és az oly nagy tekintély állhatatosságát bámulva állott, senki 
ellent nem mondva. ”

Legendája szerint Szent Adalbert nemcsak általában térít Magyarországon, hanem ő 
kereszteli meg Szent Istvánt.16

Mivel a Miracula, valamint a Legenda szerzője is ismeretlen, felmerül a kérdés, 
hogy egyáltalán lengyel hagyományról van-e szó? Mindenesetre a Miraculának a 19. 
században ismert kilenc kézirata közül nyolc Lengyelországban, főleg Krakkóban volt 
található (csupán egy Münchenben) -  ha tehát feltételeznénk is, hogy a szerző nem volt 
lengyel, akkor is leszögezhetjük, hogy a történet bizonyosan jól beágyazódott a lengyel 
hagyományba és szerves része lett annak.

6. Lengyel jövevények Magyarországon
A krónikakompozíció írja, hogy mind Géza, mind Szent István, de más királyok 

idejében is egyéb jövevények mellett lengyelek is érkeztek Magyarországra, akik itt 
tartózkodván magyarokkal léptek házasságra, s így nemességet és letelepedést nyertek.17 
A Chronicon Rhytmicum szerint sok más nemzet fiaival együtt tyrones Poloniae is 
jöttek, s ez a nagy bevándorlás Géza uralkodása alatt zajlott.18 Kézai a jövevény 
nemesekről írott függelékében beszél a lengyel jövevényekről.19

7. Lengyel szerzetesek Magyarországon
Nagyobb legendája szerint,211 miután Szent István hozzáfogott az egyházszervezéshez, 

sok egyházi személy érkezett hozzá, közöttük ketten a lengyelek földjéről, akik az 
elmélkedés okáért a remeteéletet választották. Egyikük, András, hitvallásának érdeme 
miatt vétetett az angyalok karába, amiről az Úr általa művelt csodajelei tanúskodnak; 
másikuk, Benedek, a Krisztusért kiontott vére által koszorúztatott meg csodálatra méltó 
módon. -  Legendájuk szerint21 csak András jött lengyel földről; eredeti neve Zoerard 
volt, s a Nyitra vidékén lévő, Szent Ipoly tiszteletére szentelt, Zobor nevű monostor 
apátjától kapta az András nevet és a szerzetesi ruhát. Benedek vele élt és a tanítványa 
volt (ettől még lehetett lengyel, csak éppen a szöveg nem említi ezt).

8. Vitéz Boleszló magyar felesége
Fentebb már láttuk, hogy a középkori hagyomány számos dinasztikus kapcsolatról 

tud. Egyről a Krónika Polsko-Slqska is beszámol. Ez a forrás ugyan nem említi, hogy 
Vitéz Boleszló legyőzte volna a magyarokat, csak annyit ír, hogy birodalmának a déli 
határa a Duna folyó volt. És -  mintha ok-okozati összefüggés lenne a kettő között —, 
így folytatja:22 „Ezutánfeleségül véve Magyarország fejedelmének a leányát, Krakkóban, 
mint az uralma alá vett területeknek a közepén állította fe l az ország székhelyét”.

A kiadó jegyzete szerint Géza fejedelem leánya, Judit volt Vitéz Boleszló felesége. 
Hasonlóképpen fogalmaz a Chronica principum Poloniae, de szinte hangsúlyozza, hogy 
a feleség fdia cuiusdam ducis Ungariae volt,23 tehát nem biztos, hogy Géza leánya.

9. A koronaküldés
A koronaküldés jól ismert történetét a Hartvik-féle legenda a következőképpen beszéli 

el:24 „Istvánnal egy időben Mischa, a lengyelek fejedelme az övéivel együtt befogadván 
a keresztény hitet, követeket küldött a római szék főpapjához, hogy apostoli áldást és 
királyi koronát nyerjen. A pápa engedvén ennek a kérésnek, drága művű koronát
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készíttetett és elhatározta, hogy áldásával együtt elküldi azt a lengyel fejedelemnek. 
Már ki is volt tűzve a nap, amikor át akarta adni ezt a koronát a lengyel követeknek, az 
előtte való éjszaka azonban álmában megjelent előtte az Úr küldötte és ezt mondta: 
>>Tudd meg, hogy a holnapi napon, az első órában egy ismeretlen nép követei érkeznek 
hozzád, s királyi koronát és apostoli áldást fognak kérni tőled. A koronát tehát, amelyet 
készíttettél, ahogyan kérik, az őfejedelmüknek adjad késedelem nélkül: tudd meg, hogy 
őt illeti meg az az ország érdemeivel együtt életének érdemeiért. << A dolog így is történt. ” 

A Hartvik-féle legendát használó Chronicon Mixtum hasonlóképpen írja le a dolgot.25 
Az angyal által közvetített üzenetet azonban kibővíti azzal, hogy miért nem illeti a 
lengyel fejedelmet a korona: „ Olyan nemzetség származik majd tőle, amely több örömét 
leli az erdőkben és füvekben, mint a szőlőkben és vetésekben, inkább örvend az erdei 
vadaknak, mint a mező juhainak és ökreinek, inkább a kutyáknak, mint az embereknek, 
inkább az ellenségeskedésnek és árulásnak, mint az igazságnak és békességnek, inkább 
a zsarnokságnak, mint a szeretetnek. Olyanok lesznek, mint az embereket és állatokat 
elnyelő fenevadak és mint a föld szívét rágó viperafajzatok, elfeledkezvén teremtő urukról, 
bízván saját ostoba hatalmukban és nem hívén a szent próféták szavának... Az utánuk 
következő nemzedékükön megkönyörülök, felmagasztalom azt és megkoronázom az ország 
koronájával! ”

10. A barátság parancsa
Talán a Chronicon Mixtum keletkezési körülményeinek a vizsgálatában is segít

ségünkre lehet az a történet, amelyet a mondott forrás beszél el és amelynek lényege, 
hogy a lengyelek és magyarok közötti barátság Isten parancsa. A következőket olvashatjuk 
forrásunkban:26,, Miután a pápa tudomására adta a Lumpért püspök vezette lengyeleknek, 
hogy mégsem ők kapják meg a koronát, majd bűnbánatra szólítva fel és meg is vigasztalva 
őket, így folytatta: az ő  dicsőségükre is cselekedett az Úr, amikor így rendelkezett, 
hiszen István anyja Lengyelország fejedelmének a nővére. Az Úristen az oka tehát annak, 
hogy ne támadjon irigység és gyűlölködés szikrája a nagybáty és unokaöcs, a lengyelek 
és a magyarok hadserege között. Elrendeljük és megerősítjük: a kiközösítés és Szent 
Péter és Pál apostolok haragja alá adjuk azokat, akik elsőként fegyvert fognak, akár 
lengyelek a magyarok ellen, akár magyarok a lengyelek ellen, amíg csak az egyház 
iránti jámborságban és a tiszta keresztény hitben megmaradnak. ”

Úgy gondoljuk, ajobbára békés kapcsolatok között voltak olyan időszakok is, amikor 
ellenséges viszonyban állt egymással a két ország: talán azok íratták meg egy 
„hozzáértővel” ezt a forrást, akiknek nem tetszett az ellenségeskedés. Ilyen időszak 
lehetett például III. Béla és II. András uralkodása, amikor mindkét ország Halics 
megszerzésére törekedett, és ennek következtében ellenséges viszonyba került. Dlugosz27 
az 1189. esztendőről beszámolva megemlíti ezt a háborút, hozzátéve a leíráshoz, hogy 
a lengyel katonák morgolódtak és panaszkodtak, mivel szerintük nem volt jogos a 
szomszédos és baráti Magyarország ellen folytatott háború.2* Feltűnő, hogy a kutatás 
éppen erre az időszakra teszi a krónika keletkezését.

11. A királytalálkozó
A lengyel-magyar vegyes krónika szerint a koronaküldés után találkozóra került 

sor Lengyelország és Magyarország királya között, amelyet a következőképpen ír le:29 
,, Három hónappal István király megkoronázása utóm Lambert krakkói püspök megérkezett
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hozzája, hogy emlékeztesse a békekötésre és a barátság megerősítésére. István erre 
késedelem nélkül nagybátyjához, Meskóhoz küldte Asztrik esztergomi püspököt ésAlbát, 
a hadsereg vezérét, kérve, hogy főuraival együtt jöjjön el, s találkozzanak Lengyelország 
és Magyarország határán. O teljes hadseregével együtt meg is érkezett és tábort vert 
Esztergom mellett, Lengyelország és Magyarország határán. Másnap már napkeltekor 
találkozott Meskó Istvánnal, békecsókot váltottak és kart karba öltve együtt mentek az 
esztergomi székesegyházba, amely akkor épült újonnan a lengyelek és magyarok 
apostolának, Szent Adalbertnek a tiszteletére. Itt misét tartottak (a miséző főpapok és 
segítőik mint a csillagok, s közöttük a megkoronázott és szent ruhába öltözött István, 
mint a Nap a csillagok között, egy fejjel magasabb mindenkinél), Isten igéjét hirdették, 
majd felnyitották a szent római kúria kiváltságlevelét, minden nép füle hallatára pontosan 
felolvasták azt és kimondták, hogy mindkét nép számára megerősíttetett a béke és 
barátság. Mindenki tetszéssel fogadta ezt és saját kezükkel, esküjükkel megerősítették. A 
mise végeztével és a béke elfogadása után ki-ki visszatért a sátrába, s a nagybáty és 
unokaöcs nyolc napot töltött együtt örömben és vidámságban, poharak között és zenével- 
tánccal. Ezután a lengyel hadsereg katonáit a nagyobbtól a kisebbig ajándékokkal 
halmozták el, s Meskó fejedelemnek is sok jószágot ajánlott fe l az unokaöccse, István. 
Ezután elváltak, s a lengyel fejedelem Sóvárba vonult, István király pedig Székes- 
fehérvárra. ”

A mindenkinél „egy fejjel magasabb” István király óhatatlanul a Szent Lászlóról 
hagyományozottakat juttatja az olvasó eszébe, így az sem kizárt, hogy a királytalálkozó 
hagyománya az ő Merész Boleszlóval való, ténylegesen megtörtént találkozásán alapul.

12. Vitéz Boleszló győzelmei
A Vitéz Boleszlót dicsőítő Anonymus Gallus ezt a kérdést teszi fel: „Vajon nem ő 

győzte-e le csatában gyakran a magyarokat, s nem ő vetette-e saját uralma alá teljes 
földjüket egészen a Dunáig?”™ Az annalesek olykor évszámhoz köthetően megtartják 
ezt a hagyományt: így például a Szentkereszti Évkönyv 1018-ra teszi a rutének legyőzését, 
és úgy folytatja, hogy „A következő esztendőben pedig hasonlóképpen leigázta a 
magyarokat és elpusztította a földjüket.”*' A változatok közül R^kopis Zaganski nem, a 
Kodeks Sochaczewski viszont tartalmazza ezt a megjegyzést.

Kadlubek32 is gondolkodás nélkül átveszi ezt a toposzt: Prága székhellyé tétele és a 
szászok határának kijelölése között írja: „Hunos seu Vngaros, Crauacios et Mardos 
gentem validam suo mancipauit imperio.”**

Bár, mint láttuk, a Chronica Mixta sokkal korábbra datálja az Esztergom melletti 
királytalálkozót, híradása a lengyel-magyar határvonalról talán összefügg a magyarok 
feletti lengyel győzelmekkel. Szerinte ugyanis „a lengyelek határai a Duna partjáig, 
Esztergom városáig terjedtek, innét Eger városáig mentek, innét a Tisza nevezetű folyóba 
szakadván, elkanyarodtak azon folyó mellett, amelyet Ceplá-nak neveznek, egészen Galis 
váráig, s itt a lengyelek, magyarok és ruténok között alkottak határt. ”34 A hagyomány 
szerinti lengyel győzelmek ugyanis nyilván maguk után vonták a határok kiterjesztését, 
s így állhatott elő ez a határvonal.

A magyar kutatás igen élesen tiltakozik a feltételezés ellen, hogy Vitéz Boleszló 
nagy területeket foglalt volna el Magyarországból, s e tiltakozást alá is támasztja olyan 
adatokkal, amelyek szerint a magyar állam szuverenitása a l l .  század első két évtizedében 
megszakítatlanul kiterjedt az ország északnyugati-északi részeire is. Mindössze annyi
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„engedményt” tesznek a kutatók, hogy Bolcszló hadai Morvaországot meghódítva jut
hattak cl a Dunáig, a történeti Magyarország területén legfeljebb egy várat -  valószínű
leg Trencsént- foglalhatták el, amelynek parancsnokává Boleszló Prokujt, István hoz
zája szökött nagybátyját tette.15 A lengyel kutatás ezzel szemben, teljes hitelt adva a 
forrásnak, még a középiskolai történelmi atlaszok szintjén is úgy mutatja be Vitéz 
Boleszló Lengyelországát, hogy annak határai szinte a teljes mai Szlovákiát is magukba 
foglalják.

Érdekesség, hogy a henrykówi cisztercita évkönyvnek a „magyar bevezetőjében” 
ugyancsak szó van Boleszló hódításairól, ámde másképpen: eszerint rokonsága miatt -  
a cseh fejedelem unokája, illetve Szent István sógora -  nagy bátorságra tesz szert, és 
ezért tesz nagy hódításokat kelet és nyugat felé (de dél, azaz Magyarország felé nem).3'’

13. Szent Gellérthez lengyelek érkeznek
Gellért nagyobb legendája szerint, amikor István király Szent Gellértre bízta a Csanádi 

püspökséget, akkor ő nagy igyekezettel látott hozzá a szervezéshez. Maga is taníttatta az 
iskolásokat, tanítványokat gyűjtött a Dunán túlról, akiket pappá szentelt. Sereglettek hozzá 
németek, csehek, lengyelek és franciák is: felszentelésük után ezekre is plébániákat bízott.37

Fentebb láttuk, hogy krónikáink sok betelepülőről, köztük lengyelekről is tudósítanak. 
Ehhez a képhez jól illeszkedik az egyháziak érkezéséről való híradás, noha kérdés, 
hogy erre az időre valóban megerősödött-e már annyira Lengyelországban a 
kereszténység, hogy papokkal tudta segíteni a magyar egyházszervezést.

14. Szent Imre lengyel felesége és kolostoralapítása
A Szentkereszt-hegyi Évkönyv szerint István király nemzette Imre nevű fiát, s tíz 

évvel később barátságot kötött Mieszkóval,38 a lengyelek királyával: mégpedig úgy, 
hogy ez az Imre -  atyja és a föld nemesei által mintegy erőszakkal kényszerítve -  
feleségül vette Mieszko leányát. Aztán Imre Gnieznóba és Poznanba jött, s feleségével 
együtt szűz maradt egészen (annak) haláláig. Majd hazafelé indulva Magyarországra, 
Mieszkóval együtt Kielcébe érkezett vadászás kedvéért. Másnap pedig a Szentlélek 
buzdítására és angyali látomástól vezérelve személyesen elment a Kopaszhegyre, s a 
szent keresztet, amelyet a mellén viselt, az ottani egyháznak és a Szent Bencdck-rendi 
barátoknak adományozta.39

Hóman Bálint szerint Imre házassága csupán „jámbor fikció”, amely a Géza és 
Adelaida házasságáról való, hasonló fikcióval együtt a 13. századi lengyel-magyar 
érintkezések hatására került a lengyel krónikákba és amely Kinga királyné Szent Imre- 
kultuszából sarjadt.4" Ennek a feltételezésnek ellentmondanak a legutóbbi lengyel 
kutatások, amelyek szerint a Chronica Mixta vagy a 12. század végén, vagy a 13. 
század elején keletkezett,41 tehát jóval azelőtt, hogy Kinga udvarában kialakulhatott 
Géza és Adelaida házasságának „fikciója”. így nem szabad kizártnak tartani, hogy Imre 
rövid ideig tartó esetleges házassága egy, a lengyel-magyar háborút lezáró politikai 
aktus volt; ezt a feltételezést a kényszer hagyománya is megerősíteni látszik.

15. A Vazul-fiak menekülése
A magyar krónikás hagyomány szerint a Szent István által figyelmeztetett (de bátran 

mondhatjuk: inkább elűzött) Vazul-fiak: András, Levente és Béla előbb Csehországba 
futottak,42 majd innét a szegénység szüksége és a szűkölködés miatt átmentek
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Lengyelországba, ahol Misca, a lengyelek fejedelme jóságosán és tisztelettel fogadta 
őket.43 Innét aztán később András és Levente Lodomériába ment tovább, mert 
méltatlannak találták, hogy öccsiik nyakán éljenek.

A Vegyes Krónika szerzője ezt a közlést tovább színezi. Szerinte a Henrikkel vívott 
csata után Álba (ez a név nyilván Sámuel király Aba és András király Albus nevének a 
keveredéséből született) és Kául, akik a hercegek nevelői voltak, a hercegekkel, azaz 
Leventével, Bélával és Péterrel együtt Lengyelországba futottak, ahol ekkor ezek 
nagyanyja, Dombrówka uralkodott özvegyen, tizennyolc éves fiát, Boleszlót nevelve. 
O mindent megadott unokáinak, akik 16 évig maradtak Lengyelországban. Akkor is a 
gyermekek neveléséről tanácskozott főembereivel, amikor ezek eléje járultak, hogy 
segítséget kérjenek tőle visszatértükhöz; ezt meg is kapták és nagyanyjuk tulajdon fiát, 
Boleszlót állította a lengyel sereg élére.44

16. Péter és Kázmér
Anonymus Gallus szerint amikor Kázmér45 lengyel királyfi felserdült, az ellene 

felkelők arra kényszerítették, hogy Magyarországra meneküljön. Majd a következőképpen 
folytatja a történetet: „Itt ekkor Szent István király uralkodott, aki az országot 
fenyegetésekkel és hízelgésekkel térítette a hitre, s aki a lengyelek legmegátalkodottabb 
ellenségeivel, a csehekkel békét és barátságot tartott: ezért amíg élt, a csehek kedvéért 
nem is bocsátotta el Kázmért. Halála után Velencei Péter jutott uralomra, aki elkezdte 
építeni a Bazoar-i Szent Péter egyházat -  ezt a mai napig egyik király sem fejezte be. 
Pétert is kérték a csehek, hogy ne engedje el Kázmért, ha az elődjei által szerzett barátságot 
tartani akarja velük. Péter azonban, mint mondják, ezt a választ adta: Ha régi törvény 
rendelkeznék úgy, hogy a magyarok királya a csehek fejedelmének a börtönőre legyen, 
akkor majd megteszem, amit kértek! Majd 100 lovat és ugyanannyi katonát adván melléje, 
valamint fegyverekkel és ruhákkal ellátva elbocsátotta Kázmért, nem tagadván meg 
tőle, hogy oda menjen, ahová akar.”46

Fel kell hívunk a figyelmet e történet anekdotikus jellegére, amely talán azt is nagy 
mértékben elősegítette, hogy az emlékezet a lejegyzés időpontjáig megőrizze.

17.1. Béla Lengyelországban
A m agyar hagyomány tartotta fenn Béla lengyelországi hőstettét. A kró

nikakompozíció47 írja a következőket: „András, Béla és Levente Csehországból átment 
Lengyelországba és ott Misca fejedelem jóakarattal és tisztelettel fogadta őket. Ekkor 
történt, hogy a pomeránok megtagadták a lengyeleknek járó éves adó megfizetését, s a 
fejedelem fegyveres kézzel akarta azt megvenni rajtuk. A pogány pomeránok és a keresztény 
lengyelek azonban úgy látták jónak, hogy fejedelmeik harcoljanak meg egymással: ha a 
pomerán legyőzetik, megfizetik az adót, ha a lengyel, akkor ők viseljék el a veszteséget. 
Misca fejedelem és fiai azonban visszarettentek a párviadaltól. Ekkor Béla tolmács 
útján ezt mondta nekik: Ha tetszik nektek, lengyeleknek és a fejedelem úrnak, jóllehet 
nemesebb vagyok, mint amaz. pogány, mégis megküzdök véle országotok javára és a 
fejedelem úr dicsőségéért. Tetszett ez a pomerán vezérnek és a lengyeleknek is. Amidőn 
tehát fegyveresen összecsaptak, Béla, mint mondják, olyan vitézül taszította le a 
pome ránt, hogy az fel sem tudott kelni a helyéről, majd karddal átszúrva leterítette. A 
pomerán vezér vétkesnek vallotta magát, s mindezt látván a pomeránok meghódoltak a 
lengyelek előtt és minden ellenkezés nélkül megfizették a szokásos adót. Miután visszatért
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a Béla által szerzett győzelemmel, a lengyel fejedelem magasztalta Béla vakmerőségét 
és hatalmát, s a teljes pomerán adóval együtt neki adta feleségül a leányát és 
megparancsolta, hogy hőven adjanak neki mindent, amire csak szüksége van, feje
delemségében mindenben megtisztelte őt és nem mulasztotta el, hogy jókora mennyiségű 
földet adjon neki. Béla herceg pedig Lengyelországban két fiú t nemzett, akik közül az 
egyiket Gézának, a másikat Lászlónak nevezték nagyatyja nevéről. ” (Harmadik fia, 
Lamport, Magyarországon született -  viszont talán nem véletlen, hogy megújító Kázmér 
lengyel király szerzetesi neve Lampert volt.)4* Fivére, András hívta haza aztán, miután 
király lett, s testvéri szeretetből átengedte neki a hercegség feletti uralmat.

A Kuropatnicki-kézirat némileg átformálja ezt a hagyományt: szerinte Szár László 
fiai, András, Béla és Levente a királynétól (István özvegyétől) való félelmükben 
Lengyelországba futottak, ahol Béla párviadalban, amelyet Lengyelország királyáért 
vívott, legyőzött valamely nagy termetű németet, s ezért a király feleségül adta hozzá 
leányát, akitől Lengyelországban két fiút nemzett: Gézát és Lászlót.49

18. Állandó lengyel részvétel az István halála utáni trónharcokban
A Chronica Mixta szerint50 a Szent István fiait igen erős hadsereggel Magyarországra 

kísérő Boleszló miután Pest mellett legyőzte Henrik hadait, összegyűjtve a magyar 
főpapokat és főurakat, Székesfehérvárra vonult, és ott megkoronázta a királyi koronával 
Szent István fiát, Leventét, öccseit, Pétert és Bélát pedig hercegekké tette. Ezután 
visszavonult határára, Sóvár alá, és ott vadászott. Itt vette hírét hat hónap múlva Levente 
halálának, mire ismét Fehérvárra vonult, hogy királlyá koronázza Bélát; Béla azonban 
mindenki akarata ellenére öccsének, Péternek engedte át a koronát, akit nagyon szeretett. 
Őt koronázva meg tehát, Karinthiába vonult, és ott tűzte ki a lengyel határokat, majd 
visszatért Krakkóba hadseregével együtt. Két év múlva itt vette hírét Péter halálának, 
mire gyors meneteléssel Esztergomba, majd itt maga mellé véve Bélát, Fehérvárra 
vonult. Itt megkoronázta Bélát, könnyek között kérve az Urat, hogy engedje tovább 
uralkodni, mint testvéreit. Ezután feleséget szerzett Bélának a római birodalomból, s 
Oroszországon keresztül hazatért Lengyelországba.

A krónika szerzőjének nyilvánvaló túlzása, hogy Szent István halála után minden 
magyar királyt lengyel fegyverek ültettek volna trónra; látni fogjuk azonban, hogy a 
lengyel segítségnek nyilván nagy szerepe volt I. Béla és fiai trónra kerülésében.

19.1. András lengyel háborúja
Kézai Simon krónikája írja a következőket: miután András elnyerte az ország 

koronáját, azt mondják, hogy háborút viselt a noricumiak, a csehek és a lengyelek 
ellen, akiket legyőzött és három esztendőre adófizetővé tett. Henrik császár ezért támadt 
Magyarországra.51

Kézai ezen közléséhez hasonlóan ír a krónikakompozíció is,52 de a noricumiak helyett 
ausztriaiakat mond, s a történteket nem hozza összefüggésbe Henrik támadásával, hanem 
azt meséli el, hogy Endre Lengyelországba küldött öccséért, Béláért, hogy térjen haza 
és uralkodjanak együtt.

20. Lengyel segítség I. Béla királynak
A krónikakompozíció szerint a várkonyi jelenet után Béla félve fivérének, Andrásnak 

a cselvetésétől, háza népével együtt Lengyelországba ment az apósához. Ennek hírét
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véve, Endre ugyancsak félelmében, elküldte a fiát, Salamont az apósához, a németek 
császárához; Salamont Magyarország igen sok főura is követte. Eközben Béla herceg 
az összes jogtalanságot, amit fivére, András király elkövetett ellene, apósának, 
Lengyelország fejedelmének a tudomására hozta. Lengyelország fejedelme pedig 
hűségesen és hathatósan segítséget adott neki. Béla tehát apósának három seregével 
megerősíttetve visszatért Magyarországra. András király pedig megtudván, hogy Béla 
haddal tört be Magyarországra, a németek császárától két vezért, tudniillik Villelmet és 
Pothot kapta segítségül, de zsoldjába fogadta a csehek fejedelmét is, akivel rokonság 
kapcsolta össze, és bízott a zsoldosok sokaságában. Magyarja azonban nem volt sok, 
mert igen sokan követték Salamont, s azok közül is, akik az országban maradtak, igen 
sokan Béla herceghez mentek. Aztán a Tisza melletti csatában Béla herceg serege igen 
nagy győzelmet aratott, az András mellett harcoló magyarok is átálltak hozzája, szinte 
az összes németet megölték, és a két vezér is fogságba esett.53

A hagyomány hitelétől függetlenül meg kell jegyeznünk, Béla apósa II. Mieszko 
volt, akinek a fia, Kázmér -  Béla sógora -  1040-től 1058-ig uralkodott. Amikor tehát 
a segítségadásra és a csatára sor került, már Merész Boleszló volt Lengyelország királya 
(1058-1079).

21. Lengyel segítség Gézának
A krónikakompozíció szerint amikor Béla halála után a német császár haddal jött 

Magyarországra, hogy Salamont királlyá tegye, a bölcs és körültekintő Géza herceg két 
serdülő fivérét maga mellé véve, Lengyelország részeire húzódott, mivel ekkor még 
nem volt képes ellenállni Salamonnak. Miután azonban a császár eltávozott, Géza azonnal 
visszatért Magyarországra onnét, ahol eddig óvatosságból időzött. Salamon pedig, mint 
új és az országban még nem megerősödött király félve, hogy Géza a lengyel hadsereggel 
együtt megtámadja őt, Moson várába húzódott.54 Ezután a főpapok közbenjárására 
megbékült Gézával.

22. A lengyel fejedelem részvétele a mogyoródi csatában
A Tarih-i Ungarns úgy tudja, hogy a Salamon elleni küzdelemre készülő Géza 

herceg (akinek bűne volt, hogy Konsztantinije királya mellett a leh királlyal is 
szövetkezett) öccsét, Lászlót nemcsak Csehországba, hanem Lengyelországba is elküldte 
segítséget kérni. A lengyel király is nyomban hatalmas sereget toborzott, és e sereg 
vezéri tisztét a Géza húgától született fiára, Otonuszra bízta. László Lengyelországban 
kapta meg Géza levelét Salamon támadásáról; a lengyel király erre parancsot adott az 
indulásra, „Otonusznak és Ladiszlausznak díszruhát adományozott... a hatalmas leh és 
cseh sereg lóra szállt”. Útközben találkoztak a kemeji csatából menekülő Gézával és 
együtt vonultak Salamon ellen. A csatarend olyan volt, hogy Géza az erdélyieket, Otonusz 
a lengyeleket vezette, László meg -  a szövegből úgy bontható ki -  a cseheket. Legkésőbb 
Otonusz avatkozott a küzdelembe, s legyőzte a királyi hadat.55

Alább látjuk majd, hogy Anonymus Gallus szerint Merész Boleszló a saját erejével 
űzte ki Salamon királyt Magyarországról; a lengyel hagyomány tehát tud lengyel 
részvételről a Gézát (vagy Lászlót?) trónra emelő harcokban. Ez derül ki a Kuropatnicki- 
kéziratból is: eszerint Géza és László sok éven át a leghűségesebben szolgálta Salamont, 
aki azonban igazságtalanul el akarta veszejteni őket. Erre a hercegek Lengyelországba 
futottak, ahol nagy hadsereget gyűjtöttek, majd visszatérve elűzték Salamont.56
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A magyar kutatás Pauler óta biztosra veszi, hogy lengyel csapatok nem vettek részt 
a csatában: „Géza Lengyelországba kiildé Lumpért öccsét régi szövetségeséhez, 
unokatestvéréhez, U. Boleszlóhoz, ki azóta, hogy tíz éve a magyar ügyekbe avatkozott, 
vitéz hírnevével és diadalaival betölté északkeleti Európát, megújító az /. Boleszló 
dicsőségét és királyi czímét; de most a csehekkel volt baja, német invasiotól tartott, 
Gézának segítséget nem adhatott. ”57 A krónikakompozíció szerint László csak 
Oroszországban -  eredménytelenül -  és Csehországban járt segítséget kérni, 
Lengyelországba ebből a célból Lampert herceg ment,58 akinek küldetéséről semmi hír 
nincs forrásunkban. Otonusz, már csak a sógorságrá is tekintettel, nem lehet más, mint 
Szép Ottó olmützi herceg. Megújító Kázmér lengyel fejedelemnek is volt egyébként 
Ottó nevű fia,59 aki azonban talán gyermekkorában meghalt.

23. Merész Boleszló szerepe László trónra kerülésében
Hogy miként is történt László királlyá tétele, arról Kadlubek ír kicsit részletesebben.60 

Eszerint amikor megindult Salamon, Magyarország királya ellen, nem találkozott komoly 
ellenállással, és minden szembeszegiilőt leterítettek a lengyel csapatok. Ezt látva, 
Salamon százezer talentumot ajánlott fel a békéért. Boleszló azonban ezt mondta: „A 
lengyeleket nem az arany birtoklása gyönyörködteti, hanem az azok fölötti uralom, akik 
az aranyat birtokolják. Hitványabb dolog pénz segítségével győzni, mint csatában elesni. ” 
A  csatában tehát legyőzetvén, Salamon országát és kincseit hátrahagyva eltávozott, s 
helyére, Boleszlónak köszönhetőena a Lengyelországban nevelt (alumpnus Poloniae) 
László került.

Ugyancsak fel kell, hogy hívjuk a figyelmet a történet anekdotikus jellegére, amely 
mint a fentebb látott többi esetben is, elősegíthette a hagyomány fennmaradását.

24. Szent László és Merész Boleszló találkozása
Anonymus Gallus írja a következőket:61 „Merész Boleszló a saját erejével űzte ki 

Magyarországról Salamon királyt és a trónjára a kimagasló termetű, túláradó kegyességű 
Lászlót ültette. Ez. a László csecsemőkorától Lengyelországban neveltetett, s erkölcseit 
és életét tekintve mintegy lengyellé lett: mondják, hogy Magyarországnak sohasem volt 
ilyen királya, s hogy őutána még a fö ld  sem volt olyan termékeny. -  Miután Boleszló 
megölte Szaniszló krakkói püspököt, Magyarországra menekült. László örült is ennek, 
meg nem is: örült, hogy testvére és barátja érkezik, de haragudott is és sajnálkozott a 
tette miatt. Nem úgy fogadta, mint idegent, vagy mint vendéget, vagy ahogyan az egyenlő 
szokta fogadni a vele egyenlőt: hanem úgy, mint katona a vezért, mint fejedelem a 
királyt, vagy mint király a császárt kell, hogy fogadja. Boleszló királyának nevezte 
Lászlót, László pedig elismerte, hogy Boleszló által lett király. Boleszlóban azonban 
volt valami hiúság, ami útjában állott korábbi jámborságának. Amikor ugyanis László, 
az alázatos férfiú közeledett feléje, a menekült felé, akinek egyetlen paraszt sem akart 
engedelmeskedni, akkor tisztelete jeléül leszállt a lováról. Boleszló azonban nem tekintette 
a nyájas király alázatosságát, hanem szíve a dögvészes gőg kevélységére hajlott és így 
szólt: Ezt én neveltem, mint gyermeket Lengyelországban, én tettem királlyá  
Magyarországon. Nem illik, hogy mint velem egyenlőt üdvözöljem őt, hanem lovon ülve 
csókoljon meg, mint bárkit a fejedelmek közül. Lászlónak ez. valamennyire rosszul esett 
és le is tért az útról, de azért egész földjén eléggé nagyszerű szolgálatot biztosított 
Boleszlónak. Később aztán barátokként és testvérekként találkoztak. A magyarok azonban
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mélyen a szívükbe vésték mindezt és nagy gyűlölet halmozódott fel bennük, s mint mond
ják, ezért is jött el gyorsabban végső napja. ”

Erről az Annales Sanctae Crucis csak annyit ír, hogy Boleszló a püspök megölése 
után, a halál veszedelmétől félve Magyarországra menekült, s ott valamely kolostorban 
élt megtérve és kemény bűnbánatot gyakorolva. Tíz év múlva itt halt meg, és itt is 
temették el. Fivére (!) Meskó, aki szintén Magyarországra menekült, ezután tért haza 
Lengyelországba.62 A Kodeks Sochaczewski pedig alaposan felforgatja, de ki is egészíti 
a történetet. Eszerint Boleszló látván, hogy alattvalói a tette miatt meggyűlölték, 
Lászlóhoz, Magyarország királyához ment, akit ő tett királlyá. László azonban gőgösen 
fogadta őt, aki a tisztelet okáért gyalogosan közeledett feléje, s nem fogadta el a kezét, 
mondván, ő nem egyenlő egy kézművessel. Boleszló ezt türelmesen viselve meg akarta 
ölelni, ám László ezt is visszautasította. Végül látván nagy alázatosságát, rábeszélte, 
hogy a bűnbocsánat megszerzése érdekében zarándokoljon el a pápához. Boleszló ezt 
meg is tette. Onnét visszatérve egy, Magyarország határán lévő várába ment, ahol később 
meg is halt. Sírfeliratát: Itt nyugszik Boleszló, a lengyelek királya, Szent Szaniszló gyilkosa, 
többen is olvasták a lengyelországi zarándokok.63 Vagyis a szerző teljesen megfordítja 
a dolgokat: László volt a gőgös, nem Boleszló!

25. Szent László és Meskó, Boleszló fia
Szintén Anonymus Gallus írja a következőket:64 „ Volt Boleszló királynak egy Meskó 

nevű fia, aki jámborságban nem lett volna alábbvaló az őseinél, ha a párkák irigysége 
már serdülő korában nem szakította volna el életének a fonalát. Apja halála után 
Magyarország királya, László nevelte őt, és úgy szerette, mintha a saját fia  lett volna. O 
pedig tisztes erkölcseit és szépségét tekintve felülmúlta a vele egykorú magyarokat és 
lengyeleket, s mindenki figyelmét felhívta magára az eljövendő uralom jeleivel. Ezért 
nagybátyja, Ulászló fejedelem hazahívta és összeházasította egy rutén leánnyal. Rövidesen 
azonban akik féltek, hogy megbosszulja az atyján esett sérelmeket, méreggel 
elemésztették. ”

Megjegyezzük, hogy az Annales Sanctae Crucis 1088-ra teszi Mieszko Magyar- 
országról való hazatérését.65

26. Wladyslaw Herman zarándoklata
Anonymus Gallus tartotta fenn a Ferdeszájű Boleszló születésével kapcsolatos 

hagyományt is.66 Eszerint Wladyslaw Herman, miután hosszú időn keresztül nem született 
gyermeke, püspöke, Franco tanácsára Szent Egyedhez fordult (tudniillik a tiszteletére 
szentelt, Franciaországban, a Rhőne folyó mellett lévő kolostor apátjához), hogy járjon 
közben érdekében. Meg is született a fia, a későbbi Ferdeszájú Boleszló — de érdekes 
módon (és talán nem véletlenül) -  éppen Szent István király ünnepén. Mivel azonban 
ekkor meghalt a felesége, nőül vette Juditot, Salamonnak, Magyarország királyának az 
özvegyét, aki három lányt szült neki.

Az egyébként vallon (Latinus) származású Franco püspökről a kutatás egy része azt 
tartja, hogy Magyarországon működött,67 a (gyula)fehérvári és a veszprémi egy
házmegye élén állt. Feltételezésünk szerint egyike lehetett azoknak a kanonokoknak, 
akik a verduni egyház 1047-ben történt felégetése után Magyarországra jöttek, és jelentős 
szerepet játszottak az egyháznak a pogánylázadás utáni újjászervezésében. Tekintettel
I. Béla király kiváló lengyel kapcsolataira, elképzelhetőnek tartjuk, hogy Len
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gyelországban is tevékenykedett. Ez mindenesetre jól magyarázná a király zarándokla
tát, amelynek célja inkább Magyarország, mint Franciaország lehetett. Ezt bizonyítja 
Ferdeszájú Boleszló zarándoklata Szent Egyedhez, Somogyvárra.

27. Szent László király lengyel hadjárata
A krónikakompozíció szerint6* miután Szent László király hódoltatta a ruténeket, 

Lengyelországra tört. „A lengyelek ellene jőve, harcba bocsátkoztak vele, de a magyarok 
Isten segítségével győzelmet nyertek rajtuk. Ezután a magyarok három hónapon keresztül 
ostromolták Krakkó várát. Ezalatt az ostromlók és az ostromlottak egyaránt nélkülözni 
kezdtek. Ekkor a király és a főurak azt kérték minden magyartól, hogy az éjszaka csöndjében 
mindenki hozzon egy-egy csizma földet. Így is történt, s a földből, amelyet összehordtak, 
a vár előtt egy nagy hegyet készítettek, amelynek a felszínét beszórták liszttel. Látván az 
ostromlottak, hogy az ostromlók bővelkednek élelmiszerekben és hogy ezért sokáig 
maradhatnak a vár előtt, a várat mindenestül átadták a királynak és a király akarata 
szerint békét kötöttek. Innét a király Csehországba ment. "

Valószínűsíthető, hogy Szent László beavatkozott a lengyelországi trónharcokba; 
ez derül ki az alábbi adatokból is.

28. Szent László megsegíti Wladyslaw Hermant a boroszlóiak ellen
Anonymus Gallus -  és az ő nyomán több más lengyel forrás is -  írja,69 hogy 

„ Wladyslaw Hermán és Sietech vajda a boroszlóiak ellen segítségül hívta Lászlót, a 
magyarok királyát, valamint Bretiszláv cseh herceget. De ebből több káruk és szégyenük 
származott, mint tisztességük. László király ugyanis Sietech vajdát megkötözve vitte 
volna magával Magyarországra, ha ő  a gyermek Boleszlóval együtt a maga megmentése 
érdekében el nem menekült volna.”

Anonymus Gallus e meglehetősen zavaros leírása nehezen értelmezhető, és több kutató 
-  például T. Wojciechowski -  fel is tételezi, hogy a zavar oka „error librarii”, vagyis 
valamelyik későbbi szerző tévedése. Oly módon javít tehát, hogy a boroszlóiak hívták 
segítségül a cseh herceget, a lengyel király pedig Lászlót. R. Grodecki pedig azt feltételezi, 
hogy László valóban elfogta a vajdát, aki az ő táborából tudott valahogyan megszökni.70

29. Ferdeszájú Boleszló koronázása
A Krónika Polsko-Slqska szerint,71 amikor Ferdeszájú Boleszlót királlyá kellett vol

na koronázni, akkor egy angyal elragadta a fejéről a koronát és Mihálynak, Magyaror
szág királyának a fejére helyezte azt. Ugyanezt írja a lengyel-sziléziai krónikát forrás
ként használó Cronica Petri comitis Poloniae is.72

A kiadó jegyzete a Hartvik-féle legendával veti egybe ezt a közlést, tehát a jól 
ismert koronaküldéssel hozza összefüggésbe.

30. Könyves Kálmán menekülése Lengyelországba
A Csehország elleni háborúra készülő Szent László egri püspökké akarta tenni Kálmán 

herceget, aki ennek hírét vévén, Lengyelországba ment: hallotta ugyanis, hogy 
Lengyelországban nagy tisztességgel fogadták egykor az atyját és a nagyatyját is. Innét 
tért aztán haza sietve Szent László halála után, hogy királlyá koronázzák.73

A krónikakompozíció ezen előadása eléggé zavaros, hiszen előbb azt mondja, hogy 
a beteg László Almost akarta utódjául, majd mégis inkább Kálmánért küldetett és úgy



Tóth Péter 18 Lengyelek és magyarok

rendelkezett, hogy Álmos csak őutána következzék a trónon. Lehetséges tehát, hogy 
valamennyire manipulált ez a részlet.

31. Álmos herceg Lengyelországban
A krónikakompozíció szerint74 Álmos herceg 1106-ban visszatért Patáviából, ahová 

a Kálmán királytól való félelmében futott. S bár Kálmán békével fogadta, ő mégis 
tovább futott Lengyelországba. Innét a magyarok és a lengyelek tanácsával és segítségével 
visszatért Magyarországra, elfoglalta Abaúj várát és bevonult oda. Ezt meghallván, 
Kálmán király ostrom alá vette a várat. Ezután Álmos meghódolt előtte és ismét békében 
voltak egy ideig.

32. Könyves Kálmán és Ferdeszájú Boleszló találkozása
A lengyel hagyomány szerint75 „ Ferdeszájú Boleszló meghatározta a Kálmánnal, a 

magyaroknak a tudományokban kiművelt királyával való megbeszélésnek a helyét és 
időpontját, amely időpontra azonban Magyarország királya félt elmenni a magyaroknak 
valamely Almus nevű fejedelme miatt, aki Magyarországról elmenekülvén, vendégeskedés 
kedvéért Boleszló mellett időzött. Végül azonban más követségeket küldvén, találkoztak 
és örök barátsággal szövetséget kötöttek. ”

A részlet a Chronica principum Poloniae című krónikából való. De ugyanígy ír a 
dologról az ennél jóval korábbi Anonymus Gallus is.76

33. Ferdeszájú Boleszló zarándokútja Magyarországon
Anonymus Gallus szerint77 Ferdeszájú Boleszló részben a Zbigniew (Ferdeszájú 

Boleszló testvére, aki a magyar Álmos herceghez hasonlóan többször fellázadt bátyja 
ellen) megvakítása miatti bűntudat következtében, de a kormányzat felelősségétől is 
áthatva, az isteni hatalom alá ajánlotta Lengyelországot, és egy zarándokútra vállalkozott 
Szent Egyedhez (azaz Somogy várra) és Szent István királyhoz (azaz Székesfehérvárra). 
„A zarándoklat a Quadragesima idején történt és ő  nem is törte meg a böjtöt. Minden 
tekintetben rendkívül ájtatosan viselkedett: gyalog, gyakran mezítláb ment a templomba 
a püspökök és káplánok kíséretében, ott sokáig maradt, a bűnbánati litániát is elvégezve, 
megmosta a szegények lábát és alamizsnát osztott. Egész útján mindenütt nagy tisztelettel 
fogadták. Ha egy püspöki hely, apátság vagy prépostság felé közeledett, akkor a püspök 
vagy apát, de néha Kálmán magyar király is eléje ment a fogadására. Mindenütt 
adományt adott, a főbb helyeken aranyat is és miseruhát. A magyar király által melléje 
adott szolgák és kísérők feljegyezték, hogy hol fogadták őt szorgalmatosabban vagy 
hanyagabbal, s erről hírt adtak a királynak is: aki nagyobb tisztelettel fogadta, az a 
király barátja lett és kegyelmét elnyerte." -  A zarándoklat végeztével Boleszló felkereste 
Szent Adalbert sírját is: ennek időpontját a kiadás 1113. április 13-ra teszi.

Ezek annyira pontosnak tűnő információk Anonymus Gallustól, hogy joggal 
feltételezhető: tagja lehetett Boleszló kíséretének a zarándoklat alatt, sőt van olyan 
feltételezés is, amely szerint maga is somogyvári szerzetes lehetett, s itt ismerte meg 
Boleszlót és innét ment Lengyelországba 1111 körül.7í!

* * *

Összegzésképpen megállapíthatjuk, hogy a hagyomány mindkét nép esetében többet 
őrzött meg a kapcsolatok emlékéből, mint amit külső forrás is igazol. Feltűnő, hogy e
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hagyományok között több anekdotaszerű történet is fennmaradt -  ezekre gyakran a 
szövegek „mint mondják” kifejezése is utal; e jellegzetességük nyilván a fennmaradás 
esélyét is növelte. A hagyomány sok esetben erősen, szinte az értelmetlenségig torzította 
a feltehetően valóságos eseményeket; ha azonban a torzítás okait megfejtjük, az adatokat 
biztosan felhasználhatja a kutatás, és még többet ismerhetünk meg a két nép gazdag 
közös történetéből.
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A krakkói Jagelló Egyetem (1364) homlokzata
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Petneki Noémi

A reneszánsz kori
lengyel-magyar kapcsolatok kutatástörténete

(Vázlatos áttekintés)

A lengyel-magyar irodalmi, történeti és művelődésbeli kapcsolatok kutatása 
országainkban szinte már külön tudományággá fejlődött. Lengyel hungaristák, magyar 
polonisták, történészek és más tudományok művelői is foglalkoznak ezzel a területtel. 
A tizenkilencedik és huszadik századi kapcsolatok után a legtöbb figyelmet a reneszánsz 
koriaknak szentelik, ami érthető is, hiszen ebben a időszakban valóban rendkívül sok 
szállal fonódik össze a lengyel és a magyar kultúra.

Talán nem járunk messze az igazságtól, ha azt állítjuk, hogy Ábel Jenő volt az első 
olyan kutató, aki hungarikumokat talált lengyel reneszánsz művekben. A következő 
tudósnemzedék is saját népének irodalmát kutatva jutott el, mintegy mellékesen, a 
magyar-lengyel kapcsolatok feldolgozásáig -  mint Huszti József, aki a Janus-kutatás 
kapcsán írt Callimachus Experiens magyarországi kapcsolatairól, vagy Tadcusz Mikulski, 
a Balassi-epigon Adam Czahrowski monográfusa.1 Tulajdonképpen csak a huszadik 
század harmincas, negyvenes éveitől kezdve beszélhetünk szisztematikus kutatásokról. 
Ekkor már olyan filológusok is művelték a kérdéses területet, akik megtanulták a másik 
ország nyelvét, és felhasználták az ottani szakirodalmat. Waldapfel József már a 
harmincas években publikálni kezdett. Róla lehet elmondani, hogy megvetette a lengyel- 
magyar reneszánsz-kutatás alapjait: munkáiban sok olyan problémával foglalkozott, 
amelyek később a kutatás fő célpontjaivá váltak.2 Lengyelország 1939-es lerohanását 
követően két kitűnő tudós -  Jan D^browski és Jan Reychman -  talált menedéket 
Magyarországon, mindketten itt tanulták meg a magyar nyelvet. Bár mindketten 
elsősorban más tudományágakkal foglalkoztak, a reneszász kori művelődésről, 
irodalomról is jelentek meg írásaik. Ezekben az években készültek a kétnyelvű tudós és 
költő, Csorba Tibor Balassit és Czahrowskit összehasonlító munkái is.2

A történelmi kapcsolatok szisztematikus kutatása ennél hoszabb múltra tekint vissza. 
Divéky Adorján, aki kitűnően tudott lengyelül, már a huszadik század elejétől publikálta 
történelmi és művelődéstörténeti írásait.

A sztálinizmus évei természetesen a humanizmus kutatásának sem kedveztek. A 
tudományág valójában csak a hatvanas években indult újra fejlődésnek. Ekkor kezdtek 
megjelenni azok a kötetek, amelyekben együtt szerepelnek magyar és lengyel 
publikációk. Az első ilyen kötet két nyelven is elkészült.4 Az ehhez hasonló szoros 
együttműködés -  közös konferenciák, közös kötetek -  a mai napig a legeredményesebb 
módszernek bizonyul.5 Budapesten a Polono-Hungarica sorozat és a Studia Slavica c. 
folyóirat e közös munka fóruma; számos évfolyam tartalmaz reneszász témájú cikkeket. 
2004-ben, a Balassi-év alkalmából a krakkói Jagelló Egyetem magyar tanszéke rendezett 
emlékülést a költő tiszteletére. Ezenkívül a téma számos konferencián és a legkülönfélébb 
folyóiratokban is gyakran előkerül, ami rendkívül örvendetes, mégis alapjában
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megnehezíti a bibliográfia-készítést vagy akár a kutatás főbb ágainak a számbavevését. 
Ezért jelen munkánk a teljesség igénye nélkül próbálja ezeket felsorolni.

Vannak olyan fontosabb témák, amelyeket már korábban részletesen feldolgoztak 
és leírtak a kutatók. Ilyen például a 15. századi kapcsolatok története, amely a 
humanizmus kezdeteit, illetve annak korai szakaszát hasonlítja össze a két országban. 
Jan Slaski, aki a lengyel és a magyar irodalmat az olasz humanizmus kontextusában is 
szemléli, több fontos tanulmányt is szentelt ennek a korszaknak, különösképpen a Janus 
személye köré fonódó kapcsolatoknak.6

A tizenötödik századra esik a krakkói Akadémia népszerűsége is a magyar diákok 
körében. Ezt a témát Waldapfel óta már igen sokan feldolgozták. Negyven évvel ezelőtt 
jelent meg lengyel és magyar változatban Kovács Endre kötete, amely szándéka szerint 
a krakkói egyetem magyar művelődésben játszott szerepét kívánta vázlatosan áttekinteni.7 
A könyv olyan humanisták tevékenységével is foglalkozik, akik hosszabb vagy rövidebb 
ideig Krakkóban tartózkodtak, de nem tartoztak az Akadémia vonzáskörébe.

A magyar diákok természetesen nemcsak a krakkói egyetemet látogatták. Különböző 
jezsuita iskolák diákjai is voltak (Krakkóban, Braunsbergben, Vilnában), vagy az északi 
-  tömni és danckai -  protestáns iskolákban tanultak. Nemrég jelent meg a lengyel 
egyetemek és akadémiák magyar diákjainak a névsora.* Igen érdekes volna azonban azt 
meghatározni, milyen szerepe is volt ezeknek az iskoláknak a magyarországi 
művelődésben.

A 16. század elejére esik a krakkói magyar könyvnyomtatás korszaka. Erről a témáról 
Kovács Endre is írt a krakkói egyetemről szóló művében. Néhány évvel ezelőtt adták ki 
a krakkói magyar nyomtatványok listáját egy részletes bevezető tanulmány kíséretében, 
magyar, német és lengyel nyelven.9

Erre a korszakra esik mindkét ország területén az erazmisták tevékenysége is. 
Trencsényi-Waldapfel Imre már hatvan éve felállította azt az igen hiteles tézist, miszerint 
az erazmiánus áramlat éppen a magyarok jóvoltából került át Lengyelországba.10 A 
humanistafejedelem egyik legismertebb magyarországi hívéről, Kassai János Antalról 
még mindig nem jelent meg monográfia sem lengyel, sem magyar nyelven, művei sem 
kerültek itt kiadásra. Érdemes volna megvizsgálni az Acta Tomicianában fellelhető 
magyar-lengyel levelezést is, nemcsak történeti forrásként kezelve (mert ebből a 
szempontból már sokat forgatták őket), hanem irodalmi jellegét is figyelembe véve. 
Ezek a levelek ugyanis sokszor sokkal többek politikatörténeti dokumentumoknál; nem 
egy közülük a humanista levélírás gyöngyszeme.

A XVI. század első felében köttetett I. Zsigmond és Szapolyai Borbála, valamint 
Szapolyai János és Izabella házassága is. Mindkettő epithalamiumok, panegirikus 
költészet és -  Borbála esetében — sírversek írására nyújtott alkalmat. Úgy tűnik, hogy 
ezeket a műveket inkább a lengyel irodalom lengyelországi kutatói ismerik.11 (Nálunk 
nemrég Gyulai Éva közölte Borbála királyné titkárának, a későbbi lengyel prímásnak, 
Andrzej Krzyckinek egy 1512-es versét a Szapolyai-címerről.)12 Igen jelentős a lengyel 
turcika-irodalom, amely gyakran mutatja be Magyarország siralmas helyzetét intő 
példaként.13 Ezeket a műveket is jobban ismerik a polonisták, mint a magyar művelődés 
kutatói, pedig igazán értékes forrásként szolgálhatnának. Nagy hiányt töltene be a 
Pannóniáé luctus gyűjtemény filológiai kiadása is, amelyből eddig csak részletek jelentek 
meg.14
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A törökellenes irodalommal és a „Magyarország mint figyelmeztetés” motívummal 
szorosan összefügg még egy -  a kereszténység védőbástyájának szimbolikája. Ez a 
motívum mindkét nép irodalmában megtalálható. Hopp Lajos és Janusz Tazbir igen 
nagy alapossággal dolgozta fel ezt a területet.15

A lengyel-magyar kapcsolatok Magyarország három részre szakadása után is 
megmaradtak, főleg ami Erdélyt illeti. Ismeretes, hogy János Zsigmond félig lengyel 
volt, és udvarában lengyelek is szolgáltak, például Jan Gruszczyhski, a költő, akinek a 
munkásságát Helena Kapelus vizsgálta.1'’ Részletesen feldolgozták a Báthory István 
uralkodása idején keletkezett politikai költészetet és történeti műveket is. Különös 
figyelmet szenteltek a kutatók Báthory és Kochanowski kapcsolatának.17 A többi erdélyi 
fejedelem lengyelországi kapcsolatai inkább a magyar történészek érdeklődési körébe 
tartozik, jóllehet Hopp és Slaski magyar nyelven kiadott közös kötetében sok adalékot 
találunk a lengyel-magyar kapcsolatok e fejezetéhez.11*

A reformáción belül elsősorban az olasz, lengyel és magyar antitrinitáriusok közötti 
kapcsolatok ismeretesek. A témának lengyel és magyar részről is vannak kutatói: Lech 
Szczucki, Janusz Tazbir és Balázs Mihály. Balázs az egyik legjelentősebb lengyel 
protestáns politikai író, Andrzej Frycz Modrzewski munkásságával is foglalkozott.19 
Lech Szczucki, Szepessy Tiborral és másokkal közösen, évek óta adja ki Dudith András 
levelezésének soron következő köteteit. Tovább lehetne folytatni a reformáció kutatását 
a két országban az eszmetörténet, a politikai filozófia szempontjából;20 érdekes lenne a 
reformáció lengyelországi és magyarországi fejlődését, jellegét bemutató monográfia 
is. Válaszra vár továbbá az a kérdés is, miért ment a magyarországi reformáció több 
nagy alakja -  Sylvester János, Dévai Bíró Mátyás, Gálszécsi István, Ozorai Imre, 
Kálmáncschi Sánta Márton -  a krakkói egyetemről egyenesen Wittenbergbe.21

Balassi Bálint élete az egyik legszebb példája annak, milyen sok szállal kapcsolódott 
egymáshoz a lengyel és a magyar reneszász kultúra. A kiváló költő lengyelországi 
kapcsolataival már részletesen foglalkozott a tudomány,22 a téma mégis újból és újból 
előkerül. Részletesen feldolgozták Kochanowski magyar kapcsolatait is.23 Összehasonlító 
tanulmány készült Balassi és Mikotaj S$p Szarzynski költészetéről.24 A felsoroltakból is 
látszik, hogy a „nagy” költőkkel szívesen foglalkoznak a kutatók, a „másodrangúakról” 
vagy kevéssé ismertekről viszont keveset olvashatunk. A történetírók esetében kicsit 
más a helyzet. Szisztematikus kutatást egyedül Bemard Wapowski magyar forrását 
illetően végeztek.25 Újabban Király Péter a magyar őshaza kérdését elemezte a lengyel 
krónikások és történetírók műveiben, különös tekintettel Maciej z Miechowára.26 Zoltán 
András felfedezte, hogy Maciej Stryjkowski a litvánok római eredetének elmondásakor 
Oláh Miklós Athilájámk lengyel fordítását vette alapul, sőt, szó szerint is átvett belőle 
egy részletet.27 Jan Slaski röviden tért csak ki arra, hogy a lengyel történetírók a mohácsi 
vész leírásánál Brodarics István művét vették alapul.28 A legismertebb lengyel történetíró, 
Dfugosz munkásságából azonban eddig aránylag kevés hungaricumot emeltek ki.29 Marcin 
Bielski világkrónikájának magyar vonatkozású elemzése is várat még magára. Különösen 
érdekes kérdés a magyar történelmi alakok lengyelországi recepciója.30 Ugyanígy a 
többi prózai műfaj áttanulmányozása is sok érdekes kapcsolatra deríthetne fényt. 
Számtalan olyan mű létezhet, amelyben valamilyen módon fellelhetők a két ország 
irodalmának kapcsolatai. E kapcsolatok Jan Slaski szerint a következők lehetnek:

-  „az irodalom és a kultúra más területeinek (filozófia, vallás, művészet) nemzetközi 
kapcsolatai”, ill. ezek nyomai a szövegekben;
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-  „különböző szövegközti összefüggések, filiációk”;
-  „a közös irodalmi előkép használatából fakadó párhuzamok, azaz háromtagú (pl. 

olasz-magyar-lengyel) kapcsolatok”;
-  „nem közvetlen kapcsolatokból, hanem más tényezőkből származó párhuzamok 

(pl. az irodalmon kívüli valóságból merített téma hasonlósága, hasonló társadalmi 
vagy kulturális helyzet)”.31

Ezenkívül sok olyan összefüggés, kapcsolat is létezik, amelyek több tudomány 
határterületén helyezkednek el:

-  fordítások és átiratok, amelyekből már sokat azonosítottak, de lehet, hogy még 
váratnak magukra hasonló felfedezések;

-  a költészet és a zene kapcsolata, amelyet eddig csak Balassi esetében vizsgáltak;
-  a magyarok lengyelségképe és a lengyelek magyarságképe, a másik ország 

történetének, művelődésének és anyagi kultúrájának ismerete. A szövegek bőséges 
anyagot nyújtanak ebben a témában;

-  a szarmatizmus (úgy is mint mítosz és életstílus), valamint a hasonló magyarországi 
jelenségek párhuzamai. Erről igen sok tanulmány íródott, viszont igen érdekes 
lenne a téma egyfajta szintézise.

*

A lengyel-magyar kapcsolatok kutatásának tehát igen hosszú -  egy évszázados, de
legalábbis sok évtizedes -  múltja van. A kapcsolatok jelentős részét már feldolgozták,
ám a jövőben is igen sok felfedezés várható ezen a területen.
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Tischler János

„Magyar Felkelők tere”
Lengyelek és magyarok 1956-ban

Közismert, hogy az október 23-i budapesti felvonulás a lengyel október melletti 
szolidaritási tüntetésként indult. Ezt jelképezte a Petőfi- és a Bem-szobor, illetve a 
sajátos jelszó, amely tömören fejezte ki a magyar emberek követelését: „Lengyelország 
példát mutat, kövessük a magyar utat!" A két országban zajló események közötti tényleges 
összekapcsolódásra 24-én került sor Varsóban, azon a többszázezres nagygyűlésen a 
Tudomány és Kultúra Palotája előtti téren, amely az 1956. októberi lengyelországi 
változások igazi csúcspontját jelentette. Egyrészt néhány egyetemista csoport, az előző 
napi budapesti tüntetésekről értesülve, a térre magyar zászlóval vonult fel, amely az 
összegyűltek körében nagy tetszést váltott ki.1 Másrészt a gyűlés végeztével több mint 
kétezer ember -  akikhez útközben még néhány ezren csatlakoztak -  „a Magyar 
Nagykövetség elé vonult, hogy kifejezze szolidaritását a magyar nemzettel". Végül a 
tüntető csoportok egyike Varsó belvárosában „rövid gyűlést tartott Varsó-Budapest- 
Belgrád jelszóval”.2

*

1956 őszén a „hivatalos” Lengyelország is teljesen másképp viszonyult a magyar 
forradalomhoz, mint a kommunista tömb többi tagja. Október 19. és 21. között zajlott 
le a Lengyel Egyesült Munkáspárt Központi Bizottságának nevezetes 8. plénuma, ahol 
fontos események történtek: egy szovjet fegyveres beavatkozás fenyegető árnyékában 
új vezetést választottak Wtadyslaw Gomulkával, a KB első titkárával az élen. A lengyel 
társadalom túlnyomó többsége-a szovjet fenyegetés hatására-szintén Gomulka mellett 
állt ki, ő pedig jelentős változásokat jelentett be, s valóban felszámolta a kommunista 
hatalomgyakorlás sztálini módszereit. Mindezek után Gomulka határozottan elítélte az 
első szovjet intervenciót Magyarországon, és nyíltan támogatásáról biztosította a Nagy 
Imre-kormányt, még azután is, hogy Hruscsov november 1-jén személyesen tájékoztatta 
őt a hamarosan meginduló második magyarországi szovjet katonai fellépésről.3 
November 4-én, az új fejleményekről értesülve, Gomulka úgy fogalmazta meg pártja 
hivatalos álláspontját, hogy a kész tényeket tudomásul kell venni, és Lengyelország a 
jövőben támogatni fogja a Kádár-kormányt.

A nemzetközi fórumokon -  így az ENSZ-ben is -  a lengyel vezetés valóban mindig 
a többi szocialista országhoz hasonlóan foglalt állást, de a kulisszák mögött már 
korántsem volt felhőtlen a magyar-lengyel viszony. Gomulka következetesen elítélte a 
sztálinista módszereket, és ez vezette őt arra, hogy 1957 májusában Hruscsovnál 
közbenjárjon Nagy Imre érdekében, amit rajta kívül egyetlen más kommunista vezető 
sem tett meg.4 Emellett egészen 1958 májusáig nem volt hajlandó Magyarországra 
látogatni, és ezzel mintegy legitimálni Kádár Jánost a magyar társadalom szemében. 
Lengyel részről egészen 1959-ig létezett egyfajta távolságtartás a két ország kapcsolatait 
illetően, amit véglegesen Kádár 1960 márciusában tett varsói látogatása oldott fel. Ez
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volt az az időszak, amikor az 1956 októberében megindult lengyelországi politikai és 
gazdasági változások-az 1957-58-as lelassulás után-jórészt leálltak, és kezdetét vette 
a visszarendeződés. Ennek ellenére Lengyelország már sohasem lett olyan, mint amilyen 
1948 és 1956 között volt.

Az 1956-os magyar forradalom rendkívül élénk visszhangot váltott ki a lengyel 
társadalomban, a lengyelek magyarok iránti segítőkészsége leginkább a véradásban és 
az egész országra kiterjedő pénz-, élelmiszer- és gyógyszergyűjtésben mutatkozott meg. 
A segélyakciók szervezését megkönnyítette a LEMP KB október 28-i üzenete a magyar 
nemzethez, amelyben Gomulka és vezetőtársai támogatásukról biztosították a Nagy 
Imre-kormányt és annak programját.5 Ezzel ugyanis „felhatalmazták” a lengyeleket 
együttérzésük gyakorlati kifejezésére, arra is számítva, hogy ez „levezető csatornaként” 
is szolgálhat a lengyel október által kiváltott érzelmek lecsillapításához.

A véradásra jelentkezők hulláma váratlanul érte a Lengyel Vöröskeresztet, nagyon 
meglepődtek a véradó-állomásokon, amikor október 26-án, pénteken, először csak 
szórványosan, másnap már többen, és amikor 28-án reggel a Lengyel Rádió közzétette 
a Magyar Vöröskereszt segítségkérését, már tömegesen jelentkeztek az emberek vért 
adni az ország minden pontján. A véradási felhívást a rádió és az újságok is többször 
megismételték, egészen november 4-ig. A felhívásra Varsó, Krakkó, Katowice (éppen 
ekkortájt keresztelték vissza Sztálinvárosról), Wroclaw, Poznan, Jelenia Gora, Lódz és 
Szczecin lakosai reagáltak a leggyorsabban. Egy véradási procedúra két és fél -  három 
órát vett igénybe; az állomások szűk áteresztő képessége miatt sokkal kevesebb embertől 
tudtak vért venni, mint ahányan jelentkeztek, még azután is, hogy külön (ideiglenes) 
véradó helyeket állítottak fel -  például egyes nagyobb üzemekben vagy a hadsereg 
alakulatainál - , és az összes vajdasági véradó-állomás éjjel-nappal működött. Még így 
is szabályozni kellett, hogy melyik nap kijöjjön vért adni, és minden jelentkező sorszámot 
is kapott. A véradásban az egyetemisták jártak az élen, de ez egyáltalán nem korlátozódott 
csak rájuk, szinte minden társadalmi osztály kivette belőle a részét. E tekintetben nem 
lehet határt vonni a párttagok és a pártonkívüliek között, mivel ez nem számított. A 
LEMP Vajdasági Pártbizottsága Jelenia Gora városában úgy kezdte ülését október 28- 
án, hogy a résztvevők csoportosan elmentek vért adni.

Összességében tíz-tizenkétezer lengyel ember adott vért. Az így összegyűlt mennyiség 
közel felét, 795 litert sikerült elküldeni Budapestre. A lengyel sajtó és rádió bő 
terjedelemben számolt be minderről, megható tudósítások és riportok jelentek meg a 
véradókról, önkéntes áldozatvállalásukról, a véradás megszervezéséről. Ezzel egyidejűleg 
lengyel orvosok és ápolónők százai jelentkeztek, hogy készek Magyarországra utazni, 
és a helyszínen segíteni magyar kollégáik munkáját. A véradási akció másfél hétig 
tartott, s akkor zárult le, amikor a Magyar Vöröskereszt -  megköszönve a lengyelek 
áldozatkészségét -  jelezte, nincs már szüksége újabb vérszállítmányokra, ellenben 
élelmiszerre, gyógyszerre és ruhaneműre annál inkább.

A véradással párhuzamosan bontakozott ki a szintén az egész országot átfogó pénz-, 
élelmiszer- és gyógyszergyűjtési akció, amely hosszú hetekig zajlott, és november 4. 
után újabb lendületet vett. A lengyel hatóságok nem akadályozták -  nem is tudták 
volna -  a társadalomnak ezt a spontán kezdeményezését. A lengyel vér- és 
segélyszállítmányok elsőként érkeztek Magyarországra, és a legnagyobb mértékű külföldi 
segítséget jelentették a magyar forradalom napjaiban. Kollektívák, szakszervezetek, 
ifjúsági- és cserkészszervezetek, magánszemélyek jelentős pénzadományokat tettek, hogy
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abból gyógyszert és élelmiszert vásároljanak a „szabadságukért harcoló és sebesült 
magyaroknak”. Az újságok minden nap közölték a felajánlásokat. Különböző üzemek 
és gyárak faanyagokat, építési anyagokat, minden olyasmit felajánlottak, amiből akkor 
Magyarországon hiány volt. A szakszervezetek, az üzemi kollektívák a magyar felkelőkkel 
szolidarizáló nyilatkozatokat fogadtak el. A lengyel sajtóban megjelent felhívás -  
„Segítsünk a magyaroknak!”-  nyomán szűk három héten keresztül napi átlagban 
egymillió, összesen csaknem húszmillió zlotyt utaltak át a Lengyel Vöröskeresztnek, 
amely az összegből gyógyszert, kötszert, élelmiszert vett, s elküldte a Magyar 
Vöröskeresztnek. (Az átlagfizetés akkoriban 800-1000 zloty körül volt.) Igaz, éppen 
november 4-ét követően az akció napi menetéről a központi és a vidéki sajtó többsége 
már hallgatott, de az összegzéseket, illetve egy-egy szállítmány útnak indítását azért 
mindig hírül adták.

Ráadásul mindig akadt lehetőség, hogy a segítségnyújtásra valamilyen módon 
emlékeztessenek. December elején indult el például a Lengyel Rádióban a Rodzina 
Matysiaków című sorozat -  ez megfelel a magyar „Szabó családnak”, a mai napig is 
tart - , és ennek első része azzal kezdődött, hogy Helena Matysiak asszony, férje, Józef 
fizetését számolja, amit az éppen most hozott haza. Az asszony észreveszi, hogy egy 
jelentősebb összeg hiányzik, s ezt szóvá is teszi, mire a férj azt válaszolja: „Na de 
Helenka, hiszen azt a magyarok megsegítésére adtain!”1'

Október végétől kezdve a lengyel gyárak, a különféle szövetségek és intézmények 
közzétették, hogy szívesen átengedik üdülőiket a sebesült magyar gyermekek számára, 
és ideiglenes befogadásukra Wroclaw és más lengyel városok lakosai is vállalkoztak. A 
magyar gyermekek első, százfős csoportja 1956. december 16-án érkezett Zakopane és 
Krynica üdülőhelyekre, majd 1957 első felében további szervezett magyar gyer
mekcsoportok tartózkodtak rövidebb-hosszabb ideig Lengyelországban.

Az első, vért szállító lengyel repülőgép 1956. október 26-án érkezett Budapestre, ez 
még az éppen raktáron lévő -  részben a hadsereg tulajdonát képező -  készleteket 
szállította. Ezután november 3-ig tizenöt lengyel repülőgép landolt a magyar fővárosban, 
fedélzetén a már említett 795 liter vérrel, ezenkívül 415 liter vérplazmával, 16,5 ezer 
kilogram vérhelyettesítő-szerrel, szérummal, gyógyszerrel és kötszerrel, valamint 
háromezer kilogram élelmiszerrel.7 1957 január végéig az önkéntes pénzadományokból 
harmincegymillió zloty gyűlt össze és tizenegymillió zlotyra tehető a természetbeni 
adományok értéke, így a lengyel emberek segítségeként a Lengyel Vöröskereszt 
ugyanezen időpontig 25,5 tonna vérhelyettesítő-szert, gyógyszert, kötszert és orvosi 
műszert, 331 tonna élelmiszert, harminckét tonna ruhaneműt és tíz tonna szappant 
valamint építési anyagokat -  például üveget -  juttatott el negyvenkét teherautón és 
száznégy vasúti kocsin Magyarországra.“ A számadatok nagyon elgondolkodtatóak, ha 
figyelembe vesszük, hogy mindez tizenegy évvel a második világháború befejezése 
után történt, amelynek során Lengyelország óriási veszteségeket szenvedett emberi 
életekben és anyagi javakban egyaránt.

A segélyakció idején néhány alkalommal híre terjedt annak, miszerint a lengyelek 
küldeményei nem érnek célt, hanem a szovjet csapatok birtokába kerülnek. Poznanban, 
a Cegielski Művek W-3 üzemegységében -  innen indult el júniusban a munkásfelkelés 
-  november 2-án emiatt gyűlést szerveztek, ahol tiltakoztak az ellen, hogy a Ma
gyarországnak szánt élelmiszer és „a lengyel munkások, egyetemisták és értelmiségiek 
által a magyaroknak adott vér” a szovjet csapatok kezére jut. A teremben szovjetellenes
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jelszavak hangzottak el. Szintén teljes felháborodással fogadták a munkások a hírt, 
miszerint „ Magyarországon a szovjet csapatok körülveszik a repülőtereket. ”9

Krakkóban az ottani Egyetemi Forradalmi Bizottság és a Magyarok Megsegítésének 
Egyetemi Bizottsága -  Poznanhoz hasonlóan -  november folyamán szintén úgy értesült, 
hogy a lengyelek adományait a szovjet csapatok használják fel Magyarországon. Ezért 
úgy döntöttek, hogy mindazt, ami közel egy hónapon keresztül gyűlt össze Krakkó 
lakosaitól, a két bizottság néhány tagja -  újságírókkal együtt -  személyesen kíséri el 
Budapestre, hogy Krakkó segítsége biztosan a magyar rászorultakhoz jusson el. így is 
történt, és ezt a város hatóságai nemcsak nem akadályozták, hanem egyenesen 
közreműködtek a szállítmány összeállításában és útnak indításában. A magyarok számára 
különböző helyekre befolyt összegeket egyesítették, a közel nyolcszázezer zlotyt kétfelé 
osztották, és első alkalommal közel félmillió zlotyért vásároltak ötvenöt tonna élelmiszert, 
többek között húsz tonna lisztet, tíz tonna almát, öt tonna sót, négy tonna füstölt szalonnát, 
négy tonna cukrot, négy tonna zsírt, két tonna tejport, makarónit és kétszersültet, valamint 
négy tonna szappant."’ Mindezt négy vagonból álló szerelvényben helyezték el. A 
szállítmány december elején sikeresen eljutott Budapestre, és ott a Nemzetközi 
Vöröskereszt csepeli raktáraiba került, ahonnan szétosztották a magyar főváros 
lakosainak. A kísérő tagok Krakkóba történt visszaérkezésük után gyűlésen számoltak 
be küldetésükről,11 viszont az első publikációk után az újságírók „úti beszámolóit” a 
cenzúra már nem engedte közölni.

1956 őszén Varsóban és az ország más városaiban magyar zászló lengett, a varsói 
egyetemisták pedig díszőrséget álltak a Magyar Kulturális Intézet előtt. A lengyel városok 
forgalmas utcáin és terein ládákat helyeztek el, amelyekbe a járókelők bőségesen szórták 
adományaikat. Volt olyan lengyel város, ahol az adományozóknak magyar kokárdát 
tűztek a mellére, Szczecinben pedig olyan bélyeget osztogattak, amelyen két kéz 
kapaszkodott egymásba, s alatta a felirat azt hirdette: „Szczecin-Csepel”.12 (Csepel volt 
Szczecin testvérvárosa.)

A lengyelek a magyar forradalomban egy igazi anti sztál inista forradalmat láttak, 
amely a lengyel októberhez hasonló célkitűzéseket fogalmazott meg, csakhogy 
Magyarországon a régi vezetés szűklátókörűsége és a hatalomhoz való görcsös 
ragaszkodása vérfürdőt eredményezett. A magyarok megsegítésére indított hatalmas 
segélymozgalom alkalmas volt arra, hogy félredobva az addigi semmitmondó sablonokat 
a szocializmust építő két nép barátságáról, visszatérjenek a hagyományos magyar-lengyel 
barátság eszméjéhez. Lengyelországban élénken élt annak emléke, hogy 1939 őszén 
Magyarország közel százezer lengyel menekültet fogadott be, mások arra emlékeztek, 
hogy a világháború idején Lengyelország különböző pontjain -  így Varsó környékén -  
állomásozó magyar csapatok mennyire segítőkészek voltak, s egyáltalán nem viselkedtek 
megszálló hadsereg módjára. A Kurier Szczecinski című napilap hasábjain az egykori 
Honi Hadsereg egy katonája -  az is a Visztula-menti változásokhoz tartozott, hogy 
oldódott a második világháború idején összességében háromszázötvenezer főt számláló, 
a londoni lengyel emigráns kormány által irányított Honi Hadsereg tagjainak 1945 
utáni üldöztetése és megbélyegzése -  elmondta, hogy partizánként gyakran találkozott 
magyar katonákkal és tisztekkel, akik fegyvert adtak nekik a németek ellen, valamint 
védték őket a Gestapo megtorlásai elől. „Meghatotton emlékszem dr. Hegedűsre, a 
magyar hadsereg hadnagyára, aki a lengyelek igaz barátja volt. Amennyire erejéből 
telt, mindig segített a lengyeleken. Ilyen magyar sok volt. Nagyon sok.”n Volt, akinek



Tischler János 33 Lengyelek és magyarok

az életét magyar katonák mentették meg -  s ez kötelezett örök hálára mint például 
Józef Siegelét, aki annak köszönhette életben maradását, hogy 1944-ben magyar 
honvédek védtek meg egy lengyelekkel zsúfolt vonatot, amelyet a németek megállítottak, 
hogy a lengyel utasokat elhurcolják.14 Volt olyan is, aki kijelentette: „Mivel átéltem 
Varsóban a gettófelkelést 1943-ban, majd a felkelést 1944-ben, jó l tudom, mit jelent a 
háború egy városban, és tudom, mit jelent a szabadság.”'* Másokat a nemzetközi 
szolidaritás vezetett, mint például azt a skót lányt, aki azt mondta a Lengyel Rádió 
riporterének:,,Nagyon örülök, hogy valamit tehetünk, hogy segítsünk a Magyarországon 
harcoló embereknek. Tisztában vagyok azzal, mi történik ott, és a nemzetközi szolidaritást 
figyelembe véve tenni akartam valamit, hogy segítsek a magyaroknak, akik ott 
harcolnak.”'6 A véradók, kevés kivétellel, életükben először -  s meglehet, utoljára -  
adtak vért. Egyszerűen úgy érezték, segíteniük kell. Létezett egyfajta általános 
rokonszenv a magyarok iránt még akkor is, ha a lengyelek közül sokan még nem is 
láttak „eleven magyart”. Ehhez járult még a lengyelek körében mindig is erős 
szovjetéi lenesség, és az az érzés, hogy Lengyelország elkerülte azt a tragédiát, ami 
Magyarországot érte.

*

Lengyelországban mindenütt tartottak a magyar forradalommal szolidarizáló 
gyűléseket vagy -  néhány esetben -  utcai tüntetéseket. A „harcoló magyar testvérek” 
melletti legnagyobb méretű megmozdulásra, közel tízezer fő részvételével, Olsztyn 
városában került sor 1956. október 30-án. A megmozdulásról természetesen jelentés is 
készült a belügyminisztérium számára:

„1956. X. 30-áin az. olsztyni Mezőgazdasági Főiskola és a Tanárképző hallgatóinak 
kezdeményezésére 14 órakor a magyar felkelőkkel szolidarizáló tüntetést szerveztek. A 
tüntetők, akiknek többségét a Mezőgazdasági Főiskola hallgatói alkották, tizennégy 
óra előtt indultak el az iskola területéről, s a város utcáin keresztül a Vörös Hadsereg 
térre vonultak, ahol a már előzőleg a térre érkezett kb. húszfős egyetemista csoport 
magyar és lengyel zászlókat, illetve gyertyákat helyezett el. A meggyújtott gyertyák mellett 
négy egyetemista díszőrséget állt. Amikor a menet a Vörös Hadsereg térre érkezett, a 
menet eleje, amely a koszorúkat vitte, elkanyarodott és a koszorúkat a gyertyák mellett 
elhelyezett zászlókhoz tette le. Azután a menet a város utcáin elérkezett a Swierczewski 
tábornok térre, ahol gyűlést tartottak, amelyen kb. tízezer ember vett részt. A menetből 
kivált a hallgatók egy csoportja, amely már előzetesen elkészített, a 'Magyar Felkelők 
tere’ feliratú három táblát tett fel a 'Vörös Hadsereg tere’ tábla mellé. [...]

A gyűlés ideje alatt egyetemisták csoportjai számos alkalommal skandálták: „le a 
belbiztonsági szolgálattal”', „a rendőrség velünk van”; „szabad Lengyelország -  szabad 
Magyarország”; „egész Olsztyn velünk van”; „a hadsereg velünk van”, stb. Akkor is 
különösen sok szovjetellenes és a belbiztonsági szolgálat elleni skandálás hallatszott, 
amikor a menet az utcákon vonult. Meg kell említeni, hogy a gyűlésen felszólaló 
Sadowski, a Lengyel Parasztpárt olsztyni Vajdasági Bizottságának elnöke a következőt 
mondotta: „a mi nemzetünk a saját bőrén érezte a beliigyeinkbe való beavatkozást, 
amikor a Szovjet Hadsereg Varsó ellen indult a LEMP KB 8. plénuma tanácskozásának 
idején”. Ezen kijelentés után különösen élesen hangzottak el a fentebb említett 
szovjetellenes kiáltások.
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A gyűlés befejezésekor egy, a magyar nemzethez intézett, a szuverenitásról szóló 
levelet és határozatot fogadtak el, valamint az egyik egyetemista javaslatára megszavazták 
a Vörös Hadsereg tere átkeresztelését Magyar Felkelők terévé, majd ezután elénekelték 
a nemzeti himnuszt és a „Nem hagyjuk a fö ld ü n k e t . .kezdetű hazafias éneket.

A felvonulás idején az egyetemisták a következő feliratú transzparenseket vitték: 
„Követeljük a szovjet csapatok kivonását Magyarországról”; „Egész Olsztyn velünk van”; 
„Le a szovjetekkel„Szabad Lengyelország -  Szabad Magyarország”-, „íme, a szovjet 
internacionalizmus megmutatkozik Magyarországon”, valamint Magyarország térképét 
feltüntető ábrákat, amelyeken bejelölték Budapestet. A város fölé kezek lógtak (a 
kézfejekre vörös csillagok voltak festve), s ezekből csöpögött a vér. Az említett ábrát 
elhelyezték a Swierczewski tábornok téren emelt tribünön. A gyűlés befejezése után a 
hallgatók zárt csoportban visszamentek az iskola területére.17 (A tüntetés után a tér 
nevét illetően kompromisszum született a hatóságokkal: a teret nem keresztelték vissza 
Vörös Hadsereg térré, hanem az a mai napig is Bem József nevét viseli, ezzel jelképezve 
a lengyel-magyar barátságot.)

Olsztyn mellett a magyarok megsegítésére szervezett segélyakciókon túlmenő 
megmozdulások legfontosabb vidéki központjai Wroclaw és Krakkó voltak. Wroclawban 
a főtéren álló városházára fekete gyász-szalaggal átkötött magyar zászlót függesztettek 
ki, amelyet az épületben található Sziléziai Történeti Múzeum könyvtárának munkatársnői 
varrtak. Az eseményt a múzeum emlékkönyvében is megörökítették: „A Magyar 
Forradalom tiszteletére a wroclawi Városháza épületében működő Történeti Múzeum 
dolgozói, a múzeum igazgatója, Józef Piatek által összehívott gyűlésen egyhangúlag 
elhatározták, hogy kitűzik a wroclawi Városháza tornyára a magyar és a lengyel nemzeti 
zászlót. A zászlókat a toronyra Stanislaw Madry fűtő, valamint Janusz Kramarek, a 
Történeti Múzeum asszisztense tűzte ki. Tisztelet a szabadságukért harcoló nemzeteknek!”'* 
Hasonló történt a város legnagyobb üzemében, az Állami Vagongyárban, ahol a „gyár 
dolgozói letépték a vöröscsillagot, és helyére a lengyel és a magyar zászlót akasztották ”.19 
(Decemberben ugyanitt a magyarországi munkástanácsok betiltása elleni tiltakozásul öt 
percre leállt a munka, ez idő alatt végig szólt a gyári sziréna, s a falakat teleragasztották 
„El a kezekkel Magyarországtól!” feliratú plakátokkal.2”)

Szczecinben november 1-jén, halottak napján, a Műszaki Egyetem hallgatói 
díszőrséget álltak a magyarok tiszteletére, valam int az egyetem fő épületére 
kifüggesztették a magyar és a lengyel zászlót. Szintén megjelent a magyar zászló a 
toruni Kopernikusz Egyetem főépületén. Krakkóban a híres Jagelló Egyetem Collegium 
Novum épületén fekete szalaggal átkötött magyar zászló lengett, valamint a vá
rosközpontban lévő Ismeretlen Katona Sírját a szovjet katonai beavatkozás elleni 
tiltakozásul, november 4-én magyar nemzeti zászlóval takarták le.21 Ugyancsak 
Krakkóban, november 5-én délelőtt néma tüntetést szerveztek, sok ezer ember 
részvételével, magyar és lengyel zászlókkal, a második magyarországi szovjet beavatkozás 
elleni tiltakozásul és az elesett magyar felkelőkre emlékezve. A magyar nemzeti lobogó 
még kis falvakban is feltűnt. Például a tengermelléki Swidwina faluban novemberben 
két, gyászszalagos magyar zászlót függesztettek ki, az egyiket a Lengyel-Szovjet Barátság 
emlékművére.22

Gomulkának a „harcoló magyar Testvérek” melletti hatalmas társadalmi rokonszenvet 
azzal sikerült viszonylag hamar korlátok közé szorítania („»felvilágosító agitátorok<< 
százait mozgósították országszerte ennek érdekében”23), hogy megzsarolta a lengyeleket
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a magyar tragédia esetleges lengyelországi bekövetkezésének veszélyével. Ugyanakkor
1956 novembere után belpolitikájában igyekezett minden olyan lépést elkerülni, ami a 
lecsillapodott kedélyeket újra felizgathatná. A lengyel vezetés tökéletesen tisztában volt 
azzal: nem tudja elhitetni a lengyelekkel, hogy Magyarországon ellenforradalom zajlott 
le, amikor a társadalom jelentős hányada magáénak érezte a magyar forradalom eszméit 
és az eseményekben megismétlődését látta mindannak, ami néhány nappal korábban 
Lengyelországban történt -  ráadásul ezzel a tézissel teljesen maga sem értett egyet. 
Ezért Varsóban hivatalosan nem erőltették a „magyarországi ellenforradalom' kon
cepcióját, még a kommunista tömegtájékoztatásban sem volt kötelező ellenforradalmat 
emlegetni. Úgy vélték, inkább hallgatni érdemes erről, minél kevesebbet beszélni, 
minisem hatástalan propagandát folytatni. Ezzel magyarázható, hogy -  a varsói magyar 
nagykövetség többszöri kezdeményezése ellenére -  nem került sor sohasem az 
„ellenforradalmat” bemutató kiállításra a lengyel fővárosban, és a kádárista „fehér 
könyvek” lengyel nyelvű kiadásától is mereven elzárkóztak az illetékes szervek. Amikor
1957 telén Katona János varsói magyar nagykövet azzal kereste fel Artur Starewiczet, 
a LEMP KB Sajtóosztályának vezetőjét, hogy a lengyel társadalom tekintélyes része 
rosszul van informálva, ezért célszerű lenne a lengyel sajtóban elvi és politikai cikkeket 
publikálni a „kényes kérdésekről”, Starewicz azt válaszolta, hogy a magyar vonatkozású 
alapvető kérdések nyílt tárgyalása számukra egyáltalán nem lenne kedvező. Részben 
azért, mert a lengyeleket még ma is élénken foglalkoztatják a tavalyi magyar események, 
és amennyiben a magyar álláspontot kezdenék kivetíteni a sajtóban, ez a tömeg
kapcsolataikat gyöngítené. Másrészt a két párt között ebben a kérdésben gyökeres véle
ménykülönbség áll fenn, és ebből logikusan következik, hogy nem léphetnek fel a 
nyilvánosság előtt olyan értelemben, ahogyan azt a nagykövet szeretné. O megérti, 
hogy Budapest számára ez rendkívül fontos ügy, de nekik nem az, mert még hosszú idő 
kell ahhoz, hogy a lengyel társadalom felfogása a magyar kérdésben megváltozzék.24

*

A Lengyelországban 1956 őszén végbement változások a sajtóval kapcsolatban is 
éreztették hatásukat. A cenzúra -  az 1948 utáni időszakkal egybevetve -  jóval enyhébb 
lett. Továbbra i s léteztek tabutémák, ugyanakkor a cenzorok többsége elbizonytalanodott, 
mit szabad engedélyezni és mit nem. A viszonylagos szabadság 1957 kora tavaszáig 
tartott. A pártvezetés akkor elhatározta, hogy megregulázza a túlságosan szabadjára 
engedett, „szájkosár nélküli” sajtót. 1956. november 4. előtt a lengyel sajtó szinte 
semmilyen adminisztratív akadályba nem ütközött a magyar eseményekkel kapcsolatos 
híradások közzététele során, így a lapok — lehetőségeikhez mérten -  nagy terjedelemben 
és objektiven számoltak be a magyar forradalomról. Ez nagymértékben a Budapestre 
küldött lengyel tudósítók tevékenységének volt köszönhető, és a forradalom 
célkitűzéseivel egyetértő írások, felhívások és táviratok tucatjai láttak napvilágot.

Október 26-tól kezdtek érkezni Magyarországra -  segély szállító repülőgépeken, 
mivel más közlekedési összeköttetés nem létezett -  az egyes lengyel lapok és a Lengyel 
Rádió különtudósítói. 1956. október-novemberében több mint húsz lengyel újságíró 
tartózkodott Magyarországon. A lengyel sajtóban közölt vagy az éter hullámain 
elhangzott budapesti beszámolóik valósághűek voltak, és serkentőleg hatottak a magyarok 
megsegítésére indított lengyel segélyakcióra is. Emellett pedig arról tanúskodnak, hogy 
a tudósítók nagy többsége rokonszenvvel viseltetett a forradalom iránt, és érezhetően
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lenyűgözte őket a szemük láttára kibontakozott nemzeti egység mértéke. írásaikban 
inkább általános képet kívántak megrajzolni, semmint a magyar belpolitikai élet — amiben 
amúgy sem voltak járatosak -  bővebb magyarázatokat igénylő részleteivel „traktálni” a 
lengyel olvasót. Kivételként a Magyar Dolgozók Pártja és az annak romjain létrejött 
Magyar Szocialista Munkáspárt „sorsának” alakulása említhető, ez azonban a korabeli 
viszonyok tükrében, illetve abból következően, hogy nagy részük kommunista 
újságíróként érkezett Magyarországra, teljességgel érthető. Politikai kommentárjaik 
elsősorban a forradalom konszolidációjáról (például a nemzetőrség megalakítása, 
romeltakarítás, a közlekedés helyreállítása, a sztrájkok befejeződése), Nagy Imre koalíciós 
kormányának ténykedéséről, a kormányt támogató forradalmi és munkástanácsokról, a 
szovjet csapatkivonási tárgyalásokról szóltak. Mindezekhez kapcsolódva hosszabb 
helyszíni tudósításokat is készítettek.

Ezenkívül híradásaikban bemutatták a korábbi pártvezetés „gyalázatos” magatartása 
miatt a magyarokat sújtó pusztulást és szenvedést, ugyanakkor optimizmusukat 
hangoztatták, és a forradalom törekvéseinek jogos voltát hangsúlyozták. Igaz, az ő 
esetükben is bizonyos kételkedés figyelhető meg november elején, a Varsói Szerződésből 
való kilépés hírére. „Hová tart Magyarország?” -  tette fel néhányuk a kérdést. Mindez 
azonban nem változtatott pozitív hozzáállásukon a magyar forradalmat illetően, és ezt 
még jobban megerősítette a november 4-i szovjet intervenció, amely után hiába küldték 
-  már amikor tudták -  jelentéseiket, azok már nem jelenhettek meg a lengyel sajtóban. 
Viszont amikor visszatértek Varsóba, akkor (közülük elsősorban Hanna Adamiecka, 
illetve Marian Bielicki, Krzysztof Wolicki és Wiktor Woroszylski), ameddig a hivatalos 
szervek engedték, gyárakban, üzemekben, klubokban és különféle gyűléseken népes 
közönség előtt mondtak el mindent kimerítően és az igazságnak megfelelően arról, mit 
láttak Magyarországon. Legnagyobb csoportos beszámolójukat a Lengyel Rádió 
egyedülálló módon élőben, „Vita az erkölcsről” címmel 140 percben(!) közvetítette 
1956. november végén.25 A lengyel tudósítók -  akik közül többen éppen a Budapesten 
átélt események hatására szakítottak kommunista meggyőződésükkel -  tevékenysége 
nagymértékben hozzájárult ahhoz, hogy Lengyelországban hiteles kép alakult ki a 
magyar forradalomról.

November 4. után, a „lengyel államérdekre” való hivatkozás miatt a lengyel újságok 
nem publikálhattak olyan cikkeket vagy kommentárokat, amelyek közvetlenül elítélték 
a szovjet beavatkozást vagy a Kádár-kormányt, ennek ellenére igyekeztek tárgyilagosan 
bemutatni, mi történik M agyarországon. A lengyel napilapok szinte kizárólag 
hírügynökségi tudósításokat közöltek a magyar helyzetről és az ENSZ-ben folyó vitákról, 
esetleg külföldi újságokban megjelent írásokat vettek át, viszont tartózkodtak a 
kommentároktól. Rövid időre hirtelen változás következett be, amikor a jugoszláv 
nagykövetséget elhagyó Nagy Imre-csoportot elrabolták, és Romániába deportálták. A 
lengyel vezetés saját maga is helytelenítette ezt, a pártszervezetek pedig határozatok 
tucatjaiban fejezték ki egyet nem értésüket. A felerősödött tiltakozás nyomán publikációs 
hullám öntötte el a központi és a vidéki sajtót (a Lengyel Rádióban is több adás 
foglalkozott ekkor a magyar forradalom eseményeivel), egymás után jelentek meg 
azoknak a lengyel szemtanú-újságíróknak a visszaemlékezései, akik a forradalom idején 
Magyarországon tartózkodtak. Közülük is kiemelkedik Hanna Adamieckának, a Sztandar 
Mlodych című napilapban folytatásokban megjelent naplója, vagy Wiktor Woroszylski 
szintén többrészes beszámolója a Nowa Kultúra című hetilap hasábjain -  igaz, a cenzúra
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a november 4. utánról szóló részt már nem engedte lehozni. Ellenben Marian Bielicki 
naplóját egészében, három részben leközölte a Poprostu című hetilap, amely egyébként 
szerkesztőségi cikkében nyíltan is elítélte a második szovjet beavatkozást Ma
gyarországon.26 Ráadásul ebben az időszakban került sor a Lengyel írószövetség és 
Újságírószövetség viharos körülmények között lezajlott kongresszusára, és mind a két 
intézmény hitet tett a magyar forradalom mellett. Sőt, a két szövetség közös küldöttsége 
felkereste Gomufkát, hogy Déry Tibor és társai számára a lengyelországi menedékjogot 
megszerezze, eredménytelenül.27

A pártvezetés december első hetének végén tudott csak gátat szabni a magyarok 
melletti szolidaritás ilyen megnyilvánulásainak: a cenzúra elkobozta a már nyomdában 
lévő cikkeket, és nem engedte tovább a „magyar” publikációkat. Gomufka éppen 
ekkoriban alakította ki a követendő irányvonalat a sajtó számára, amit -  saját érdekében 
-  már csak azért is meg kellett tennie, mert a kommunista testvérpártok szinte állandó 
jelleggel felrótták a LEMP-nck a lengyel sajtóban megjelenő írások és vélemények 
„revizionista” szemléletét, amelyet ráadásul gyakorta azonosítottak a hivatalos lengyel 
állásponttal. Gomulka eleinte békülékenyebb hangot ütött meg az újságírókkal szemben, 
és saját maga igyekezett jobb belátásra bírni őket. Elmondta nekik: tekintettel az ország 
jelenlegi gazdasági és politikai állapotára, Lengyelország a mostani nemzetközi 
helyzetben nem engedheti meg magának, hogy olyan lényeges kérdésben, mint például 
a magyar, szembehelyezkedjen a Szovjetunióval. Arra hívta fel az újságírók figyelmét, 
hogy tanúsítsanak önmérsékletet, mivel vannak dolgok -  s ilyen a magyar kérdés is -, 
amikor nem lehet mindent megírni és elmondani.2K

Mindezek a meggyőzési kísérletek jórészt hatástalanok maradtak, így a pártvezetés 
a cenzúra teljes megszigorításával, s amint erről szó volt, a Budapestről visszaérkezett 
lengyel újságírók különböző gyárakban, üzemekben és klubokban tartott hiteles 
beszámolóinak adminisztratív eszközökkel való megakadályozásával válaszolt. Majd 
amikor nyilvánvaló lett, hogy az újságírók egy része egyáltalán nem hajlandó öncenzúrát 
magára vállalni, a központi pártlap, a Trybuna Ludu élén történt személycserével 1957 
januárjában kezdetét vette a teljes „rendcsinálás”, amely az év októberében éppen a Po 
prostu betiltásával tetőzött.

Mindezzel egyidejűleg megindult az elbocsátások sorozata a rádiónál is. Ekkor kellett 
azonnali hatállyal távoznia posztjáról Emanuel Planernek, a Lengyel Rádió Tájékoztató 
Osztálya vezetőjének, aki felülbírálta a cenzor tiltó határozatát, és így 1956 decemberében 
elhangozhatott egy megrendítő erejű, hatrészes helyszíni beszámoló a november 4. 
utáni Magyarországról. Maga Gomufka követelte, mégpedig tajtékozva, Planer ha
ladéktalan leváltását.29

*

A lengyel társadalom emlékezetében mindvégig élő maradt a magyar forradalom. 
1981-ben, a huszonötödik évforduló kapcsán az akkor éppen „féllegális” második 
nyilvánosságban, több könyv és publikáció látott napvilágot erről a témáról. 1986-ban 
pedig tíznél több lengyel nyelvű „földalatti” kiadvány jelent meg, és a Varsó melletti 
Podkowa Lesnában, az ottani templomban helyezték el a térség első 1956-os emlékét, 
egy Kossuth-címerrel díszített kétnyelvű gránittáblát ezzel a felirattal: ,y4z elesettek és 
a meggyilkoltak emlékére a forradalom 30. évfordulóján.”
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Csombor Erzsébet

A lengyelekre vonatkozó iratok 
a magyarországi levéltárakban, 19-20. század

A tanulmány szűkre szabott keretei nem nyújtanak lehetőséget arra, hogy a lengyel
magyar politikai, gazdasági, kulturális és egyházi kapcsolatok, és a Magyarországra 
érkezett és itt is maradt lengyelek fordulatokban gazdag 19-20. századi történetének 
árnyalt megrajzolásához szükséges forrásanyag széleskörű, teljességre törekvő 
bemutatására vállalkozzunk. Másrészt a lengyelek magyarországi életének, meg
maradásuknak és asszimilációjuknak a feldolgozása még nem tekint nagy múltra, a 
kutatómunka csak az utóbbi néhány évtized során indult el e tárgyban. A vidéki köz- és 
magánlevéltárakban a raktárak mélyén elfekvő iratok nagy része még várja felfedezőjét. 
Ezért csupán arra szorítkozunk, hogy röviden felvázoljuk a legfontosabb magyar 
közgyűjteményekben található levéltárakat, fondokat, amelyekben nagy mennyiségben 
fordulnak elő 1800-1945 között keletkezett lengyel vonatkozású iratok.

A 19. századi lengyel történelem az ország felosztása elleni és a függetlenség 
visszaszerzése érdekében vívott nemzeti felkelések története. A levéltári anyagok közül 
ezért elsősorban az 1831. és 1863. évi lengyel felkelés magyar visszhangjával és az I. 
világháború alatt a lengyel kérdésben elfoglalt magyar állásponttal foglalkozunk. A két 
világháború közötti időszakban a kapcsolatok fenntartásában fontos szerep jutott a civil 
szerveződéseknek. A II. világháború pedig különösen kiemelkedő időszak a két nép 
barátságában.

Az Országos Levéltárban a magyar királyi udvari kamarai levéltár mellett a magyar 
királyi udvari kancellária és a magyar királyi helytartótanács levéltárai azok, amelyek 
aránylag hosszú időre kiterjedően tartalmaznak ismertetésünk szempontjából figyelembe 
vehető iratanyagot. Az 1936-ban megjelent Magyarország és Lengyelország című 
kötetben olvashatunk erről ismertetéseket kiváló szerzők tollából, de az azóta eltelt 
időszakban -  a II. világháború és az 1956-os forradalom idején is -  komoly iratpusztulás 
következett be, ezért bemutatásuktól itt sem tekinthetünk el.1

A magyar udvari kancellária (A szekció)2 1529-1848 között, egy rövid időszaktól 
eltekintve, Bécsben működött. A Habsburg uralkodók alatt belügyi vonatkozásban a 
legfőbb magyar kormányhatóság szerepét töltötte be.

A magyar királyi helytartótanácsot (C szekció) 1724-ben állították fel Pozsonyban, 
ahonnan II. József idején telepítették át Budára. Az uralkodó és a nevében eljáró magyar 
udvari kancellária közigazgatási és rendészeti ügyekben hozott rendeletéit hajtotta végre. 
A helytartótanács foglalkozott a 18. század folyamán kialakuló szakigazgatási 
ágazatokkal, pl. ipar, kereskedelem, hadellátás, közlekedés stb. is.

A kancellária és a helytartótanács levéltáraiban a lengyel tárgyú anyag túlnyomóan 
a két kormányszerv államrendészeti és állambiztonsági feladatkörével és működésével 
függ össze, és annak eredményeként jött létre. Az akták a határügyekre, a határrendészeti 
rendszabályokra, az elzálogosított szepesi városok megszállása és visszacsatolása 
alkalmából foganatosított intézkedésekre, a 18. sz. végétől kezdve pedig a lengyel
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menekültekre és ellenőrzésükre vonatkoznak. A lengyel-m agyar kapcsolatok 
szempontjából értékes iratok tájékoztatnak a magyar társadalom egyre szélesebb körben 
tapasztalható rokonszenvéről a menekültek iránt.

Ezekben a levéltárakban találhatók a Bécs által elrendelt intézkedések iratai is, amely 
intézkedések a lengyelbarát magyar mozgalmak elfojtására irányultak. Az 1724-1848 
között kiadott királyi rendeleteket tartalmazó irategyüttes (C 13 törzsszám) kiemelkedő 
jelentőségű forrás.

A „Magyar kincstári levéltárak” címszó alatt (E szekció) négy levéltárat találunk: 1. 
Magyar (Pozsonyi) Kamarai Levéltár (1517-1848). Feladata a királyi kincstár 
birtokainak, rendes és rendkívüli jövedelmeinek a kezelése, igazgatása és ellenőrzése 
volt. Az 1805-1848 közötti időszak anyagát nagyon megselejtezték. 2. A Magyar Kamara 
Archívuma (1236-1848) sokrétű, gazdag iratanyagot őriz a kincstári birtokjogokra, 
azok felkutatására vonatkozóan. Értékes családi levéltárak is találhatók az anyagban 
(pl. Thurzó, Rákóczi család). 3. A Szepesi Kamarai Levéltárnak (13. század-1813) az 
északkeleti területekre terjedt ki az illetékessége. 4. A „Levéltárat nem alkotó fondok 
és állagok” cím alatt a regéci, sárospataki, munkácsi, ungvári, diósgyőr-tokaji stb kincstári 
uradalmak töredékes iratanyaga van.

A 18. sz. közepén állították fel az 1723. évi XLV. törvénycikk alapján a mai Országos 
Levéltár jogelődjét, az Archívum Regnicolaret. A Regnicolaris Levéltár (N szekció) az 
ország szempontjából fontos, különböző iratképzők levéltárai között őrizte az 
országgyűlések és a kiküldött bizottságok iratait és a nádorok levéltárait is, amelyekben 
szintén van lengyel vonatkozású iratanyag. A Nádori Levéltár az 1554-1848 közötti 
időszakban működött nádorok és helytartók iratait tartalmazza. Leggazdagabb József 
főherceg, nádor (1795-1847) N 22-25 törzsszámok alatt őrzött iratanyaga, amely az 
1796-1844 közötti országgyűlésekről nyújt bőséges információt. Tartalmazza a 19. 
századi lengyelbarát mozgalmakra vonatkozó rendeletéit fogalmazványokban, s a bécsi 
kormánykörökkel e tárgyban folytatott levelezést is. Az Archívum Regni az 
országgyűlések, különféle kérdések vizsgálatára kiküldött országgyűlési bizottságok, 
békeszerződések, az országhatár rendezésével kapcsolatos ügyek iratait őrzi. Igen értékes 
a törvények és a törvényerejű rendeletek sorozata (N 45 törzsszám).

A magyar országgyűléseken elhangzott lengyelbarát felszólalások, a megyéknek a 
lengyelek érdekében az országgyűléshez intézett felirataival együtt vaskos kötetet 
tennének ki. A hatóságok irataiban találunk arra is utalást, hogy Lengyelország első 
felosztása alkalmával az Ausztriához került területeket 1790-ben a magyarok és a 
lengyelek közös óhajjal Magyarországhoz szerették volna csatolni, bízva abban, hogy 
közös erővel hatékonyabban szállhatnak szembe az udvar abszolutisztikus törekvéseivel. 
Galicia csatolására a későbbi országgyűléseken is visszatértek a magyar rendek. Az 
1802. évi országgyűlés azt kérte, hogy a magyar és lengyel terület között töröljék el a 
harmincadvám szedését, sőt megfogalmazódott az a kérés is, hogy Galícia szavazati 
joggal vehessen részt a magyar országgyűlésben.3

1831-ben, a lengyel felkelés kitörésekor nem ülésezett a magyar országgyűlés. Az 
osztrák kormány a lengyel felkeléssel kapcsolatban semleges álláspontot foglalt el -  
semmiképpen nem akarta kockára tenni a galíciai területeit, és nem akarta kockáztatni 
az összeütközést a cári Oroszországgal. Másrészt herceg Lobkowitz galíciai helytartó 
első jelentései felvetették a felkelés kiterjedésének a lehetőségét -  Galícia lengyel 
lakossága ugyanis követelni kezdte a kongresszusi Lengyelországgal való egyesülést.
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Válaszként az osztrák kormány rendeletileg tiltotta meg a fegyverek kivitelét 
Lengyelországba és a krakkói szabad államba. Ebbe beletartoztak a kaszák és a csákányok, 
sőt a tilalmat utóbb kiterjesztették a salétromra és a lovakra is. Elrendelték a lengyel 
területekről érkezők szigorú figyelését, ellenőrzését is. A hivatalos politika kö
vetkezményeként és a jó kapcsolatok és a közös érdek miatt, a magyar nemesség és 
polgárság társadalmi úton adott kifejezést rokonszenvének. Különösen felkarolták a 
lengyel sebesültek ügyét a felvidéki mágnások, akiknek a kastélyaiban nagy mennyiségű 
tépést készítettek és sok vászonneműt gyűjtöttek. Borral és pénzadománnyal is segítették 
a felkelőket. „Ebben a munkában tevékenyen vettek részt Késmárk, Eperjes, és Kassa 
polgárai. A kassai >>Az asszonyi nevelésnek szánt közintézet<< több muzsika és énekkedvelő 
által 1831. március 29-én hangversenyt rendezett és a befolyt elég tekintélyes összeget 
(1200 forint) a lengyel sebesültek javára adományozta. A hatóságok a főispánokat 
utasították, hogy nyomozzák ki, kik a gyűjtés irányítói és jelentsék a neveket, sőt hassanak 
oda, hogy a gyűjtéseket állítsák le. Elrendelték, hogy az útlevél nélkül magyar területeken 
tartózkodó lengyeleket toloncolják ki. "

A rendelkezéseknek azonban jelentős eredménye, hatása nem volt. A lengyelbarát 
közhangulat egyre szélesebb körben terjedt, és elérte a felvidéki megyék után az ország 
más vármegyéit is. Jellemzőnek mondható Perczel Mór esete. „A Pesten állomásozó 5. 
tábori tüzérezred Egles nevű tüzére jelentette, hogy Perczel Mór megpróbálta őt és hat 
társát rábeszélni, hogy hagyják el ezrediiket és álljanak a lengyel felkelők seregébe. 
Perczelt elfogták és lévén nemesember, ügyét a Pest vármegyei törvényszék elé utalták. 
A vármegyei közgyűlés és a sedria Perczel mellett foglalt állást, amiben komoly szerepet 
játszott bizonyos báró Wesselényi Miklós felszólalása is. Az ijjút felmentették, sőt a 
közgyűlési terembe vitték, ahol hatalmas ünneplésben részesítették. ”4

A  magyar rendek felléptek akkor is, amikor híre ment, hogy az oroszok győzelmesen 
nyomulnak előre, és ez a felkelés bukásával fenyeget. Bars megye 1831. május 4-i 
közgyűlésén Balogh János országgyűlési követ azt indítványozta, hogy intézzenek feliratot 
a királyhoz, hogy az országgyűlést hívja össze. Indítványa szerint az országgyűlés legfőbb 
feladata az lesz, hogy döntsön a lengyelek megsegítése tárgyában. Addig is engedjék 
meg a fegyverek és az élelmiszer szabad kivitelét Lengyelországba -  indítványozta.

Bár az udvar mindent megtett azért, hogy a megyékhez ne jusson el Bars vármegye 
e tárgyú körlevele, ez nem járt maradéktalan sikerrel. Végül 30 vármegye csatlakozott 
Bars vármegye feliratához. Az eset híre lengyel területre is eljutott. A lengyel 
országgyűlés 1831. június 25-én úgy döntött, hogy a lengyel nemzet mondjon nyilvános 
köszönetét a magyar törvényhatóságoknak az értékes erkölcsi támogatásukért. Az irat 
megemlíti, hogy Európában a magyar nemzet volt az egyetlen, amely nyíltan szót 
emelt a lengyelek ügye mellett.

Az orosz seregek győzelmei és a lengyel ügy bukása újból felkorbácsolta a lengyelbarát 
érzelmeket. Bár köztudomású volt, hogy Ferenc király és udvara a magyar megyék 
feliratait válasz nélkül hagyja, most újból több megye intézett a lengyelek érdekében 
feliratot a királyhoz. A vármegyék tájékoztatták egymást a lengyelek védelmében írt 
felirataikról, amelyeket a közgyűlési jegyzőkönyvekben olvashatunk.5

Az 1832. évi országgyűlés meleg rokonszenvvel karolta fel az elbukott lengyel 
nemzet ügyét. A szónokok, közöttük Deák Ferenc, beszédeikben sürgették, hogy „letiport 
szomszédunk elnyomott polgári szabadsága visszaállíttassék.”

A lengyel menekültek, akik Varsó elfoglalása óta mind nagyobb tömegben lépték át
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a magyar határt, meleg fogadtatásra találtak. Pénzzel, ruhával, fehérneművel segélyezték 
őket, gyűjtéseket, mulatságokat rendeztek a javukra, álláshoz juttatták őket, sőt 
segítségükre voltak abban is, hogy külföldre jussanak. Metternich herceg nagy 
megütközéssel említette Reviczky magyar főkancellárhoz írt egyik levelében, hogy az 
efféle üzelmekben a magyar főurak járnak elől rossz példával.

Általában megállapítható, hogy a magyar közigazgatás és a kormány hírszerző 
szervezete a lengyel emigráció ügyében jól m űködött. A lengyelek ügyében 
tevékenykedők érezhették, hogy rendőri megfigyelés alatt állnak, és lassan visszavonultak, 
de addigra a lengyelek száma is jelentősen megcsappant. A július 14-i rendelet alapján 
két hónapon belül valamennyi menekültnek el kellett hagynia az ország területét, azok 
számára pedig, akik nem engedelmeskednének, a kitoloncolást helyezték kilátásba. 1832 
októberében már csak aTrencsén megyei fürdőkben tartózkodó 138 menekültről szólnak 
a dokumentumok.

Az 1848/49-es forradalom és szabadságharc küzdelmeiben résztvevő lengyel légió 
és vezetőinek tevékenységéről a miniszterelnökség, a honvédelmi bizottmány, a 
kormányzóság és a honvédelmi minisztérium irattárai nyújtják a leggazdagabb anyagot/’

A korábban a Magyar Nemzeti Múzeumi Levéltár gyűjteményébe tartozó magyar 
emigrációs gyűjtemények Kossuth és a magyar emigránsok lengyel kapcsolataira 
vonatkozó iratokat is tartalmaznak.7

A függetlenség kivívása és az orosz iga lerázása érdekében 1863-ban ismét kitört a 
felkelés. Sok magyar küzdött a cári uralom ellen a lengyel felkelők soraiban, köztük 
Türr tábornok, Herman Ottó és mások. A lengyelek megsegítése érdekében Kossuth is 
felhívást intézett a Galíciában állomásozó magyar alakulatokhoz, amelyek valóban 
igyekeztek kedvezni a lehetőségek szerint a lengyeleknek. Az orosz halárhoz közel 
fekvő helyőrségek magyar huszárjai például ellátták a felkelőket minden szükségessel, 
és ha kellett, átsegítették őket a határon is. És ha átjutottak a határokon, akkor a magyar 
társadalom épp olyan rokonszenvvel fogadta őket, mint 1831-ben. A Schmerling- 
korszakban mindenki értette mit jelent egy vesztes forradalom, mit jelent a szabadság, 
és a függetlenség elvesztése.

A felkelés leverése utáni évek magyar országgyűlésein újra és újra előkerült a lengyelek 
ügye. 1880-ban Heves vármegye feliratban kérte a képviselőházat, hogy a külügyekre 
gyakorolt törvényes befolyását Lengyelországnak az orosz hatalom alóli felszabadítására 
fordítsa. A feliratot, melyet Győr megye is támogatott, a képviselőház 1880. december 
4-i ülésén tárgyalta. Szederkényi Nándor egri képviselő Sobieski János király 1683-as 
hőstetteire hivatkozva kifejtette, hogy „ha van valaki, akit hálára kötelez Lengyelország 
sorsa, az Bécs”, továbbá kifejtette, hogy „a magyar nemzet rokonszenve, a magyar 
nemzet áldozatkészsége, Lengyelországért mindig igénybe vehető”/

Az első világháború alatt tartott magyar országgyűlések visszatérő témája volt 
Lengyelország helyreállításának a kérdése. Ebben az ügyben kormánypárti és ellenzéki 
egyaránt egyetértett és síkraszállt a lengyel területek egyesítése és a lengyelek 
szabadságának biztosítása mellett. Az 1916-ban létrehozott, német-osztrák irányítással 
működő Lengyelországgal kapcsolatban ellenvetéseiknek adtak hangot. A történeti 
Magyarország parlamentjében 1918. július 19-én gróf Andrássy Gyula foglalkozott 
utoljára a lengyel kérdéssel. Álláspontja szerint „az egyetlen helyes megoldás úgy Európa, 
mint a monarchia és a lengyel nemzet szempontjából az a megoldás, mely Lengyelországot 
Galíciával egyesíti, és így kapcsolatba juttatja a monarchiával/
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A sors fintora, hogy az első világháborút követően Magyarország jutott hasonló 
sorsra, és szenvedett cl nagymértékű terület elcsatolást, míg Lengyelország újjászületett.

Az első világháborút követő időszak kormányzati gyűjteményeiben továbbra is 
találhatók témánkra vonatkozóan is iratok, így főleg az országgyűlés, a külügy
minisztérium és a belügyminisztérium levéltárai tartalmaznak érdekes dokumentumokat 
a lengyel-magyar kapcsolatokra vonatkozóan."1 Az országgyűlés anyagai között érdemes 
figyelemmel kísérni 1939-1944 között a lengyelbarát felszólalások mellett, a lengyel 
menekültekkel való barátságos bánásmód ellen felszólaló nyilas képviselők beszédeit 
is.

Az önálló magyar külügyminisztériumot 1918-ban szervezték meg. Iratanyaga a II. 
világháború idején komoly károkat szenvedett. A Politikai osztály általános és rezervált 
iratai (K 63-64) és a Sajtó- és kulturális osztály (K 66) mellett érdemes átnézni a 
Gazdaságpolitikai osztály (K 69) iratait is. Képet kaphatunk az iratokból a magyar 
diplomácia kiépítéséről, a kormány külpolitikai elképzeléseiről és akcióiról, 
Magyarország és más országok, így Lengyelország viszonyának alakulásáról. A Politikai 
osztály feladata volt a magyar külpolitika gyakorlati végrehajtása. A Gazdaságpolitikai 
osztály intézte és szervezte a magyar cégek külkereskedelmét, külkereskedelmi 
propagandát folytatott, közreműködött a nemzetközi vásárok, az idegenforgalom és az 
érdekképviseletek szervezésében. A két világháború közötti időszakban a Kü- 
lügyminisztériumi levéltár kulturális és politikai osztályának dokumentumai között a 
lengyel-magyar baráti társaságok történetére vonatkozóan találunk értékes iratokat.

A baráti társaságok története szoros összefüggésben van M agyarország és 
Lengyelország két világháború között követett külpolitikai irányvonalával. A két baráti 
ország az első világháborút követő rendezéssel egymással ellentétes oldalra került. 
Lengyelország az európai status quo fenntartásában, míg Magyarország a revízióban 
volt érdekelt. A 30-as évekig a társadalmi szervezetek tevékenysége pótolta a hiányzó, 
felső szintű, hivatalos szerződésekkel biztosított együttműködést, és fenntartotta, ápolta 
a hagyományos barátságot.

Magyarországon működött a Magyar-Lengyel Egyesület; 1920 februárjában 
újjászervezték Lengyelország Barátainak Egyesületét; 1927-ben a Magyar Nemzeti 
Szövetség Tomcsányi János elnökletével megalakította magyar-lengyel szekcióját, de 
működött lengyel szakosztály a Turáni Vadászok Egyesületében, a MEFHOSZ-ban is, 
stb. Vezetőik általában legitimisták voltak. 1929-ben alakult meg a Magyar Mickiewicz 
Társaság, melynek tevékenysége elsősorban kulturális kérdéseket érintett. A Magyar- 
Lengyel Szövetség -  amelyet 1932-ben hoztak létre Klebelsberg Kunó elnöklete alatt -  
valamennyi magyarországi lengyelbarát egyesületet egyesítette. A Szövetség 
tevékenységei közé tartozott például 1933. január 17-én a Zeneművészeti Főiskolán a 
Chopin-hangverseny megszervezése. Ez év szeptemberében Báthory- és Sobieski- 
ünnepségek zajlottak a két országban. Ebből az alkalomból Kállay földművelésügyi 
miniszter vezetésével küldöttség utazott Varsóba, ahol a delegátusokat Pilsudski marsall 
is fogadta. Budapestre is érkezett kb. 180 főnyi lengyel küldöttség. Az ünnepségeket a 
magyarok igyekeztek kisantant-ellenes megmozdulássá tenni, de a lengyelek kitértek 
az aktuálpolitikai kérdések elől.

A Magyar-Lengyel Egyesület számos, a barátságot erősítő, a hagyományok ápolását 
elősegítő emlékmű létrejöttének kezdeményezője, megvalósításának motorja volt. 
Kezdeményezéseik a helyi társadalomban és a városi és megyei vezetőkben támogatókra
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találtak. így valósult meg az 1526. augusztus 29-én Gnojinszki Livhard kapitány vezetése 
alatt II. Lajos király hadseregében a török ellen harcoló, hősi halált halt lengyel vitézek 
emlékműve Mohácson. A Baranya Megyei Levéltárban Borsy Károly helytörténész 
kutató hagyatékában található erre vonatkozó anyag. Esztergomban 1933-ban, a török 
uralom alóli felszabadulás 250. évfordulóján avatták fel a Sobieski-emlékoszlopot, 
amelynek felállítását szintén az egyesület kezdeményezte, és amely a város és a megye 
hatékony közreműködésével valósult meg. Esztergom város polgármesteri irataiban 
(V/2) olvasható a megvalósulás története és az ünnepség leírása."

A kapcsolatok felélénkülését különösen 1934-től, a lengyel-ném et viszony 
rendezésétől figyelhetjük meg. Tavasszal a lengyelországi társaságok élete szintén 
felpezsdült, és újak is alakultak. 1934. május 5-én megalakult Katowicében a Lengyel- 
Magyar Egyesület, melynek Katowice minden számottevő tényezője tagja lett. A 
megalakulás okát a Kánya Kálmán külügyminiszternek jelentést tevő Matuska követ a 
cseh-lengyel viszony kiéleződésében és a gödöllői cserkész jamboree sikerében látta.

1934 októberében került sor Gömbös Gyula lengyelországi útjára a marseille-i 
merénylet után. Az adott helyzetben Lengyelország nem javasolt többet a szellemi 
együttműködést előmozdító egyezmény megkötésénél, és a varsói találkozó ezt nem is 
lépte túl. A két ország képviselői 1934. október 21-én írták alá a kulturális egyezményt. 
Az egyezmény a történelmi kutatások elősegítését, egyetemi tanárok és diákok cseréjének 
megkönnyítését, irodalmi és tudományos művek lefordításának elősegítését irányozta 
elő. Eredményeként alakult meg a budapesti Lengyel Intézet. A kulturális egyezmény 
akkor is működött a gyakorlatban, amikor Varsóban a románbarát irányzat került előtérbe. 
A kulturális kapcsolatokra és az egyesületekre vonatkozó iratanyagot a kutató a Vallás- 
és Közoktatási Minisztérium levéltárában is keresheti, de sajnos az anyag nagy károkat 
szenvedett az 1956-os tűzvészben. Többek között a külföldi kulturális kapcsolatokra 
vonatkozó iratok (K 639) jelentős része is megsemmisült. Az 1922-1949 közötti Országos 
Magyar Gyűjteményegyetem, amely utóbb Magyar Nemzeti Múzeum néven működött, 
a nagy közgyűjteményeket tömörítette egy szervezetbe. Iratanyagában a külföldi magyar 
intézetekre és az ösztöndíj-politikára vonatkozó adatok is találhatók (K 726, K 727).

A két világháború között a két ország kereskedelmi egyezmények sorát kötötte meg 
egymással. A Kereskedelemügyi minisztériumi és a Kereskedelem- és Közlekedésügyi 
minisztériumi levéltár anyagainak csak töredéke maradt meg, de érdeklődésre tarthat 
számot a Nemzetközi Kereskedelmi Kamara Magyar Nemzeti Bizottságának (K 237) 
iratanyaga. A külföldi tárgyalásokra kiküldött bizottságok iratanyaga, a miniszterek, 
államtitkárok feljegyzései és félhivatalos levelezése a Pénzügyminisztériumi levéltárban 
megtalálható, ezek értékes információkat tartalmazhatnak a kutatók számára.

1937-re kiderült, hogy Csehszlovákiát a nyugati nagyhatalmak fel fogják áldozni 
Németországnak. Ezért Varsóban nem láttak akadályt a magyarbarátság előtérbe 
helyezése előtt. 1938. február 5-e és 9-e között Horthy Miklós, Darányi és Kánya 
Kálmán Lengyelországba látogattak abból a célból, hogy közös állásfoglalást dolgozzanak 
ki Csehszlovákia felosztásának esetére. Megállapodásuk értelmében Lengyelországnak 
a tescheni Szilézia és kisebb stratégiai határkiigazítások jutottak, míg Magyarország 
Kárpátaljára formált igényt. Természetesen mindkét országban tudták, hogy területi 
igényeik megvalósítása Németországtól függ. Az aktuális diplomáciai kérdésekkel 
kapcsolatos állásfoglalásokról a varsói magyar követség (1923-1939) és a lembergi 
magyar konzulátus (1926-1939) anyagaiban is érdemes kutatásokat folytatni.12
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1939. szeptember végétől egyre nagyobb számban lépték át a közös határt a német 
és az orosz előrenyomulás elől menekülő polgári személyek és katonák. A lengyel 
polgári menekültek ügyeit a Belügyminisztérium IX. szegényellátási és szociális 
osztályához utalták. Ezért elsősorban itt található bőséges anyag a polgári menekültek 
ügyeire vonatkozóan.

A katonai menekültek ügyeinek intézésére a Honvédelmi Minisztérium keretében 
megszervezték a 21. osztályt. Iratanyagát a Hadtörténelmi Levéltár őrzi. Sajnálattal 
kell megállapítanunk, hogy egyik minisztérium anyaga sem teljes. A Belügyminisztérium 
esetében ennek a sokszor és sokat selejtező irattárosok is okozói.

A nagy tömegű menekült elhelyezésére táborokat alakítottak ki az ország egész 
területén. 1939 őszén összesen 141 katonai és 114 polgári tábort állítottak fel. A civilek 
életét, ellátásukat a lakhelyükül szolgáló települések közigazgatási szervein keresztül 
szervezték meg. Miután a menekültkérdést hivatalosan szociális kérdésként kezelték, a 
városok esetében elsősorban a polgármesteri hivatalok szociális ügyosztályain találhatók 
a menekültek segélyezésével, nyilvántartásukkal, elhelyezésükkel kapcsolatos ügyiratok. 
Másrészt a polgármesteri anyagokban is eredményes a feltáró munka. Jó példa erre 
Esztergom, amelynek polgármestere, Etter Jenő maga is részt vett a lengyel katonakorúak 
külföldre juttatásában, és személye védelmet jelentett a városban elhelyezett menekültek 
számára. A községekben otthonra talált lengyelekről a járási főszolgabírói, szolgabírói 
iratok nyújtanak tájékoztatást. A vármegyei dokumentumok közül elsősorban az alispáni 
anyagokban találhatók lengyelekre vonatkozó iratok, körrendeletek, körözvények, 
jelentések, stb. A katonákat internáló táborokban helyezték el. Bár ezeknek az ügyei a 
hadtestparancsnokságokhoz tartoztak, illetve közvetlenül a Honvédelmi Minisztérium 
21. osztályához és az ún. Lengyel Katonai Képviselethez, a közigazgatási iratanyagban 
rájuk vonatkozó információk is találhatók. Magyarország számos településén működtek 
lengyel menekülttáborok a II. világháború idején. Az ezek életére, tevékenységére 
vonatkozó iratokat néhány esetben már feldolgozták, így Esztergom, Eger, Balatonboglár 
stb. lengyeljeinek történetét már kézbe veheti az érdeklődő.13

Az eddig felsorolt levéltárak igen értékes és terjedelemre is tekintélyes anyagot 
tartalmaznak a 19-20. századi lengyel ügyekre vonatkozóan. Érdemes azonban 
megemlíteni a megyei és városi levéltárak, valamint a magánlevéltárak anyagait is, 
annál is inkább, mert ezekben csak elvétve és csak egy-egy résztémára vonatkozóan 
folyt kutatómunka.

Nagyon röviden utalnom kell a Szlovákiához került felvidéki vármegyék 
iratanyagaira is. A Poprádi levéltárban van Késmárk (1269-1922), Poprád (1308-1922), 
Szepesszombat (1407-1906) és Szepesbéla (1286-1922) magisztrátusi anyaga, amelyben 
lengyel vonatkozású iratok is találhatók. A Biccsei Állami Levéltárban őrzik Árva 
megye iratanyagát (1584-1894, 1848-1922), amelyben határperek, magyar-lengyel 
légiókra vonatkozó iratok is vannak. A pozsonyi Szlovák Nemzeti Levéltárban is bizonnyal 
találhatók témánk szempontjából fontos iratok.14

A megyei levéltárakban a közgyűlési, főispáni, alispáni iratokban és a városi 
közigazgatási iratokban is érdemes kutatásokat végezni. Pl. Sopron, Miskolc, Sárospatak, 
Sátoraljaújhely és Debrecen levéltárait említhetjük, amelyekben a 16-17. századi lengyel
magyar kereskedelmi kapcsolatok történetére vonatkozólag találhatunk iratokat. Ilyen 
szempontból is fontosak a családi levéltárak, pl. a Batthyányi hercegeké Körmenden, a 
gróf Károlyi nemzetségé Budapesten, stb. -  a legnagyobb családi levéltári gyűjtemény
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a MOL-ban található. A családi levéltárakban sok elrejtett „kincset” is találhat a kutató, 
hiszen a jelentős nemesi családok tagjai a közigazgatásban is gyakran fontos szerepet 
töltöttek be. Nemegyszer a hivatali működésük alatt keletkezett dokumentumokat is a 
családi levéltárban helyezték el. Jó példa erre éppen Károlyi Sándor, akinek az iratai 
között a határt vizsgáló vegyesbizottság irataival is találkozhatunk, mert ő volt e bizottság 
elnöke. A Dunamelléki Református Egyházkerület Ráday Levéltárában a Ráday család 
levéltára (C/64) fondban, Ráday Pál diplomáciai levelezésében számos lengyel 
vonatkozású irat található, hiszen Ráday, mint Rákóczi kancelláriai igazgatója, a 
szabadságharc idején a belföldiek mellett foglalkozott a fejedelem nemzetközi 
kapcsolatainak intézésével is.

Meg kell említenünk a MÓL gazdasági szervek anyagait őrző főosztályát is, ahol a 
jelentős magyarországi bányák iratait őrzik. Másrészt a helyi levéltárakat is érdemes 
felkeresni, hiszen anyagaik között a központ iratanyagából hiányzó adatok fedezhetők 
fel. A Tatabányai Városi Levéltárba került Magyar Általános Kőszénbánya Rt fondjában 
a külföldi munkások összeírását tartalmazó nyilvántartások megőrizték a lengyel 
bányászok neveit is, és azt, hogy hol születtek, mikor érkeztek Magyarországra, milyen 
munkakörben dolgoztak, családi állapotukat, mikor vállaltak munkát, mikor léptek ki, 
hol laktak a bányatelepen, stb.

A 19. század végén robbanásszerűen fejlődő Budapestre is több ezer lengyel 
munkavállaló érkezett. Róluk is tájékoztatnak a Budapest magisztrátusi és a rendészeti 
szervek iratanyagában található dokumentumok. A legjelentősebb kolónia Kőbányán 
élt, itt épült a lengyel templom is. Az építés története és az építkezés lebonyolítására 
alakult Segítő Mária Templomépítő Egyesület tevékenységére, majd a Lengyel Ház 
építésére és az ott folyó életre a Budapest Főváros Levéltárában találunk iratokat. 
Ugyanakkor sajnálattal kell megállapítanunk, hogy sok iratot kiselejteztek, vagy más 
ok miatt semmisültek meg iratok az eltelt évek folyamán. A Budapesten élő lengyelek 
döntő többsége római katolikus vallású volt és az Esztergomi Főegyházmegyéhez, ezen 
belül a Pesti esperesi kerülethez tartozott. A Főegyházmegye területén élő lengyelek 
vallási életéről tájékoztatnak a Prímási Levéltárban őrzött Érseki Hivatali iratok, és -  
sajnos nagyon hiányosan -  a szintén itt őrzött Pesti esperesi kerületi iratok. A döntően 
a lembergi érsekség területéről érkezett lengyelek lelki gondozásáról is tárgyalt Józef 
Bilczewski érsek az 1907. évi magyarországi látogatása alkalmával Vaszary Kolos 
hercegprímással és Apponyi Albert vallás- és közoktatásügyi miniszterrel. A megegyezés 
értelmében 1908-ban érkezett Budapestre Danek Vince lengyel pap, aki haláláig végezte 
a lengyelek lelkigondozását. Az ő áldozatkész, lehetetlent nem ismerő munkájának 
köszönhető a lengyel templom felépítése. A Lengyel Házban folyó pezsgő kulturális 
élet, a vasárnapi iskola az itt szolgáló Erzsébet-apácák munkáját dicséri, akiknek a 
szolgálatát Serédi Jusztinián hercegprímás engedélyezte.15 Az egyházi levéltárak nagyobb 
részében, a fondjegyzékek alapján ítélve nem található lengyel vonatkozású anyag. 
Ugyanakkor, ha rendelkezünk információkkal más forrásból lengyelekkel kapcsolatos 
ügyekről, találhatunk iratokat ezekben a levéltárakban is. így a Győri Püspöki Levéltárban 
találjuk meg a választ arra a kényes kérdésre, hogy a harmincas évek elején miért nem 
engedték meg Danek Vince szolgálatát a tatabányai lengyelek körében. Mint oly sokszor, 
ebben az esetben is személyi kérdés húzódott meg a háttérben. A magyar plébános 
személyes sérelemként élte meg a lengyel pap megjelenését, és m inden követ
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megmozgatott azért, hogy megakadályozza kiutazásait. A személycsere után megoldódott 
ez a probléma.

Ismertetésünkben figyelemfelkeltő szándékkal mutattuk be a különböző levél
tártípusokban található lengyel vonatkozású anyagokat. Nem törekedhettünk teljességre, 
csupán arra szorítkoztunk, hogy -  bár a magyar-lengyel kapcsolatok történetének számos 
területét feldolgozták a történészek -  maradt szép számmal olyan téma és olyan levéltári 
anyag, amely még felfedezőjére vár.
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Székely György

Lengyelország keresztény hitre térése

A pogányság a törzsi Lengyelország földjén

A szlávság fontos és elterjedt istensége volt az egész világra látó, néző (lengyel) 
Swiatowit, (közszláv) Swiatowid, Swantewit. A Miodobory dombokról származó 
példányát a wolhyniai magaslatokról eredő Zbrucz folyóban találták, és 1851 óta 
Krakkóban őrzik. A 9-10. századra tehető az az 500 kg súlyú négyszög alapú bálvány
mészkőoszlop, amelyik négy arcú, tehát négy irányba néz, de egy kalap van a fején. 
Mind a négy alak teljes, de más-más testtartású. Kezei, lábai természetellenesen vékonyak, 
de az arcok realisztikusak. Az oszlop alsó részén is emberalakok vannak. Az egyik 
Swiatowit-alak oldalán rövid, kissé hajlott, avar típusú kard van, előre hajló 
szablyamarkolattal, alatta pedig kis ló. Különböző méretű párhuzamai mutatják, hogy 
ezek a szláv világban elterjedt motívumok. Apró tárgyként találták a négy arcú Swantewit 
istenséget Wollin leletei között, Szczecintől északra. Jóval távolabb, keletre, a podóliai 
Stawczanyban lelt kőbábuk különböző oldalain kürt, a ló, a szablya és egy nagy gyűrű 
látható. A négyarcú, egyfejű lény alatti négy kis alak keze összeér, alattuk pedig a felső 
régiókat nagyobb alakok tartják felemelt karral.

Az istenségek tisztelete, a bálványimádás egy-egy törzsi terület alkalmas 
központjaiban kultikus helyeket alakított ki. Sziléziában, Boroszlótól 40 km-re délre a 
legrégibb helyi kultusz a Gora Sl^za-n bontakozott ki, ennek lett keresztény neve a 
Sobótka (németül Zobten). Még Merseburgi Thietmar krónikája is felidézte, hogy egykor 
az átkozott pogányság (gentilitas) uralkodott ott, s a magas és nagy hegyről kapta a 
tartomány a nevét. (Posita est autem haec in pago Silensi, vocabulo hoc a quodam 
monte nirnis excelso et grandi olim sibi indító.) Erről a hegyről elő is került kőmedve. 
A Sleza hegyhez közeli Kosciuszko- és Radunia-hegy is pogány kultuszhely volt. A 
Boroszló felé eső Garncarsko-n hatalmas „kő baba” (kamienna baba) került elő. Az 
opolei ásatásokból is kerültek elő bálványfejek, valamint a házi szellemek tiszteletéhez 
szükséges medvefej, lovacska, kultikus fatárgyak és pogány áldozathoz való talpas 
faedény. Más törzsi területen, a Gniezno melletti Lednicá-n fából faragtak kecskefejű 
figurát. Még távolabb, a mazóviai Ptock középkori várudvara helyén pogány kultuszhely 
volt, ahol a feltárás áldozati tűz nyomait, hamut és állatcsontokat hozott napvilágra. A 
Visztula felső folyásánál élt viszlán törzsről írott források is megemlékeznek. Az óegyházi 
szláv nyelvű Konstantin és Method életrajz szól egy pogány fejedelemről, aki hatalmas 
volt, és zaklatta a keresztényeket. Nagy Alfréd angolszász király pedig Visleland országot 
említ. Ezeket a kutatás Krakkó környékére lokalizálta, és a Wawel dombjára pogány 
kultuszhelyet tételeznek fel. Ez forrásszerűen is megjelenik a Liber Beneficiorum-bdn 
Szt. Félix és Adaukt praebendája leírásában (in area Cracoviensi sita prisco et veteri 
more ex lapide fabricatam, idolis quondam dicatam). A történet- és a nyelvtudomány 
sokat foglalkozik egy, a forrásokban emlegetett törzzsel: a 9. századi Bajor Geográfus
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említi a Lendizi, Bíborbanszületett Konsztantinosz pedig a Lendzeninoi törzset. Al- 
Maszúdí pedig Landzaneh néven nevezi őket. Ezt, mint lengyel törzset (L^dzianie) 
jobbára Sandomierztől északra, északkeletre, mások pedig a Bug folyó tájékán helyezik 
el. Érintkezésük az akkori szomszédsággal csapódott le a litván lenkai és a magyar 
lengyel névalakban. Ezekhez kapcsolódik a Sandomierz vidéki Lysa Gora hegység 
oldalán volt pogány kultuszhely kőfalmaradványa a 8-9. századból.1

I. Mieszko, keresztény fejedelem

A 10. századtól számíthatjuk azt az átmenetet, amely állami szerkezetet alakított ki 
a törzsek integrációjával. Az utóbbiakat emlegetik azonban még a források: a polánok 
a Varta és Odera táján, a slezánok a Neisse és Odera találkozásától délre, a viszlánok a 
Visztula felső folyása és a Dunajec összefolyása szögében. Majd a 10. század második 
felében említik a licikavici csoportot, törzstöredéket. (A licikavici név Widukindnál 
Mieszko alattvalóit jelöli). A Lendizi, Lendzanenoi törzsek is alkotóelemei a későbbi 
lengyel népnek. A Bíborbanszületett Konsztantinosz császár a mai Dél-Lengyelország, 
illetve Galícia területére helyezte a fehér horvátokat. A Yosifon nevű, héber nyelvű 10. 
századi forrás, amelynek szerzője Ottó korabeli itáliai zsidó író, szintén tud ezekről 
mint Karvati, a talán ljachokat fedő Lwwmn és a Krakar törzsekről. A törzsek kereteiben 
kezdtek a helyi urak kiemelkedni. A nagy-lengyelországi Poznan környéki Splawie 
leletei, köztük egy üres lábon álló kis kerámiaserleg, amelynek keletkezését 900 és 940 
közé helyezik, a vár falrészének épületében került elő. Az ilyen előkelőknek már lehettek 
szolgává tett hadifoglyai és elszegényedett szabadjai. Államalkotóvá az a folyamat vált, 
hogy a polán törzs a szomszéd törzseket szövetségbe vonta. Mindez akkor érett be, 
amikor 962-ben újjászerveződött a Német-római Császárság, és fokozódó figyelme a 
keleti szomszédok felé fordult.

így kerül a forrásokba Miseco vagy Misaca lengyel fejedelem, aki a vendek közé 
menekült Wichmann gróftól vereséget szenvedett, és inkább alávetette magát I. Gero 
szász keleti határgrófnak (aki a 937 és 965 közötti években uralkodott). Feltűnő, hogy 
a szász diadalról beszámoló Korvey-i Widukind már királynak tekinti őt. (Misacam, 
cuius potestatis erant Sclavi, qui dicuntur Licicaviki.) I. Mieszko állama területileg is 
terjeszkedett 963-ban, 967-ben és 992-ben. B efolyása kiterjedt a V isztula 
torkolatvidékére, az Odera és a Bug közti területekre. 965-ben felkereste az új országot 
a mórok lakta Pireneusi félszigetről Ibrahim ibn Jakub zsidó kereskedő, aki arab nyelvű 
beszámolót hagyott hátra: „Ami a Mska országát illeti, ez a legnagyobb szláv ország. 
Gazdag gabonában, húsban, mézben és legelőkben. És az adókat, amiket ő  begyűjt, 
bizánci mitkalékban fizetik, ezek emberei ellátására szolgálnak. Mindegyikük havonta 
ezeknek az érméknek meghatározott számát kapja. És van 3000 Dsrá-ja és ezek az ő 
harcosai és száz belőlük annyit ér, mint ez.er másokból. És ő ad ezeknek az embereknek 
ruhákat és lovakat, fegyvereket és amire nekik mindig szükségük van”. A részlet a 
druzsinára, katonai kíséretre (trustis dominica) vonatkozik. A többirányú forgalmi 
összeköttetésre fényt vet egy 965 előtti pénzelrejtés (Kobyle Pole), amelyben lotharingiai, 
kölni és bajor pénzek dirhemekkel keveredtek.

Az európai világba való beilleszkedéshez szükség volt a kereszténység felvételére, 
amit 965 körül határozhatott el a fejedelem. Ezt egyengette házassága a cseh Dobrava 
hercegnővel, ami kifejezte a polán és a cseh kormányzat szövetségét. Az új asszony jó
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keresztény volt (krónikás forrásban christianissima et benedicta). 966-ban a herceg 
felvette a keresztséget. Ez a mozzanat lett alapja a VI. Pál pápa által is megünnepelt 
lengyel katolikus millenniumnak 1966-ban. De a vallásváltás nem mentette meg az új 
államot a szomszédsági hűbérúri törekvésektől. Thietmar merseburgi püspök emlékezete 
szerint a szász Ostmark 965 és 993 közti őrgrótja, Hodo ilyen beállítottságú volt. 
Jelenlétében Mieszko meghajolva lépett be, s ha az felállt, nem mert ülve maradni. 
Ehhez képest emelkedés volt, amikor Widukind krónikaíró szerint Mieszko a „császár 
barátja” (amicus imperatoris) lett, ami a római kor óta a birodalomhoz államjogi 
szerződéssel kötött kapcsolatot jelentett, beleértve a szimbolikus adófizetést is. Robert 
S. Lopez olasz-amerikai történetíró találó megfogalmazása szerint Lengyelország ugyan 
sikeresen megvédte politikai és kulturális identitását, ha abszolút függetlenségét nem 
is. Ezt a felfogást hihetővé teszi, hogy 979-ben Mieszko sikeresen visszavert egy II. 
Ottó által vezetett német hadjáratot, és 986 óta kapcsolatokat létesített a birodalmat 
irányító kormányzattal. A csehekkel szemben 989-992 során Mieszko háborúval szerezte 
meg Sziléziát és Krakkót. Állama stabilitását fejedelmi erődök (castrum, castellum) 
építésével erősítette, amelyekkel plébániákat is védett. Ez vezetett a lengyel nyelvben a 
kastély és a templom szavak összefüggésére (kostel-kosciól). Kiemelkedett Poznan, 
ahol 0,3 hektár volt a belső vár területe, s a Dóm-sziget (Ostrów Tumski) vált a 
városmaggá. Még a 10. században 1,5 hektárra nőtt a castrum és suburbium területe. A 
favár földdel kitöltött hézagain át a keresztben lefektetett fákat horogszerű 
ágmaradványokkal támasztották meg. Fenékbélyeges fazekak és késpengék is voltak a 
leletek közt. Wislicában (Kis-Lengyelország) már a 10. században templom épült. Az 
államalakulás jele a lengyel pénzverés megkezdése (dénárok Misico névvel). A lengyel 
hadsereg fegyverzete a nyugati lovagihoz lett hasonló: egyenes, kétélű, vasmarkolatú 
kardokkal harcoltak. Az emancipálódást jelzi, hogy I. Mieszko leánya Swi^toslawa 
skandináv uralkodóhoz mehetett feleségül. Ezt az emelkedést növelte, hogy a lengyel 
uralkodó pápai fensőbbséget fogadott el 990-ben, mintegy Szent Péter vazallusa lett. 
XV. János pápának (985-996) vetette alá nagyra nőtt területű országát, székhelyét pedig 
Poznanból Gnieznoba helyezte át, ami sohasem állt német függésben. Ebben az időben 
már a szász Oda volt a lengyel uralkodó felesége, aki egy rejtélyes pápai szövegmásolatban 
mint Óta senatrix szerepel. Az univerzális hatalom alá helyezkedés az önállóság korabeli 
kifejezése volt. De nyugatról még mindig törzsi vezetésű államalakulatnak tekintették 
Lengyelországot. A fejedelem halála után működő Querfurti Bruno következetesen a 
polánok hercegének tetteire emlékezett (Polanis, clux eorum Misico; bellum cum 
Polonianis, dux eorum Misico). Mieszkot halálakor a poznani dómban temették el (992). 
Államépítő munkájának köszönhető, hogy a lengyel urak többsége már az államegység 
fenntartását akarta.2

Szent Adalbert és kultusza

A lengyel kereszténység és államfejlődés fontos eszmei tényezőjévé lett egy 
vértanúságot szenvedett térítő: Szt. Adalbert prágai püspök, a poroszok apostola, aki a 
lengyel birodalom második védőszentjévé lett. Cseh főnemesi családból (de taniprenobili 
coniugio sanda proles), a Slavnikok nemzetségéből született Vojtéch néven. A későbbi 
magdeburgi püspök, Adalbert lett a keresztapja és egyben névadója. Tanulmányait is 
Magdeburgban végezte. Dietmar prágai püspök utódaként 982-ben választották meg,
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de nem egyházi székhelyén, hanem a Premysl uralkodóház nemzetségi szállásán, Levy 
Hradecben. A püspökségbe II. Ottó császár a mainzi birodalmi gyűlésen, 983. február 
22-én iktatta be. Zarándokutakat tett Jeruzsálembe és Rómába, ahol még egyházmegyéje 
lakosságának megtéréséért is imádkoznia kellett. Rómában bencés szerzetes lett. Pápai 
utasításra kellett visszatérnie Prágába, ahol szomorú körülményeket talált, nemzetségét 
lemészárolták. Amikor III. Ottó császár a koronázására utazott (996), Rómában 
megismerkedett Adalberttel, aki mély benyomást tett rá. V. Gergely pápa missziós 
püspökké tette. Felső-Sziléziában Adalbert alapította az első templomot, Opole városában. 
Eljutott Pomerániába. Járt Gdanskban, amit már városnak láthatott (urbs Gyddanyzc). 
Az akkori tengerszint felett másfél méterre épült, sűrű lakosságú településen faházak 
álltak, a külvárosok kézművessége a borostyánkő megmunkálásával foglalkozott. 
Eletírásának változatai ezt már lengyel területnek nevezik (Regnum Polonie; ducis 
latissima regna). A poroszok közt térítve, 997. április 23-án érte a vértanúhalál. Tetemét 
súlyával egyenlő aranymennyiségért vásárolta meg a pogányoktól Boleslaw lengyel 
herceg, és Gnieznoba vitette. Szentté avatása igen gyorsan történt, talán még V. Gergely, 
talán már II. Szilveszter pápa uralkodásakor, mindenesetre 999 decembere előtt. Ünnepét 
olykor vértanúsága napján, Szt. György vértanú napja előtt, olykor azzal egy napon 
(április 24.) ülték meg. Már 999 decemberében elzarándokolt az ifjú III. Ottó császár a 
sírjához, ahol a vértanú karját, mint ereklyét ajánlották fel neki, a többi részét pedig 
itáliai és német templomok kapták meg. Eredeti gnieznoi sírja helyeit az 1480-as években 
Hans Brand készített késő gótikus síremléket: a szent püspök a vörös márvány szarkofág 
lapján főpapi díszben fekszik. (Jan Dlugosz Annaleseiben megjegyzi, hogy a márványt 
Budáról hozták -  valószínűleg a süttői bányából származik.) A sír oldaltöredékei más, 
régebbi kőből készültek. A Gnieznoban maradt ereklyéit a svéd háborúk után Piotr van 
den Rennen gdanski ötvös által 1662-ben készített ezüst koporsóban őrzik, amely 
egészen a második világháború utánig egy nagy barokk oltárkonstrukció része volt -  
ma csak ez az ereklyetartó található a főoltáron. Szellemi hagyatéka az európai 
civilizációhoz kapcsolta Kelet-Közép-Európát.3

Az egyház szervezeti kiépülése Lengyelországban

A törzsi területekből integrálódó lengyel állam a kereszténység felvételével lépett 
teljesen az európai államok és népek kora feudális világába. Vezetőinek igénye volt, 
hogy saját autonóm egyházi szervezet alakuljon ki, amely közvetlenül Rómától függ, 
és nincs alávetve a császárság főpapi székeinek. De még a pápaság szemében sem alakult 
ki egy egységes lengyel feudális nemzet, hanem szláv törzsek konglomerátumának látta 
az új államot. Ez a Sclavinia lehetett az alapja egy új egyháztartománynak, amelyet 
pápai irat már 1001. április 4-én említ egy ottani (Sclavanensis provincie) kolostor 
megnevezésekor. Egyháztartomány azonban csak akkor létesülhetett, ha már kellő számú 
egyházmegye kialakult, vagy legalább az alapítása folyamatban volt. Abban egyetért a 
történetírás, hogy létrejött (északnyugat felől kiindulva) Kolobrzeg, Poznan, Gniezno, 
Kruszwica, Plock, Wroclaw és Krakkó egyházmegyéje. 1000-ben már a gnieznoi érsek 
alávetettjeként szerepel az inpago Hasasagun született Reinbem, mint Kolobrzeg (Salzae 
Cholbergensis) püspöke. Ehhez a területhez tartozott Stojkowo, Parsqta és Bialogard. 
A vidék forgalmi fejlettségére vallanak a kincs- és ezüstpénz-leletek. A poznani 
püspökséget 968-ban már Mieszko alapította, és az függetlenné vált Magdeburgtól,
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mint lengyelföldi térítő püspökség. A poznani Dómsziget (Ostrów Tumski) már a 10. 
század második fele óta kiépült. Ahogy az ásatásokból elképzelhető, kőfallal és fából 
összerótt járószintje volt. Székesegyházának Arany Kápolnájában temették el I. Mieszko 
és Boleslaw Chrobry uralkodókat. A székesegyház első formájában a 960-as évektől 
1038-ig állt fenn, később altemplom lett belőle. A Warta folyó melletti város nagy 
suburbiuma adta a hívők nagy számát. Mindezek a főpapi székek alá voltak rendelve a 
gnieznoi érsekségnek, amelynek élén 1000-ben az eredetileg Radym nevű Gaudentius 
állt. Az egyház dedikáeiója (Szt. Adalbert) maga utal a metropolia eredetének 
körülményeire, Radym ugyanis Vojtéch féltestvére volt.

Akkor még csak három püspökséget rendeltek alá a Gnieznoban megjelent pápai 
legátusok. A vizekkel körülvett Gniezno 8. századtól nyomon követhető fejlődéséből 
kitűnik, hogy alkalmas volt a vezető szerepre. A város a polánok főhelye volt. 
Suburbiumát védőfal vette körül, amely még a 10-11. században is gerendákból rótt 
boronafal volt. A városmag földfallal körülvett településrészén belül a székesegyház és 
közvetlen környéke különösen védett volt. E fölött állt a magasabban fekvő székesegyház, 
kőfallal körülvéve. (980 és 1030 között egy újabb sánc épült, az addigi kis fejedelmi 
várat pedig tekintélyes erőddé építették ki. A 12. századra a sánc helyén suburbium 
épült, kialakult a vár és város összetett struktúrája.) Részben a kezdetek korának vallási 
állapotára, részben a megkeresztel kedés után sem teljesen feledésbe merült pogányságra 
utalnak a favár falrészeinek csaknem lófej alakú faragványai. Már I. Mieszko akkora 
keresztet állíttatott fel Gnieznoban, amelyik az uralkodó súlyának a háromszorosát tette 
ki. Utóbb olyan aranykereszt állt a székesegyházban, amelyet cseh zsákmányként 12 
pap cipelt. A várban a katedrális mögött állt a Szt. György-templom. Szinte egyvonalban 
nyugat-keleti irányban állt Kruszwica városa, püspöki székhely. Ezek az építkezések a 
polán törzsi vidékeket mutatják a lengyelek legkeresztényibb tájának. Plock városában, 
egy fennsíkon lévő castrumban és a püspöki suburbiumban már a l l .  század első felében 
állott bencés apátság. Ez a település Mazóvia főhelye volt.

Az eddig felsorolt településekhez képest délebbi sávban fekvő Boroszló (Wroclaw) 
a 10-11. században szláv halászfaluból kifejlődött fejedelmi vár és suburbium volt az 
Odera egykori szigetén (Ostrów Tumski). A legenda hagyománya szerint Szt. Adalbert 
járt itt, egy követ az ő lábnyomával a 14. században helyeztek vasabroncsba. Jelentős 
településsé emelkedett a fontos távolsági utak metszőpontján fekvő Krakkó, amely várost, 
forgalma alapján, az arabok is ismertek (Ibn Rosztehnél: Grva). A mainál mintegy két 
méterrel lejjebb lévő járószinten pogány szentély állt, ahol a hagyomány szerint Szt. 
Adalbert térített. 1000 óta Krakkó püspöki székhely volt. A későbbi koronázó templom 
alatt, a Wawelben kerültek elő a legrégibb falmaradványok. Máriának szentelt 
körtemplom épült a 10. század második felében. A velencei-adriai művészeti hatásokat 
is tükröző épület később Szent Félix és Adaukt temploma lett. A városban a Megváltónak 
szentelt templom is állott a 10. században. A lengyel államterülethez, annak korai 
fénykorában tartozó cseh rész főpapi széke, Olomouc püspöksége is az egyháztartomány 
részét alkotta. Elszigetelt maradt Püspöki Nagy Péter véleménye, aki szerint az 
Olomouctól északra mintegy 50 km-re eső Sobotin helységben 999 és 1003 között 
Boleslaw Chrobry alapított egy, a pápa által jóvá nem hagyott érsekséget, amivel a 
prágai püspökségből morva területet vett volna el, élére egy Adalbert-tanítványt állítva. 
A feltevés abból is ered, hogy egy akkora területen talán két metropolia is elfért volna. 
Már korábban felvetődött ez a Visztula melletti Sandomierz várossal kapcsolatban,
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ahol Stanislaw Kqtrzynski feltételezte Boleslaw Chrobry érsekségalapítását, ami mintegy 
30 évig élt volna és 1037-1038 során esett szét.

Az egyházmegyék szerepe mellett mind a térítés, mind a művelődés szempontjából 
fontosak voltak a kolostorok. Ezek között számon tartják Mogilno, Trzemeszno, Lqczyca, 
Tyniec és Miqdzyrzecz kolostorait. Trzemesznoban 966 körül hoztak létre szerzetesházat, 
amit 1001-ben említ III. Ottó oklevele. Csak mintegy egy méter magas romjai maradtak 
fenn: az 1038 előtt épült preromán kápolna hajója és apszisa. A Bzura folyó melletti 
Lqczyca helység egyike a legkorábbi erődített telepeknek. Bencés apátsága a folyó jobb 
partján a 10-11. század fordulóján tevékenykedett, Sanda Maria in castello Lanciciae 
néven. Tyniecben a feltárt román épületmaradványok között stólát és Ottó-kori arany 
kelyhet is leltek. A sandomierzi tájon lévő Lysa Gora hegy oldalán állt egykori pogány 
kultuszhely elfelejtetésére alapított Szentkereszt-kolostorhoz (Swiqty Kryz) tartoztak a 
hegytető románkori maradványai.

Az államalakulás és az egyházmegyei, kolostori hálózat kibontakozása kiteljesítette 
a kora feudális társadalmat. A főpapság, amely irányította és kiaknázhatta az uralkodói 
adományokból növekvő földbirtokállományt, az uralkodó osztály fontos tényezője lett.

A kiépülő lengyel egyházszervezet rangjának emelkedését a Szt. Adalbertét tisztelő
III. Ottó zarándokútja, valamint a Boleslaw Chrobry lengyel fejedelemmel az Ostrów 
Lednicki-i és gniezno-i találkozása tette lehetővé.4
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Az 1944. augusztus 1-jén kirobbant varsói felkelés. 
(Forrás: J. Topolski: Lengyelország története. Bp. Gondolat.)

Az 1943-ban, Sielceben megalakult Kosciuszko I. hadosztály eskütétele
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Szokolay Katalin

Lengyel sorskérdések
Víziók és valóság: 1939-1945

1981 -ben (a dátum sokatmondó) érdekes, lengyel és magyar körökben egyaránt éles 
vitát kiváltott könyv jelent meg Magyarországon Spiró Györgytől AZ IKSZEK címmel, 
a Magvető Kiadónál. A regény a „félfüggetlenségnek” azt a látszatát és a „szervezett 
munkának” azokat a sajátos körülményeit írja le, amelyek között az 1815-ös bécsi 
döntést követően a lengyel társadalom megpróbálta a cári uralom ellenére nemzeti 
mivoltát megvédeni és sajátos belső függetlenségét fenntartani. Az önvédelem végül 
nemzeti felkeléshez vezetett. Többségünk úgy olvasta ezt a regényt, hogy valójában 
rólunk, a Jalta utáni Lengyelországról, Magyarországról, térségünkről szól. A magyar 
társadalom mindig nagyon érzékenyen figyelte a lengyelországi eseményeket, néha 
úgy érezve, hogy bizonyos mértékig érintett az események sodrában, még ha sokan 
nem is mindig értik pontosan, miről van szó. Vonatkozhat ez az 1944-1945-ös évekre, 
különösen pedig a 80-as évtizedre. Ma már igen gazdag a lengyel nép történetével 
foglalkozó magyar szakirodalom. Tanulmányommal a lengyel hatalmi viszonyokat a 
második világháború alatt és után meghatározó események megértéséhez kívánok 
hozzájárulni.

1939 szeptemberében két olyan nagyhatalom rohanta le és osztotta fel egymás között 
Lengyelországot (a Ribbentrop-Molotov paktum következtében), amelyeknek elődei 
százhuszonhárom éven keresztül eltiprói, megszállói voltak a lengyel népnek, s amely 
időszaktól alig 20 év választotta el a talpraállás nehézségeivel küzdő új, független lengyel 
államot. Ezt a húsz évet a függetlenség féltése, a szomszéd nagyhatalmaknak való 
kiszolgáltatottság miatti szorongás, a gazdasági és politikai bizonytalanság és 
egyensúlykeresés, s részben a nemzetiségi konfliktusok jellemezték. Ezzel is ma
gyarázható, hogy a demokratikus parlamenti köztársaságként 1918-1919-ben újjászületett 
Lengyelországban Pilsudski - 1926-ban - az államcsíny eszközéhez nyúlt és valójában 
felszámolta azt a parlamenti kabinetrendszert, amelynek létrehozásában annak idején 
oroszlánrésze volt. A lengyel társadalom nagy része komoly reményeket fűzött Pilsudski 
személyéhez, az 1926-ot követő szanációs időszak azonban, bizonyos átmeneti fellendülés 
után, a demokratikus jogok súlyos korlátozását eredményezte. Az 1929-től drámai 
méreteket öltő gazdasági válság következtében pedig a lakosság helyzete mind 
kilátástalanabbnak tűnt. 1935 áprilisában érvénybe lépett az új lengyel alkotmány, amely 
gyakorlatilag semmissé tette a demokratikus parlamenti rendszert, a köztársasági elnököt 
valójában diktátori jogokkal ruházta fel, aki csak az „Isten és a történelem előtt felelős”. 
(Az alkotmány előírásainak volt egy pontja, amit a későbbi ellenfelek megpróbáltak 
nem tudomásul venni, amely lehetőséget teremtett a lengyel állam kontinuitására a 
világháború időszakában.) A 24. cikkely szerint az elnök „háború esetén kinevezi 
utódját”. Ez történt 1939 szeptemberében.1 1935. május 12-én meghalt az a Pilsudski 
marsall, akinek állítólag a személyére szabták az új államtörvényt. Majd a tragikus 
végszó: 1939 szeptemberében a lengyel államiság pusztulása.
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Nem kívánok itt a „szanációs” rendszer (így hívták az 1926 után kialakult időszakot) 
elemzésével foglalkozni, azt megtettem már máshol. Két dolgot azonban azt hiszem, 
leszögezhetünk: 1. bár autoritárius vonásokat és lehetőségeket nem nélkülöző rendszer 
volt, s némileg egy katonai diktatúra jellegét öltötte -  fenntartva a parlamentarizmus 
látszatát - ,  nem volt fasiszta rendszer, mint azt a lengyel kommunista mozgalom 1942- 
ben újraszerveződő erői beállítani igyekeztek; 2. a II. világháború kirobbanásáért, a 
lengyel nép szörnyű katasztrófájáért nem a lengyel kormányt terheli a felelősség, 
függetlenül attól, hogy fel lehetett volna jobban készülni vagy sem. Az is igaz ugyanakkor, 
hogy mindez okozott bizonyos tájékozódási zavart a társadalomban. A stabilnak vélt 
rendszer összeomlott, s az ország magára maradt ebben az élet-halál küzdelemben. A 
háború gyötrelmeinek és szörnyű pusztításainak kitett lakosságban a háború alatt és 
után is élt egyfajta jogos szemrehányás, mind a szövetséges nagyhatalmak, mind a 
háború előtti lengyel kormányok iránt, amit a politikai erők meg is próbáltak a maguk 
hasznára fordítani.

Lengyelország lakossága az első számú vesztese volt a II. világháborúnak. 
Számadatokkal nehéz jellemezni azokat a borzalmakat, amit átéltek. Auschwitz- 
Birkenau, Stutthoff, Majdanek, Treblinka, Sobibór, az internáló- és kényszer
munkatáborok egész sora, vagy említhetjük a falvak lakosságának barbár elhurcolását 
(Zamosci terület). A hitleristák által létrehozott Főkormányzóság halál táboraiban zajlott 
az emberiség történelmének legszörnyűbb rémtette; a Holocaust, amely a lengyelországi 
zsidóságnak, az európai zsidóság nagy részének, cigányok ezreinek, lengyeleknek és 
más nemzetiségűeknek a „temetőjévé” vált. Mindehhez számítsuk hozzá a szovjet 
hadifogoly- és munkatáborokban meghurcolt, elpusztult százezrek gyehennáját. De nem 
feledkezhetünk meg azokról a megszállók által okozott lelki traumákról sem, amelyek 
a lengyel—zsidó, ukrán-lengyel (Jedwabne, Lublin, Kielce és máshol) tragédiákat 
okozták.

A lakosságnak ezt a szörnyű biológiai pusztulását és némelyek lelki megroppanását 
tovább súlyosbították azok a kényszerű, tömeges, méreteiben a háború körülményei 
között is egyedülálló migrációs mozgások, amelyek a közösségek, a családok teljes 
széteséséhez, gazdaságok pusztulásához, a létfeltételek elnyomorodásához vezettek, és 
a lengyelek millióit szórták szét a világban.

Az 1939-es vereséget követően Párizsban, majd 1940 nyarától Londonban 
tevékenykedő legitim, széles demokratikus alapokra épülő lengyel kormány sajátos 
kompromisszum volt a háború előtti hatalmi csoportok néhány képviselője, így többek 
között az emigráns kormány köztársasági elnöke: Wladyslaw Rackiewicz, vagy a jelentős 
befolyással rendelkező, sokak ellenzését kiváltó Kazimierz Sosnkowski tábornok és 
korábbi ellenzékük között. Ez utóbbiak legkiválóbbjainak egyike volt a miniszterelnök: 
Wladyslaw Sikorski tábornok.

A kormány elnöke 1939. december 19-én az országhoz intézett rádióbeszédében 
elsőrangú háborús célként tűzte ki a független állam biztonságos határok közötti 
visszaállítását, széles kiúttal a tengerhez. Lengyelországot szövetség fűzi Franciaországhoz 
és Angliához a háború és békekötés idejére. „Közép-Kelet-Európa új szervezeti keretei 
között az egyik fő  cél a szláv államok szolidáris közössége kell, hogy legyen ” — mondotta. 
„ Európa ezen részének új szervezete -  a Baltikum, Fekete-tenger és Adriai-tenger között 
-, meg kell, hogy teremtse az államok szoros, készséges együttműködését, amely 
visszaszorítja Németország keleti irányú nyomulását és elválasztja egymástól
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Németországot és Oroszországot. Erre az. építkezésre törekedve Lengyelország kész 
szövetségeseivel együtt egy erős és tartós egyensúly megteremtésére, amely megvédi 
Európát az újabb megrázkódtatásoktól. ”2

Közbevctőleg meg kell említeni, hogy a szláv államokra utalás nem kis riadalmat 
keltett a nem szláv szomszédok körében, így például Magyarországon. Jellemző a lengyel 
kormány politikai érzékenységére és tapintatára, hogy rögtön értesítették például 
Orlowski budapesti lengyel követet: nyugtassa meg a magyar politikai köröket, itt nincs 
szó semmiféle pánszlávizmusról, és az államok szövetségében többek között 
Magyarországra is számítanak.3

Ami Lengyelország háború utáni politikai berendezkedését illeti, a beszéd, bár óvatos 
általánosságokban fogalmazott, egy pillanatig sem hagyott kétséget az iránt, hogy az új 
ország demokratikus lesz, s nem lesz hely a szanációhoz hasonló személyi diktatúra 
számára.

„Lengyelország továbbra is a keresztény kultúra és eszmeiség alapján álló állam 
lesz. Lengyelország demokratikus állam lesz, amely a nemzet legszélesebb rétegeire épül. 
Az. egyéni szabadság, az állampolgári jogok össze kell fonódjanak a nemzet lelkiismeretes, 
a demokratikus választási rendszer alapján választott képviselők által ellenőrzött kormány 
pontos, felelősségteljes tevékenységének a biztosításával. ”4 A  beszéd foglalkozott a 
szociális kérdésekkel, társadalmi igazságosságot ígért mindenkinek, jogot a munkához, 
jogot a földhöz, a munkahelyhez a dolgozó tömegek számára. A lengyel államhoz hű 
nemzeti kisebbségek számára az igazságosság, a nemzeti kultúra és a jogvédelem 
biztosítását ígérte Sikorski beszéde.

A Sikorski kormány abban a meggyőződésében fogalmazta meg politikai hitvallását, 
hogy „Lengyelország győztesen, megtisztulva és megerősödve kerül ki ebből a szörnyű 
átmeneti állapotból", és a Hitler-ellenes szövetség egyenrangú tagjaként folytathatja 
háborúját Anglia és Franciaország oldalán, és a jövőben „az erős és demokratikus 
Lengyelország” részese lesz a háború utáni Európa újjászervezésének. 1942-ben ezek 
az elvek még konkrétabb formát öltöttek. Nagyobb hangsúlyt kapott az állam 
demokratikus jellege, a demokratikus alapon megválasztott parlament szerepe, a 
személyiségi jogok biztosítása stb.

Voltak, akik túl általánosnak találták ezt a programot, de az adott pillanatban, az 
adott történelmi körülmények között, akkor, amikor arra kellett törekedni, hogy a program 
mögé lehessen állítani mindenkit, legyen az a bal- vagy a jobboldal képviselője, nem is 
igen lehetett többről szó. A lényege a demokratikus elvek hangsúlyozása és a közép
európai népek összefogására irányuló törekvés volt, amely 1941-42-ben acseh-lengyel 
szerződésekben formát is öltött, bár 1943-ban, a háborús erőviszonyokban bekövetkezett 
változások következtében lekerült a napirendről.

A kormány, bár kezdettől fogva belső politikai konfliktusok nehezítették a munkáját, 
jelentős erőfeszítéseket tett a lengyel hadsereg megszervezésére a Nyugatra menekült 
vagy menekített katonai erőkből -  egy részüknek éppen Magyarországon keresztül sikerült 
Nyugatra távozniuk -, valamint „az illegális ország”, a földalatti hatalom megszervezésére. 
A lengyel pilóták angliai, kiemelkedő szerepvállalása, vagy kis számú hadi- 
tengerészeiknek a hősiessége, a lengyel csapatok harcai a szövetségesek oldalán a háború 
különböző frontjain, Monte Cassino bevétele -  méltán váltotta ki a világ elismerését. A 
kormány jogosan számolhatott azzal, hogy a nemzetközi antifasiszta koalíció megbecsült 
tagja.
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Az emigráns kormány és a hazai politikai erők rendkívüli erőfeszítéseket tettek a 
lengyel társadalom biológiai és lelki egyensúlyának fenntartásáért. A történelemben 
szinte példátlan a „földalatti” államnak az a kiépítettsége, amit Lengyelországban sikerült 
megvalósítani. Megszervezték az illegális közigazgatást, az emberekről való gon
doskodást, a sajtó- és kulturális tevékenységet, az illegális oktatást az alapfoktól az 
egyetemekig, amelyben a legális tanulástól elzárt fiatalok ezrei vehettek részt, és sokan 
közülük eljuthattak egészen a diplomáig.

A háború első éveiben a pártok és a szerveződő fegyveres csoportok igen eltérő 
elképzeléseket képviseltek mind a múltra, mind az eljövendő Lengyelországra, mind 
pedig saját jövőbeni szerepükre vonatkozóan. Szinte egyetlen összetartó erő a 
megszállókkal szembeni szolidaritás volt.

A Szovjetunióiért hitlerista támadást követően a lengyel emigráns kormány bonyolult 
helyzetbe került. A volt ellenség a szövetséges szövetségese lett. Megfeledkezni a 
Molotov-Ribbentrop egyezmény tragikus következményeiről, Lengyelország keleti 
területeinek szovjet megszállásáról, katonák és civilek ezreinek internálásáról, 
meggyilkolásáról, súlyos dilemmát jelentett. A volt szanációs politikusok, Sosnkowski 
és társai számára lehetetlennek tűnt a „két ellenség” szorongató érzésétől megszabadulni.

A nyugati politikusok ösztönzésére 1941. július 30-án sor került a szovjet—lengyel 
viszonyokat szabályozó Sikorski-Majszki egyezmény aláírására, majd augusztusban a 
lengyel hadsereg felállítására vonatkozó katonai megállapodásra. Mindez teljesen új 
helyzetet teremtett. Az egyezmény aláírása a politikai erők egy részének -  többek között 
Sosnkowskinak-a tiltakozását váltotta ugyan ki és komoly kormányválsághoz vezetett, 
de a Sikorski-kormány határozott fellépése sok ezer ember életét mentette meg, sokak 
számára nyitotta meg a börtönök és internáló táborok kapuit, lehetővé tette az Anders- 
hadsereg megalakulását, majd távozását a Szovjetunió területéről. Sikorski álláspontja 
egyértelmű volt, s ebben a Honi Hadsereg főparancsnoka. Stefan Rowecki is egyetértett: 
„Lengyelország nem folytathat háborút két fronton sem most, sem a jövőben... 
Oroszországgal megállapodni szükségszerűség. ”5

Fontos lépés volt ez, még akkor is, ha a szovjet kormány az első adandó alkalmat 
felhasználta ürügyül, hogy megszakítsa diplomáciai kapcsolatait a lengyel kormánnyal 
(1943 április).

Az ürügy Katyn volt. Katyn drámája (a lengyel katonák és civilek százezreinek 
sorsa), súlyosan terhelte a lengyel-szovjet viszonyt, a politikusok nagy része számára 
áthidalhatatlannak tűnt. Ugyanakkor az eljövendő lengyel-szovjet határvonal 
tisztázatlansága, a rendezés lebegtetése csak tovább mélyítette az ellentéteket.

Valójában azonban másról volt szó: a szovjet kormány módszeresen készült saját 
hatalmi bázisának kiépítésére Lengyelországban, amelyben az emigráns kormánynak 
és az őket képviselő hazai katonai és politikai szervezeteknek vajmi kevés hely juthatott.

A lengyel ellenállási mozgalom számára az 1942-es év volt a fordulat éve. A 
„földalatti” Lengyelországban a legkülönbözőbb politikai erők fogalmazták meg 
viszonyukat az emigráns kormányhoz, artikulálták céljaikat, elképzeléseiket a háború 
utáni Lengyelországra vonatkozóan. Történtek korábban is kísérletek -  többnyire 
sikertelenek -  közös platformok kialakítására. 1942 februárjában Sikorski tábornok, 
hadseregparancsnok döntésére a különböző csoportokban tevékenykedő legjelentősebb 
ellenállási erők egyesítették katonai tevékenységüket a Honi Hadsereg parancsnoksága 
alatt, politikai tevékenységüket pedig a Delegatura (Kormány Képviselet) köré
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csoportosították. Az együttműködés alapját a mindenfajta totalitárius rendszerrel való 
szakítás képezte (s ezt a szovjet rendszerre is vonatkoztatták), mivel az a nemzet létét és 
az európai civilizációt veszélyezteti. Geopolitikai szempontból elképzeléseiket a 
németellenesség, nyugatbarátság jellemezte, ugyanakkor a félelem attól, hogy a 
Szovjetunió szerepének a megnövekedése a rigai határok megkérdőjelezését vonja maga 
után. Még ha ez utóbbi kérdésben -  az igen kiélezett belső viták ellenére -  lehetett 
volna is bizonyos kompromisszumokra számítani (ezt kísérelte meg Sikorski), annak 
veszélye, hogy Lengyelország függőségbe kerülhet a Szovjetuniótól, évszázados 
szorongásokat ébresztett újjá a lengyel társadalomban.

A szovjet hadsereg közeledése Lengyelország határaihoz és a Szovjetunió által 
támogatott és ösztönzött kommunista erők szerveződése fölértékelte a megszállt ország 
politikai erőinek jövőbeni szerepét. Az emigráns kormány miniszterelnökének, Sikorski 
tábornoknak mindmáig tisztázatlan körülmények között bekövetkezett tragikus halálát 
(1943 július), a Honi Hadsereg parancsnokának, Rowecki tábornoknak és a „földalatti” 
Lengyelország több más kiváló vezetőjének a letartóztatását követő megrázkódtatás 
fokozta az országban működő politkai pártok aktivitását, és kísérleteit az összefogásra. 
Hozzá kell tennünk, hogy Sikorski halála meggyengítette a lengyel kormány nemzetközi 
pozícióját is, mivel az új miniszterelnöknek, Stanislaw Mikolajczyknak korántsem sikerült 
elődje nemzetközi elismertségét kivívnia magának.

1943 augusztusában a háború előtti négy nagy politikai pártnak a földalatti 
mozgalomban szerepet vállaló képviselői megállapodást írtak alá. Sajátos víziót dolgoztak 
ki a jövőre nézve, amelyet kötelezőnek tekintettek a II. Köztársaság hagyományait 
folytató földalatti mozgalmak számára. A megállapodásban figyelemreméltó a kontinuitás 
hangsúlyozása -  geopolitikailag az 1939 előtti Lengyelországban gondolkoztak - , a 
társadalmi kérdéseket illetően pedig óvatos reformokban. Elhatározták, hogy 
együttműködnek -  legalábbis addig az ideig, amíg az alkotmányos törvényhozó szervek 
megválasztásának időpontja nem kerül közzétételre. Az együttműködés az Országos 
Politikai Képviselet, a Kormány Delegatura, és a felállítandó Nemzeti Egység Tanácsa 
területén valósulna meg. Az 1943. augusztus 15-én aláírt deklaráció parlamentáris, 
demokratikus rendszer megvalósítását tűzte ki célul, hangsúlyt helyezve az állampolgári 
jogokra; foglalkozott, ha kissé általánosan is — az agrárreform kérdésével, és utalás 
történt a közép-európai konföderáció, elsősorban a cseh-lengyel konföderációs 
együttműködés esélyeire is.6 Néhány kérdésben valamivel óvatosabban fogalmazott, 
mint a tragikusan elhunyt Sikorski miniszterelnök 1942-ben, de ez nem kisebbíti 
jelentőségét.

Négy, egymástól jelentősen eltérő politikai álláspontot képviselő párt törekvéseit -  
a szocialistáktól, a Munkapárton, Néppárton keresztül a nemzeti demokratákig -  kellett 
összefésülni ahhoz, hogy létrejöhessen az a blokk, amely vállalta a felelősséget a földalatti 
állam politikai irányvonaláért. Összehangoltabbá vált az együttműködés a Honi Hadsereg 
Főparancsnokságával és megnövekedett a kompetenciájuk a londoni kormány 
vonatkozásában is. Fontos megvalósítandó elemként húzták alá a kormány szervei és az 
ország társadalmi és állampolgári erői közötti szoros együttműködést és azt, hogy a 
végrehajtó hatalom szabad legyen a szanációs rezsim örökétől, mindenfajta totalitárius 
tendenciától. Nem foglalkozott a program a nemzeti kisebbség problémájával, aminek 
pedig az adott történelmi szituációban rendkívüli jelentősége lehetett volna, különös 
tekintettel a zsidóság tragédiájára és a bonyolult ukrán-lengyel helyzetre. Ez a kérdés
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feltehetően a nemzeti demokraták részvétele miatt szorult háttérbe, akik egyébként 
több más kérdésben sem bizonyultak kitartó szövetségesnek.

1943 második felében már sajátos hatalmi harc volt érzékelhető a földalatti 
mozgalomban, a megszállt országban. 1942 januárjában létrejött a Lengyel Munkáspárt 
(az elnevezés állítólag személyesen Sztálintól származik). A párt tagsága a tisztogatások 
után életben maradt volt kommunistáknak (1938-ban a Lengyel Kommunista Párt és 
volt vezetői a törvénytelenségek áldozatává váltak, újjászervezésükre csak a háborúban 
bekövetkezett gyökeres változás következtében kerülhetett sor) és néhány baloldali 
szocialista és néppárti politikusnak a Szovjetunió területén létrejött csoportjaiból tevődött 
össze. A Szovjetunió hadseregének közeledése a háború előtti lengyel határokhoz, a 
szovjet kormány támogatása esélyt jelentett a lengyel kommunista mozgalom számára, 
hogy eredményesen beleszólhassanak abba, milyen hatalom és milyen társadalmi rendszer 
épüljön a felszabaduló országban. A lengyel társadalom radikalizálódásának a jelei is 
alátámasztani látszottak ezeket a törekvéseket.

A Lengyel Munkáspárt (LMP) és a „földalatti országban” tevékenykedő politikai 
erők közötti együttműködés azonban kezdettől fogva sikertelennek bizonyult. A 
szélsőjobboldali csoportok eleve elutasítottak mindenfajta tárgyalást a kommunistákkal, 
sőt tragikus denunciálásra is volt példa. A Honi Hadsereg és a Delegatura képviselői 
felé megindult ugyan valamiféle közeledés, de hamarosan ez is meghiúsult. A 
kommunisták az emigráns kormány átalakítására, valójában -  bár kezdetben ez talán 
nem volt ilyen egyértelmű -  a hatalomból való kiszorításukra törekedtek. Az LMP 
megkérdőjelezte az emigráns kormány és hazai képviseleteinek hitelességét, legitim 
voltát. Nem fogadta el az 1935-ös alkotmányt, mely szerinte fasiszta alkotmány volt, s 
így az erre alapuló kormány sem volt számára elfogadható. Azzal is vádolta a hazai 
ellenállási erőket, hogy „lábhoz tett fegyverrel”, tehát passzívan várják a felszabadító 
csapatokat, s ezzel lényegében a németeket segítik. A Honi Hadseregnek a háború végére 
közel 200 ezres illegális hadserege volt. Diverziós akcióik mellett elsősorban a nemzeti 
felkelésre próbálták felkészíteni a lengyel társadalmat, s ezzel felgyorsítani az ország 
minél hamarabbi felszabadulását. A Sikorski-kormány álláspontja szerint minden korai 
jelentősebb fegyveres akció csak a lakosság elleni véres retorziókat fokozná a német 
megszállók részéről.

Friszke -  ismert lengyel történész -  szerint a négy párt nyilatkozatának a közzététele
1943. augusztus 5-én felgyorsította az LMP hazai vezetésének azt a döntését, hogy 
létrehozzák 1943/1944 fordulóján első hatalmi szervezetüket, az Országos Nemzeti 
Tanácsot. Gomulka visszaemlékezéseiben is utal arra, hogy puccsot akartak végrehajtani 
az ellenállási mozgalmon belül. Szorgalmazták egy hatalmi szervezet mielőbbi 
létrehozását, még mielőtt az emigráns kormány megalakítja a maga hazai hatalmi 
szervezetét, a Nemzeti Egység Tanácsát. így lényegében lépéselőnyre tettek szert. Igaz, 
hogy ez a sietség nem illett pontosan bele a szovjetek terveibe, emiatt később érték is 
Gomuíkát komoly bírálatok.7

A Nemzeti Egység Tanácsa megalakulására 1944. január 9-én került sor a politikai 
pártok 17 képviselője részvételével. Az állam földalatti struktúrájában mintegy a 
parlament szerepét volt hivatott betölteni. Élén a szocialista Kazimierz Puzak állt. 1944 
márciusában „Miért harcol a lengyel nemzet?” címmel tette közzé deklarációját, amely 
az eljövendő Lengyelország felépítésének programját tartalmazta.8 Az új állam 
felépítésének programja a parlamentáris demokrácia, jogállamiság alapelveire épült,
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ígéretet tettek a gazdasági élet átszervezésére is, így többek között a kulcsiparágak 
államosítására, a tervgazdálkodásra, földreformra. Szó esett a programban a dolgozók, 
munkások részvételéről az ipari üzemek irányításában és az ipari termelés ellenőrzésében, 
továbbá mindenki számára munkát és kedvező létfeltételeket ígértek, igazságos 
vagyonelosztási, a kultúra és oktatás általánossá tételét. A program egyértelműen az 
LMP által hirdetett társadalmi törekvésekre adandó válaszként született, ezt maga Bór- 
Komorowski tábornok, a Honi Hadsereg parancsnoka cl is ismerte Londonba küldött 
jelentéseiben. Arra is felhívta a kormány figyelmét, hogy bizonyos radikalizálódás 
tapasztalható a társadalom körében: a háború borzalmai, a megszálló politika 
kegyetlenségei következtében felerősödött a társadalmi reformok követelése.

A hazai szervek és az emigráns kormány között nem volt teljes egyetértés a Tanács 
szerepét, funkcióját illetően. A kormány egyes tagjai a hazai szervezetek túlzott 
önállóságát és aktivitását nehezményezték. Végül is sor került a Tanács jogkörének 
törvénybe foglalására, annak elsősorban tanácsadói szerepét hangsúlyozva.

A szovjet hadsereg közeledte, a lengyel kommunista mozgalom zászlóbontása és az 
Országos Nemzeti Tanács megalakulása nagy kihívás volt az ellenállás hazai erői számára. 
A Honi Hadsereg parancsnoksága mellett a politikai szervezetek, a Delegatura és a 
Nemzeti Egység Tanács szerepe és jelentősége kétségtelenül megnőtt az emberek 
szemében 1944-ben, és bizonyos mértékig háttérbe is szorította a londoni kormány 
szerepét. Ehhez persze az is hozzájárulhatott, hogy Mikoiajczyk korántsem volt olyan 
súlyú politikus, mint Sikorski. Sokan vélték úgy, hogy most az a döntő, mi történik az 
országban. A lengyelek sorsát azonban nem elsősorban ezek a szervezetek, illetve a 
társadalmi mozgások határozták meg.

Azok a változások váltak döntővé, amelyek 1943/44 fordulóján nemzetközi téren 
bekövetkeztek. Churchill, Roosevelt és Sztálin Teheránban (1943. november 28. -  
december 1.) elfogadták azokat a követeléseket, amelyeket a szovjet kormány 
Lengyelországgal kapcsolatban bejelentett, így lengyel-szovjet határként a Curzon- 
vonal elismerését (tehát a rigai határok semmissé tételét), a lengyel emigráns kormány 
átszervezését, rekompenzációként javasolták Lengyelország nyugati határait kiterjeszteni 
nyugat felé, Németország rovására. A nyugati hatalmak nyilatkozataiból úgy tűnik, 
hogy nem igazán voltak meggyőződve a lengyel kormány követeléseinek a jogosságáról, 
ami az ún. rigai határvonalat illeti. Miután világossá vált, hogy a balkáni partraszállás 
esélye lekerült a napirendről, mindent megtettek annak érdekében, hogy tovább 
biztosítsák a hatalmas szovjet hadsereg részvételét a háborúban. Minden ennek rendelődött 
alá, szövetségesük, Lengyelország érdekei is. A lengyel emigráns kormány csak de 
Gaulle és Benes révén értesült a teheráni döntésekről. Teheránban egyértelművé vált, 
hogy Lengyelország, de egész Közép-Kelet-Európa a Szovjetunió befolyási övezete. A 
brit kormány ugyan megkísérelte rávenni Stanislaw Mikolajczykot (Sikorski tragikus 
halála után a lengyel kormány miniszterelnökét), hogy dolgozzanak ki memorandumot, 
amelyben pontosítanák álláspontjukat a Szovjetunió vonatkozásában, főként ami a katonai 
együttműködést illeti, és tegyenek kísérletet a diplomáciai kapcsolatok újrafelvételére, 
mindez azonban, mint azt az elkövetkező események bizonyították, már illúziónak 
bizonyult.

Teheránban Sztálin azzal vádolta a lengyel kormányt és az ellenállási mozgalmat, 
hogy ellenségesek a szovjet partizánokkal szemben. Mikoiajczyk kísérletei, hogy Nagy- 
Britannia és az USA kormányait rábírja, hogy nyílt kártyával játsszanak és a lengyel
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kormány mellé álljanak a Szovjetunióval való tárgyalásaikon, kudarcot vallottak. Az 
emigráns politikusoknak az a meggyőződése, hogy jogos, nemzetközileg elismert 
képviselői hazájuknak, mind gyengébb érvnek bizonyult. Bár az emigráns kormányon 
belül igen kiélezett vita folyt a szovjet követelésekkel kapcsolatban, Mikolajczyk 
miniszterelnök -  a nyugati hatalmak nyomására és támogatásával -  többször kísérletet 
tett a diplomáciai kapcsolatok visszaállítására; mind a kormány átalakítása, mind pedig 
a határok kérdésében hajlandónak mutatkozott volna a tárgyalásokra, s bizonyos 
kompromisszumokra, bár a Curzon-vonal elfogadása számára is elképzelhetetlennek 
tűnt.

A helyzet annál sürgetőbb volt, hiszen a Szovjetunió hadserege 1944. január 3^4-re 
virradóra átlépte az ország 1939 előtti határait. így belpolitikailag is új helyzet jött 
létre. A lengyel politikai erők véleménye megoszlott a követendő magatartást illetően. 
Kazimierz Sosnkowski főparancsok ellene volt annak, hogy együttműködjenek a harcoló 
szovjet egységekkel, s annak hogy a Honi Hadsereg kilépjen az illegalitásból mindaddig, 
amíg a két kormány között létre nem jött a megállapodás, tekintettel azokra a veszélyekre, 
amelyek a katonai és civil szervezetekre, esetleg a tárgyaló miniszterelnökre várna. A 
hazai katonai és politikai erők, a Honi Hadsereg parancsnoksága viszont azon az 
állásponton volt, hogy a felszabaduló területeken veszélyes politikai űr alakulna ki, 
amennyiben a kivonuló németek ellen harcoló, a legális kormányt és a politikai, katonai 
hatalmat képviselő erők nem lépnek fel, mint országuk „gazdái”.9 A Honi Hadsereg 
harcoló csoportjai a Búgtól keletre eső területeken (Lengyelország 1939 előtti határain 
belül) felfedték jelenlétüket a bevonuló szovjet egységek előtt, és mint tudjuk, nagy 
részük a szovjet börtönökben végezte. 1944. július 20-án, Moszkvában, Sztálin 
jóváhagyásával, a moszkvai és hazai kommunisták vezetésével létrejött a Lengyel 
Nemzeti Felszabadító Bizottság (LNFB), amely az ún. „Július 22-i Felhívásban” 
manifesztálta magát. A közzététel színhelyéül Chelm lett feltüntetve, azaz az első 
felszabadított város a Curzon-vonaltól nyugatra. (Ezzel is egyértelművé téve, hogy a 
szovjet kormány számára ez Lengyelország keleti határvonala.)

A Lengyel Nemzeti Felszabadító Bizottság létrejötte alapvetően megváltoztatta 
Lengyelország helyzetét. Bár törvényessége több mint megkérdőjelezhető, ettől kezdve 
mint tényleges lengyel kormány szerepelt, s ezt kénytelen-kelletlen a nyugati 
szövetségesek is tudomásul vették. Ettől a perctől kezdve Sztálin már nem a londoni 
kormány átalakítását követelte, hanem a Lengyel Nemzeti Felszabadító Bizottság 
összetételének néhány emigráns politikussal való kiegészítését javasolta.

A II. világháború egyik legtragikusabb felkelése a varsói felkelés volt, a lengyel 
ellenállási mozgalom utolsó, elkeseredett kísérlete, hogy bizonyítsa jelenlétét és legitim 
voltát, jogát a fővárosához és a hatalomhoz. A szovjet kormány elzárkózott minden 
fajta segítségtől, s ennek következtében, szinte a Varsó alatt állomásozó szovjet hadsereg 
és a kötelékükben harcoló lengyel egységek szeme láttára -  ez utóbbiak megkísérelték 
ugyan az átkelést a Visztulán, de tüzérségi támogatás nélkül nagyrészük ott pusztult - ,  
sok ezer ember pusztulása, százezrek elhurcolása és a főváros teljes lerombolása lett a 
következmény. Sajnos igazat kell adnunk Pierre Buhler francia diplomatának, aki azt 
írta, hogy „a Kreml cinikus urai lehetővé tették a németek számára, hogy leszámoljanak 
a Varsói Felkeléssel. ”'° De nem volt kevésbé cinikus, ha egyáltalán szabad ezt a kifejezést 
használni a bonyolult háborús diplomáciára, Churchillnek az a kijelentése sem, hogy 
arra nincsen divíziója, hogy a lengyelek számára biztosítsák a keleti határokat, e kérdésben
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a lengyeleknek a Szovjetunióval kell megegyezniük. 1944-ben már világossá vált a 
lengyel politikusok számára is, hogy a nyugati hatalmak nem tesznek komoly erő
feszítéseket lengyel „szövetségesük” érdekében.

A Lengyel Munkáspárt kezdettől fogva egypártrendszer, illetve hegemón pártrendszer 
kiépítésére törekedett. Az emigráns kormányt eleve ellenségnek tekintették. A Júliusi 
Kiáltvány azt hangsúlyozta, hogy a harcoló nemzet által életre hívott Országos Nemzeti 
Tanács a hatalom egyedüli legális forrása Lengyelországban, s egyenesen úgy fogalmazott: 
az emigráns „londoni kormány és az országban lévő képviselete bitorló hatalom, illegális 
hatalom”.11

1944. december 31 -én az LNFB Ideiglenes Kormánnyá alakult, amelyet a Szovjetunió 
rögtön el is ismert. Az Ideiglenes Kormány azonnal hozzákezdett a helyi hatalmi szervek 
kiépítéséhez a felszabaduló területeken. A Honi Hadsereg egységeit letartóztatták; 
rövidesen ez a sors várt az ellenállási mozgalom kiemelkedő vezetőire is, akik 1945 
márciusában azzal a szándékkal léptek kapcsolatba az állítólagos Ivanov tábornokkal 
(aki nem volt más, mint Ivan Szeröv, az NKVD tábornoka), és utaztak Moszkvába, 
hogy a további együttműködésről tárgyaljanak. Sorsuk a Lubjanka, majd a II. 
világháború talán legszégyenletesebb bírósági tárgyalása, a „tizenhatok pere” lett. 
Mikolajczyk írja le visszaemlékezéseiben azt a drámai feszültséget, amit 1945 júniusában 
élt át Moszkvában, miközben a jaltai konferencia határozatainak megfelelően az Ideiglenes 
Nemzeti Egységkorm ány m egalakulásáról és néhány em igráns politikus 
bekapcsolódásáról folytak a tárgyalások, s a fejük felett mintegy mementóként zajlott a 
„tizenhatoknak”, a II. világháború hőseinek a pere. De hasonló sorsra jutottak sokan 
azok közül is, akik a kormány megalakulásakor meghirdetett amnesztiának hittek, és 
előjöttek az illegalitásból. Sokan rejtve maradtak, s a harmadik világháborúban 
reménykedve fegyveres akciókra szánták rá magukat. „ Hallatlan, de mégis igaz: a 
helyzet és a tényleges polgárháború kiéleződésének következtében a megszállás időszaka 
Harcoló Lengyelországának I ... I tagjait leverték, sőt a megszállás elleni harcoknak 
azokat a hőseit, akiknek a neve bekerült a történelembe, börtönbe vetették”12 — írta 
erről a tragikus időszakról az ismert filozófus, Adam Schaff.

Jalta, a térség többi országához hasonlóan végérvényesen megpecsételte annak a 
Lengyelországnak a sorsát, amelyik 1939. szeptember 1-jétől küzdött a II. világháború 
hazai és nemzetközi frontjain Hitler ellen. A lengyel emigráns kormány és hazai 
szervezetei hiába tiltakoztak a jaltai diktátum ellen, a szövetséges nagyhatalmak az 
Ideiglenes Lengyel Nemzeti Egységkormány megalakulásakor felmondták a londoni 
kormány diplomáciai elismerését. A bonyolult helyzetbe került Arciszewski-kabinet
1945. június 26-án, tiltakozásképpen memorandumot intézett Anglia és az USA 
kormányaihoz (Mikolajczyk 1944. november végén lemondott miniszterelnöki 
funkciójáról, helyét Tornász Arciszewski szocialista politikus vette át), amelyben 
hivatkozott a nagyhatalmak Lengyelország iránti kötelezettség-vállalására és a lengyelek 
által hozott áldozatokra, a kölcsönös együttműködésre. „A lengyel kormány leszögezi, 
hogy jogosultságát csak olyan kormánynak adja át, amely a közös lengyel földön alakult, 
és a nemzetnek a szabad választásokon kinyilvánított akaratát fejezi k i.", A kormány 
felhívást intézett a lengyel néphez, amelyben tiltakozik az ellen, „... hogy minden 
várakozás ellenére a lengyel ügyekben nem a nemzetközi megállapodásokból fakadó 
helyes alapelvek és kötelezettségek érvényesülnek, hanem a kész. és rájuk kényszerített 
tények. [...] Utunk nehéz lesz, de a végén teljesül a mi forró vágyunknak megfelelő
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Lengyelország: a szabad és független, a szabadság és igazságosság Lengyelországa, 
Isten és az emberek szeretetéből való Lengyelország. ”13 (Ez 1990-ben következett be.)

A londoni lengyel kormány nemzetközi diplomáciai elismerésének a visszavonása 
az utolsó aktus volt abban a folyamatban, amelyben a szovjet támogatás által felerősített 
kommunista csoport kiszorította az emigráns kormányerőket a hatalomból. Már csak 
egy lépés maradt hátra, a lengyel ellenállási mozgalom legális és illegalitásban maradt 
erőinek a fizikai megsemmisítése. A továbbiakban is igen aktív lengyel politikai 
emigráció tevékenységéről a közelmúltban Marian. S. Wolanski irt érdekes könyvet. 
(Londonban tovább éltek a Köztársaság intézményei, ha rendkívül korlátozott is volt a 
mozgásterük.)

Az emigráns kormány hazatérő volt politikusainak meglehetősen megalázó 
körülményeket kellett elviselniük Moszkvában, az Országos Nemzeti Tanács képviselőivel 
folytatott tárgyalásaikon. Gomulkáék meglehetősen agresszíven hozták tudomásukra, 
hogy ők vannak hatalmon, s tőlük függ, hogy egyáltalán visszaengedik-e őket a kormány 
közelébe. „Az egyszer megszerzett hatalmat vissza nem adjuk”14 -  közölte mindent 
kétséget kizáróan az LMP főtitkára.

Mikolajczykot a későbbiekben sok vád érte, hogy miért ment bele ezekbe az 
egyezményekbe. Nem igen tehetett másként. Csupán abban reménykedhetett, hogy sor 
kerül a legjelentősebb pártok legalizálására, és a demokratikus választások majd 
helyreállítják az egyensúlyt az országban. Moszkvából való hazatérésére visszaemlékezve 
írja: „Nem reménytelenül utaztam onnan el. Ereztem ugyanakkor, hogy nem lehetett 
volna nagyobb megszégyenítés, mint amilyenen mi lengyelek keresztül kellett, hogy 
menjünk: a fejünk fe le tt tartották barátaink börtönbüntetését, m iközben mi a 
megállapodást alakítottuk. [...] Ezek az emberek (a tizenhatok peréről van szó -  Sz. 
K.) 1939 óta harcoltak a németek ellen egyenlőtlen esélyek, terror, hatalmas veszedelmek 
és eszköztelenségek közepette. Az orosz bíróságok olyan ügyekben találták őket bűnösnek, 
amilyenekre még nem volt precedens a nemzetközi jogban. És persze nem volt apelláta. ”15

Azzal mind Gomulkáék, mind Mikolajczykék tisztában voltak, hogy a pillanatnyi 
lengyel érdek a Szovjetunióval való megegyezést diktálja, ugyanakkor fenn kell tartani 
a megfelelő politikai egyensúlyt a nyugati hatalmakkal is ahhoz, hogy az új kormányt 
nemzetközileg elismerjék és teljesüljenek a nyugati határra vonatkozó ígéretek. 
Mikolajczykék részvétele az új kormányban kétségtelenül emelte Lengyelország 
nemzetközi presztízsét.

A Nemzeti Egység Ideiglenes Kormányának a megalakulásával lezáródott a 
hatalommegosztás időszaka: a továbbiakban a varsói lengyel kormány és az általa képviselt 
lengyel állam volt az egyedüli, amelyet a nemzetek többsége elismert. Ugyanakkor ez 
nem ment végbe belső viták, dilemmák nélkül.

Befejeződött a „földalatti állam” tevékenysége is. Feloszlatásáról 1945. július 1-vel 
döntés született. Utolsó dokumentumukban a lengyel nemzethez és az Egyesült 
Nemzetekhez intézett felhívásukban megállapították, hogy „az az elzárkózó politika, 
amelyet a londoni lengyel kormány a krími határozatokkal kapcsolatban képvisel, nem 
veszi tudomásul azokat a tényeket, amelyeket Oroszország az országban teremtett. 
Különösen a moszkvai konferencián Mikolajczyk és csoportja és néhány lengyel aktivista 
és a Lublini Bizottság között létrejött kompromisszum következtében, olyan helyzet alakult 
ki, amellyel a Harcoló Lengyelországnak számolnia kell. Miután megalakult az új 
kormány, és azt a nyugati hatalmak elismerik, megszűnik számunkra a legális konspirációs
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harc lehetősége... ”16 A felhívás ugyanakkor hangsúlyozta, hogy ez nem jelenti a nem
zet lelki kapitulációját, de a továbbiakban a legális küzdelmet tekintik feladatuknak.

A nyilatkozatból kiérezhető a hazaiak részéről némi szemrehányás amiatt, hogy a 
kormány, illetve az azt befolyásoló lengyel katonai körök nem hajlandók bizonyos 
kompromisszumokra a szovjet követelések vonatkozásában. Ez utóbbi bizonyos mértékig 
érthető is volt, hiszen az 1942-ben szovjet táborokból szabadult lengyel katonák számára 
a szovjetekkel való együttműködés szinte kizártnak tűnt. A hazai harcok gyehennáját 
megélt emberek ezekre a kérdésekre némileg másként tekintettek.

A lengyel földalatti mozgalom továbbélése talán a legbonyolultabb jelensége volt a 
háború utáni éveknek. Az ország egyes területein, különösen a keleti régiókban és a 
varsói vajdaságban, jelentős számú fegyveres csoport maradt illegalitásban, létszámuk 
több tízezerre tehető. A legkülönbözőbb politikai csoportokhoz tartoztak, voltak köztük 
ukrán és belorusz egységek is. Egyes történészek polgárháborús jelenségnek tekintik 
azt, ami a lengyel területeken lezajlott. A testvérháború közel harmincezer ember halálát 
eredményezte mind a két oldalon. Nagy részük azért nem jött elő az illegalitásból, mert 
félt a retorzióktól; még az amnesztiával sem éltek, mert nem bíztak a hatalomban. 
Sokakban élt az a hiedelem, hogy rövidesen sor kerül az új háborúra.

Mikofajczykék hazatérését hatalmas lelkesedés fogadta. A volt emigráns politikusok 
arra építettek, hogy lehetőségük lesz egy valóban pluralista, a különböző politikai 
áramlatok együttélésére épülő rendszert kiépíteni az országban. Ezt fogalmazta meg 
márciusban Mikofajczyk a Néppárt illegalitásban lévő politikusaihoz intézett táviratában: 
„A ti fellépésetektől és esetleges megállapodásotoktól és — aláhúzom — lojális 
viszonyotoktól Oroszországhoz, függ nagyrészt Lengyelország jövője és nem Londontól... 
A helyzet kulcsa — sajnos -  jelenleg az országban van, tehát főként a ti kezetekben. 
Vegyétek a kezetekbe a kezdeményezést, amíg nem késő, igyekezve a lengyel-szovjet 
viszonyok lojális megoldására. Ezzel tevékenységetek összefonódik a miénkkel, és lehetővé 
teszitek számunkra erőfeszítéseink támogatásával annak eredményességét. ”17

1945. augusztus 22-én jogilag is legalizálta magát a Lengyel Néppárt, amely mind 
nevében, mind programjában kezdettől fogva a párt össznemzeti jellegét hangsúlyozta, 
és egész Lengyelország érdekeinek képviseletét kívánta magára vállalni. 1946. januárjában 
tartott kongresszusukon Mikofajczyk hangsúlyozta: „hogy valakinek tetszik vagy nem 
tetszik — nagymértékig a mi népi mozgalmunktól függ a mi lengyel államunk sorsa és 
fejlődése. A kongresszuson meghirdetett programjában a demokratikus jogállamiság 
elvei fogalmazódtak meg, nagy hangsúllyal a társadalom részvételére a központi és 
önkormányzati, valamint a társadalmi-gazdasági szervezetek munkájában. Ugyanakkor 
figyelmeztettek az államkapitalizmus esetleges veszélyeire, ami a társadalomnak a 
kapitalizmushoz hasonló nyomorát eredményezné. A Lengyelország és a Szovjetunió 
közötti viszonyt valahol a Finnország és a Szovjetunió közötti viszonyhoz hasonlóan 
kívánták kialakítani -  mutat rá Krystyna Kersten.

A társadalom jelentős része Mikotajczykban látta azt a személyt, aki képes átvezetni 
a nemzetet a nehéz időkön. Bizonyos mértékig személyéhez olyan illúziókat is fűztek, 
hogy a nyugati hatalmak támogatják a tevékenységét, és segítséget fognak nyújtani a 
szovjet dominancia ellen küzdő erőknek. Benne látták a kontinuitást a háborús emigráns 
kormány, a Földalatti Lengyelország és az új helyzet között. Ezt bizonyítja a Lengyel 
Néppárt gyors erősödése. 1945 novemberében 200 ezer tagot számlált, 1946 májusában 
800 ezret, s nemcsak vidéken, de a városokban is. Pedig a háború utáni újjáépítés és az
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éleződő nemzetközi viszonyok között Lengyelország magára maradt, kiesett a Nyugat 
kalkulációjából.

Az LMP kezdettől fogva fő ellenfelének tekintette Mikolajczykot, s legfeljebb 
kényszerű kompromisszumokra volt hajlandó taktikai okokból, de partnerségre semmi 
esetre sem. így volt ez persze a többi gyengébb pártokkal, szervezetekkel is. 1946- 
1947-ben sikeresen felőrölték az ellenzék erőit, részben a terror, részben pedig a 
népszavazási és választási eredmények meghamisításával.

Az LMP, a hatalom birtokában a Szovjetunió segítségével, a szovjet rendszertől 
némileg eltérő -  legalábbis ahogy azt Gomulka elképzelte -  .valamiféle lengyel 
szocializmus megteremtésére törekedett. Cselekedeteit nem csupán külső nyomás 
befolyásolta -  hangsúlyozza Andrzej Friszke. A Szovjetunió által ekkor szorgalmazott, 
többpártrendszerű „népi demokráciát” csupán taktikai kényszerűségnek, az eszmétől 
való eltérés kényelmetlenségének tekintette. Rákényszerítette minderre a pártot az a 
felismerés is, amire Gomulka figyelmeztette vezető társait 1945 őszén, hogy a társadalom 
jelentős része nem támogatja az adott rendszert, s a szektás politika csak elriasztja az 
embereket. Ugyanakkor a háború szörnyűségeitől megtiport, ki vérzett, és a nagyhatalmak 
döntései következtében megalázott, békére, nyugalomra vágyó emberek szemében a 
társadalmi reformok bevezetése, az iskolák, egyetemek megnyitása, s főleg a Nyugati 
Területek visszaszerzése -  amiről joggal mondta Gomulka, hogy a rendszerhez köti az 
embereket - , bizonyos mértékig a konszolidáció irányában hatottak. A lakosság nagy 
része tisztában volt vele, hogy a Szovjetunió a biztosítéka a birtoklás tartósságának, 
amit a rövidesen bekövetkezett német kitelepítés még inkább erősíteni látszott.

1945-ben a Vörös Hadsereg felszabadította Lengyelországot a hitlerista megszállás 
alól. „Sok ember örömmel üdvözölte őket, és a katonáknak, akiknek a sírját földünk 
takarja, emlék és tisztelet jár. ” — írja Jerzy Turowicz katolikus író egyik tanulmányában.19 
De a hitlerista megszállás alóli felszabadulás korántsem jelentette, hogy Lengyelország 
visszanyerte függetlenségét. A Vörös Hadsereg fegyverei Lengyelországra a nemzet 
akarata ellenére kényszerítették rá a hatalmat és a társadalompolitikai rendszert. 
Lengyelország nem lett ugyan egyike a szovjet köztársaságoknak, mint a Balti államok, 
amitől pedig sokan tartottak, valójában viszont, ha kezdetben talán burkoltabb formában 
is, protektorátus lett, hasonló sorsra jutott, mint a térség többi országa, függetlenül 
attól, hogy a háború idején a frontok melyik oldalán helyezkedtek el. Semmissé lettek 
a háború idején megfogalmazódott elképzelések a demokratikus, parlamenti rendszerről, 
demokratikus köztársaságról, jogállamiságról. A lengyelek számára mindez talán még 
megrendítőbb volt, hiszen a lakosság történelmi emlékezetében még élénken élt az az 
időszak amikor „félfüggetlenséget” hazudva az orosz cár uralkodott fölöttük. A 
történészek egy része „ideológiai birodalomként” jellemzi azt, ami térségünkben történt. 
Talán szabadjon hozzátennem, hogy az ideológiát, az emberek igazságos rendszer iránti 
vágyát és elkeseredettségét használták eszközül nagyhatalmi politikai érdekeik 
biztosítására.

Felhasznált irodalom
Andrzej Ajnenkiel: Konstytucje Polski w rozwoju dz.iejowym 1791-1997. Oficyna Wyd, RYTM, Warszawa,

2001.
Armia Krajowa w dokumentach. Studium Polski Podziemnej Londyn. Tom I-V. 1970-1981.
Pierre Buhler: Polska droga do wolnosci 1939-1945.Wyd. Akademickie DIALOG,Warszawa, 1999.



Szokolay Katalin 69 Lengyel sorskérdések

The Great Powers and the Polish question 1941-45. Edited by Antony Polonsky. London, School of 
Economics, 1976.

Andrzej Friszke: O ksztalt niepodleglej. Bibliotéka „Wiqzi”, Warszawa, 1989.
Krystyna Kersten: Narodziny systemu wladzy. Polska 1943-1948. Wydawnictwo, Kr;(g, 1984.
Krystyna Kersten: Polska 1944 -  cz.erwiec 1956. Zarys wydarzeh politycznych. Instytut Wydawniczy 

Zwiijzków Zawodowych, Warszawa, 1981.
Andrzej Micewski: Z geografii politycznej 11. Rzeczypospolitej. Wyd. „ZNAK "Bibliotéka WlljZI, 1966. 
Stanislaw Mikotajczyk: Gwatl na Polsce. é. n.
Andrzej Paczkowski: Lengyelország történetéből. 1939-1989. Fordította Pálfalvi Lajos. 1956-os Intézet, 

Budapest, 1997.
Pahstwo w polskiej mysli politycznej. Szerkesztette Wojciech Wrzesinski, Ossolineum, 1988.
Wladyslaw Rostocki: Stosowanie konstytucji kwietniowej w okresie drugiej wojny swiatowej. Lublin, 1988. 
Wojciech Roszkowski: História Polski 1914-1995. Warszawa, 2002.
Spór o PRL. Wydawnictwo Znak, Krakow, 1996.
Szokolay Katalin: Lengyelország története. Balassi Kiadó, Budapest, 1997.
Teresa Toranska: ONT Sztálin lengyel bábjai. Független Kiadó, Budapest, 1987.
Jerzy Turowicz: PRL dia doroslych. In Spór o PRL L. Wydawnictwo Znak, Krakow, 1996.
Piotr S. Wandycz: A szabadság ára. Kelet-Közép-Európa története a középkortól máig. Fordította Bojtár 

Péter. Osiris Kiadó, Budapest, 2004.
Marian S. Wolanski: Europa Srodkowo-Wschodnia w mysli politycznej emigracji polskiej 1945-1975. 

Wydawnictwo Uniwersytetu Wroctawskiego,Wroclaw, 1996.

Jegyzetek
I Andrzej Ajnenkiel: Konstytucje Polski 1791-1997. RYTM, Warszawa, 2001, 218 o.
3 Szokolay Katalin: Lengyelország története. Balassi Kiadó, Budapest, 1997, 180 o.
i Lásd erről: Magyarok és Lengyelek 1939-1945. Menekültügy. Összeállította: Kapronczay Károly 

Gondolat. Budapest, 1991. Vő. Szokolay Katalin, A londoni levéltárak magyar vonatkozású anyagaiból. 
In Valóság, 1995, 1. sz. uo. A lengyel-cseh tárgyalások és a magyarkérdés. 1995. 10. sz.

4 Andrzej Friszke: O ksztalt niepodleglej. Bibliotéka ..Wiqzi”, Warszawa, 1989, 376-377. o.
5 Armia Krajowa w dokumentach 1939-1945. Tom. II. Londyn, 1973, 2-12 o.
6 Friszke: i. m. 484-501 o. Vö. Szokolay: Lengyelország története... 191-193 old.
7 Lásd erről Teresa Toranska: ONT Sztálin lengyel bábjai. Független Kiadó, Budapest, 1987.
8 Friszke: i m.
7 Krystyna Kersten: Narodziny systemu wladzy. Polska 1943-1948. Kr;(g, Warszawa, 1984, 30-33 o.
111 Pierre Buhler: Polska droga do wolnosci 1939-1995. Wyd. Akademickie DIALOG, Warszawa, 1999, 

8. o.
II Ksztaltowanie podstaw programowych PPR. Warszawa, 1958, 356-360 o.
13 Adam Schaff: Ruch komunistyczny na rozdrozu. Na prawach rgkopisu. 1984, Instytut Badania 

Wspólczesnych Problemów Kapitalizmu, 236. o.
13 Armia Krajowa w dokumentach. Tom. V. 484-495. o.
14 K. Kersten: Narodziny systemu wladzy. Polska 1943-1948. 125-127. o.
15 Stanislaw Mikolajczyk. Gwalt na Polsce. Warszawa, 1983, 157-159. o.
16 K. Kersten: Polska 1944 -  czerwiec 1956. Zarys wydarzeh politycznych. 28-34. o.
17 Uo.
18 Uo.
17 Jerzy Turowicz: PRL dia doroslych. In Spór o PRL. Wst^p Piotr S. Wandycz. Wydawnictwo Znak, 

Krakow, 1996.



G
alícia elhelyezkedése az O

sztrák B
irodalm

on belül, 1763-1815. 
(Forrás: K

öztes Európa, 1763-1993. Bp. 1997. O
siris. 113. o.)



Limes 71 Lengyel sorskérdések

Pawel Kubicki

Galícia, mint szimbolikus régió

Jelen írás tárgya a galíciai identitás változásának vizsgálata az 1989-es fordulat után. 
Galícia nem objektív változók segítségével meghatározható, tipikus régió, e földrajzi 
téren belül ugyanis egyenesen két különböző regionalizmust is felfedezhetünk: a galíciait 
és a kis-lengyelországit. Dolgozatom első részében ezért igyekszem Galícia, mint régió 
definícióját megalkotni, elkülönítve benne a két létezőt: Galíciát és Kis-Lengyelországot. 
A második részt a galíciai identitás konstruálódási folyamatának szentelem, azokra a 
civilizációs tartalmakra támaszkodva, amelyek értelmében a Habsburg-örökség mítoszára 
való hivatkozás révén Galícia mutatkozik az egyetlen olyan lengyel régiónak, ahol a 
kommunizmus ideje alatt is fennmaradtak az európai értékek -  miközben ellenfele, 
amellyel szemben identitását építi, a Kongresszusi Lengyelország, azaz az egykor orosz 
fennhatóság alá tartozó terület, az európai értékek antitézisét jelképezi.

*

A galíciai identitás a lengyel szimbolikus univerzumban szoros kapcsolatban áll az 
európai szimbólumrendszerrel. Az európai percepció márpedig mindig a Nyugat-Kelet 
tengely mentén zajló civilizációs változási folyamatok köré szerveződött, ahol a Nyugat 
fogalma az összes nyugati civilizációval kapcsolatos tartalom konnotációját hívja elő, a 
Kelet pedig a Nyugat antitézisét jelenti. Az identitás változásának folyamatában 
ugyanakkor mindig szüksége van egy partnerre, amely által kijelölhetők lesznek a 
„mienk” és az „idegen” között húzódó határok. Galícia esetében ez a partner a 
Kongresszusi Lengyelország le tt-ez  azon lengyel területek köznapi összefoglaló neve, 
amelyek a felosztások idején orosz érdekszférába kerültek -  így tehát a Keletet 
képviselték. Ahhoz azonban, hogy Galícia régiójáról tovább értekezhessünk, szükséges 
előbb meghatározni, mit is takar a „Galícia” elnevezés.

Nagymértékben bonyolíthatja a vizsgálódást, hogy a „Galícia” kifejezés gyakran 
jelenik meg a „Kis-Lengyelország” fogalom szinonimájaként, ezért feltétlenül szükséges 
a két fogalom megkülönböztetése. A két kategória különállására egyébként több 
szociológus és történész is rámutat. A lengyel regionalizmusok egyes kiválasztott formáit 
jellemezve, G. Pawelska-Skrzypek és R. Matykowski külön specifikus regionaliz- 
musokként mutatja be a galíciait és a kis-lengyelországit, a következőképp meghatározva 
őket: Galícia „szentimentális, elképzelt regionalizmus”; míg Kis-Lengyelország: „a) 
történeti alapú tárgyi-kulturális regionalizmus (ún. Nagy Kis-Lengyelország); b) a helyi 
kulturális hagyományon alapuló közigazgatási regionalizmus. ”1 A történész A. Podraza 
pedig így ír Malopolska jako region historyczny című tanulmányának zárszavában: 
„Lengyelország más történelmi tájegységeivel, Sziléziával, a Tengermellékkel, Nagy- 
Lengyelországgal, vagy Mazóviával ellentétben, Kis-Lengyelországnak továbbra sincs 
történelmi feldolgozása, amely tudományos szintézis formájában mutatná be ezen vidék 
történetét. ”2 Galícia önmagában viszont rengeteg tudományos dolgozatot „termelt”3.
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Galícia történelme mindazonáltal nem egyenlő Kis-Lengyelország történelmével, két 
különálló történelmi entitásról van itt szó, amelyeket eltérő tényezők alakítottak. A 
problém akör alaposabb m egértéséhez feltétlenül szükséges ezen különállás 
alakulástörténetének a vizsgálata.

A 10. század kilencvenes éveiben, amikor a lengyel földeket egyetlen államszervezetbe 
egyesítették, a későbbi Kis-Lengyelország területei a Piastok államához kerültek. Miután 
az egységes lengyel állam a 13. és a 14. század fordulóján újra részterületekre esett szét, 
majd ismét újjáalakították, Kis-Lengyelország, mint egyfajta részleges egység, az egyesült 
Lengyelország második legnagyobb területévé vált Nagy-Lengyelország mellett. Podraza 
vélekedése szerint ekkor kezdték használni a „Kis-Lengyelország” elnevezést, éppen 
azért, hogy megkülönböztessék „Nagy-Lengyelországtól” A két területi egység egy 
ideig kizárólag az egyesült államszervezet egy-egy részét jelentette, miközben a többi 
történelmi terület sorsa más utakon folytatódott.4 A hosszú távú folyamatok szempontjából 
ez a korszak igen fontos volt a lengyel térszerkezet alakulására nézve. Dziedzictwo 
polskiej przestrzeni című munkájában A. Piskozub rámutat, hogy a Piast-kori 
Lengyelország területeinek szétesése olyan minta szerint határozta meg az ország területi 
felosztottságát, amely a mai napig jelentőséggel bír.5 Miként a kortárs történészek közül 
Podraza is kiemeli, annak ellenére, hogy az akkori Lengyelországban formálisan nem 
létezett „Kis-Lengyelország”6 nevű közigazgatási egység, nem fér kétség hozzá, hogy 
Kis-Lengyelország, a többi történelmi területhez hasonlóan olyan valódi struktúrát 
alkotott, amely máig fontos maradt az ország tagolásában7. Kis-Lengyelország határai 
a 16. századtól a 18. század végéig, a felosztások koráig viszonylag állandóak maradtak, 
pedig a „Kis-Lengyelország” kifejezés három akkori vajdaságot tömörített: a krakkóit, 
a lublinit és a sandomierzit. A legkevésbé stabil ezek közül a Szilézia felőli nyugati 
határ volt; ez gyakran változtatta helyét, különösen ami az oswi^cimi, zatorski és 
siewierz-i tartományokat illeti, amelyek a történelem fordulatai során gyakran változtatták 
hovatartozásukat. A Kárpátok vonulata által kijelölt déli határ a jelenlegi szlovák
lengyel határhoz képest jelentéktelen mértékben változott. Kis-Lengyelország keleti 
határa az ősi államhatár volt a Halicsi-Volhíniai Rusz és Lengyelország között. Ahogy 
Podraza írja: „a Kárpátoktól haladt Jaslo környékéig a Jasiolka folyó mentén, ezután 
keresztezte a Wisioka patakot, a Lengyelország felőli oldalon Strzyzówot, a rusz félen 
pedig Rzeszówot hagyva, majd miután átlépte a San folyót, délkeleti irányban indult 
tovább, elválasztva a lublini vajdaságot a belski vajdaságtól és a chelmnói területektől. 
Északon Kislengyelország Podlasiével volt határos, amelyet 1569-ben csatoltak a 
koronához, valamint Mazóviával, a Iqczycai és sieradzi vajdasággal, és a wielun-i 
földekkel. Egy jókora szakaszon a határ a Pilica mentén húzódott. ”K A határok 
viszonylagos állandósága, és az erős központ, Krakkó lehetővé tette, hogy a hosszú idő 
alatt kialakuljon Kis-Lengyelország területi különállása, abban a jelentésben, amelyet 
F. Braudel adott a folyamatnak.9

A helyzet aztán radikálisan megváltozott a felosztások idején. Kis-Lengyelország 
történelmi régióját a Visztula vonala vágta ketté. A folyó jobb oldalán fekvő területek 
Ausztria fennhatósága alá kerültek, és onnantól kezdve új osztrák tartományt alkottak, 
amelyet köznyelven Galíciának neveztek. A bal parti területek -  több különféle fordulat 
után -  végül az Oroszország alá tartozó Lengyel Királyságban, az úgynevezett 
Kongresszusi Lengyelországban kötöttek ki. Am ikor 1918-ban Lengyelország 
visszanyerte függetlenségét, az új közigazgatási felosztásban sem vették figyelembe a
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történelmi határokat, és nem törődtek a felosztások előtti vajdaságok rendszerével sem. 
A Kis-Lengyelország kifejezés ezután már nem egyetlen történelmi régióra vonatkozott, 
hanem az osztrákok által megszállt területet ölelte fel, ezáltal a Nyugati és Keleti Kis- 
Lengyelországra történő felosztást alkalmazva, ahol a két terület közti határt a San 
jelölte ki. Az ekképpen felfogott Kis-Lengyclországhoz a két világháború közti 
korszakban négy másik vajdaság is társult: a krakkói, amely Nyugat Kis-Lengyelország, 
valamint a lcmbergi, stanislawówi, tarnopoli, amelyekből Kelet Kis-Lengyelország lett, 
holott ezeknek semmi közük sem volt „Kis-Lengyelország” történelmi fogalmához. A
II. világháború után a Kelet Kis-Lengyelországnak nevezett területeket a Szovjetunióhoz 
csatolták, így jelenleg Ukrajnához tartoznak. Az akkori Nyugat Kis-Lengyelországot 
pedig két vajdaságra osztották krakkói, illetve rzeszówi székhellyel. A következő 
közigazgatási felosztás 1975-ben még nagyobb felaprózódást eredményezett és Kis- 
Lengyelországhoz ezúttal az alábbi vajdaságok kerültek: a krakkói, rzeszówi, szandeci, 
tarnówi, przemysli, krosnói, valamint részben a tarnobrzegi és bielski. A történelmi 
határokon kívülre esett a Kielce-vidék, amely jelenleg a Swi^tokrzyskie Vajdaság, a 
Podkarpackie és Lublini Vajdaság részét képezi.

„Galícia” fogalma azonban, némi leegyszerűsítéssel, a mai kis-lengyelországi és a 
Kárpátaljai Vajdaság (Podkarpackie Vajdaság) területét fedi, tehát az osztrák fennhatósági 
terület azon részét, amely a lengyel határok közt maradt a II. világháború után.111 Galícia, 
mint osztrák tartomány, mesterséges képződmény volt, a határait tulajdonképpen 
véletlenszerűen a megszálló hatalmak jelölték ki. A „Galícia és Lodoméria Királysága” 
latinos elnevezés (Regnum Galiciae et Lodomeriae), szintén mesterséges volt és idegen. 
Ahogy N. Davies írja: ,A hivatalos történelmi fikciónak megfelelően, az új királyságot 
a középkorban a Magyar Korona alá tartozott, rég elfeledett királyság restaurációjának 
szánták, elnevezése pedig az ősi rusz fejedelemségek, Halics (Galícia) és Vlagyimir 
(Lodoméria) nevéből ered. Mégis ez az az elnevezés -  és nem Kis-Lengyelország -, 
amely körül a regionális identitás konstruálódásának alapját jelentő mítoszok és szim
bólumok születnek. Figyelemre méltó, hogy a „galíciai univerzumban” (a történelmi 
Kis-Lengyelország részeként) éppen a Kielcei Vajdaság testesítette meg az összes olyan 
negatív jegyet, amelyeket a Kongresszusi Lengyelország fogalma hordozott,12 miközben 
a Rzeszówi Vajdaságot (a történelmi Ruszt) tartották számon „sajátként”.

E helyütt azonban szembekerülünk azzal a problémával, hogy milyen mértékben 
használhatók a szociológiai sémák a régió vizsgálatában — szociológiai értelemben 
Galícia ugyanis egyáltalán nem tipikus régió. Legáltalánosabb értelemben a „régió” 
fogalma alatt egy nagyobb egészből (leggyakrabban egy államból) leválasztható teret 
szokás érteni, ahol az ott lakó közösség olyan tulajdonságokkal rendelkezik, amelyek 
segítségével elkülöníthető más közösségektől. A társadalmi valóságban ugyanakkor 
különböző régiótípusokkal van dolgunk, amelyeket különféle tényezők határolnak cl 
egymástól, és mások a nagyobb egésszel való viszonyukat tekintve is. Ráadásul egy 
használható régió-definíció bevezetési kísérlete annyiban még bonyolultabbá válik, hogy 
ez a fogalom több jelentésben is használatos, és aktuális jelentésmezejét mindig az a 
tudományág határozza meg, amelyik éppen használja. Ezért van az, hogy a regionális 
kérdések szakirodaimában több különféle definícióval találkozunk, attól függően, melyik 
diszciplína veti fel, milyenek az adott ország sajátosságai, valamint belső tagoltságának 
szintje. R. Szül több olyan kritériumot sorol fel, amelyek alapján a régiókat el lehet 
különíteni egymástól, például: történelmi, etnikai, geográfiai, politikai, társadalmi
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gazdasági, közigazgatási-politikai vagy külkapcsolati13 szempontból. Itt azonban felve
tődik a kérdés, hogy egy annyira specifikus régióról beszélve, mint amilyen Galícia, 
használhatjuk-e az összes ilyen kategóriát, vagy csak egyet-egyet, és amennyiben igen, 
használhatjuk-e ezek után továbbra is a régió fogalmát Galíciára vonatkoztatva. Bizonyos 
szempontból hasznos volna egy ún. reliktum-régió definíciója. Ilyen régió „a múltban 
önálló politikai vagy közigazgatási egységként létezett terület (pl. tartomány), amelynek 
neve változatlanul fennmaradt, és hétköznapi formában mindmáig használatos. ”14 Jó 
példa az ilyen régiókra Burgundia, Andalúzia, vagy éppen Mazóvia. Galícia esetében 
azonban, mint azt a továbbiakban megpróbálom bebizonyítani, a probléma gyökere 
éppen az elnevezésben rejlik. A „Galíciának” nevezett társadalmi tér ugyanis gyakran 
váltakozik a „Kis-Lengyelország” kifejezéssel. Ráadásul, mint tudjuk, a történelem 
során ezekkel a kifejezésekkel gyakran egymástól különböző területeket neveztek el. 
Úgy vélem, ahhoz, hogy továbbra is régióként beszélhessünk Galíciáról, antropológiai 
szempontból szükséges megvizsgálni ezt a problémát. E kontextusban érdekes lehet 
egy objektív és szubjektív régiókra történő felosztás Szül módszere szerint. Objektív 
régió ebben a rendszerben az ország azon részterülete, amelyet objektív jellemzők, 
fizikai-földrajzi tulajdonságok különböztetnek meg az ország territóriumának egyéb 
részeitől, mint például a klíma, a földrajzi elhelyezkedés, a felszíni formák, stb., és/ 
vagy a társadalmi-gazdasági-politikai jelleg, mint a faj, a nyelv, a vallás, a gazdasági 
helyzet, a demográfiai struktúra, a politikai preferenciák, stb. Szubjektív régió pedig 
az a territórium, amelynek lakói másnak érzik magukat egyéb területek lakóihoz képest, 
és ezzel együtt kölcsönös emocionális kapcsolatot vallanak magukénak15. Ez a 
megközelítés annak az antropológiai nézőpontnak felel meg, amely két eltérő kutatói 
hozzáállást különböztet meg; az etic és emic hozzáállást. Az emic (amely a phonemic 
szóból származik) a logikai-empirikus rendszereket keresi a szimbolikus struktúrákban, 
azt a jelentést, amely az adott kultúra gondolkodó és tevékeny tagjainál jelentkezik, 
egyszóval a kultúra szubjektív értelmezését, „az őslakos szempontot” vizsgálja. Ez esetben 
egy állítást akkor ítélünk hamisnak, ha az ellentétben áll az adott kultúrán belül ténykedő 
emberek világképével. Az etic (a phonetic szóból) viszont az objektív megközelítés, a 
külső, a vizsgált kultúrával szemben semleges megfigyelő szempontja. Ez a világkép 
tudományos igazolása az interszubjektivizmus elvei alapján.16) Egy olyan régió 
specifikumait, mint Galícia, amelyek inkább a szimbolikus, mintsem az objektív 
dimenzióban léteznek, a legtalálóbban az emic kategóriájával lehet leírni; azon ideák 
rekonstruálásával és leírásával, amelyeket a galíciai szimbolikus térnek tulajdonítanak, 
nem pedig úgy, hogy létezésük objektív sajátságait keressük. A galíciai identitást elemezve 
így mindenekelőtt azokat a szimbólumokat kell megtalálnunk, amelyekben megjelenik, 
illetve működik a közösségi képzelet terében, ezután pedig C. Geertz javaslatának 
megfelelően kell meg kísérelnünk a „sűrű leírást”, hogy ne csak az empirikusan 
megfigyelhető jelenségeket, hanem azt a többrétegű jelentés-struktúrát is észrevehessük, 
amelyben a szimbólumok kialakulnak, átadódnak, befogadásra és interpretálásra 
kerülnek. Csak akkor tudjuk értelmes egésszé szervezni őket, ha egyetlen konkrét esethez, 
egy meghatározott kulturális és történelmi kontextushoz kötjük. Csak ezután 
értelmezhetjük a szimbolikus világmodellt, és innentől fogva leszünk képesek megérteni, 
milyen értelmet tulajdonítanak saját cselekedeteiknek az emberek. Ahogy Geertz mondja, 
azt vizsgáljuk, hogyan magyarázza meg önmagát az egyik vagy másik embercsoport,
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egyik vagy másik korszak, az egyik vagy másik személy. (Ennek az értelemnek a meg
értése mentesíti a kutatót az igazság eldöntése alól.)17

A galíciai regionalizmussal kapcsolatban ezen álláspont választása mellett teszi le a 
voksát T. Zarycki is, aki a történelmi térstruktúrák állandóságát a lengyel politikai tér 
példáján vizsgálva az alábbi következtetésre jut: „A történelmi határok rendszere által 
kialakított térbeli struktúrák általában rendkívül tartósnak bizonyulnak. Sok esetben 
ugyanakkor mégsem válnak a mindennapokban is láthatóvá, kizárólag a mélyszférában 
jelentkeznek, amely csak a kompetens megfigyelők számára észrevehető.”'* A mély- 
struktúrákhoz pedig kizárólag a szimbolikus modellek rekonstrukcióján keresztül vezet 
az út, amelyek a közösség által alkotott mítoszokban és szimbólumokban lelhetők fel. 
Galícia tehát addig fog létezni, amíg olyan „galíciai” szimbólumok jelentkeznek, 
amelyeket a „galíciai tér” résztvevői „sajátjuknak” tartanak, éppen azért, hogy 
megkülönböztessék „magukat”.

Galíciát ezért szimbolikus régiónak nevezem, és működésének magyarázatát nem 
létezése objektív megkülönböztető jegyei között, hanem a „galíciai” szimbólumok 
megalkotásában fogom keresni. Hiszen éppen a galíciai szimbolika teszi lehetővé az 
összetartozás érzésének kialakítását, egyszerre megteremtve a különállás határait és 
lehetővé téve a világ felosztását a „miénk” és az „övék” fogalmak mentén. A „galíciai” 
tartalmak pedig egy domináns szimbólumban kapcsolódnak össze, ami Galícia számára 
Krakkó. Azok az értékek azonban, amelyek alapján a galíciai identitás kialakul, a 
felosztások hagyományaiból eredő civilizációs változókból származnak. Egy sor 
különféle változó indokolja ezt a folyamatot, mindenekelőtt a felosztások idején kialakult 
különbségek tartóssága. A tizenkilencedik századi regionalizmust vizsgálva R. Wapinski 
úgy érvel, hogy akkoriban a regionális tagoltság egészen természetes és magától értetődő 
dolog volt az akkori emberek, legalábbis a társadalmilag aktívak számára. Ez a 
különbségtétel tehát nem a felosztások következménye volt, a megszállások eredményezte 
felosztás csak hozzájárult a különbségek növeléséhez, a civilizációs szférában éppúgy, 
mint a politikai kapcsolatok területén|lJ. A helyzetet determinálta az a tény is, hogy 
Lengyelország területén évszázadok óta egymást keresztezték a civilizációs határok, és 
a civilizációs befolyások hatáskörének mértékét a földrajzi fekvés, a kulturális és 
gazdasági kapcsolatok határozták meg. Nagy-Lengyelország már a felosztások előtt is a 
„protestáns etika” erős befolyása alatt állt, és ez csak megerősödött a felosztások idején. 
Az állam déli peremén fekvő Krakkó az osztrák-olasz keletű déli katolicizmus 
érdekszférájába került, Varsó pedig a keleti civilizáció erős befolyása alatt állt. A 
felosztások kora tehát csak megerősítette ezen civilizációs tartalmak hatóerejét. Galícia 
és Krakkó a Habsburg állam része lett, amely a latin civilizációt képviselte. A 
Kongresszusi Lengyelország viszont, s így Varsó is, az Orosz Birodalomhoz került, 
amelyben, ahogy F. Koneczny találóan megfogalmazta, mindig is két civilizáció küzdött 
egymással: a bizánci és a latin, de mindig a turáni győzött.20

A három megszállt terület eltérő fejlődési feltételei mély nyomokat hagytak a 
gazdasági növekedésen, az infrastrukturális hálózat (közutak, vasutak) fejlettségi szintjén, 
az urbanizációs folyamatok alakulásában, a jogrendszerben, az emberi viselkedésben és 
a kulturális horizonton is.21

A 19. század a modern nacionalizmus születése, a társadalmi és politikai modernizáció 
korszaka volt, amikor a széles tömegek társadalmi tudata elkezdett túllépni a helyi 
közösség szűk keretein. A közoktatás elterjedésével lehetségessé vált a tömegtájékoztatási
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eszközök általános használata. Korábban ismeretlen életformák egységesülésének és 
elsajátításának korszaka volt ez, a széles tömegek bevonulásának ideje a politikai és 
társadalmi életbe, valamint a tömegkultúra kialakulásának kezdete. A más területekhez 
képest eltérő civilizációs tartalmakkal bíró társadalmi rendszerekhez tartozás nagy 
mértékben meghatározta ezen területek fejlődését. Meglehetősen merész állítással rukkol 
elő M. Kowalski Geográfia wyborcza Polski. Przestrzenne zróznicowanie zachowan 
wyborczych Polaków című tanulmányában. A szerző szerint a politikai polarizációra 
Lengyelországban a huntigtoni értelemben vett civilizációs különbségek rakódnak rá, 
annak ellenére is, hogy az ott élő népesség egységesen a római katolikus egyházhoz 
tartozik. „Ez érvényes — írja a szerző — a Szilézia és a Zagl^bie közti határon, a 
Galícia és a Kongresszusi Lengyelország közti határszakasz nagy részén, illetve a kasub 
és nyugat-tengermelléki határvidéken. Tekintetbe véve a fent említett területek történelmi 
kapcsolatait, talán ez esetben is inkább a különféle civilizációs-kulturális formációk 
kölcsönös egymásra hatásából következő különbségekről illenék beszélni. ”22

A galíciai identitás szimbolikus határai kiépítésének alapjait a civilizációs értékek, 
különösen a lengyel regionalizmus specifikumai alkotják. Lengyelországban, 
természetesen bizonyos kivételektől eltekintve, nehéz a régiókat kulturálisan, politikailag 
vagy gazdaságilag elkülönült egységként kezelni. Inkább térbeli különbségekről 
beszélhetünk, amelyek mindenekelőtt a felosztások korából származnak. Sokszor 
azonban, mint Zarycki is írja: „a történelmi régiók belül is igen tagoltnak bizonyulnak, 
gyakran legalább annyira, mint amennyire egymástól is különböznek. ”2:' Számos ténye
zőn be lehet mutatni ezt az állítást. Kétségtelen, hogy nagy hatása van a függetlenségi 
küzdelmek hagyományainak, amelyekben Lengyelország a legfelsőbb eszményként je
lent meg, a lengyel kultúra homogenitásának, a Lengyel Népköztársaság centralista 
politikájának, a közigazgatási határok változékonyságának, amelyeket gyakran a kiala
kult kulturális és történelmi hagyományokkal szembemenve hajtottak végre. Úgyszin
tén nagy jelentőséggel bír az 1975-1999 között érvényes közigazgatási felosztás is. A 
csonka-vajdaságok, amelyek fővárosai gyakran kicsiny, provinciális városok voltak, 
képtelenek voltak regionális identitást kialakítani. Ráadásul, a szocialista lengyel politika 
célja éppen a regionalizmus befagyasztása volt, a regionális jelenségek legfeljebb a 
folklór szintjén jelenthettek meg. Mindez végeredményben inkább olyan lokális 
önmeghatározáshoz vezetett, amely a régióknál kisebb közösségekre korlátozódott. Az 
össznemzeti kapcsolatok által elnyomott regionális kötelékek gyengesége különösen 
szembetűnővé válik, ha Lengyelországot egyéb országokkal vetjük össze. Bartkowski 
szerint azok a nemzetközi vizsgálatok, ahol az erős regionalizmussal jellemzett országokat 
hasonlítják össze, rendre azt mutatják, hogy Lengyelországban sokkal erősebb az egész 
országra kiterjedő kötelékek érzése. A regionális tudatosság meglehetősen gyenge, a 
nemzeten kívüli identitásformák pedig kis jelentőséggel bírnak Lengyelországban, mind 
a második, mind az első választási helyen.24

A fentebb bemutatott tényezők meggyőzhetnek bennünket arról, milyen problémákkal 
kell megküzdenünk, ha a regionális kérdést akarjuk vizsgálni Lengyelországban. A 
jelenkori galíciai identitásról értekezve fel kell hívni a figyelmet egy sajátos paradoxonra 
is. A III. Köztársaság politikája a múlt század kilencvenes éveiben gyakorlatilag pontosan 
a centralizációt erősítette meg, annak ellenére, hogy elvileg az ország decentralizációjának 
kellett volna kedveznie.25 A 20. század kilencvenes éveinek eleje ugyanakkor valódi 
robbanást hozott a regionalizmus iránti érdeklődésben, mind a szakemberek, történészek,
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szoeiológusok, közgazdászok, mind pedig a hétköznapi állampolgárok körében. E vál
tozás lényeges következménnyel bírt a regionális kérdések terén, hiszen néhány kivé
teltől eltekintve addig a regionális identitások kialakulásának nem volt alapja Lengye
lországban. A regionalizmus fogalma mögött így gyakran egyszerűen az árkádiai idők
be való menekülés rejtőzött, a „régi szép idők” szimbólumainak és mítoszainak re
konstrukciója vagy újjáteremtése.

A lengyelek többsége számára a III. Köztársaság kezdete szimbolikus űrt hozott, 
mert az új politikai létező, a III. Köztársaság nem rendelkezett szimbolikus ábrázolási 
mintákkal. Nem született új állami ünnep, amely kialakította volna az új valóságot 
legitimáló kezdet mítoszát. A III. Köztársaságnak tehát nincsenek saját rituáléi, amelyek 
segítségével lehetséges volna új értékek létrehozása, objektivizálása, és ezáltal a 
szimbolikus üzenet megfogalmazása. Pedig azokból az eseményekből, amelyekből meg 
lehetett volna teremteni a III. Köztársaság születésének mítoszát, paradox módon még 
túl sok is adódott: augusztus 31. (a Gdanski Egyezmény), a Kerekasztal, az „első 
miniszterelnök”, az „első államfő”, az „első szabad választások”. Ráadásul, a III. 
Köztársaság első éveiben egyik ilyen esemény sem lépett a szimbólummá alakulás 
koordinált folyamatának útjára, ehelyett pusztán politikai játszmák, valamint az egyre 
inkább atomizálódó politikai színtér tárgyává vált. A poszt-Szolidaritás hagyományára 
hivatkozó pártok és különféle politikai frakciók saját identitásuk építésére használták 
fel ezeket az eseményeket.

Abban a helyzetben, mikor a regionális és nemzetfeletti önmeghatározás alapjai 
gyengék, amikor a szoeialista Lengyelország szimbólumai már eltűntek, de a III. 
Köztársaság még nem alkotta meg a sajátjait, nagy eséllyel merült fel a mitikus, árkádiai 
időkbe való menekülés. Jól megfigyelhető egy, a szociológiában tökéletesen ismert 
jelenség, mégpedig a valóságból a távoli múltba való menekülés, egy radikális változás 
ellenhatásaként. Az átható rendszerbéli változás, amely a társadalmi élet összes aspektusát 
érintette, ahogy Sztompka írja, „a bizonytalanság, a kockáz.at és a fenyegetés szférájának 
kiszélesedését, a struktúrák és intézmények áttekinthetetlenségének fokozódását, a normatív 
anómiát vonta maga után, valamint az új és régi szabályozás kapcsolatának kaotikusságát 
és rendezetlenségét. Mindez aláássa az egzisztenciális biztonságba, a társadalmi rendbe 
vetett hitet, amelynek eredményeképpen bizalmi válság alakul ki. ”26 Az ország különféle 
részeiben Árkádia különféle formában jelent meg. Ahol leggyengébb volt a regionális 
potenciál, avagy a baloldali hagyományon alapult, ott a „régi szép időket” és Edward 
Giereknek, a LEMP egykori első titkárának alakját kezdték felidézni. A Lengyel 
Népköztársaság propagandája a hetvenes években megteremtette a gazdasági hatalom 
és a „jó gazda” erős mítoszát, amely különösen ideális terepre talált az ún. „Visszanyert 
Földeken”, a Zagl^bie-vidéken és a Kongresszusi Lengyelország egyéb ipari körzeteiben. 
Galíciának és Krakkónak viszont megvolt a maga „jó gazdája”, mégpedig Ferenc József 
személyében, Gierek mítosza ezért gyakorlatilag egyáltalán nem talált fogadtatásra 
ezeken a területeken.27 Itt ugyanis a császár mítosza szolgáltatta a galíciai identitás 
kialakulásának alapját, sőt, a Galícia-felfogás mind a mai napig azokon a tartalmakon 
alapul, amelyeket ez hordoz magában.

A helyzet azonban korántsem ennyire egyszerű; nagyban bonyolítja a kérdést, hogy 
milyen Galíeiáról beszélünk voltaképpen, hiszen a mai régió éppen az ellentétét jelenti 
annak, amit Ferenc József mítosza sugall, azaz a különféle etnikai, vallási és nyelvi 
csoportok konfliktusmentes együttélésének. A regionális politikában, úgy a II.
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Köztársaság idején a két háború közti két évtizedben, mint a Lengyel Népköztársaság
ban a kommunizmus alatt, a fő hangsúlyt az ország területi egységének kialakítására 
fektették, felszámolva a regionalizmus minden jelét. Ferenc József mítosza ezért kizá
rólag a hivatalos diskurzuson kívül, egy sajátos antistruktúrában működhetett. Az 1989- 
es év hozott lényeges változásokat e területen, a regionális politika ekkor a hivatalos 
diskurzus egyik fő eleme lett. A huszadik század végének galíciai valósága azonban 
már teljesen más, mint amit Ferenc József mítosza „konzervált”. A régi Galícia határa
inak áthelyeződése mellett megváltozott mindenekelőtt a város és a kisvárosok geográ
fiája. Ahogy A. Paluch írja: „ Eltűntek az oly jellegzetes városi negyedek, amelyeket a 
zsidó népesség lakott, amely sok településen akár a felét, vagy még nagyobb részét 
alkotta a lakosságnak (Krakkóban 64 ezer zsidó élt, azaz mintegy 25%, Oswiqcimben 
50%, a kárpátoki Zmigródban pedig 90% fölötti volt az arány). Teljes lemkó falvakat 
telepítettek ki és égettek fel. Eltűntek a vallási kultuszok szimbólumai: a zsinagógák 
(gyakran fizikailag lerombolva) és a pravoszláv templomok (lerombolták őket, vagy 
katolikus templomokká építették át). Egészen új társadalmi körkép születik az egykor 
Galíciát jelentő területeken. ”2S

Mivel a Holokauszt és a „Visztula-akció” következtében a galíciai városok és falvak 
teljesen elvesztették multikulturális jellegüket, kizárólag a császár mítosza maradt meg 
és szükség volt egy szimbólumra, amely segítségével materializálódhatott. Számos 
különféle tényező következményeképpen ez a szimbólum éppen Krakkó lett. Ferenc 
József mítosza, a császár alakja iránti érdeklődés valóságos robbanásával került 
bevezetésre Krakkóban, portréja megjelent magánházakban, kávézókban, irodákban, 
reklámokban (mobiltelefonokon, ásványvizeken). Különleges szerepet játszott ebben a 
krakkói sajtó, amely fontos hordozója lett a császár mítoszának. A krakkói Vajdasági 
Közkönyvtárban külön akta található, amelyben a Ferenc József személyét taglaló 
újságkivágásokat őrzik. A vaskos cikkgyűjteményben túlnyomórészt a krakkói 
sajtótermékek cikkei olvashatók a „Dziennik Polski”, „Gazeta Krakowska”, „Przekrój”, 
„Tygodnik Powszechny” lapokból. Leginkább két motívumot különíthetünk el bennük. 
Az egyik motívumkor a császár, mint jóságos öregapó „klasszikus” képe -  a „régi szép 
idők” szimbóluma, amelynek jó példái az alábbi újságcikkek címei: A felség papucsban; 
Az utolsó ilyen császár; Az utolsó parádé. A másik motívum, ha lehet így mondani, 
Ferenc József mítoszának sajátos kifordítása a kortárs tömegkultúrában. Ebben az esetben 
a császár popcsillaggá emelkedik, a róla szóló cikkeket könnyedén összetéveszthetjük a 
női magazinokról „harsogó” címekkel: Akár a szerelmes regények románca; A szabad 
szerelmet hirdető császár; Franci és Katinka; A leghűségesebb híres szeretők. Ferenc 
József, Sissi és Katalin.

így tehát, annak ellenére, hogy Krakkó szim bolikus képe egyértelm űen 
monokulturális,29 éppen ez a város lett a galíciai szimbolika bölcsője a ’89-es fordulat 
után, mindenekelőtt azáltal, hogy a multikulturális örökség tartalmait hordozta magában. 
Ez csakis a huszadik század végi, kedvező társadalmi kontextus segítségével jöhetett 
létre, amelyben domináns szerepű a nemzetfeletti integráció diskurzusa és a különféle 
regionális hagyományok „kitalálása” vagy rekonstrukciója. A nemzeti és vallási tartalmak 
veszítenek jelentőségükből, és egyre kevésbé vonzó önmeghatározási felületekké válnak. 
Ebben a helyzetben, ahogy Kempny írja, „az >>elavultság<< terhétől megszabadult 
hagyomány azon ideák és értékek felbecsülhetetlen fontosságú generátorává válik, amelyek 
különösen aktívak a folytonosság fenntartásában az átmeneti helyzetekben és a változások
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idején, mind a cselekvő egyén, mind a társadalom szintjén. ”30 A hagyomány effajta 
felszabadulása egy sajátos reinterpretáció végrehajtását, avagy még pontosabban, 
Hobsbawm szavaival egy új, a megváltozott feltételekhez jobban illő hagyomány 
„megalkotását” (invented tradition) követeli. A „megalkotás” persze nem tiszta fikció, 
amelynek nincs múltbeli fedezete: „a megalkotott hagyomány — írja Hobsbawm — 
olyan, egykor elfogadott és betartott szimbolikus és rituális szabályok gyűjteményéből 
kialakult eljárások összessége, amelyben az értékekről és normákról való emlékezet azok 
rendszeres újjáalkotása révén működik, és így mintegy automatikusan utal a múlthoz 
való viszonyra.”*' Ha a J. Szacki32 által bevezetett kategóriákat, azaz az alanyi 
hagyományt, mint társadalmi örökséget és a tárgyit, mint egyszerű hagyományt vesszük, 
a „kitalált” hagyomány olyan sajátos válogatás lesz a teljes közösség számára hozzáférhető 
örökségből, amely a szimbólumok és mítoszok segítségével válik érvényessé és 
legitimmé. Ezért például az Osztrák-Magyar Monarchia és az egykori Galícia 
örökségéből csak azokat a tartalmakat válogatták ki és sajátították el, amelyek 
kulcsszerepet játszottak a galíciai identitás építésében -ezek pedig a civilizációs tartalmak. 
Ebben a kontextusban meghatározó jelentőséggel bír maga a Galícia elnevezés, amely 
a felosztások korában fennálló határvonalakra utal, de egyúttal olyan civilizációs 
tartalmakat is magában hordoz, amelyek a regionális identitás kialakításának alapját 
biztosítják.

A felosztások idején egyértelműen negatív jelentések társultak Galícia fogalmához. 
Nagy szerepet játszott ebben már maga a Galícia név is, amely mesterséges volt, nem a 
lengyel kontextusból származott, és a Habsburgok történelmi jogait volt hivatott 
legitimizálni ezeken a területeken,31 és mint tudjuk, az idegen elnevezés körül mindig 
könnyedén keletkeznek negatív konnotációk. Ahogy az Austria Felix című, Galícia 
irodalmi ábrázolásával foglalkozó monográfia szerzője, E. Wiegandt fogalmaz, a 
lengyelek tudatában a következő címszavak határozzák meg az osztrák megszállás 
sztereotípiáit; „galíciai nyomor, osztrák hablatyolás, galíciai gróf, galíciai mészárlás, 
Melletted állunk Nagyméltóságú Uram és melletted maradunk" (galíciai megszólítás — 
P. K.).34 A Galícia nevéhez való negatív viszonyulás minden kétséget kizáróan hazafias
nemzeti indíttatású volt, mégis társadalmi és gazdasági felületen jelentkezett. Galícia 
képét a lengyelek tudatában, úgy tűnik, S. Szczepanowski könyve, a Nqdza galicyjska 
w cyfrach15 alakította leginkább. Annak ellenére, hogy magától értetődően nem 
feltételezhető a szöveg széles körű ismerete, hiszen csak a szakmabeliek ismerték 
behatóan, a „galíciai nyomor” képzete így is működött. Szczepanowski könyvében 
Galícia a gazdaság, a társadalmi és politikai élet minden területén elmaradott ország, 
ahol a lakosság az éhhalál szélén tengeti életét, holott valójában -  mint azt számos 
szerző kiemeli -  az I. világháború kirobbanása előtti utolsó negyedszázad az igazi 
prosperitás időszaka volt Galíciában, úgy a gazdasági szférát, mint a politikai és 
társadalmi életet tekintve.36 A „galíciai nyomor” fogalmát azonban olyan gyakran 
használták, hogy Szül állítása szerint már-már „úgy tűnhetett, a galíciai jelző, állandó 
szókapcsolatként csakis a nyomor főnévvel jelentkezik együtt. Nagyobb kockázat nélkül 
kijelenthetjük, hogy Galíciához, a saját területén kívül egész Lengyelországban negatív 
képzettársítások kapcsolódtak, sőt, ezek a negatív vonatkozások még Galícia területén 
belül is általánosak voltak, mi több, túlnyomórészt ma is élnek. ”37 A galíciai sztereotípia 
alakulására jelentős hatással bírt a 19-20. század fordulójának radikális varsói értelmisége 
is. Az akkoriban leginkább véleményformáló értelmiségi áramlat a megszállt területek
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közti korlátozott összeköttetés idején alkotta meg Galícia domináns képét. A lengyel 
értelmiség jelentős része így Zeromski vagy Swi^tochowski szemével látta Galíciát. A 
két említett szerző által alkotott sztereotípia Wiegandt szerint két elemből áll: a Habsburg- 
lojalizmus iránti ellenszenvből, valamint abból a meggyőződésből, hogy nehéz komolyan 
beszélni Galíciáról38. Az akkori Krakkó és Galícia legjellemzőbb leírása S. Zeromski 
tollából származik, aki 1892-ben látogatott el Krakkóba. „ Galícia-Krakkó a humor 
kimeríthetetlen forrása, maga a humor, csak le kell írni. Körben a nyomor, éhezés és 
sötétség -  azok meg abban a gyalázatos díszköntösben, lófarokkal. ”39 Hasonló 
hangnemben fogalmazott A. Swiqtochowski is: „nyomor, kizsákmányolás, adócsalás, 
elmaradottság, intolerancia és a meggyőződési szabadság elnyomása, ezek azok a 
jótétemények, amelyekkel ellátták Galíciát a nagyhatalmú kormányok. ”4() Galícia 
egyértelműen negatív képét a varsói értelmiség szemében kétségkívül az is befolyásolta, 
hogy az értelmiségnek teljesen eltérő státusza volt Galíciában és a Kongresszusi 
Lengyelországban. A cári hatalom által 1864-ben végrehajtott radikális kisajátítási reform 
eredményeképpen a nemesség elveszítette saját pozícióit, így az értelmiség lett a kulturális 
elit. Galíciában ugyanakkor továbbra is a nemesség jelentette a kulturális elitet. Janowski 
érvelése szerint a Kongresszusi Lengyelország haladó értelmisége emiatt az összeesküvői, 
forradalmár, radikális, a politikai és vallási tekintélyt elvető éthoszt vallotta magáénak, 
ezzel szemben a galíciai értelmiség szerint mindenfajta változásnak fokozatosan és 
kompromisszumok mentén kellett végbemennie, állami kereteken belül, elismerve a 
katolikus egyház patriotikus szerepét.41

A távolságok növekedésének és a sztereotípiák kialakulásának kedvezett az egymástól 
különböző, sőt általában ellenséges államszervezeteknek alárendelt lengyel területek 
közti korlátozott mozgástér is. Egy galíciai lakosnak például relatíve könnyebb volt 
elutaznia Bécsbe, Párizsba vagy Rómába, mint mondjuk Varsóba. Hasonlóképpen, a 
Kongresszusi Lengyelország lakója számára kevesebb gondot jelentett elutazni az Orosz 
Birodalom bármely városába, mint például Krakkóba vagy Lembergbe. Meglehetősen 
általános volt tehát a társadalmi távolság a galíciai lakosok és a többi lengyel terület 
lakói között: „ a kivándorolt parasztok emlékiratai közt olvasható olyan visszaemlékezés, 
amely szerint ha egy galíciai család megtudta, hogy egyik lánya Amerikában a Lengyel 
Királyság alattvalójához ment férjhez, akkor azonmód misét fizetett, hogy kiengesztelje 
a Jóistent a halálos bűnért, hogy a leányzó odaadta magát egy ruszkinak ” — olvassuk 
Puceknél.42 A már kialakult tartalmakhoz mind a II. Köztársaság, mind pedig a szocialista 
Lengyelország propaganda-akciói is hozzátettek új elemeket. Szül írja: „a 11. Köztársaság 
hatalmi tényezői, akik az autoriter államokat preferálták- különösen az 1926. májusi 
fordulat után -  a parlamentarizmus monarchiabeli -  galíciai hagyományait alapjában 
véve teljesen idegen, ellenséges dolognak, de még a legjobb esetben is költséges 
tehertételnek tekintették. (nem volt ez másként a Lengyel Népköztársaságban sem.) Az 
olyasféle, Galíciától örökölt politikai szokások, mint például a demokratikus választások, 
a politikai pártok pluralizmusa, a sajtó- és gyülekezési szabadság, a bíróságok 
függetlensége, stb. beszüntetése, ennél fogva arra is szolgált, hogy megteremtse vagy 
erősítse Galícia negatív képét. ”43 Az „osztrák hablatyolás” fogalma, amely szintén Galícia 
politikai hagyományaira utalt, a semmiről való fecsegés, a „politizálással” történő 
időpocsékolás szinonimája lett. A „Galícia” szó szocialista Lengyelországbeli, pejoratív 
jelentését leíró Szül alábbi példája azt mutatja, hogy Galícia peremén az egykori
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tarnobrzegi vajdaság lakói hogyan nevezték egymást a Kongresszusi Lengyelországbeli 
szomszédaikkal: „A tarnobrzegi vajdaságban a Visztula bal partján lakók a jobb 
partiakat galíciainak nevezték, szitokszónak tartva ezt az elnevezést, mire azok esernyős 
gúnynévvel illették őket, mivel maguk is úgy vélték, hogy a szidalmazás választ kíván. ”44

Mindazonáltal megfigyelhető, hogy a 20. század kilencvenes éveiben teljesen 
megváltoztak Galícia nevének konnotációi. A fogalom, amely addig pejoratív jelentést 
hordozott, egyszerre csak értékhordozóvá és a regionális identitás megalkotásának fontos 
elemévé vált. Véleményem szerint ezt a dinamikát két változón lehet a legjobban 
szemléltetni: a marketingtevékenységek (reklámok), valamint a politikai geográfia terén. 
Olyan sajátos mozgatóerővé alakultak ezek, amelyek segítségével „Galícia” az 
ellenstruktúrából a hivatalos diskurzusba kerülhetett. Az 1989-es fordulat radikális 
változást hozott a társadalmi valóságban: olyan területeket vezetett be, amelyek korábban 
ismeretlenek voltak, mint például a marketing, a reklám és a politikai geográfia. Az 
előbbiek, nagy leegyszerűsítésben az áruk és szolgáltatások eladásának fokozását jelentik, 
azáltal, hogy a terméket összekötjük egy kívánatos értékkel. Az utóbbi esetében az 
érdeklődés fő célpontja a politikai beállítottság vizsgálata, tér szerinti eloszlásban.

A múlt század kilencvenes éveinek elején kívánatos értékké vált a „Galícia” név, és 
sikerrel kezdték alkalmazni a marketingtechnikában. Megjelent éttermek, intézmények, 
cégek, üzletek, művészeti és tudományos rendezvények nevében, könyvcímekben és 
cikkekben. Ez a felhalmozott anyag hatalmas, lehetetlen volna katalogizálni.45 Alapul 
véve a marketing racionális működését, amelynek célja az adott termék eladásának 
növelése, felállítható egy hipotézis, miszerint „Galícia” fogalmának vannak pozitív 
képzettársításai, hiszen reklámcélú használói értéket tulajdonítanak neki. Például, 
miközben egy „Galícia” nevű út menti bár neve teljes mértékben a tulajdonos privát 
szimbolikájában marad, és nem sokat mond e fogalom szélesebb körű recepciójáról, a 
hatalmas Zywiec konszern által gyártott, a Császár portréjával díszített ásványvíz már 
túllép a magánszimbolika szűk keretein. Egy ilyen konszern esetében részletes fogyasztói 
preferencia-vizsgálatok előzik meg a termék bevezetését a piacra. Mindez arra enged 
következtetni, hogy „Galícia” fogalma megszabadult a negatív képzettársításoktól, és 
megszűnik pusztán és kizárólag régmúltbeli történelmi név lenni. Működni kezd a 
hivatalos diskurzusban, kívánatos értékeket hordozva magában, tehát i den ti fi káci ós 
felületet képez és fontos integrációs tényezővé válik.

A fő tényező azonban, amely lehetővé tette a Galícia, mint ellenstruktúra részét 
képező mítosz átlépését a valódi struktúrákba, a nyilvános diskurzusba, a politikai 
geográfia volt. A III. Köztársaság első évei valóságos virágzást hoztak ezen a területen. 
Az első, valódi politikai beállítottságot tükröző választások alkalmával kiderült, hogy 
Lengyelország nem monolit egység, ahogy a szocialista Lengyelország propagandája 
láttatni szerette volna, hiszen a különféle, még a felosztások idején kialakult régiók 
lakói eltérő választási eredményt produkáltak. A következő választások megerősítették 
ezt a törvényszerűséget, rámutatva Galícia különlegességére, ahol egyértelműen győzött 
a jobboldal.46 Galícia eme sajátságos jelenségének magyarázatát kutató kísérletek, a 
szociológusok és az újságírók tevékenysége által, visszahozták a „Galícia” (gyakrabban: 
„a volt Galícia”) kifejezést a közbeszédbe. Az indok meglehetősen nyilvánvalónak tűnik: 
ez volt a legadekvátabb elnevezése annak a néhány csonk-vajdaságot magában egyesítő 
területnek, ahol hasonló választási preferenciát mutattak ki (krakkói, tarnówi, újszandeci, 
rzeszówi, krosnói vajdaságok, valamint a bielski és a tarnobrzegi vajdaságok galíciai
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részei). Ahogy Zarycki is észrevette, A. Florczyk, T. Zukowski, és J. Najdowski a 
Tygodnik Solidarnosci hasábjain már 1989 júniusában egyértelműen pozitív képet 
rajzoltak Galíciáról, a többi lengyel területtel összehasonlítva. A Szolidaritás nagyfokú 
támogatottságát a szerzők az erős társadalmi kötelékekben és a társadalmi mobilizáció 
magas szintjében vélték megtalálni. Összehasonlítva Galíciát a nyugati és északi 
területekkel, a szerzők rámutattak a társadalmi dezintegráció, a gyökértelenség és a 
regionális identitás hiányának kérdéseire, mint az ország nyugati részének fő 
problémájára, valamint felhívták a figyelmet a vallási hagyományok és az egykori 
osztrák megszállás demokratikus tapasztalatainak szerepére.47 A további vizsgálatok, 
miközben igyekeztek megmagyarázni a galíciai politikai beállítottság jelenségét, olyan 
képet vetítettek elénk, amelyben Galícia az ország legnagyobb gazdasági potenciállal 
rendelkező régiója, ahol a lakosokat más régiókban nem tapasztalt önállóság és 
életrevalóság jellemzi, annak ellenére, hogy semmiféle támogatást sem kapnak az államtól. 
A régió vallási hagyományai az újságírók szerint befolyással vannak a társadalmi és 
gazdasági élet erkölcsiségére is. Galíciát ennél fogva nem fenyegeti a társadalmi normák 
és kapcsolatok atrófiája. „Galícia tehát -  mint Zarycki írja -  ex definitione az ország 
leginkább európai része [...]. A hit, a vallás volt a menedék a kommunista ateizmus, 
azaz a Szovjetunió anticivilizációja ellen fo ly ta to tt harcban. Vallásosságának 
köszönhetően éppen Galícia állt ellen a legnagyobb mértékben az ateizációnak és a 
kommunizációnak, és ezért nem sikerült lerombolni európai identitását. Sem a katolikus 
identitást, sőt valamilyen értelemben a poszt-monarchiás identitást sem. A Monarchiával 
ellentétben sem a militarizált Poroszország, még kevésbé a barbár Oroszország nem 
aspirálhatott arra, hogy valóban európai országnak nevezzék. Ezt az örökséget szokták 
az idegen hatalom 19. századi lengyelföldi uralkodása értékes hozadékának tartani.”48 
Zarycki, némiképpen átrajzolt formában, Galícia szimbólumának azon pólusát mutatta 
be, amely a kilencvenes évek óta formálódott. Másutt ugyanakkor az alábbit írja a 
szerző: „Galícia lakója, hogy megfordítsuk az itt tárgyalt logikát, a legrosszabb fajta 
lengyel. A provinciális lengyel katolicizmus összes hibáját megtestesíti magában. 
Konzervatív, dogmatikus, nem szereti az idegeneket, autoriter, legalista és erősen 
büntetéspárti hajlamokat mutat. A galíciai társadalom zártnak és erősen hagyo
mánytisztelőnek bizonyult, ugyanakkor nem elég toleránsnak és elutasítónak mindenfajta 
innováció elfogadásával és beindításával, valamint a jövő kihívásainak való megfeleléssel 
kapcsolatban. Mi több, ezek a társadalmak jelentős mértékben azon hagyományos 
társadalmi kötelékekre támaszkodnak, amelyekben bizonyos értelemben feudális 
maradványok élnek tovább, a társadalmi-politikai rendszert pedig megbénítják a 
konzervatív és kevésbé értékközpontú elitek. A társadalmi rendszer tehetetlensége a legtöbb 
várakozásuktól megfosztja a lakosokat, különösen ami az oktatást, a foglalkoztatást és 
az anyagiakat illeti. A hagyományos társadalmi normákat erőltető szigorú nyomás 
korlátozza az egyéni innovációs készségeket, és az embereket sok esetben szenvedésre 
ítéli a szigorú törvényértelmezés miatt. A politikai logika ezen a vidéken erkölcsi és 
vallási jellegű, azaz erősen dogmatikus, és távol áll a modern racionalitástól és 
pragmatizmustól. ”4lJ A Galíciát bemutató terjedelmes idézet, úgy tűnik, teljességgel 
egybevág azzal a társadalmi modellel, amelyet Popper írt le 1993-ban. Az így definiált 
Galícia a társadalmi-kulturális távlatban a lehető legmesszebb találta magát Európától, 
és igen közel az orosz civilizációhoz, társadalmi-politikai jegyeit tekintve azonban 
egyszerre az Európára jellem ző nyílt társadalom példaszerű ellentéte, és mégis
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ugyanennek az Európának a modellje a lengyel szimbolikus univerzumban. A parado
xon abból ered, hogy éppen a Kongresszusi Lengyelországgal, az orosz civilizáció be
folyásának szimbólumával szemben alakította ki identitását. Ez a látszólag skizofrén 
helyzet a galíciai identitás elfogadott modelljén keresztül magyarázható, amelyben Galícia 
mint olyan, objektív értelemben nem létezik, csak mítosz formájában, amely saját 
logikával rendelkezik. E. Leach, az angol antropológus a mítoszok logikáját vizsgálva 
kimutatta, hogy a mítosz rendelkezik értelemmel, ez azonban nem a fizikai, hanem a 
metafizikai valósággal áll kapcsolatban. Az aritmetikus levezetés példáját használva ezt 
írja: „az. aritmetikai formulát egyszerű tényállításként kezeljük. Tudjuk, hogy igaz. Amikor 
viszont vallási igazságokat fejezünk ki, akkora hit fogalmára hivatkozunk [...]. A hiszek... 
megfogalmazás használata egyenértékű a figyelmeztetéssel; egy olyan állításnak felel 
meg, amelynek következtében a hétköznapi logika törvényei nem alkalmazhatók. ”5H A 
mítosz a hiten alapul, nem pedig a tudáson. Folyamatosan fennmarad, mert szüntelenül 
megerősítik a Krakkó-Varsó, Galícia-Kongresszusi Lengyelország, Nyugat-Kelet bináris 
oppozíciók.

A galíciai identitás kialakulásában ezért döntő jelentőségű a szimbolikus központ, 
amely Galícia számára Krakkó. Épp e város szimbolikus tartalmai állnak bináris 
oppozícióban a másik szimbolikus központtal, Varsóval, amelyre a Kongresszusi 
Lengyelországgal kapcsolatos tartalmak rakódnak. Erre bizonyíték annak a politikai 
happening nek a vizsgálata, amelyet néhány nappal az 1995-ös elnökválasztás után 
rendeztek. Ezen a választáson, különösen a második fordulójában, Lech Walesa és 
Aleksander Kwasniewski mérkőzött meg egymással, két gyökeresen eltérő értékrendet 
képviselve: a jobboldalit és a baloldalit, s párbajuk országszerte a leghevesebb érzelmeket 
és érdeklődést keltette (ekkor jegyezték a legmagasabb választási részvételt). A választás 
ugyanakkor szélsőségesen eltérő eredményeket hozott a galíciai területek és a 
Kongresszusi Lengyelország vidékének választókerületeiben. A. Kwasniewski 
egyértelműen nyert a volt kongresszusi területeken, ugyanakkor vitathatatlan vereséget 
szenvedett a galíciai körzetekben. Az emlékezetes 1995. december 9-i választás után 
néhány nappal krakkói újságírók és politikusok happenings,t szerveztek, amelynek során 
szimbolikusan visszaállították a határsorompót a két megszállt terület, Galícia és a 
Kongresszusi Lengyelország között, majd „galíciai beutazó vízumokat” kezdtek kiállítani. 
A happening sajátságos tüntetés akart lenni mindaz ellen, ami akkoriban a „baloldal” 
fogalmához társult, és amit A. Kwasniewski személye testesített meg. A határ 
v isszaállításával Galícia „m ásságát” akarták hangsúlyozni a K ongresszusi 
Lengyelországhoz képest, amely, mint a választások is megmutatták, teljesen más 
hagyományt vallott magáénak. Főszervezői a Gazeta Wyborcza krakkói újságírói voltak, 
akik a következőképpen számoltak be az eseményről: „Azokban a napokban a Gazeta 
ügyeletes újságírói egyenruhába öltözve, és mindenféle fontos kitüntetésekkel kidekorálva 
az észak felő l érkező autósokat kezdték ellenőrizni. Nos, senki sem próbált kozákokat 
becsempészni az. üléshuzat alatt [...]. Az érkezőknek beutazási vízumokat adtak ki. 
Azoknak, akik elutaztak, odaadták a hírszerzés jelentését, amely kertelés nélkül beszámolt 
arról, mi vár rájuk a határ túloldalán. A Krakkóból direkt erre az alkalomra szép számmal 
odasereglett közönség lelkesedése régóta ismeretlen csúcsokat döntögetett, mely talán 
csak a galíciai Szejm híres megnyitóbeszédének pillanatával volt összemérhető [...]. A 
beszélgetések során kritikusan utaltak a Varsó felől érkező hírekre az állam centralista 
koncepciójáról, és kifejezték megvetésüket a keleti nihilizmussal szemben, amely egész
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Lengyelországban eluralkodni látszik -  kivéve Galíciát. Azt is mondták, hogy azok az 
értékek, amelyeket itt hagyományosan magunkénak vallunk, a legjobb védelmet nyújtják 
az elvadultság áradata ellen. ”51 Az esemény szimbolikus üzenetét erősítette az újság 
első oldala is, ahol a Gazeta korhű egyenruhába öltözött újságíróinak képe mellett, a 
helyi kiadás egy teljes oldalt szentelt a Lech Walesának, akit Krakkóba érkeztekor 
„éljenzés és könnyek közt fogadtak”, majd az akkori krakkói vajda, W. Piekarz üdvözlő 
beszéddel állt elő: „Mindig is Ön mellett álltunk Elnök Úr. Lech Walqsa mellett álltunk, 
és mellette is fogunk, mert nekünk, krakkóiaknak a Lengyel Köztársaság Elnöke Lech 
Walqsa volt és ő is marad.”52 A happening országszerte nagy visszhangot kapott. A 
sajtóban nagyszabású vita kezdődött Krakkó és Galícia „specifikumáról”. M. Urbanek 
például az Osobny Krakow. Dlugi eien CK Monarchii című cikkében Krakkó „kü
lönbözőségét” elemezve, többek között az alábbi nyilatkozókat idézi; „A zakopánei 
gurálok azt mondják, igazi Galícia utoljára Ferenc József idején volt, utána már vagy 
csak megszállás jött vagy szanáció” (J. Turowicz), „Gondolkodjunk el, mi köti össze 
ma Krakkót és Kielcét. A nyelven, néhány választott királyon és a háromszáz évvel 
ezelőtt lezárult közös történelmen kívül semmi" (R. Maklowicz). Ausztria volt krakkói 
konzulja, Emil Brix pedig, amikor hírét vette, hogy megnyitják a határállomást Galícia 
és a Kongresszusi Lengyelország között, üdvözlő levelet küldött, melyben arról értesít, 
hogy fontolóra veszik Galícia felvételét az Európai Unióba.53 Maga a happening pusztán 
a kilencvenes évektől kezdve fokozódó hangulat kulminációja volt, amelyet jól tükröz 
a Galíciai Estrő\ szóló tudósítás, amely során sor került a Radetzky-induló, a Habsburg- 
mítosz alapjául szolgáló regény filmadaptációjának világpremierjére is. A Gazeta 
Wyborcza riportere a következőről számolt be: „»Ha valaki a film megtekintése után 
továbbra sem érti Közép-Európa történelmét, az magára vessen<< — nyilatkozta E. Brix 
konzul. Ez a vélemény persze nem a krakkói közönségre vonatkozott, amely több 
alkalommal kinyilvánította kötődését az Uralkodóházhoz. Annak ellenére, hogy a film  
éppen a Monarchia végét mutatta be, az. egybegyűltek között nem volt szomorúság. 
Sokkal inkább öröm, hogy 76 évvel az Osztrák-Magyar Monarchia szétesése után, Közép- 
Európa fogalma ismét olyan tartalommal telik meg, ami nem pusztán történelmi vagy 
földrajzi [...].»Ma már tudom, hogy az önök identitása Galícia>> -  mondta Brix. A 
közönség tapsa bizonyítja a leginkább, hogy efelől valóban nincs semmi kétség. ”54 

A fent leírt tényezők lehetővé teszik Galícia „elképzelését” szubjektív értelemben, 
problematikusnak tűnik viszont a kérdés, hogy objektív értelemben létezik-e ez a 
specifikus régió. Nehéz is volna ezért egyetérteni Szül szavaival, aki a kilencvenes évek 
elején (1992), a galíciai regionalizmus lehetőségeit mérlegelve azt írta: „A Galíciáról, 
mint objektív létezőről szóló kérdés eldöntése egyszerű: Galícia létezik". Más helyen 
hozzátette: „Sokkal nehezebb azonban az a kérdés, hogy Galícia, mint szubjektív valóság 
létezik-e. ”55 A Galíciát kijelölő objektív tényezők legfontosabbja mindenekelőtt a 
szabályos települési hálózat a kisvárosok nagy számával és a nagy méretű falvakkal,56 
ami magától értetődően fontos következménnyel bír a régió specifikum ainak 
kialakulására nézve. Bartkowski úgy véli, a Kongresszusi Lengyelországgal 
összehasonlítva Galíciában olyan településszerkezeti jellemzők észlelhetők, amely jobban 
kedveznek egy megye belső szervezettségének. A régió megyéit sokkal alacsonyabb 
mértékű területi szétaprózódottság jellemzi. A megye lakosainak többsége annak 
központjában összpontosult, a falvak pedig nagyobbak a megyékben. Kizárólag ebben 
a régióban és Felső-Sziléziában vannak olyan falusi községek, amelyek egyetlen települési
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egységet alkotnak. Az ellenkező póluson pedig a Kongresszusi Lengyelország szerepel, 
ahol a községek és járások száma kétszer annyi, mint Galíciában, egy átlagos helyiségben 
a lakosok száma viszont harmadannyi, mint Galíciában, egy megyén belül pedig 
feleannyi. Galíciában a képviselők száma nagyobb, mint a helyiségek száma, a 
Kongresszusi Lengyelországban viszont a megyék községei többségének esélye sincs 
arra, hogy a helyi tanácsban képviseltesse magát. Sőt, miután 2002-ben csökkentették a 
képviselők számát, ezek az arányok még tovább romlottak. Galícia ráadásul a legsűrűbben 
lakott régió, ahol a faluszerkezetek a legkisebb változáson mentek keresztül.57

A következő és talán legfontosabb kritérium, amelynek segítségével elhatárolhatjuk 
Galíciát az ország többi részétől, az a régió lakosainak már említett különleges politikai 
hozzáállása. Itt viszont az a probléma, hogy -  amint az a terepvizsgálatok eredményeiből 
kitűnik — veszítenek jelentőségükből a klasszikus szimbólumrendszerekben való 
gondolkodást modelláló tartalmak, elhomályosulnak a hagyományos identifikációs 
kategóriák, és kezd eltűnni a (köznapi értelemben vett) jobb és baloldalra történő világos 
felosztás, amely a galíciai identitás formálódásának egyik alapját alkotja.58 Ehelyett 
inkább a következő viszonyok jelentenek fontosabb identifikációs felületet: az átalakulás 
nyertesei-vesztesei, a „szegények-gazdagok”. A határok tehát nem a különféle régiókat 
kijelölő kulturális vagy civilizációs hagyományokra támaszkodva alakulnak ki, hanem 
a régiókon keresztül, a nagyváros-vidék viszonyok szerint.59 Ráadásul, a politikai 
preferenciák, mint Galícia regionális különállásának „kemény” mutatói, éppen ellentétben 
állnak annak mitikus képével. Galícia mítoszként leginkább egyfajta multikulturális 
jelenség, vallások és kultúrák keveredésének képében maradt fenn. A mai Galícia viszont 
épp az ellentéte ennek, hiszen ez Lengyelország leginkább homogén régióinak egyike, 
ezt tükrözi a választói preferencia is. Nehéz volna a régió multikulturális hagyományaiból 
eredő preferenciákról beszélni, ha a lakosok választási preferenciái egyértelműen 
homogén, mi több, xenofób jellegre utalnak/’" Mindez arról tanúskodik, hogy Galícia, 
mint olyan, olyasféle szimbolikus teret alkot, amelyből csak azok a tartalmak kerülnek 
kiválasztásra, amelyek a szimbolikus határok megalkotását szolgálják.

Galícia objektív megkülönböztető jegyei leírásának kísérleteit ezen túl megnehezíti 
a regionális politikai reprezentáció hiánya is. Ahogy J. Wódz megjegyzi, a lengyel 
politikai rendszer nem teremtett regionális vezetőket: „A kilencvenes évek elején nem 
igazán támogatták a politikai reprezentáció regionális formáit, az ún. >>terepen< (vagyis 
vidéken), inkább azt a meggyőződést erősítették, hogy ahhoz, ha valamit el akarnak 
intézni a vajdaság számára, egy saját ember kell Varsóban. Ez empirikusan is igazolja 
annak a tételnek a helyességét, miszerint a politikai képviselet alakulási folyamata a 
nemzeti identitás kifejezését a régi vajdaságok szintjén éppen a centralizált és romantikus 
formában találta meg. ”61 A varsói „saját emberről” szóló állítás tökéletesen alátámasztja 
a lengyel identitás centralizált modelljét. Az önkormányzati választásokon nehéz olyan 
választási jelszót találni, amely a „mi emberünkről” szól, mondjuk Krakkóban vagy 
Rzeszówban. A vajdasági székhely, mint a hatalmi központ szintje teljes mértékben 
kimarad az identitás formálódásából, sőt a hatalmi szférák tekintetében egyenesen úgy 
tűnik, nem is létezik regionális centrum. A jelöltek az önkormányzati választási 
kampányokban az országos pártok zászlaja alatt láthatók, gyakran a központi vezetővel 
ábrázolva, ez hivatott biztosítani a jó választási eredményt. Nem alakult ki tehát az a 
regionális politikai osztály, amely betölthetné az eligazító szerepét ebben az új, 
„regionalizált” valóságban. Nem alakultak ki azok a médiumok, amelyeken keresztül
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bele lehetne tanulni a regionális kérdésekbe — pedig ezek a többség számára teljesen 
idegen tapasztalatot jelentenek.

A Galícia objektív megkülönböztető jegyeiről szóló vitát megnehezíti az új 
közigazgatási felosztás is. A galíciai térségben jelenleg két külön vajdaság található: a 
Kis-Lengyelországi Vajdaság és a Kárpátaljai Vajdaság (Województwo Podkarpackie). 
A két egységet saját érdekeik vezérlik, és ennek érdekében külön intézményi apparátust 
fejlesztenek. Galícia azonban intézményi értelemben, új vajdaságként nem létezik, csak 
Kis-Lengyelország. Úgy hiszem, a jövőben a két külön létforma folyam atos 
polarizációját figyelhetjük meg. Kis-Lengyelország, amely intézményes tevékenysége 
folytán, vagy legalábbis azáltal, hogy létezik ilyen nevű vajdaság, sőt, az iskolákban 
kis-lengyelországi regionalizmussal foglalkozó programokat is indítottak, objektív 
értelem ben is konstruálttá válik. Galícia azonban továbbra is lé tezn i fog a 
mélystruktúrákban, ahonnan mítoszok-szimbólumok segítségével kerül a felszínre. 
Mindezt empirikus kutatások is alátámasztják, amelyekből kiderül, hogy Galícia nem 
átélhető a hétköznapi élet fenomenológiájában. Egy, a régiók hétköznapi elnevezéseit 
kutató országos lengyel felmérés szerint, amelyet Jaiowiecki végzett 2000-ben, csak 
Kis-Lengyelország lakosainak 11,3% -a említette Galíciát köznapi elnevezésként, a 
domináns a vajdaság nevének használata volt.62

Ez a specifikus helyzet végeredményben oda vezet, hogy Galícia azokban a 
pillanatokban fog „megjelenni”, amikor szimbólumokra lesz szükség, tehát fenyegető 
és feszültségkeltő helyzetekben. Paradox módon tehát, ha lakói biztosnak és stabilnak 
érzik helyzetüket, akkor Galícia ritkábban kerül elő az identifikációs felületen, szemben 
Kis-Lengyelországgal, amelyet nem szimbólumok és mítoszok jelölnek ki. Galícia 
létezésének ténye így tehát a kontextustól függ majd — ha a helyzet stabil, lehetőséget 
ad az identitást formáló intézmények fejlődésére, akkor erősebb lesz a kis-lengyelországi 
identitás. Ha azonban feszültség, fenyegetés vagy bizonytalanság következik be, erejüknél 
fogva a szimbólumok jelennek meg, ezáltal a galíciai identitást erősítve.

Lengyelből fordította: Keresztes Gáspár
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Matylda Windisch-Graetz Sapiezyna: Mi ás a siedliskai birtok. (A könyv borítója.)
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Kertész Noémi

Galíciai nosztalgiák és lengyel patriotizmus
Fél évszázad egy arisztokrata család életéből

Az 1960-as évek Krakkójában élt egy figyelemre méltó idős asszony. Noha arra 
panaszkodott, hogy ő már senkit sem ismer a városban, őt nagyon sokan ismerték, a 
város, az ország, sőt Európa határain túl is. Az osztrák születésű, de gyermekkorától 
lengyel földön nevelkedő hajadont az 1890-es évek elején egy lengyel férfiú jegyezte el 
és vette nőül. Az asszony nem csupán németül, lengyelül, franciául és angolul beszélt 
kiválóan, hanem Jókai nyelvén is tökéletesen szólalt meg; valóban Jókaién, mert veretes 
magyarsága még a 19. században formálódott, elsősorban a családi birtokon, 
Sárospatakon, és nem alakult át az új idők léha nyelvi divatjainak hatására.

Mathilde Paula Eleonore Aglaé -  mert e neveket kapta a keresztségben -  hosszú 
élete során, bármilyen rendű és rangú emberrel akadt dolga, kellő tiszteletet tudott 
kivívni magának, azután is, hogy gyakorlatilag mindenét elvesztette. Még a krakkói 
lakásosztály előadói is a „Hercegné Asszony” megszólításhoz tartották magukat, mikor 
társbérlőket küldtek a nyakára. A hölgyet egyébként a hercegi cím duplán is megillette, 
hiszen egy Sapieha1 herceg oldalán élt le jó negyven évet, ő maga pedig a Patakot 
1875-től birtokló Windischgrätzek, e nálunk nem feltétlenül népszerű család sarja volt. 
Édesapja, Ludwig, Galíciában futott be katonai karriert; nagyapja, Alfred Windischgrätz 
tábornagy elsősorban 1848-49-ben írta be magát, nemcsak a magyarok emlékezetébe. 
Mathilde testvéröccse, a család fekete báránya, pedig a később frankhamisítási ügyben 
elítélt Lajos volt.

Mathilde Windisch-Graetz2 egész felnőtt élete során kiterjedt levelezést folytatott, 
naplót vezetett, illetve feljegyzéseket készített, ezek alapján vetette papírra gyermekei 
számára élete és a család történetét férjhezmenetelétől Siedliska3, a családi birtok végleges 
elhagyásáig. Ezt az emlékiratot jelentette meg 2003-ban egy krakkói kiadó.4 A 
függelékekkel együtt közel 800 oldalas kötet nemcsak terjedelmes kordokumentum, 
hanem helyenként lebilincselő olvasmány is, számunkra sem csupán magyar vonatkozásai 
miatt lehet tanulságos.

„Kedves Gyerekek! Megpróbálom leírni életünk folyását és a túlnyomórészt 
Siedliskában töltött jó  negyven esztendő történetét, amely oly szorosan összefonódik 
drága Edesatyátok emlékével. Úgy vélem, az efféle visszaemlékezések azért is hasznosak, 
mert a mai időkben az események és változások olyan vad és sebes iramban zajlanak, 
hogy nem csupán az élet külső kereteit mossák el, hanem számos érték, fogalom, 
hagyomány, sőt hangulat eltűnéséhez vezetnek, és félő, eközben a számunkra igen becses 
emlékek is végérvényesen alámerülhetnek. ”5 E sorokkal kezdődik a zömében lengyelül 
írott memoár. A szinte irodalmi igénnyel megformált szövegben csak néhány apró, a 
legtöbb olvasó számára alig észrevehető hiba utal arra, hogy az emlékezőnek nem a 
lengyel az anyanyelve. A gyermekek számára nem jelenthettek akadályt a lengyelbe 
vegyülő hosszabb-rövidebb francia, illetve ritkábban német passzusok sem, hiszen 
természetesen adódtak a család többnyelvűségéből és társalgási szokásaiból. Ezek a
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részletek legtöbbször a feljegyzések eredeti nyelvét őrzik, bár előfordul, hogy egy idegen 
kifejezéshez vagy fordulathoz azért ragaszkodott a szerző, mert szerinte annak más 
nyelveken nincs pontos megfelelője.

A szöveg tehát családi használatra készült, és ez meghatározza jellegét. Természetesen 
sok olyan részletet találunk benne, amelyek közeli, távoli és igen távoli rokonokkal 
vagy ismerősökkel való találkozásokat írnak le; informálnak, bár mindig diszkrét 
formában, a világban szétszórt családtagok viselt dolgairól, magánéletéről, esküvőkről, 
születésekről, betegségekről, halálesetekről. Az épphogy azonosítható távoli „bácsik és 
nénik” történetei már az unokákat is untathatták, nincs ez másként a kötet (és a család 
életének) jelentős részét kitevő utazásokkal sem.6 A sok jelentéktelen részlet mégis 
mozaikká áll össze, amely mind a memoár eredeti címzettjei, mind a mai olvasó számára 
egy végérvényesen alámerült életforma megismerését és átélését teszi lehetővé, 
bepillantást engedve az európai arisztokrácia több nemzedékének életébe. Még ennél is 
érdekesebb lehet azonban egy nagyon is nemzetközi családban élő nő nemzeti, nyelvi, 
kulturális kötődéseinek alakulását nyomon követni.

Mikor Mathilde 1873-ban világra jött, nagyapja, Alfred Candidus már 11 éve halott 
volt, de személyét családi és udvari körökben feltétlen tisztelet övezte. A Windischgrätzek 
soron következő nemzedékei is szívesen bizonyították katonai pályán az uralkodóház és 
a Birodalom iránti hűségüket, köztük Mathilde édesapja, Ludwig is. A leányka 
neveltetésében igen fontos szerepet játszott tehát az uniformis, a katonai erények és az 
államrend tisztelete. Édesapja 1874-től Galíciában teljesített szolgálatot, a gyermek 
tulajdonképpen Krakkót tekintette szülővárosának, ahol kilencéves koráig nevelkedett. 
Galícia az autonómia elnyerése után gyors fejlődésnek indult; különösen igaz volt ez 
Krakkóra, amely a századfordulóra szegényes garnizon-városból újra pezsgő kultúrájú 
metropolissá nőtte ki magát, és lengyel viszonylatban a szabadság fellegvárának tűnt. A 
cenzúra elsősorban a közerkölcsöt védte, a lengyel szellem s nemzeti gondolat 
gyakorlatilag akadálytalanul bontakozhatott ki ezekben az évtizedekben, így a lengyel 
közvélemény szemében itt a politikai vagy katonai karrier nem minősült kollaborációnak. 
Ennek is köszönhető, hogy a család számos lengyel famíliával felhőtlen baráti, társasági 
kapcsolatokat ápolhatott. A Windischgratz-házat az apa tiszttársai is rendszeresen 
felkeresik, -  „idővel az egész garnizon megfordult nálunk” -  írja Mathilde.7

Talán ez az első pont az emlékiratban, ahol a katonák nem teljes glóriában tündökölnek 
(a következőre több száz oldalt kell várni), hiszen a felcseperedő gyerekek (sőt, talán 
művészi hajlamainak élő édesanyjuk is) nemcsak a tiszt urakat tartják időnként sótlannak 
és unalmasnak, hanem a kíséretükben levő hölgykoszorúval sem tudnak miről csevegni. 
Arról, hogy az oly nagyra becsült szülői ház merev, tekintélyelvű légköre mégiscsak 
nyomasztó lehetett egy ifjú leányzó számára, a Sapieha család bemutatása kapcsán 
értesülünk: „Rendkívül szívélyesen fogadott be a [Sapieha-] rokonság. [...] Engem 
egészen magával ragadott az a teljesen szabad, bizalmas és egyszerű atmoszféra, ami 
kapcsolatukat áthatotta. A mi kevésbé népes családunk légkörét az erős és kölcsönös 
ragaszkodás ellenére atyám tekintélye és katonai hivatása határozta meg, ami nemegyszer 
elbátortalanított. ”s

Mathilde az 1950-es években fogott hozzá a szöveg összeszerkesztéséhez. 
Természetesen nemcsak emlékeket vagy információkat, hanem valamiféle családi 
értékrendet is fel akart mutatni szeretteinek, akiket származásuk miatt számos támadás 
és méltánytalanság ért. Az emlékiratból egyrészt feltétlen Habsburg-hűség és a Monarchia
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(emléke) iránti lojalitás olvasható ki, másrészt, ezzel párhuzamosan, a Sapieha család 
lengyel patriotizmusának példája is kibontakozik. E két ethosz követése az adott 
pillanatban semmiképpen sem tűnhetett könnyűnek.

Házassága első szakaszában az asszony még őrlődik a kétféle, bár Galíciában 
viszonylag jól összebékíthető minta között. A Monarchia bukása, a republikánus Ausztria 
idegensége és a független lengyel állam újjáépítése ezeket a dilemmákat nagyrészt 
okafogyottá teszi, ám a kétféle identitás között fellépő feszültségek még a feljegyzések 
összeszerkesztése idején is érezhetők maradnak. Eljegyzése után az alig 19 éves lány 
felméri döntésének következményeit, ráébred, hogy nem csak a szülői háztól és szeretett 
nővérétől válik el, hanem nemzetét és nyelvét is elhagyja.9 Buzgón lát neki a lengyel 
nyelv és kultúra megismerésének, mert meggyőződése, hogy születendő gyermekeit 
lengyelül és lengyel szellemben kell majd nevelnie.

Hősnőnk édesanyja Dessewffy lány volt,10 és ha habitusában nem is, nézeteiben, 
értékrendjében teljesen azonosult férjével; ez a fajta hitvesi lojalitás jellemzi majd 
Mathilde és Pawel Sapieha együttélését is. A „magyar és osztrák (tehát germán) vér’’" 
keveredéséből született leány viszonya a magyarokhoz, ezen belül a magyar rokonsághoz 
ambivalens. Többször hangsúlyozza ugyan, hogy a magyar és erdélyi asszonyoknak 
milyen megnyerő a modora és milyen ellenállhatatlanul kedvesek, de mindig erős 
kritikával illeti a magyar nemzeti törekvéseket. ,y\nnak ellenére, hogy testvéri érzés 
fűzött magyar rokonainkhoz, az osztrák családrészt mind morálisan, mind intellektuálisan 
többre tartottuk.”'2 A magyar politikai élet szereplői és híveik a Windischgrátzek 
szemében továbbra is forrófejű rebellisek, de legalábbis soviniszták, akik rövidlátó 
céljaik érdekében veszélybe sodorják a Monarchiát. Mathilde több helyen is kárhoztatja 
a magyarok és a többi, jogait követelő nemzetiség megátalkodottságát, ami szerinte 
jelentős mértékben járult hozzá a Monarchia széthullásához. (Neves katonacsalád 
leszárm azottjaként különösen azt fájlalta, hogy a magyar aspirációk oltárán 
végeredményben a hadsereg hatékonyságát áldozták fel.)

„Atyám élete utolsó éveiben szüntelenül emésztette magát a Monarchia jövője miatt. 
A magyarok folytonos támadásai az osztrák-magyar haderő egysége ellen, a nemzeti 
jogok minden részletre kiterjedő érvényesítésének szándéka, a magyar zászló, vezényleti 
nyelv követelése, miközben a hadsereg felfegyverzésére és megerősítésére irányuló valós 
igények elsikkadtak, nem hagyták nyugodni az öreg katona lelkét [...] A magyaroknak 
ott voltak a honvédeik, minden nemzeti attribútumukkal, de féktelen sovinizmusukat 
még ez sem elégítette k i”'2 -  írja 1903-ban. A magyarokkal szembeni túlzott enge
dékenységet rója fel az egyébként rajongással emlegetett Ferenc Józsefnek is (akit 
lengyelül és németül haláláig császárnak, magyarul pedig következetesen királynak 
nevez). Sajnálja, hogy Ferenc Ferdinánd nem léphetett trónra: „Tudta, mit akar, 
nagybátyjánál minden bizonnyal tehetségesebb és nagyobb önállóságra törő uralkodó 
lett volna, aki nem hagyja, hogy kezét alkotmányossági aggályok kössék meg. ”14 A 
magyar törekvésekkel szembeni negatív megjegyzésekkel az 1920-as évektől ritkábban 
találkozunk, ezek azonban kevésbé veszítenek élükből, mint a korábban szintén kritikával 
kezelt galíciai lengyel politikára vonatkozó megállapítások.

„A lengyel nemzet lelki és szellemi erényekben gazdag, tehetséges, érzékeny, de nem 
képes saját magát irányítani, nem tud higgadtan és részrehajlás nélkül tekinteni sorsára, 
törekvéseire és cselekedeteire, ezért esett áldozatul ellenséges és idegen természetű
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szomszédainak, akik történelmi igazságok és tények eszközéül szolgáltak” 15 -  állapítja 
meg 1909-ben.

Mathilde öt gyermeknek adott életet, akiket jó lengyelekké igyekezett nevelni, és ez 
a jelek szerint sikerült is: „Azt hiszem, tudatosan sosem éreztettem velük, hogy más 
ország és nemzet szülötte vagyok. Azon voltam, hogy kiskoruktól kezdve lengyel légkörben 
nőjenek, és kötődjenek mindenhez, ami lengyel. ”16 Némileg ellentmond ennek az alábbi, 
szintén 1909-re datált megjegyzés: „Nálunk bármilyen dolog, ha kellően lengyel és 
hazafias, csak pozitív lehet, és senki sem gondolkodik el, milyen hatással lehet a nézetek 
és vélemények formálására. Ezért alig találni nálunk megfontolt értékítéletű és szilárd 
meggyőződésű és jellemű embereket, akikre számítani lehet.”'1 Talán azzal magya
rázhatjuk ezt az ellentmondást, hogy Mathilde, habár eltökélt szándéka, hogy igazi 
lengyel anyává váljon szeretett férje oldalán (szerinte ugyanis feltétlen hitvesi odaadása 
teszi őt elég erőssé szándéka megvalósításához), utólag mégis csalódottságot érez, hogy 
gyermekei nem kapcsolódnak a Windischgrátz-hagyományokhoz. „ Gyermekeim nagyon 
jól és határozottan érezték a lengyelek fogyatékosságait és hibáit, ennek ellenére semmiféle 
belső kötelék nem fűzte őket az én (osztrák) származásomhoz. ”18 Ennek okát abban látja, 
hogy az I. világháború utáni viszonyok közt, Ausztria-M agyarországtól való 
elszakítottságuk mi att, a gyermekek „ elfeledkezni látszanak arról, hogy a (lengyel mellett) 
milyen vér is csörgedez ereikben. Nem gondolnak rá, hogy jellemük nemesedéséhez, a 
magasztos célok iránti elkötelezettségükhöz és felelősségtudatuk formálásához ugyanolyan 
mértékben járult hozzá az édesanyjuk felmenőitől származó szellemi örökség, mint a 
Sapieha család hagyományai. ”19

A gazdálkodás mellett politikai szerepet is vállaló, majd különböző társadalmi 
funkciókat ellátó családfőt a kötelességek sokszor hosszú hónapokra elszólították 
otthonról; az asszony, bár városi lány létére erősen kötődött a birtokhoz, gyakran nagyon 
egyedül érezhette magát. „Siedliska magányos fekvése nemegyszer nyomasztott, nemcsak 
magam miatt, hanem a gyerekek szempontjából is, mert nehéz volt őket a távolabbi 
rokonság és a barátok közelsége nélkül nevelni ”20 -  szakadt ki Mathildéből, aki egyébként 
saját jogán alig panaszkodik, hiszen a családi ethosz tiltott minden gyengeséget, unatkoznia 
pedig már egy bakfisnak sem volt szabad az ő köreikben.

Az elsőszülött gyermek, Elzbieta 1903-ban jött világra, és a testvérek között ő 
ragaszkodik majd leginkább a birtokhoz és a gazdálkodáshoz. 1945 után nyelvtanári 
diplomát szerez. Alfred, az első fiú az I. világháború kitörése után önkéntesnek áll az 
osztrák-magyar hadseregbe,21 és 1916-ban elesik a keleti fronton. A következő lány, 
Maria 29 évesen kolostorba vonul. A második fiú, az ifjabb Pawel belekóstol ugyan a 
gazdálkodásba, de szívesebben dolgozik nagybátyja sziléziai bányavállalatánál; 
végigharcolja a II. világháborút, részt vesz Párizs felszabadításában, és a háború után is 
megmarad az amerikai hadsereg kötelékében. 1960-ig nem is mer lengyel turistavízumért 
folyamodni. A legfiatalabb lányból, aki anyja nevét viselte, de már a lengyeles Matylda 
formában, újságíró lesz.

A hercegi pár gyermekei azonban már felnőtt életük kezdetén többször letérnek a 
(mindkét) családi hagyomány által kijelölt, az emlékirat által is előrevetített útról. Ötük 
közül csak ketten alapítanak családot, és ők sem a szülők elvárásainak megfelelően. A 
lányok párválasztási nehézségeinek hátterében a már említett vidéki elszigeteltség állhat, 
amelyet csak ideiglenesen tör meg egy-egy báli szezon, vagy utazás. A nagylány különc, 
kevéssé nőies, nagyon önálló és intellektuális lény, egy kérő sem jár szerencsével nála,
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végül is pártában marad. Maria sem alapít családot, hiszen Jézus menyasszonya lesz 
1928-ban, az ő döntését azonban viszonylag hamar elfogadják a mélyen vallásos szülők, 
s idővel egyre inkább tisztelik is. Viszont az ifjú Pawef és Matylda házassági tervei és 
azok beváltása nagy megrázkódtatást jelentenek a családnak.

A fiú már kora ifjúságától igazi charmeur, nagy hévvel csapja a szelet különféle 
nemzetiségű és társadalmi állású hajadonoknak, ráadásul első komoly választottja az 
amerikai Virgilia Peterson, egy híres New York-i pszichiáter lánya: „Jól emlékszem, 
ahogy Pawelek fehér teniszruhában ül ebéd után a fotelben, és egyszer csak bejelenti, 
hogy nősülni akar!... ráadásul egy amerikai lányt venne el! Cela m ’a coupé le sijflet.22 
Elzbisia megőrizte nyugalmát és rögtön visszakérdezett, vajon katolikus-e választottja. 
Természetesen nem volt az, sőt, mint azt később megtudtam, még csak meg sem 
keresztelték,”23 1924-ben a szülőknek még sikerült a Peterson család támogatásával 
megakadályozniuk a készülő frigyet, hiszen egy ekkora távolságot átölelő kapcsolatnak 
egyik fél szerint sem lehetett jövője. A szerelmesek szakítottak, de évekkel később, már 
elvált asszonyként Gilly mégis kimondta a boldogító igent, habár a londoni ceremóniára 
meghívott vendégek igen kis száma arról árulkodik, hogy az örömszülők nemigen örültek, 
bár kölcsönösen igyekeztek egymás értékrendjét és szokásait tiszteletben tartani. Nagyon 
jól példázza az áthidalandó távolság nagyságát a Peterson-szülők látogatása 1935-ben. 
Mathilde elismeréssel beszél Peterson megnyerő modoráról, arról a nyugodt és jóindulatú 
hozzáállásról,24 amely szerinte nagyon kedvezően hathatott a pszichiáter betegeire, 
vendége viszont udvariasan megállapítja, hogy szerinte a katolikus hit erős támaszt 
jelenthet az életben: „it is a great thing to be a catholic, /  see it in my patients. ”25 
Mathilde később úgy érezte, kezdeti tiltásukkal inkább ártottak, mint használtak: „Idővel 
kételyeim támadtak, hogy helyes volt-e ilyen határozottan ellenezni a dolgot. Lehet, 
hogy Gilly ilyen fiatalon, az. első szerelem fellángolásában könnyebben tudott volna 
hozzánk kötődni, talán megszokta volna Lengyelországot, és jobb, boldogabb feleséggé 
válhatott volna, miáltal a mi kapcsolatunk is szerencsésebben alakult volna.”2*' Anyós 
és meny viszonya27 sosem vált igazán harmonikussá, majd két gyermek születése után a 
házaspár útjai is szétágaztak.

Matylda, a legkisebb gyermek, történelmet, filozófiát, politológiát tanult Krakkóban 
és Bécsbcn, majd újságírónak állt, sok fejtörést okozva édesanyjának, aki, vélhetőleg 
alaptalanul, nem látta meg lánya tanulmányaiban és pályaválasztásában a kellő 
megfontoltságot és elmélyülést. Nyilván az is aggasztotta, hogy Matylda már betöltötte 
a harmincat, és még mindig eladósorban van. A helyzet gyökeresen megváltozott — 
habár nem teljesen az anya elképzelései szerint-, amikor a lány 1937-ben beleszeretett 
egy nála húsz évvel idősebb, ünnepelt színészbe, Juliusz Osterwába. Végül is a kérő 
jellemének, erkölcseinek feddhetetlensége, s a lány elhatározásának szilárdsága megtöri 
a jeget, a pár az érsek nagybácsi áldása birtokában kelhet egybe, s idővel a vő kivívja 
anyósa szeretetét és elismerését.2*

Mathilde hatvanévesen megözvegyül, ekkor életéből több mint harminc év még 
hátra van. Ez az 1934 és 1968 közötti időszak számos kedvezőtlen fordulatot tartogat 
számára. A korabeli felfogás szerint már öregasszony, amikor kitör a háború. Szert tett 
már némi gyakorlatra a csomagolásban, menekülésben, az átvonuló hadak katonáival 
való tárgyalásban az első világégés és az 1920-as orosz-lengyel háború idején is, de 
1939 újfajta próbák elé állítja. Házasságkötésével, gyermekei születésével, a Monarchia 
bukásával és Lengyelország újjászületésével azonosságtudata és lojalitása folyamatos
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evolúción vagy legalábbis változásokon mennek keresztül, de nem mentesek a radikális 
fordulatoktól.

Viszont abban a pillanatban, amikor a német hadsereg átlépi a lengyel határt, egy 
német anyanyelvű nő helyzete problematikussá válik. Egyrészt a nácik alig várják, 
hogy az ország területén, sőt annak keleti végein is Volksdeutschokat mutathassanak 
fel, másrészt a lengyelek, köztük saját gyermekei is, mindenkitől feltétlen szolidaritást 
várnak el nemzetükkel kapcsolatban. Mathilde, akit már az Anschluss is érzékenyen 
érintett és a németek ellen hangolt, teljes határozottsággal mondja magát minden 
megszálló tiszt előtt lengyel családanyának, és ítéli el a német, illetve az orosz agressziót. 
Ez kiváltja a németek haragját (és megnehezíti menekülésüket), de kivívja gyermekei 
és unokái elismerését.

1939. szeptember 17-éről a következőket írja naplójába:
„Reggeli után tiszteletét teszi von Kleist tábornok. A főtisztek rokonszenves típusát 

testesíti meg, akik közül oly sokat ismertem fiatal éveimben (Elzbisia lányom megjegyezte, 
hogy nem nyújtottam kezet neki). Közli, hogy a Vörös Hadsereg ma behatolt 
Lengyelország területére, mire azt válaszolom, hogy számomra ez közömbös, lengyel 
vagyok, katolikus, bár osztrák származású. így akartam jelezni, hogy mindkét ellenséget 
egyformán ítélem meg! Később elnézést kér a birtok bombázásáért, a kitört ablakokért, 
a beszélgetés udvarias mederben folyik tovább. Végül biztosítom a katonaság iránti 
bizalmamról. ”29

Itt találkozunk Mathilde otthonról hozott értékrendjének újabb próbájával. Még 
mindig él benne az uniformis tisztelete, és bizonyos értelemben számít a tiszti becsület 
által diktált normák betartására, vagy legalábbis ezekre apellál (vöröskatonáknál viszont 
ilyesmivel nem is próbálkozik). Nem egy esetben találkozik-elsősorban osztrák tisztek 
esetén -  valóban korrekt viselkedéssel, de ilyenkor is hangsúlyozza, hogy ő és családja 
a másik oldalon állnak.

A szövegben itt egyértelműen a hagyományos kétpólusú lengyel ellenségkép jelenik 
meg. A német és az orosz expanziós törekvéseket kárhoztatva Mathilde nemcsak naplójába 
jegyzi fel, de habozás nélkül német tisztek fejéhez is vágja, hogy Lengyelországot 
ismét a két istentelen szomszéd osztotta fel egymás közt.3" A kiélezett történelmi 
helyzetben nincs helye árnyalatoknak, már nem lehet egyszerre több helyre tartozni.

A családnak végül mégis sikerül -  mindörökre -  elhagynia a birtokot és viszontagságos 
úton Krakkóba jutnia. A háború alatt megszületik Mathilde harmadik unokája, Matylda 
lánya, Maria. A vő, Juliusz Osterwa kevéssel a háború után meghal rákban, a család 
férfi nélkül marad. Az özvegy hercegné két lányával és cseperedő lányunokájával a 
szocialista építés útjára lépő Krakkóban marad, itt éli le hátralevő életét és állítja össze 
visszaemlékezéseit. Elzbieta angoltanításból igyekszik magát és édesanyját fenntartani, 
de egy ideig filcpapucsokat is varr a Párizsi Kommünről elnevezett háziipari 
szövetkezetnek. A népi Lengyelországban nem oszlatják fel a női szerzetesrendeket, 
így Maria továbbra is Assumpta nővérként éli életét, hosszú éveken át priorissza. 
Matyldának le kell mondania újságírói pályája folytatásáról, történészként sikerül 
elhelyezkednie a Nemzeti Múzeum krakkói részlegénél.

Mathilde és Lengyelországban élő leszármazottai tehát merőben más viszonyok közé 
csöppentek, mint amilyenek neveltetésük során körvonalazódni látszottak. Noha a 
visszaemlékezések kötetei hozzáférhetőek voltak, az asszony úgy halt meg 1968-ban, 
hogy még egy jó évtizedig senki sem volt kíváncsi azok tartalmára.31 A régi idők
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történései valószínűtlenül távolinak tűntek, az új időkhöz való alkalmazkodás pedig 
komoly erőfeszítést követelt, bár az elveszett birtok emléke nagyon erősen jelen volt a 
családi beszélgetésekben. A Gomuika-korszak egyik erdészeti miniszterének 
tevékenységétől siedliskai származása miatt reméltek szakszerűséget, ugyanezen okból 
tanulmányozták Gierek egyik tanácsadójának írásait, bár arról nem értesülünk, hogy 
reményeikben nem csalatkoztak-e. A 60-as években Zita császárné váratlanul 
megemlékezett egykori udvarhölgyéről: ezüst tálcával és meleg mohair-takaróval lepte 
meg Mathildét és a lengyel hatóságokat.32

A szöveg csak hosszabb lappangás után, megváltozott politikai helyzetben, a lengyel 
ellenzéki mozgalom megszerveződése idején keltette fel a család érdeklődését, a kiadására 
azonban még egy negyed évszázadot várni kellett. Az olvasók már egy új évszázad, sőt 
új évezred távlatából tekinthetnek vissza egy érdekes sorsra, melyen keresztül egy 
meghatározó történelmi időszak is kirajzolódik.

Jegyzetek
1 Sapieha, Pawet, Jan (1860-1934) lengyel arisztokrata, Adam, Stefan (1867-1951), a majdani krakkói 

érsek bátyja.
’ Mathilde Windisch-Graetz (1873-1968) ebben a formában írta a vezetéknevét. A család említésekor a 

továbbiakban a hazai gyakorlatban jobban elterjedt Windischgratz alakot fogom használni.
’ Siedliska az egykori Galícia területén helyezkedik el, a mai Lublini Vajdaságban, a lengyel-ukrán 

határ közvetlen közelében.
4 Matylda z Windisch-Graetzów Sapiezyna: My i nasze Siedliska, Wydawnictwo Literackie, Krakow, 

2003. (a továbbiakban: Sapiezyna)
5 Sapiezyna: 7. o.
6 Sapiezyna: 178. o.
I Természetesen csak a tisztikar, annak is csak magasabb rangú tagjai. Sapiezyna: 99. o.
8 Sapiezyna: 69. o.
II Sapiezyna: 68. o.
1,1 Édesanyja, Dessewffy Valerie Mathilde szerint mindenben ellentéte volt férjének; az érzékeny, művészi 

hajlamainak élő, bár nem kiugró tehetségű asszony ideje nagy részét festéssel, szobrászattal, illetve 
zongorázással töltötte.

11 Sapiezyna: I 13. o.
13 Sapiezyna: 131. o.
11 Sapiezyna: 86-87. o.
14 Sapiezyna: 138. o.
15 Sapiezyna: 185. o.
16 Sapiezyna: 114. o.
17 Sapiezyna: 1 85. o. A kéziratot a 80-as évek elején jegyzetekkel ellátó legkisebb Sapieha-lány, Matylda 

méltatlankodva kommentálja ezt a megállapítást: „Hogy írhatott a Mama ilyesmit 1909-ben, azelőtt, 
hogy a lengyelek a két világháborúban és a függetlenség 20 évében bizonyítottak volna! És még csak 
nem is módosította véleményét ’45 után!" uo. I. jegyzet.

18 Pedig a közeli osztrák rokonsággal nagyon szoros és bensőséges a kapcsolatuk. Sapiezyna: 113 o.
19 Sapiezyna: 110. o.
211 Sapiezyna: 178. o.
21 Édesanyja örömmel nyugtázza, hogy nem csatlakozott a Pilsudski által szervezett Lengyel Légióhoz. 

Sapiezyna: 392. o.
22 Azaz: elállt a lélegzetem (francia).
21 Sapiezyna: 392. o.
24 Menschenfreundlichkeit.
25 Sapiezyna: 597. o.
26 Sapiezyna: 394. o. Pawel Sapieha egyik idézett levelében is hasonló véleményen van. Uo 561. o.
27 Virgilia Petersonból írónő lett, két művében is foglalkozik életének lengyelországi szakaszával (Polish 

Profile; A Malter o f Life and Death)', elemzésük érdekes adalékokkal szolgálhat Mathilde 
visszaemlékezéseinek értelmezéséhez, de ez túlnő jelen írásom keretein.

28 1948-ban meleg hangú és igen elismerő portrévázlatot vet papírra korán elhunyt vejéről, amely teljes 
terjedelemben az emlékirat függelékében jelenik meg először. Indywidualnosc Juliusza Osterwy w
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zyciu codziennym i stosunkach z nami (Juliusz Osterwa egyénisége a hétköznapokban és velünk való 
együttélése során).

29 Sapiezyna: 647. o.
3,1 „Megértük Lengyelország negyedik felosztását a két istentelen által." Uo 649. o. Ebben a 

megfogalmazásban mintha elsikkadna az a történelmi körülmény, hogy a korábbi felosztások mégiscsak 
három megszálló hatalom (köztük a Habsburg-monarchia) számlájára írhatók.

31 Az emlékirat szövegét a legkisebb lány, Matylda z Sapiehów Osterwina kezdte széljegyzetekkel, 
magyarázatokkal ellátni, de nem sokkal később, 1983-ban meghalt, anélkül, hogy a munka végére ért 
volna. A sajtó alá rendezést végül lánya, az újságírói hivatást továbbvivő Maria végezte be, de ő már 
kevesebb részletet és szereplőt ismer, ráadásul nagyanyja és anyja is bizonyos esetekben homályosan, 
vagy virágnyelven fogalmaz, számolva egy esetleges házkutatás lehetőségével.

32 Az egyik unoka, Maria Osterwa-Czekaj számol be minderről a kötet utószavában. Sapiezyna: 792. o.
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Karol Biernacki

Marian Zdziechowski, a szegedi egyetem
díszdoktora

Az 1989 utáni bő másfél évtizedben a lengyel irodalomtörténészek, filozófusok, 
történészek intenzív érdeklődést mutanak Marian Zdziechowski, az orosz mentalitás és 
lélek egyik legelismertebb kutatója és szakértője iránt, műveit pedig újra kiadják.1 
Zdziechowski élete során nemcsak az orosz kérdéseket (elsősorban a bolsevizmussal és 
a kommunizmussal kapcsolatban), vagy a szláv irodalmakat tanulmányozta, hanem 
munkásságának jelentős részét Magyarországnak szentelte.2 Az utóbbi évek magyarországi 
irodalomtörténete is foglalkozott alakjával.1 Mielőtt részletesebben méltatnánk a 
magyarokról, a magyar kultúráról és az I. világháború utáni Európában elfoglalt 
helyünkről alkotott véleményét, röviden ismerkedjünk meg életpályájával és nézeteivel.

1861. április 30-án, egy Nowosiófki nevű birtokon (Minszk közelében) született. A 
dorpati (tartui) és a szentpétervári egyetemen russzisztikát és nyelvészetet, Grácban, 
Zágrábban és Genfben pedig általános irodalomtörténetet és szlavisztikát tanult. 
„Messianisták és szlavofilok” című doktori disszertációját4 gróf Stanisiaw Tarnowski 
professzornál, a krakkói egyetem rektoránál, ezidőtájt a krakkói tudományos akadémia 
főtitkáránál, a galíciai konzervatív politikusok egyik vezéralakjánál védte meg 1889- 
ben, s ugyanebben az évben már a Jagelló Egyetem docenseként tanított. 1894-ben 
habilitált, 1899-ben rendkívüli, 1908-ban pedig nyilvános rendes egyetemi tanárrá 
nevezték ki. Amikor Lengyelország függetlenné vált, és a lengyel csapatok bevonultak 
Vilnába, Józef Pilsudski 1918. augusztus 28-án elrendelte az ottani, egykor még Báthory 
István által 1579-ben alapított egyetem újraindítását.5 Ide hívták meg 1919-ben 
professzornak, ahol a bölcsészettudományi kar dékánjává is megválasztották, és 1925— 
1927 között a rektori tisztet is betöltötte. Már a Krakkóban eltöltött évei alatt is nagy 
érdeklődéssel követték előadásait diákjai. Kutatási témái közé az orosz irodalom és az 
orosz „lélek” tartozott: Zdziechowski személyesen ismerte Lev Tolsztojt (többször járt 
Jasznaja Poljanában, ahol a nagy orosz író élt és dolgozott),6 a Trubeckoj-herce'geket: 
Szergej Nyikolajevicset, a filozófust, valamint két fivérét, Jevgenyij Nyikolájevicset, 
aki ugyancsak filozófust volt, Grigorij Nyikolájevicset, az írót és diplomatát. Kap
csolatban állt Nyikolaj Arszenyevvel, Szergej Bulgakovval, Mihail Arcübasevvel, Dmitrij 
Merezskovszkijjal, Nyikolaj Bergyajevvel és másokkal.7 Sok könyvet írt az oroszokról 
és Oroszországról; a legfontosabbak közé az 1907-ben Bécsben és Lipcsében megjelent 
Oroszország alapvető problémái. Irodalmi-politikai vá z la to k az 1920-ban kiadott Orosz 
hatások a lengyel szellemiségre, vagy a két évvel később napvilágot látott Európa, 
Oroszország, Á z s i a tartozott.

A 20. század első évtizedeiben teret nyerő új eszmék nagy hatással voltak rá. Az 
I. világháború pusztításai, a bolsevik forradalom negatív befolyása az európai 
civilizációra, valamint az alapvető emberi értékrend megrendülése arra késztették, hogy 
mélyebben foglalkozzon a „rosszal és a nihilizmussal”. Szerinte -  és sok más akkori 
gondolkodó szerint -  az európai civilizáció hanyatlásnak indult, lassan közeledik egy
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elkerülhetetlen katasztrófa, amely -  ha hitelt adunk az új eszméknek (kommunizmus és 
fasizmus) -  teljes mértékben felemészti az emberekben rejlő erkölcsi és társadalmi 
rendet. Zdziechowski félelmei és a jövőt illető, meglehetősen pesszimista színekben 
festett víziója nem talált kellő fogadtatásra a fiataloknál. Amit ő a sátáni, gonosz erők 
művének tartott és elítélt, azt az ifjúság egy része bizalommal várta -  reménykedve, 
hogy az új eszmék kecsegtető ígéretei változtatnak a világon.

Az idő megmutatta, hogy az idősebb tudós szkepticizmusa nem volt alaptalan. Az 
európai kultúrát Zdziechowski leginkább a bolsevizmustól féltette, az ezzel kapcsolatos 
elgondolásait az alábbi könyveiben taglalta: Pesszimizmus, romanticizmus és a 
kereszténység alapjai (1914),10 Reneszánsz és a forradalom (1925),11 Szemben a végzettel 
(1937),12 A jövő látomása (tkp. „A jövő rémképe”, 1939).13 Már a címek alapján is 
megállapítható, hogy Marian Zdziechowski igen pesszimista beállítottságú volt. Ezen 
nem is kell csodálkoznunk, hiszen mint a „rossz” kutatója a múlt század első felében 
elegendő példát talált ahhoz -  elsősorban a kommunizmusban és forradalomban - , 
hogy világképe és szemlélete ily kritikussá váljon. Konzervativizmusában úgy látta az 
új eszméket, hogy azok a legalacsonyabb emberi ösztönökre és szenvedélyekre 
támaszkodnak, amelyek eltapossák a vallást és az erkölcsöket. A kommunizmus szerinte 
nem más, mint az integrált szocializmus: kompromisszumot nem ismer, azaz nem számol 
a valósággal, a cél felé a forradalmon és a pusztításon át halad, mert más út számára 
nem járható. A forradalom és a pusztítás a természet rendjéhez tartoznak, és ezen a 
renden alapulnak a marxista materializmus könyörtelen dogmái.

Zdziechowski nagyon féltette az európai kultúrát, civilizációt. Az I. világháború 
után egyre nagyobb teret nyertek a Schopenhauer (a rossz legyőzhetetlensége, a 
történelem értelmetlensége), Jacob Burckhardt (a kultúra válsága) vagy Friedrich 
Nietzsche (az európai kultúra hanyatlása) gondolataiból táplálkozó meggyőződések, 
amelyek hatottak rá.14 Marian Zdziechowski más tényezőket is veszélyesnek tartott 
Európára nézve. 1924-ben rámutatott az európai kultúrában folyamatosan gyengülő, 
megszűnőben lévő szellemiségre. Szerinte ez az állapot a reneszánsz humanizmus 
megjelenésével csak erősödött. Miért olyan veszélyes ez? Mert magával hozza a 
barbarizálódást, amelynek szülöttje pl. az orosz bolsevizmus. A kommunizmus nem a 
kapitalizmussal veszi fel a harcot, hanem Istennel. A kommunistákat nem az 
ellenforradalom dühíti fel, hanem a lélek halhatatlansága. Zdziechowski szerint az európai 
civilizációt csak a gyökereihez, azaz a kereszténységhez s az eredeti szellemiségéhez 
(amit keresztény értékrendnek szoktunk nevezni) való visszatérés mentheti meg a 
bukástól. A reneszánsz kezdetétől terjedő szekularizáció és annak hatása a kultúrára 
hozzájárult ahhoz, hogy az emberi képességek iránt tanúsított bizalom túlzott méreteket 
öltött. Ezt a korszakot ugyanis leginkább az ember végtelen erejébe vetett hit jellemezte. 
1924-ben a Reneszánsz és a forradalom című esszében Zdziechowski ezt írta: „...az 
ilyen hit jótékony erő csak akkor lehet, amikor az Istenben való hittel párosul, annak az 
igazságnak a megértésével és elfogadásával, hogy Isten nélkül az ember elveszíti a 
maga individuumát, mert egyéniségének lényege az isteni halhatatlan eleme. Ha ennek 
a felfogása hiányzik, vagy gyengének bizonyul, akkor az emberben való hit fokozatosan 
veszít szépségéből, s a végén letaszítja az embert a szellemi degradálásába, amit az 
orosz forradalom élén álló véres kezű hóhérok példáján is láthatunk... ”

Az európai civilizáció alapjai szétmorzsolódtak, ezért az egy üres térben lebeg, mint 
egy kormányos nélküli hajó. Zdziechowski sokszor hivatkozott Gustave Le Bon
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mondására, miszerint „A történelem azt tanítja, hogy a nemzetek csak rövid ideig 
maradhatnak fenn, miután az isteneik megszűntek. Az istenek hatására keletkező 
civilizációk velük együtt haldokolnak. Nincs még egy olyan destruktív tényező, mint 
amilyen a halott istenek hamvai. ”15

*

Miután nagy vonalakban megismertük Marian Zdziechowski nézeteit, könnyebb 
megtalálnunk a választ arra a kérdésre, miért is tartotta oly nagy becsben a magyar 
nemzetet, Magyarországot. Egyike volt azoknak, akik alaposan ismerték a magyar 
kultúrát, politikát és nem utolsó sorban a magyarok mentalitását. Nagyra értékelte a 
kereszténység szerepét Magyarországon. Szerinte a magyarokban tudatosult a vallás 
jelentősége, mint a szellemi nagyság, a politikai és erkölcsi nihilizmusnak gátat szabó 
rendíthetetlen szikla. A magyarok megértették, hogy a létezésükhöz nemcsak névlegesen, 
de elvben is keresztény állammá kell válniuk. Meg kell jegyeznünk, hogy 
Zdziechowskihoz közel álltak a messianizmus koncepciói, és ebben a témában is rokon 
lelkekre talált Magyarországon, például Haller Istvánban, aki vallás- és közoktatásügyi 
miniszter volt a 20-as években. („...Keleten kell születnie egy megmentő gondolatnak, 
mely meggyógyítja Európát és a nemzetek közötti kapcsolatokat új alapokra helyezi. E 
gondolat: a nemzetek általános keresztény szolidaritása, azoknak a belsőfelszabadítása, 
kapcsolat és szövetség. ”), ugyanígy Kornis Gyula személyében, aki a 30-as években a 
magyar parlament elnöki posztját töltötte be („...Isteni terv értelmében az emberiséget 
legjobban a különböző nemzetek szolgálják az egyéni erőfeszítések útján, melyek az 
adott nemzetben rejlő saját jellegzetes tulajdonságainak a legteljesebb fejlesztésére 
irányulnak”).16

Zdziechowski úgy vélte, hogy Magyarországnak történelmi küldetése van, hiszen 
nem egyszer megállta a helyét, mint a kereszténység „védőbástyája”. Ezért volt érthetetlen 
számára az európai nagyhatalmak Magyarországgal szembeni bánásmódja az I. 
világháború után. Hiszen éppen a magyarok és a lengyelek ismerték fel időben a veszélyt, 
amely Keletről fenyegette a nyugati civilizációt. A magyarok leverték Kun Béla 
forradalmát, a lengyelek pedig legyőzték Tuhacsevszkij hadait.17 Zdziechowski nem 
értette, hogy a liberális Nyugat-Európa miért fordult el Magyarországtól, amikor látták 
a nemzeti, konzervatív és keresztény koalíció küzdelmét a kommunizmussal szemben. 
Szerinte a magyarázat az akkori Európa és az USA hatalmon levő kormányainak a 
katolicizmus és a nemzeti erők elleni magatartásában keresendő. Ennek a magatartásnak 
a trianoni békekonferencia a megtestesítője, ahol -  Zdziechowski véleménye szerint — 
Magyarországot egyértelműen elárulták. Ennek ellenére a magyarok hűségesek maradtak 
az európai eszmékhez. Nem egyszer fejezte ki sajnálatát amiatt, hogy a békekonferencián 
a régi Magyarország területét egy tollvonással egyharmadára csökkentették, az egykori 
lakosság jelentős része pedig az új határokon kívül rekedt. Ezzel sikerült az ország 
földrajzi egységét is megszüntetni. A „nagy négyről” lesújtó véleménye volt; azt írta, 
hogy úgy osztogatták az országokat és a vidékeket, mint ahogy a „spicces rablók” 
osztják szét a zsákmányokat. Zdziechowski egyetértett az egyik honfitársa által leírt és 
a világot átszabó „nagy négyre” vonatkozó véleményével, mely szerint: ez a „társaság” 
az 1871-es anti klerikális és félig kommunista Clemenceau-ból, a szabadkőműves 
Orlando-ból, az álpuritán és a Lordok Háza urából, Lloyd George-ból, valamint a
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Monarchia ellenségéből, a presbiteriánus Woodrow Wilsonból állt. Az amerikai elnöknek 
volt a legtöbb mondanivalója, de ahogy a konferencia tanúi emlékirataikban írták: 
fogalma se volt Európa reális politikai helyzetéről. Inkább kioktatta az európai népeket, 
megváltónak és tanítónak képzelte magát.

Ismerve Zdziechowski véleményét a trianoni konferenciáról és a magyarokat ért 
sérelmekről, nem nehéz elképzelni Magyarország iránti szimpátiáját, miután köztudottá 
vált Budapest hozzáállása és magatartása az 1920 júliusában és augusztusában a 
Lengyelország által vívott élethalálharchoz a bolsevik sereg ellen. A Lengyelország 
újonnan kivívott függetlenségét veszélyeztető tragikus hadiesemények szinte az egész 
lengyel társadalmat mozgósították. A szomszédos országok segítségére nem lehetett 
számítani: Csehszlovákia blokád alá vette a tranzitutakat, amelyeken esetleg a Nyugaton 
vásárolt hadianyagok érkezhettek volna, és Németország sem volt érdekelt Lengyelország 
megsegítésében. Az akkori helyzetben Magyarország helyesen látta meg az esélyt arra, 
hogy újból bekerüljön az európai politikába. Szervezni kezdték a lengyelek megsegítésére 
szánt csapatokat, indulásra készen álltak a hadi felszereléssel teli vonatok. De hiába, a 
csehek és a románok megakadályozták a magyarok részvételét a lengyel-bolsevik 
háborúban, ugyanis attól tartottak, hogy a megerősödött Magyarország képes lesz, vagy 
legalábbis megpróbál változtatni a trianoni diktátumon. A lengyel sajtó tele volt 
szenzációs, „lélekerősítő” hírekkel, amelyek hangsúlyozták a lengyel-m agyar 
egymásrautaltságot, az ezeréves barátságot. Rövidesen világossá vált, hogy az egyre 
közeledő, döntő varsói csatában a magyar sereg ténylegesen nem vesz részt, de 
megérkezett Lengyelországba az a huszonnégy vagon lőszer, amelyet még júliusban 
indítottak útnak Románián keresztül. Két nap alatt szétosztották a lőszert (a vonat a 
szovjet hadsereg közelsége miatt Varsó mellett, Skierniewicében állt meg), így az 
ellentámadó lengyel katonák még hasznát tudták venni.18

Marian Zdziechowski mindig elismerően nyilatkozott a korabeli magyar politikáról. 
Tanulmányai, irodalmi művei, amelyekben a magyar kultúrával és történelemmel 
foglalkozott, nem maradtak észrevétlenül a magyar tudományos életben. Egy évvel 
azután, hogy a wilnai Báthori István Egyetem 350. évfordulóját ünnepelte,19 a Szegedi 
Ferenc József Tudományegyetem úgy határozott, hogy tiszteletbeli doktori címmel 
tiszteli meg a neves lengyel tudóst. Meg kell jegyeznünk, hogy a M. Kir. Ferenc József 
Tudományegyetem Bölcsészet-, Nyelv- és Történettudományi Kara Marian Zdziechowski 
tiszteletbeli doktori címével kapcsolatban kikérte a Külügyminisztérium véleményét 
is.20 Idézzünk néhány mondatot a minisztériumi válaszból: „Dr. Marian Zdziechowski 
a varsói m. kir. Követség jelentése szerint 10 év óta lankadatlanul dolgozik a lengyel
magyar szellemi együttműködés elmélyítésén. Legutóbb a varsói m. kir. követség 
felterjesztést intézett hozzám, nevezettnek a Il-od oszt. Magyar Erdemkereszttel és 
Csillaggal való kitüntetése ügyében; e kitüntetési ügy jelenleg folyamatban van. A fentiek 
alapján van szerencsém Nagyméltóságod nagybecsű tudomására hozni, hogy Dr. Marian 
Zdziechowski-nak a tiszteletbeli doktori címmel való kitüntetése ellen észrevételem nincs, 
sőt azt a magam részéről is melegen pártolom. ”

1930. február 28-án a Szegedi Egyetemen dr. Dézsi Lajos egy referátum keretében, 
amelyet a Kari Tanács előtt tartott meg, vázolta Marian Zdziechowski életútját és a 
magyarok, valamint Magyarország érdekében folytatott munkájának legfontosabb 
mozzanatait.

„Tekintetes Kar! Általánosan ismert dolog, századokon keresztül mily szoros volt a
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politikai kapcsolat Magyar- és Lengyelország között. De nem kevésbé szoros volt a 
szellemi kapcsolat is. A XV. és XVI. században sűrűn látogatták ifjaink a krakkói 
egyetemet, melynek külön magyar bursája volt s tudósaink közti] sokan nyerték ott 
egyetemi kiképeztetésüket. Elég itt csak a Csáthi Demeter, Dévai Bíró Mátyás, Sylvester 
János, Bcnczédi Székely István, Szegedi Kis István stb. nevét felemlítenünk. Tudjuk, 
hogy az első nyomtatvány, melyben magyar szöveg van (Heyden Sebald és Hegendorf 
Kristóf tankönyve) 1527-ben szintén Krakkóban jelent meg; csak úgy, mint az első 
nyomtatott magyar könyv: Komjáthi Benedek, Szent Pál levelei magyar nyelven 1533- 
ban. Ez a magyar-lengyel kapcsolat még szorosabbra fűződött Báthori István lengyel 
királysága alatt. Balassa, aki már korábban Krakkóban adta ki első irodalmi zsengéjét, 
később otthonos lett Lengyelországban, s költészetében is gyakran emlegeti. A lengyel
magyar kapcsolat sohasem szűnt meg, s mikor akár a lengyel, akár a magyar nemzetre 
válságos napok virradtak, ez a rokonérzés nemcsak hangra kelt, hanem tettekben is 
megnyilvánult, mint Lengyelország felosztásakor és a magyar szabadságharcban. Most 
a sors e sokszor próbára tett derék nemzetet kárpótolta a múlt szenvedéseiért, s bennünket 
vetett új próba alá. Nehéz sorsunkban jólesik az a tapasztalat, hogy Lengyelország 
rokonszenve mindinkább fokozottabb mértékben fordul felénk. Felemelő módon 
nyilvánult ez meg a wilnai ünnepnapok alkalmával, amikor a mi Egyetemünk kiküldöttét 
nemcsak elhalmozták szeretetük kitüntető jeleivel, hanem Egyetemünk tanárát, 
Szádeczky Kardos Lajos kollegánkat díszdoktorukká választották. Mi is örömmel 
ragadunk meg minden alkalmat, hogy rokonérzésüket hasonlóval viszonozhassuk. Erre 
éppen alkalom kínálkozik avval, hogy a lengyel tudományosság egy kitűnőségét, a 
Lengyel Tudományos Akadémia rendes tagját, a Magyar Tudományos Akadémia 
kültagját, a magyarság nagy barátját, aki legközelebb hozzánk készül, hogy Egyetemünk 
képviselőjének látogatását visszaadja, Zdziechowski Marian wilnai egyetemi tanárt 
tiszteletbeli doktorunkká megválasszuk. Zdziechowski Marian előbb krakkói, most wilnai 
egyetemi tanár negyvenéves irodalmi munkásságra tekinthet vissza, amely munkásság 
az irodalomtörténetre, a filozófiára, történetre és politikára egyaránt kiterjed. Irodalmi 
munkái közül felemlítjük a következőket: 1.) Byron és kora. 2 kötet. Krakkó, 1894 és 
1897. 2.) A szláv nemzetek lélektanából. Krakkó, 1888. 3.) Újabb vázlatok a szláv 
nemzetek lélektanából. Lemberg, 1912.4.) Tanulmányok a lengyel irodalom és filozófia 
terén. Krakkó, 1912. 5.) A pesszimizmus, romanticizmus és kereszténység alapjai, 2 
kötet. Krakkó, 1915. 6.) Vestis Perniciosissima, 1905.7.) Mickiewicz messiási hivatása 
és a jelenkori vallásos szellem, 1914. Ez utóbbi német fordításban is megjelent. Széleskörű 
tudományos működését honfitársai azzal honorálták, hogy a világháború után 
visszaállított wilnai egyetem első rektorának őt választották meg, s e méltóságát több 
éven át viselte, sőt a köztársasági elnökségre is jelölték. Habár tiszteletbeli doktorrá 
való megválasztását tudományos érdemei alapján ajánljuk, nem hallgathatjuk el, hogy 
mint Magyarország barátja >>La Tragédie de la Hongrie et la politique Polonaise<< 
című munkájában bátran síkraszállt Hazánk érdekében. Magyar baráti érzése a magyar 
irodalom ismertetésében is megnyilvánult. Ilyen tárgyú művei: 1.) Petőfi és hazája. 2.) 
Széchenyi István. 3.) Prohászka Ottokár püspök. 4.) Apponyi. 5.) A magyar-lengyel 
viszony, amely Andrássynak >>Krieg und Diplomatien c. könyve alkalmából jelent 
meg. 6.) Francia-Magyar- és Lengyelország. 7.) Kik a magyarok? stb.

Meg kell említenünk, hogy hazája politikai mozgalmaiban is tevékeny részt vesz és 
semmi alkalmat cl nem mulaszt, hogy magyarbarátságát kifejezésre juttassa és az illetékes
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politikai tényezőket ilyen irányban befolyásolja. Mindezeknek alapján mély tisztelettel 
ajánljuk, hogy Zdziechowski Marian wilnai egyetemi tanárt és a lengyel tudományos 
irodalom büszkeségét, Magyarország nagy barátját Egyetemünk tiszteletbeli doktorai 
közé iktassa. Szeged, 1930. január 28., Dézsi Lajos s.k.”

Egy hónappal a referátum elhangzása után a Kari Tanács szavazott a cím odaítélésről. 
Kilenc szavazóból nyolc igennel, egy pedig nemmel voksolt. Zdziechowski Marian 
sajnos nem tudott eleget tenni a szegediek kérésének, hogy a M. Kir. Ferenc József 
Tudományegyetemen vegye át a kitüntető címet. A wilnai professzor betegsége miatt 
lemondta magyarországi utazását, ezért a díszdoktori kinevezés ünnepélyes keretek között 
Vilnában történt.

Nemcsak a szegedi Alma Mater, hanem Tartu és Vilna egyeteme is felruházta a 
kitüntető címmel. Vilnában 1933. február 15-én avatták díszdoktorrá. Ezután a sors 
még öt tevékeny esztendőt engedett számára, bár az egyetemi közéletben már nem vett 
részt. 1938. október 5-én hunyt el Vilnában. Idehaza Csorba Tibor búcsúztatta a 
Pannonhalmi Szemle hasábjain.21
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Kapronczay Károly

A lengyel állam területe igen szegény gyógyvizekben, 
kivétel csupán a Kárpátok vidéke, amely tájékon kiemelt 
jelentőségű Szczawnicza gyógyfürdője. A hajdani lengyel- 
-magyar határtól néhány kilométerre fekvő gyógyfürdő és 
üdülőváros magyar embernek, Szalay Józsefnek köszönheti 
létét és felvirágzását. A vidék is régóta kapcsolódik a ma
gyar történelemhez: Szandec-földet -  ahogyan magyarosan 
említik a régi krónikák -  Szemérmes Boleslaw lengyel ki
rály 1257-ben feleségének, IV Béla magyar király lányá
nak, Kingának ajándékozta (1999-ben Oszandecben avatták 
szentté). így a savanyúvízforrásait nevében is őrző 
Szczawnica -  ha gyenge szállal is -  mintegy hétszáz éve 
kapcsolódott a magyar történelemhez.

Az északi Kárpátok vidéke bővelkedik gyógyvizekben, amelyek első leírója Innocenty 
Petrycy (7-1641), a krakkói egyetem orvostanára és történetírója volt, a szepességi 
ruzsbachi balneológia egyik megalapozója. Az 1635-ben kiadott O wodach w Druzbaku 
y Leckowey c. könyvében nemcsak e vidék gyógyvizeit elemzi, osztályozza és ajánlja 
különböző betegségekre, hanem teljes áttekintést ad a magyar gyógyvizekről is. Szak- 
irodalmi forrása Wernher György: Der admirandis aquis hypomnemation című, 1549- 
ben Baselban, majd 1551-ben Bécsben kinyomtatott munkája volt, amelyben a ma
gyarországi nevezetes gyógyvizek és források ismertetését adta közre. Bár Wernher 
nem volt orvos, mégis nagy becsben tartották Krakkóban, hiszen az ottani ősi egyetem 
falai között tanult. Petrycy, aki feltehetően bejárta a művében említett gyógyforrások 
vidékének többségét, nemcsak Wernher adatait vette át. Különös hangsúlyt helyezett a 
felvidéki források ismertetésére, de ezek között nem szerepelt a szczawnicai, amelynek 
hasznosítás nélkül elfolyó vize alig került említésre.

Petrycy fentiekben ismertetett munkája sokáig ismeretlen volt mind a magyar, mind 
a lengyel orvosi szakirodalomban, aminek okát a kis példányszámú megjelentetésben, 
valamint a nehezen olvasható „gót betűs”, lengyel nyelvű kinyomtatásban is kereshetjük. 
Csak a 19. század közepén fedezték fel a kutatók, nyelvileg megújították, németre is 
lefordították, így a balneológiatörténet egyik különleges gyöngyszemévé vált. Stílusa 
kiváló, szellemes előadásmódja gördülékennyé teszi a szakszerű leírásokat.

Szczawnica gyors fejlődését nemcsak Szalay Józsefnek, hanem a monarchiabéli 
fürdőkultúra rohamos fejlődésének is köszönhette. A helyiek és a környékbeliek által 
már gyakorta látogatott gyógyforrás és az egész falu 1829-ben Szalay József, galíciai 
kormányzósági tisztviselő tulajdonába került, és innen datálódik a fürdőhely fejlődésé
nek kezdete. Azt, hogy Szalay magyar volt, sőt „ízig-vérig magyar”-nak vallotta ma
gát, számos feljegyzés és a család magyarságát több nemzedéken át kifejező magatartá-

A Lengyel Tudományos Akadémia magyar
mecénása

(Szalay József: 1802-1876)
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sa is bizonyította. A Szczawnicát megvásároló Szalay József nagyszülei 1771 táján -  
Lengyelország első felosztása idején -  kerültek ide, amikor Galíciát a Monarchiához 
csatolták, és a „galíciai lengyel királyságban” udvarhű hivatalnokok seregére volt szük
ség. Az ekkor ide vetődött hivatalnokok gyermekei ellengyelesedtek, kiváló lengyel 
hazafiakká váltak, így történt ez a Szalayak esetében is. Gyermekeik, unokáik már itt 
születtek, lengyel iskolákban tanultak, többnyire lengyel családokkal házasodtak össze. 
A szczawnicai fürdőt alapító Szalay József (1802—1876) apja -  ugyancsak József -  
udvari tisztviselő lett, lengyel nőt vett feleségül. Az 1802-ben született ifjabbik József 
Drohobyczban -  az anyai nagyszülők birtokán -  látta meg a napvilágot. Miután az 
osztrák hatóságok a Kamarabirtokok Igazgatósága néven az ószandeci királyi birtokok 
felügyeletére új hivatalt hoztak létre, a Szalay család a Nowy Targ és Újszandec között 
fekvő Kamienicába, vagyis a Szepesség közelébe költözött át. Ezért az idősebb Szalay 
a podolini piaristákhoz íratta be fiát, jogi tanulmányait a krakkói egyetemen végezte. 
Az apát császári biztosként Lembergbe helyezték át, ahol jelentős jövedelemre tett 
szert, így a becsvágyó család nagy birtokokat vásárolt a czorsztyni járásban, ilyen módon 
került 1829-ben tulajdonukba a már említett Szczawnica is. A birtokok jó  jövedelme 
újabb területek megvételére ösztönözte a családot, bár a szczawnicai forrással akkor 
még nem sokat tudtak kezdeni. 1833-ban meghalt az idősebb Szalay, fia ekkor még 
jogi, majd építészeti tanulmányokat folytatott Lembergben, Krakkóban és Bécsben, s 
csak 1842-ben vette át a birtokok irányítását, ellátva a szczawnicai bírói feladatkört is. 
Ez utóbbira anyja beszélte rá, ugyanis kezdetben nem sok kedvet mutatott a birtokok 
igazgatásához.

Az egykori podolini diákról hamarosan kiderült, hogy nem csupán kiválóan képzett 
hivatalnok, építész, parktervező, környezetalakító tehetséggel megáldott „menedzser”, 
de képzőművésznek sem akárki. Nagy fantáziát látott Szczawnicában, kivételes földrajzi 
fekvésében, gyógyvizében és a környék lenyűgöző szépségében. Saját maga készítette 
el az egykori falu várossá való fejlesztésének építészeti, parkalakítási terveit. Szczawnica 
két évtizeden belül a Monarchia legismertebb fürdőinek sorába emelkedett, palackozott 
ásványvizei is egyre keresettebbé váltak. Szczawnica a maga korában valóban csodának 
számított. Szalay József nem csupán várossá fejlesztette a települést, hanem a mai 
értelemben vett gyógyturizmust szervezett birtokán, gondoskodott ennek reklámozásáról, 
hírlapi ismertetéséről, a víz gyógyászati alkalmazásáról készített szakvélemények gyors 
terjesztéséről. Kórházat, orvosi rendelőket hozott létre, neves orvosok meghívásáról és 
foglalkoztatásáról gondoskodott. Természetesen az igazi bevételt-és ez volt a gyógyító 
terápiák pénzügyi alapja -  az idegenforgalom biztosította: szállodák, panziók, 
vendégházak sora épült fel, szabadságukat töltő hivatalnokok, írók, művészek kedvelt 
nyaralóhelyévé vált a fürdőhely. Csak néhányat emelnénk ki a leghíresebb vendégek 
közül: Henryk Sienkiewicz, Jan Matejko, Boleslaw Prus valamennyien hosszabb időt 
töltöttek évente Szczawnicában. írások, festmények ihletői voltak a hangulatos üdülők, 
ivócsarnokok, a szakadó esőben is élvezetes sétákra lehetőséget adó fedett sétányok. A 
fáraó világhíres írója gyakran panaszkodott arról, hogy a vendéglőkben a zenekarok 
reggeltől estig csak magyar csárdást játszanak. A különböző vendégházak tulajdonosai 
zömmel magyarok voltak, az alkalmazottak többségét is Magyarországról csábítot
ták ide.

Szalay Józsefet nemcsak vállalkozói tehetségéért, a lengyel irodalomban sokszor 
megrajzolt rokonszenves alakjáért tisztelik Lengyelországban. 1872-ben Krakkóban
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megalakult a Lengyel Tudományos Akadémia, amely a három részre szakított lengyel 
állam lengyelsége szempontjából akkora jelentőségű volt, mint 1825-ben hazánkban a 
Magyar Tudományos Akadémia. A magyar tudományos testület Széchenyi István anyagi 
felajánlásából működött, a lengyel akadémiát nem támogatta ilyen mecénás. Már-már a 
„tisztes halál” várt a Lengyel Tudományos Akadémiára, amikor az 1876-ban elhunyt 
Szalay József végrendeletében vagyonának egy részét -  a Szczawnicából befolyt jöve
delem teljes összegét -  az intézményre hagyta. Ez a tett olyan jelentőségű volt, mint 
Széchenyi István adománya 1825-ben. Ez volt az alap, amelyre a 19. század végén a 
lengyel tudományos élet számíthatott, erre támaszkodhatott az az intézményi rendszer, 
amely Krakkó szellemi életének hírnevét öregbítette. Nem sokkal halála utána a Len
gyel Tudományos Akadémia megfestette Szalay díszmagyaros portréját, és az alapító 
tudósok képei mellett helyezte el az Akadémia díszcsarnokában.

A Lengyel Tudományos Akadémia székhelye 1920-tól Varsó lett, de a krakkói 
Tudományos Akadémia tovább működött, és olyan ranggal büszkélkedhetett -  főként 
külföldön -  ami a varsóiakat bosszantotta. 1945 után megszüntették a krakkói Lengyel 
Tudományos Akadémiát, csak a varsói maradt meg. 1990-ben -  negyven évig tartó 
kényszerű szünet után -  ismét életre hívták a krakkói Akadémiát. Régi épületének első 
emeletén, az elnökségi irodában látható a nagylelkű mecénás, Szalay József magyar 
ruhás portréja. 2002. május 11-én Szczawnicában felavatták emléktábláját, felújították 
mellszobrát is.

Irodalom
1. Szumowszki, U: Az orvostudomány története. Bp., 1939. Magyar Orvosi Könyvkiadó Társulat
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3. Kapronczay K.: Lengyel-magyar orvosi kapcsolatok. Bp., 1991.
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Józef Giza dandártábornok visszaemlékezése
Forrásközlemény

Bevezetés

A visszaemlékezés szerzője 1887. március 3-án született Galíciában, a nowi s^czy 
járás D^browa Polska nevű településén.1 Az elemi iskola elvégzése után, 1901-1909 
között a cs. és kir. 1. sz. gimnáziumba2 járt Nowy S^czban, ahol kitűnő eredménnyel 
érettségizett. Ezekben az években részt vett a cserkészmozgalomban. Érettségi után -  
valószínűleg valamelyik nagyszülő hatására-papi szemináriumba jelentkezett Tamówba, 
ahol egészségügyi szempontok miatt3 nem felelt meg.

Egyéves önkéntesként 1910. október 1 1-én vonult be katonai szolgálatra Krakkóba, 
a Henrik porosz hercegről elnevezett cs. és kir. 20. galíciai gyalogezredbe.4 Az 
alapkiképzést Krakkóban és Wadowicében kapta. 1911 márciusától csapatgyakorlatra 
vezényelték Belinába (Bosznia-Hercegovina), ahol a cs. és kir. 20. gyalogezred 16. 
századában raj- majd szakaszparancsnoki beosztásban tevékenykedett. Hadapród 
őrmesterként szerelt le. Visszatérve a polgári életbe, 1912 októberétől 1914 májusáig a 
nowy s^czi postahivatal alkalmazottja. 1912-től az egyik, Galíciában működő paramilitáris 
szervezet, a Lengyel Lövész Csapatok (Polskié Druzyny Strzeleckie5) tagja. Itteni 
tevékenységét felolvasóestek, viták rendezése és hazafias előadások tartása képezte. 
Közben 1913 április 1. és 28. között, valamint 1914. június 13. és július 13. között 
csapatgyakorlatra hívták be Bosznia-Hercegovinába. A cs. és kir. 20. gyalogezred 15. 
századában szakaszparancsnok. Éppen leszerelt, amikor kitört az I. világháború. Az 
általános mozgósítás kihirdetésekor az újabb behívóparancs ugyanide hívta be. Harctéri 
szolgálatát a szerb fronton hadapród őrmesterként kezdte meg.

Tífuszgyanúja miatt 1914. október 23-tól Bosznia-Hercegovinában kórházban 
kezelték. A 6. hadsereg parancsnoka addigi harctéri teljesítményéért, az ellenség előtt 
tanúsított vitéz magatartásáért dicsérő elismerésben részesítette,6 és megkapta a Bronz 
Vitézségi Érmet.7 Betegszabadsága után ez év december 15-én tért vissza a szolgálatba.* 
A cs. és kir. 20. gyalogezred tartalék zászlóaljában instruktor Freudentalban (Cseh- 
Sziléziában).9 1915. február 27-én megjelent paranccsal 1914. augusztus 4-i ranggal 
tisztjelöltté (kadett) léptették elő. Olaszország hadba lépésekor, alakulatával 1915 
júniusában átkerült az olasz frontra."’

1915. július 1-jével tartalékos hadnagyi rendfokozatot kapott. A cs. és kir. 20. 
gyalogezred IV. zászlóaljában szakaszparancsnok. Helytállásért 1915. november 18-án 
Legfelsőbb Dicsérő Elismerésre (Signum Laudis) terjesztették fel." A Bruszilov- 
offenzíva idején az orosz fronton harcolt. (Hogy mikor került oda, és mikor vezényelték 
vissza az olasz frontra, források hiányában nem sikerült megállapítani. Annyi bizonyos, 
hogy frontszolgálatát 1918-ban az olasz fronton fejezte be. Erre alább visszatérünk.)
1916. július 3-án ideiglenesen megbízott századparancsnoki minőségében újólag Legfelső 
Dicsérő Elismerésre terjesztették fel12 (Nagy Signum Laudis).
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Frontszolgálata alatt utász-, gázvédelmi- és gyalogsági-ágyús tanfolyamot végzett.13 
Ez utóbbit hasznosította 1917. augusztus 1-jétől, amikor gyalogsági ágyús alegység
parancsnoki beosztást kapott a cs. és kir. 20. gyalogezredben.14

1917. augusztus 17-i hatállyal tartalékos főhadnaggyá lépett elő. 1918 áprilisától a 
közös hadsereg 12. gyalogezredében működő lengyel Wolnosc (Szabadság) elnevezésű 
titkos katonai szervezet tagja. A szervezet a megszállt lengyel területeken tevékenykedő 
illegális katonai szervezet, a Polska Organizacja Wojskowa (Lengyel Katonai Szervezet)15 
égisze alatt működött. Az első világháború vége felé, 1918. október 21-én, mint 
politikailag bizonytalan elemet az olasz frontról Tarnówba vezényelték tartalék 
zászlóaljba, századparancsnoki beosztásba. Itt tovább folytatta Lengyelország 
függetlensége érdekében az illegális munkát. Az 1918. október 30-áról 31-re virradó 
éjjel, mint a helyi titkos katonai vezetés tagja, részt vett a tarnówi osztrák-magyar 
helyőrség lefegyverzésében. Ezután a Nowy S^cz székhelyű 1. podhalei lövészezred 
felállításában és megszervezésében tevékenykedett. Az ezredben századparancsnoki 
beosztást kapott. A városban 1927 májusáig századparancsnokként, ezredsegédtisztként, 
a II. majd a III. zászlóalj parancsnokaként, kerületi kiképzési és testnevelési 
parancsnokként szolgált.

1920-ban egységével a szovjet-orosz-lengyel háborúban Kijevig nyomult előre, 
ahol a város peremén a darnicai kerületben található sörgyárat védte. A visszavonuló 
hadműveletekben Breszt-Litovszk védelménél találjuk. Az 1920. augusztus 15-én Varsó 
alatt megindított lengyel ellentámadástól kezdve részt vett a Vörös Hadsereg ki verésében 
Lengyelországból. Részese a Bialystok és Grodno alatti harcoknak, a fronton szolgál 
egészen az 1920 őszén megkötött fegyverszünetig. Ezrede ekkor Oszmianáig16 jutott 
előre. 1920-ban századossá, 1922-ben őrnaggyá lépett elő.

1923-ban közreműködött a krakkói munkássztrájk leszerelésében, ami vér nélkül 
történt. 1927 márciusától 1931 márciusáig a határvédelmi hadtest (Korpus Ochrony 
Pogranicza)17 6. zászlóaljának parancsnoka Iwieniecben (nowogródi vajdaság). 1929 
januárjában alezredessé lépett elő. 1931-1932-ben a 82. gyaloghadosztály pa
rancsnokhelyettese a Bug melletti Breszt-Litovszkban. 1931 júliusától 1935 júniusáig 
ugyanezt a beosztást töltötte be a 2. podhalai lövészezredben, Sanokban. Szolgálatának 
következő állomása Szilézia. Bielskóba helyezték, a 3. podhalei lövészezred pa
rancsnokságával bízták meg. Itt érte el az ezredesi rendfokozatot 1938-ban. Ez év 
májusától 1939 augusztusáig a nemzetvédelmi dandár parancsnoka Felső-Sziléziában, 
Katowicében. Részt vett a zaolzei bevonulásban.IS 1937-1939-ben tagja a volt közös 
hadseregbeli katonák által alapított Szabadság és Függetlenségi Harcok Szövetsége 
elnevezésű szervezetnek.

Az 1939. szeptemberi hadjáratban az 55. gyaloghadosztály parancsnok-helyettese, a 
harci tevékenységet szeptember 23-án, Tomaszów Lubelski környékén fejezte be. Nem 
került sem német, sem szovjet hadifogságba. Ez utóbbit azért kerülte el, mert az őt 
kihallgató szovjet tisztnek azt mondotta, hogy kovács (civilben volt már ekkor). Ezt az 
állítását hatalmas termete és fizikai ereje miatt el is hitték és elengedték. Ennek 
következtében Kátyútól is megmenekült.

1939. október 25-én lépte át a magyar-lengyel közös határt Kárpátalján. Selypen 
internálták, majd a budapesti lengyel katonai attasé, Jan Emisarski vezérkari alezredes19 
helyettesévé nevezték ki. 1940. május 25-én illegálisan Franciaországba távozott. 
Franciaország katonai veresége után ő is Angliába hajózott. Itt először az 5. tartalék
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lövész dandár parancsnoka, a Fellebbviteli Katonai bíróság tagja. 1942 júliusától a 
Közép-Keleten szolgált. Irakban és Palesztinában a 4. lövészdandárt, majd az átszervezett
5. Wilnói lövészdandár nevet viselő katonai egységet vezette. 1943 szeptemberétől 
1944 áprilisáig a Közép-Keleti Lengyel Hadsereg Kiképzőközpontjának parancsnoka. 
Utolsó szolgálati beosztása a Monte Cassinónál harcoló II. Lengyel Hadtest tartalékát 
képező 7. gyaloghadosztály vezénylése. 1944 szeptemberében dandártábornokká lépett 
elő.

Rövidesen maláriában és ízületi gyulladásban súlyosan megbetegedett, ami 
mozgásában korlátozta. Két évig a 8. számú lengyel katonai kórházban ápolták Kairóban. 
A későbbi években több műtéten esett át Angliában. Az aktív katonai szolgálatba már 
nem tért vissza, rendelkezési állományba került. A II. világháború befejezése után Nagy- 
Britanniában telepedett le. Annyi tiszttársához, altiszthez és közkatonához hasonlóan, ő 
is félt hazamenni. Félelme jogos volt. Azok közül, akik mégis hazatértek, számosán 
szenvedtek börtönt, sokan koncepciós perek áldozatává lettek. Nem keveset közülük -  
a nemzetközi jog ellenére -  szovjet katonai bíróság ítélt el koncepciós perben, vagy 
éppen ítélet nélkül -  kinek mi jutott -  internáló- és munkatáborban sínylődtek.

Londonban aktívan részt vett a lengyel katonai emigráció munkájában. Tevékenykedett 
a Lengyel Kombattáns Szövetségben, a Tábornokok Körében, a Podhalei Katonák 
Szervezetében, a Katonai Becsületbíróságban. A Lengyel Fegyveres Erők Hadi
rokkantjainak elnöki tisztét is betöltötte.

Hazáját nem látta többé, lengyel állampolgárságától is megfosztották. 1965. 
szeptember 16-án hunyt el Londonban, a gennysburghi temetőben nyugszik.

Harminc éves katonai szolgálata alatt számos kitüntetéssel ismerték el munkáját. 
Tulajdonosa volt a Virtuti Militari érdemrend V. osztályának, a Vitézségi Keresztnek 
háromszor, a Polonia Restituta Érdemrendnek, a Függetlenségi Éremnek, az 1918- 
1920-as Háborúk Emlékérmének, az Arany Érdemkeresztnek kardokkal, a Független 
Lengyelország 10 éves Fennállása Érmének, a Bronz és Ezüst Szolgálati Ér
deméremnek,2" valamint több hadseregbeli, angol és amerikai kitüntetésnek.

Nowy S^czban 1979-ben utcát neveztek el róla. Ugyanott emléktáblája van a Szent 
Kázmér nevét viselő volt helyőrségi templomban (1966) és szülőhelyén Dqbrowa 
Polskában,21 a Szent Rókus templomban (1988). 1993-ban a Wieloglowey-i Általános 
Iskola vette fel a nevét.

1914-ben házasságot kötött Wiktoria Szkaradekkel (1889-1986). Leánya, Maria 
Giza-Podgórska22 (1921) a II. világháború alatt a Honi Hadsereg „Maja” fedőnevű 
összekötője volt, ma nyelvtanár. Három fia volt. Mieczyslaw (1920-1939) kadétiskolát 
végzett Lembergben. A 3. Podhalei Lövészezred altisztjeként esett el a szeptemberi 
hadjáratban. Kázmér (1924) mérnök, politikai emigráns, Londonban él. Tadeusz (1929) 
-  akit apja miatt a Sztálin-korszakban üldöztek -  testvérével, Mariával Lengyelország
ban él.

Józef Giza a háború alatt naplót vezetett. Szándéka szerint ez szolgált volna alapul 
visszaemlékezése megírásához. Erre a II. világháború befejezése után sort is kerített, 
azonban a napló felhasználása nélkül. Amikor 1945/46-ban a kairói lengyel katonai 
kórházban kezelték, bőröndjét ellopták -  a tolvaj azt hihette, hogy a dandártábornok 
kofferja értékes dolgokat rejthet. Nagy lehetett a meglepetése, amikor kinyitotta: számára 
értéktelen és érthetetlen nyelven írott füzeteket talált, amelyeket nem juttatott vissza 
jogos tulajdonosához. Giza 1946 decemberében a kórházban kezdte el írni
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visszaemlékezéseit. Kizárólag az emlékezetére hagyatkozott. Az A/5-ös formátumú füzet 
tartalmazza pályájának történetét 1939. szeptember 1-jétől 1942. február 21-ig. A 
folytatás betegeskedése miatt nem készült el. Gépiratos terjedelme 126 A/4-es formátumú 
oldal, amely gyermekei, Maria Giza-Podgórska és Tadeusz Giza tulajdonában van Nowy 
S'czban. Visszaemlékezéséből a magyarországi tartózkodás részletei hiányoznak, hiszen 
a szerző az írásos feljegyzéseit kénytelen volt nélkülözni. A visszaemlékezésének ezt a 
részletét ennek ellenére közzé tesszük, mert részét képezi a II. világháború alatt 
Magyarországon internált lengyel katonák történetének. Néhol kiegészíti, több helyen 
megerősíti úgy a levéltári iratokban foglaltakat, mint a korszakról más szemtanúk által 
írottakat. Újdonságnak számít az a rész, amelyben leírta az internálótáborokban folyó 
kiképzést,23 amelyről ilyen részletességgel más visszaemlékezők nem tettek említést, vagy 
egyáltalán nem is írtak róla. Giza ekkor a lengyel katonai attasé, Jan Emisarski vk. alezredes 
helyetteseként Budapesten tevékenykedett. A visszaemlékezést -  saját fordításunkban -  a 
szükséges bevezető után kiegészítő és magyarázó jegyzetekkel láttuk el.

Józef Giza dandártábornok visszaemlékezése
[Csak a Magyarországra vonatkozó részt közöljük.]

[....]
Magyarországon, 1939. október 25. -  1940. május 11.

1939. október 25.
A határ átlépése után a magyar járőr foglalkozott velünk. Vacsoraidő volt, az őrszobán 

kaptunk vacsorát, krumplis tésztát. Rövid kikérdezésünk után -  miért léptük át a határt 
-  átadtak bennünket a rozsnyói hatóságoknak. A csendőrségen töltöttük az éjszakát.

1939. október 26.
Alaposan kikérdeztek bennünket a rendőrségen és a csendőrségen is. Ezután 

Bánrévére24 küldtek, a lengyel repülősök táborába.

1939. október 27.
Miskolcra szállítottak (a hadtestparancsnokság székhelyére), ahol részletesen 

kihallgattak bennünket (vkf 2. osztály). Ezt követően kórházba vittek, hogy egészségi 
állapotunkat megvizsgálják. Ezután a határ menti Selyp25 internáló táborába irányítottak, 
Hatvan mellé.

1939. október 28. -  1939. december 26.
A selypi táborban mindenekelőtt pihenésre használtam az időt, valam int ki

egészítettem az öltözetemet és a fehérneműmet. Ugyanis egy pár fehérneművel és szakadt 
ruhában érkeztem.

A táborban közös szállást (80 fős nagy terem), napi 8 pengőt (kb. 6 zloty) kaptam, 
amiből 1/3-ot (mindjárt) levontak az élelmezésre.

A táborban kb. 160 különböző rendfokozatú tiszt volt, alhadnagytól ezredesig 
bezárólag, hivatásosok és tartalékosok, különböző fegyvernemekhez tartozók, 
mindenekelőtt szolgálatot adók.

Tisztek voltak, akik nem vettek részt aktívan a harcokban, és már szeptember 18-án 
Magyarországra érkeztek.
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Lengyel részről Józef Kocwara volt a rangidős táborparanesnok (a lovasságnál és a 
páncélosoknál szolgált), magyar részről egy alhadnagy. A tábor szolgálatát részben 
magyarok, részben lengyelek adták.

A tisztek hangulata különböző volt. Idegesség és minden irányban megmutatkozó 
türelmetlenség uralkodott. A lengyel vereség okait kutatták, nem takarékoskodtak az 
erős kifejezésekkel és sértő megjegyzésekkel a lengyel hadsereg vezetése iránt. Az 
elégedetlenséget növelték a szigorú tábori rendszabályok, a magyar táborparancsnok 
rideg viszonya a lengyel tisztekhez, németbarát előítélete, valamint a nagy szigorúság.

Rövid pihenés után elkészítettem és az összes tiszt részére előadtam referátumomat, 
amely az 55. gyaloghadosztály tevékenységéről szólt a szeptemberi hadjáratban, és a 
kezdeti időszakban uralkodó állapotokról mindkét megszállási övezetben.

Tudva, hogy az unalom mindennek a legrosszabb forrása, a lengyel táborparancsnok 
beleegyezésével kiválasztottam néhány tisztet és kezdetben kettő, majd később napi 4 
órás foglalkozást szerveztem. Lényege az volt, hogy elkészítettük, majd felolvastuk a 
különböző általános és katonai témákról szóló referátumokat. A térképen hadijátékokat 
szerveztem, amelybe bevontam a fegyvernemi tisztek többségét. Tekintettel arra, hogy 
a tisztek többsége a Franciaországban szerveződő lengyel hadsereghez kívánt elutazni, 
a fenti foglalkozások lefoglalták gondolataikat, hangulatuk megjavult.

A tisztek evakuációja ügyében két alkalommal is elutaztam a lengyel követségre 
Budapestre, egyeztettem az evakuációs irodában a tervet és az evakuálás sorrendjét.

1939. december 27. -  1940. május 11.
A selypi táborból áthelyeztek a Lengyel Hadsereg Képviseletéhez Budapestre.26 

Kezdetben a lengyel hadsereg képviselőjétől, Stefan Dembinski27 dandártábornoktól 
azt a feladatot kaptam, hogy a nem jelentős aktákat rendezzem, majd azokat, amelyeknek 
bármilyen jelentősége volt, vegyem nyilvántartásba és külön dobozokba tegyem. Az 
akták nagyon különböző fajtájúak voltak. Személyi, szervezési, mozgósítási, igazgatási
közgazdasági, különböző szintű parancsok, tiszti évkönyvek, stb. Főleg a krakkói, 
przemysli, lembergi hadtest-parancsnokságról származtak.

A munkában egy magyar ezredes alá tartoztam, aki személyemhez és munkámhoz 
nagyon jóindulatúan és pozitívan viszonyult. Egy világos, meleg termet utalt ki 
számomra, egy idősebb altisztet és egy legénységi állományút pedig vezetésem alá 
rendelt. A Lengyel Hadsereg Képviselete két századost vezényelt hozzám.

A magyar hatóságok teljes ellenőrzése nélkül dolgoztunk, ami lehetővé tette 
számunkra, hogy a legfontosabb aktákat dossziékban a Lengyel Hadsereg Képviseletének 
átadjuk, ahonnan diplomáciai úton a lengyel kormányhoz került Franciaországba.

Ennek a munkának a megszervezése után a „Lengyel Hadsereg Képviselete 
Magyarországon” helyettesévé neveztek ki, a magyarországi internálótáborokban folyó 
kiképzés [pesti székhellyel -  V. E. L.] tartozott hozzám.

Kompetenciámba tartozott:2*
1/A lengyel katonai internálótáborok részletes nyilvántartása.
2/A lengyel táborparancsnokok és a Lengyel Hadsereg Képviselete közötti összekötő 

tisztek nyilvántartása.
3/A táborok megszervezése kiképzési és nevelési szempontból, különösen a hangulat 

és a lelki állapot fenntartása területén.
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4/A Franciaországban tartózkodó főparancsnok utasításai szerint a táborbeli kikép
zés és a nevelés szempontjainak kidolgozása a tábori élet feltételeinek és szükségletei
nek figyelembevételével.

5/Előterjesztések elkészítése a Lengyel Hadsereg Képviselője29 számára a táborok
3. pontban meghatározott céljaira kiutalandó pénzösszegekre vonatkozóan.

Munkám folytonos értekezleteken, a táborparancsnokokkal és az összekötő tisztekkel 
való személyes kapcsolattartáson alapult. Az értekezleteken szabályoztam és egyeztettem 
a táborokban folyó munkát. írásbeli előírásokat csak különleges és a legritkább esetekben 
alkalmaztam.

A magyar katonai hatóságok nemhogy nem akadályozták a munkámat, hanem 
tolerálták azt, sőt ajánlották, ami lehetővé tette a meglazult fegyelem és a nyugalom 
helyreállítását, az italozás és a civakodások csökkentését. Az a körülmény is kedvező 
volt, hogy a katonák többsége számolt a Franciaországba történő evakuációval.

A fegyver és a segédeszközök hiánya miatt a kiképzés csak elméleti és korlátozott 
volt. Testnevelés, fegyverszemle fegyver nélkül, beszélgetések a tábori szolgálatról, 
parancsadás, állampolgári nevelés, applikációs gyakorlatok a térképen, általános 
tudnivalókról szóló előadások adták a kiképzés tárgyát.

Meg kell említenem, hogy a táborok ilyen megszervezése nem volt a németek kedvére, 
akiket nagyon érdekeltek dolgaink, és nem kevés befolyásuk volt arra, hogy ezt a 
szervezőmunkát fékezzék.

1940. április 24.
A Lengyel Hadsereg Képviseletének Tükör utcai székhelyére kiszálltak a rendőrség 

és a honvédség képviselői.30 Lepecsételték az irodát, és kijelentették, hogy a Lengyel 
Hadsereg Képviselete megszűnt.

A megszűnés következtében elbocsátottak Dembinski tábornok helyettesének beosztásából, 
és a lengyel kormány [illegálisan itt tartózkodó -  V. E. L.] képviselőjének, Jan Kornaus 
vezérkari alezredesnek az utasítására -  és a magyar katonai hatóságok követelésére -  a 
Budapest alatti lengyel táborba31 kellett bevonulnom, mint közönséges internált.

1940. április 25.
A Lengyel Hadsereg Képviseletének bezárásakor a magyar tiszt által tanúsított 

magatartás miatt Dembinski tábornok Józef Zóltaszek [rendőr -  V. E. L.] ezredessel 
együtt megbízott, hogy tiltakozzunk a Honvédelmi Minisztériumban. Ez a tiszt minden 
ok nélkül fegyverhasználattal fenyegetett meg bennünket. A tiltakozást32 elfogadták. 
Egyidejűleg azt javasolták nekem, kérjem, hogy Budapesten lakhassak [a táboron kívül 
-  V. E. L.]. A következő nap jelentkeztem az internáló táborban. A magyar tá
borparancsnok, egyetértésben a Honvédelmi Minisztériummal, megengedte, hogy 
magánszálláson lakjak Budapesten, időnkénti jelentkezési kötelezettséggel a táborban.

1940. május 11.
Jan Pindela-Emisarski alezredes,33 katonai attasé magához rendelt, és mint a lengyel 

kormány képviselője utasított, hogy Franciaországba menjek, mert a főparancsnokság 
az 1. gránátos hadosztály parancsnok-helyettesévé nevezett ki.

Jugoszlávia irányába utazva, 22 óra 30 perckor hagytam el Budapestet. Azzal az 
érzéssel távoztam, hogy a magyar nemzet lovagiasan viszonyult hozzám. Katonák és
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civilek, akikkel munkám során vagy a magánéletben érintkeztem, meleg szívvel és 
nagy megértéssel viseltettek irántam. A budapesti klinikán meggyógyítottak, és nem 
fogadtak el érte pénzt. A magyar fővárosban lakva, a kötelező jelentkezés nélkül, teljesen 
szabadon mozoghattam.

[...]

Rövidítések jegyzéke
altbgy.= altábornagy 
BM = Belügyminisztérium 
cs. és kir.= császári és királyi 
ddtbk = dandártábornok
HL HM Eln.21 = Hadtörténelmi Levéltár Budapest. Honvédelmi Minisztérium, Elnöki 21. (hadifogoly és 

katonai internáltak) osztály iratai
hűm. hu. o. vez. = a hadügyminisztérium huszárosztályának vezetője
KA = Kriegsarchiv (Bécs)
k. u. k. = kaiserlich und königlich
IpiMS = Instytut Polski i Muzeum im. gén. Sikorskiego, London. (The Polish Institute and Sikorski 

Museum) 
tbk. = tábornok 
szds. = százados 
vk = vezérkari

Felhasznált források és irodalom
Levéltári források
Centraine Archiwum Wojskowe, Warszawa. Teczka personalna i akta odznaczeniowe. [Minősítvényi táblázat 

és kitüntetési anyagok. Központi Katonai Levéltár, Varsó] Józef Giza. Sygn.
HL HM Eln.21: 1940.
IPiMS B.1.119/A. Stefan Dembihski dd. tbk. szolgálati jelentése magyarországi működéséről 1939/1940. 

London, 1946.
IPiMS A XII.63/3. Jan Emisarski alezredes, katonai attasé iratai.
KA. Offiziers Belohnungsanträge, Josef Giza, Qualalifikations-Listen, Stefan Dembinski.

A család tulajdonában levő iratok és dokumentumok
Életrajzok, adattárak, lexikonok
Giza Jerzy: Sqddeccy generalowie Virtuli Militari 1918-1922. [Virtuti Militari érdemrenddel kitüntetett 

szandeci tábornokok] Krakow 1999.
Giza-Podgórska Maria: Z Sqcza rodem. Wspomnienia córki gén. Gizy. [Sqczból származott. Giz.a tábornok 

lányának visszaemlékezése] Nowy S^cz 1993.
Kryska-Karski Tadeusz -  Zurakowski Stanislaw: Generalowie Polski Niepodleglej. IA független 

Lengyelország tábornokai]Warszawa, 1991.
Lista sztarszenstwa oficerów zawodowych 1922. [Hivatásos tisztek név- és címtára] Warszawa, 1923.
Ranglisten des Königlichen und Kaiserliches Heeres 1918. Wien, 1918.
Roczniki oficerski [Tiszti évkönyv] 1924, 1928, 1932.

Feldolgozások
Steblik Wladyslaw: Armia „Krakow" 1939. [A „Krakkó” Hadsereg 1939-ben] Warszawa, 1975.
Teczka personalna i akta odznaczeniowe w CAW w Warszawie [Személyi és kitüntetési anyagok], Központi 

Katonai Levéltár, Varsó, Kriegsarchiv, Bécs
Wcsolowski Zdzislaw: Order Virtuti Militari i jego kawalerowie 1792-1992. [A Virtuti Militari Érdemrend 

és kitüntetettjei 1792-1992] Miami (USA), 1992.
Zaziemski Roman: /. Pulk Strz.elców Podhalanskich 1918-1939. [Az I. podhalai lövész.ezred 1918-1939] 

Nowy S^cz, 1992.

Jegyzetek
1 A település ma Nowy S^cz külvárosa.
2 Az érettségiző osztályban osztálytársa volt többek között Adam Benisz későbbi jogász, népszavazási 

kormánybiztos Sziléziában, vagy Kazimierz Pieradzki művelődési miniszterhelyettes (1891-1941).
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3 Ma már kideríthetetlen ennek az orvosi véleménynek az oka. Tény, semmiféle egészségügyi problé
mája nem volt egészen addig, amíg 1945-ben meg nem betegedett. Erről bővebben lásd a bevezető 
főszövegében később.

4 Az ezred kiegészítő kerülete Neusandez-Nowy S^cz, zászlóaljai Krakkóban és Nowy S^czban 
állomásoztak.

5 1911-ben alakult Galíciában. A Tartományi Kormány (Landesregierung, Lemberg), az osztrák BM 
valamint a cs. és kir. hadügyminisztérium engedélyével működött. A lengyel fiataloknak nyújtott 
katonai előképzést, önkéntes alapon.

6 Verordnungsblatt, 1914. 67. sz., 1914. október 12.
7 A balkáni hadsereg-parancsnokság felterjesztése 1915. márc. 28. KA Offiziers Belohnungsanträge, 

Josef Giza.
8 Maria Giza-Podgórska: i. m. 14. o.
9 Uo.
10 Uo.
11 Indoklás: Mint szakaszparancsnok, mindig különösen kezdeményezőnek mutatkozott, és kiválóan 

bevált. Mind a Monte Sabatinon, mind Plöcken arcvonalszakasz-állásaiban fáradhatatlan volt, és jó 
eredménnyel tevékenykedett. Személyes bátorságával és vitézségével kiváló hatással volt alárendeltjeire. 
KA Offiziers Belohnungsanträge, Josef Giza.

12 Indoklása: 1916. július 16-án Gubintól keletre, amikor a bal szomszédalakulatnál történt áttörés 
következtében a saját balszárny súlyos helyzetbe került és az arcvonal kiigazítására adtak parancsot, 
századából 120 embert összegyűjtött és Gubin Batkitól délre állásba ment, és -  egy idegen egység 
kötelékébe lépve -  az arcvonal további visszavételét elrendelő parancsig kitartott. Éjjel a Radoslav 
(lengyel írásmód szerint Radoslaw) menti Lipától délre állásba ment, amelyet, a leghevesebb tüzérségi 
tűz ellenére, július 18-án hajnali 3 órakor történt felváltásáig tartott. Ezzel, és személyes áldozatkész és 
különösen vitéz magatartásával jelentősen hozzájárult ahhoz, hogy a túlnyomó létszámfölényben levő 
oroszoktól való leválás rendezetten történjen. KA Offiziers Belohnungsanträge, Josef Giza. Közös 
hadseregbeli kitüntetései a főszövegben említetteken kívül: 1912/1913-as Mozgósítási Emlékérem, 
Károly csapatkereszt. 1918 utáni kitüntetéseit a lengyel hadseregben lásd a 20. sz. jegyzethez tartozó 
főszövegben. A szolgálati adatok pontosításáért a bevezető szerzői köszönetét mondanak Dr. Bonhardt 
Attila alezredesnek, a Hadtörténelmi Levéltár igazgatójának.

13 Giza Jerzy: i. m. 57. o.
14 Maria Giza-Podgórska: i. m. 16. o.
15 A szervezet történetéről lásd Tornász Nal^cz: Polska Organizacja Wojskowa 1914-1918. Warszawa -  

Krakow -  Gdansk -  Lodz, 1984.
16 Oszmiana -  település Wilnótól (ma Vilnius, Litvánia) délnyugati irányban.
17 A Határvédelmi Hadtestet (KÖP -  Korpus Ochrony Pogranicza) 1924 szeptemberében a hadügyminiszter 

hívta életre, de a belügyminiszter irányítása alá tartozott. Feladata az volt, hogy pacifikálja a lengyel
litván, lengyel-szovjet, kelet-porosz-lengyel határt, és minden, a lengyel állam elleni tevékenységet 
csírájában elfojtson, így a német és a szovjet ügynököket is megsemmisítse. Létszáma 26-27 000 fő 
között mozgott, ebből 900 tiszt. A hadtest kulturális és népnevelő tevékenységet is folytatott. Az első 
négy évben 480 könyvtárat, 26 mozit, 27 amatőr színházat alapított, és 80 rádiót helyezett üzembe. A 
falusi ifjúságot a városokba vitte kirándulni. 1939. szeptember 17-én szembeszállt a betörő szovjet 
csapatokkal.

18 1938.szeptember 30-án a lengyel kormány ultimátumban követelte Csehszlovákiától a lengyelek által 
lakott zaolziei (az Olza folyón túli) terület visszaadását, aminek az eleget is tett.

19 Jan Emisarski (1896-1986) vk. alezredes. Budapesti lengyel katonai attasé 1938. október 1. és 1940. 
szeptember 14. között, utána a nyugat-európai lengyel hadseregben szolgált. 1945-ben ezredes. Nem 
tért haza, Angliában maradt. Emlékiratának magyarországi tevékenységére vonatkozó részét lásd 
Varga E László: Részlet Jan Emisarski volt budapesti lengyel katonai attasé Emlékirataiból 1938-1940. 
in Hadtörténelmi Közlemények, 2001/4. 662-688. o.

20 Tadeusz Kryska-Karski-Stanislaw Zurakowski: i. m. 95. o.
21 Ma Nowy S^cz külvárosa.
22 Lánya megírta édesapja élettörténetét. Lásd: Maria Giza-Podgórska: i. m.
23 Lásd a visszaemlékezés alább közölt szövegében.
24 A tábort 1939. október 10-én állították fel. Létszáma kezdetben 21 tiszt, 245 tisztjelölt. A lengyel 

rangidős Kamienski őrnagy. IPiMS B.I.l 19/A. Dembinski ddtbk. jelentése magyarországi működéséről 
1939/1940. London, 1946. 4. sz. melléklet.

25 A tábort 1939. október 24-én állították fel. Létszáma kezdetben 175 tiszt, 5 katonai hozzátartozó. A 
lengyel rangidős Zaniewski alezredes. IPiMS uo.

26 Hivatalos elnevezése: A Magyar Királyság területén Internált Lengyel Hadsereg Képviselete 
(Przedstawicielstwo Internowanego Wojska Polskiego na terenie Królestwa W^gier).
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21 Dembinski Stefan (1887-1972) Kriegsarchivban található Minősítvényi táblázatán Stefan Dembinski 
Ritter von Rawicz-ként szerepel. Nem rokona a magyar történelemből ismeretes Dembinszky (lengyel 
írásmód szerint Dembinski) Henrik tbk-nak. K. u. k. huszár szds., a lengyel hadseregben dd. tbk., majd 
altbgy. Katonai alreáliskolát végzett Kassán (1893-1897), főreáliskolát Hranicében (Csehország, 1897- 
1900), Katonai Akadémiát Bécsújhelyen (1904-1907). 1907. augusztus 18-án avatták hadnaggyá. 
Szolgálatát a Ritter von Brudermann nevét viselő 1. közös ulánus ezredben kezdte Debrecenben. (KA 
Qualifikations-Listen, Stefan Dembinski.) Az első világháborúban az összeomlásig harcolt. 1918-tól a 
lengyel hadseregben különböző parancsnoki beosztásokban volt. 1931-től dd. tbk. A szeptemberi 
hadjáratban a „Stryj” hadműveleti csoport parancsnoka. 1939. okt. elejétől 1940. ápr. 25-ig „A Magyar 
Királyságban Internált Lengyel Katonaság Képviselete” vezetője. Miután irodájában 1940. ápr. 25-én 
házkutatást tartottak, a lefoglalt iratokból kiderült az evakuáció, ami a nemzetközi előírásokkal ellenkezett. 
Dembinski másnap elhagyta az országot. Ezután Franciaországban, annak összeomlásáig a hűm. hu. o. 
vez. 1940-1941-ben lengyel tiszti gyűjtőtábor-parancsnok a Skóciához tartozó Bute szigetén. 1941. 
nov. 16-tól a Nyugat-Európában állomásozó lengyel hadsereg feloszlatásáig a köztársasági elnök 
katonai irodájának vezetője. Altábornagyi kinevezését az emigráns kormánytól kapta 1964-ben.

2 * A kompetenciájába tartozó feladatokat Emisarski alezredes katonai attasé szabta meg számára, a hadsereg
főparancsnok Sikorski altbgy. 1939. november 30-i 195/39. sz. titkos utasítása alapján. IPiMS A. XII.63/ 
3. Eredeti 5 oldalas gépirat Sikorski altbgy. sk. aláírásával.

29 A budapesti lengyel katonai attaséról van szó.
A budapesti (I) hadtestparancsnokság kémelhárítói és BM közeg tartott házkutatást az irodában.

' '  A pesthidegkúti táborba. HL HM Eln.21. 1940.22527.
12 Lásd HL HM Ein. 21. 1940. 21426. Házkutatás Dembinski tbk. irodájában. A jegyzőkönyv csatolva.
”  IPiMS Kol.207/5/6. A katonai attasé ekkor már nem viselte eredeti vezetéknevét, a Pindela-t, mert 

belügyminiszteri engedéllyel 1937-ban felvette az Emisarski nevet.
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Zamárdi, Felsőkereskedelmi iskolai tanárok üdülőháza, ahol a lengyel gimnázium megkezdte működését. 
(Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum túl.)
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Petneki Áron

„Öt év Szent István országában”.
Walerian Klafaczynski csonkán maradt emlékirata 1939-ből

Néhány évvel ezelőtt egy pesti antikváriumban érdekes leletre bukkantam. Egy zöld 
vászonkötésű, aranyozott szélű füzet lengyel nyelvű emlékiratot tartalmazott, egy másik, 
vaskosabb kötet a Történeti életrajzok 2. részének kötéstáblájába téve, fehér-piros 
zsinórral átfűzve, A/5. formára vágott lapokra gépelt bibliográfiai gyűjtemény volt. 
Kézzel írt lengyel és gépelt magyar címlapján ez állott: Material}' do bibliografii druków 
wqgierskich odnoszf[cych siqdo sprawpolskich, „ Polonica A Magyarországon megjelent 
lengyel vonatkozású könyvek, cikkek és egyéb nyomtatványok bibliográfiája. Össze
állította: Klafaczynski Walerian. Balatonfüred, 1944. A naplón is ugyanez a név 
szerepelt, ugyanolyan duktusú írással. A téma két okból is érdekelt: egyrészt a 
magyarországi lengyel menekültekről egy újabb, személyes hangvételű forrás került 
elő, másrészt már ekkor foglalkoztam egy nagyobb bibliográfiai vállalkozással, amely 
az 1945 utáni, Magyarországon megjelent lengyel történeti tárgyú műveket tartalmazza. 
A háború előtti, nyomtatásban megjelent előzményeknél (Kertész János: Hungária et 
Polonia. A magyar -  lengyel kapcsolatok bibliográfiája. Bp., 1934. 21 o. /Magyar
lengyel könyvtár 2.1) illetve Kertész János: Lengyelország a magyar sajtóban. Magyar
lengyel bibliográfia. Polska w prasie wqgierskiej. Bp., 1938. 91 o.) jóval bővebb anyag 
egy retrospektív munkához fontos adalékul szolgálhatna.

Miután a szerző nevét hiába kerestem a lengyel életrajzi lexikonban, a Polski Slownik 
Biograficznyban, Krakkóban a szótár szerkesztőségének kéziratos anyagait is végignéztem, 
azonban Klafaczynskinak ott sem találtam nyomát. A legtöbb életrajzi adatot az a nekrológ 
őrizte meg, amelyet Benda Kálmán közvetlenül a háború befejezése után írt a Revue 
d'Histoire Comparée-ban. Sajnálatos módon Benda Kálmán -  akivel több évig együtt 
dolgozhattam -  a kézirat megvásárlása idején már nem élt, pedig biztosan sok adattal 
szolgálhatott volna egykori Teleki Intézetbeli „kollégájáról”.

*

Walerian Klafaczynski Poznanban született 1913-ban. Az egyetemen francia nyelvet 
és irodalmat tanult, érdeklődése középpontjában a francia-lengyel kapcsolatok állottak. 
Diplomája megszerzése után, 1939 nyarán nősült. Még csak néhány hete volt házas, 
amikor kitört a világháború. Bevonult és részt vett a védelmi harcokban, majd a német 
túlerő elől Magyarország felé menekült. Munkácsnál autóbaleset érte, amelynek 
következményeit soha nem heverte ki. A kassai kórházban kezelték. Klafaczynski 
betegségéről maga írja, hogy valójában nem tudta meg a kórképet. Elképzelhetőnek 
tartom, hogy a M. kir. Kassai 8. honvéd kórház iratanyagában remélhető lenne 
valamilyen lelet. A kórház iratanyagát (ill. valószínűsíthetően annak csak egy részét) 
ma a Hadtörténelmi Levéltár őrzi, de a sebészeti leletanyag mindössze 0,01 iratfolyóméter 
-  magyarán 1 cm vastag iratcsomó.1
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1939 decemberében Budapestre ment klinikai kivizsgálásra. Az őt kísérő kar-paszo- 
mányos azonban a Keleti pályaudvaron átadta a csendőröknek, akik a Gellért-hegyi 
citadellába vitték, és oda zárták be. Nemsokára tovább szállították, s így érkezett 1939. 
december 21-én Zamárdiba. A budapesti tanárüdülő épületében ekkoriban szervezték a 
menekültek a lengyel középiskolát, a tanítás három nappal korábban, december 18-án 
kezdődött. A diákság elsősorban olyan fiúkból állott, akik cserkészként kisegítő alaku
latokban szolgáltak, s akik elszakadtak szüleiktől. Nem csoda, hogy a leérettségizett 
tanulók, amint lehetett, nyugatra szöktek, hogy beálljanak katonának. Klafaczynski a 
tanév végéig a francia nyelvet oktatta. 1940 februárjában és márciusában viszont újra 
gyógykezeltetnie kellett magát. Betegsége miatt már nem ment tovább Boglárra, ahol 
újraszerveződött a lengyel gimnázium, hanem a katonai táborban maradt. Későbbi ál
lomásaira csak az emlékirat bevezetőjében utal: Ságvár, Lengyeltóti, Balatonboglár, 
Ipolypásztó, Budapest, Pesthidegkút, Balatonfüred. Franciszek Budzinski így emléke
zik meg róla: „Jó filológus és jó  tanár volt, hamar elsajátította a magyar nyelvet is és 
arról is ismert volt számunkra, hogy lefordította Komáromi János magyar író regényét 
Szúrni^ swierki címmel, amelyet a Bibliotéka Polska már 1941-ben kiadott. Ezt a ma
gyar nyelvből iskolai olvasmányként olvastuk.”2

A magyar nyelv ismerete valamennyire megkönnyítette helyzetét. Magyar irodalmi 
társaságokkal keresett kapcsolatokat, végül a Teleki Intézet alkalmazta. Egy lengyel
magyar szótáron dolgozott, amit be is fejezett és nyomdába is adott 1944 márciusában. 
A németek bevonulásával azonban a munka meghiúsult. Egyetlen korrektúrapéldánya 
maradt fenn a varsói magyar Kulturális Intézetben, részint hasáblevonatban, részint 
már tördelt formában.3 Másik fontos munkája, amivel nyilván a Teleki Intézetben bíz
ták meg, a lengyel történelmi témájú bibliográfia volt, amelynek gépiratát 1944-ben 
készítette el, de ez szerkesztetlen formában maradt, előszó nem készült már hozzá. 
1944 márciusa után nem dolgozhatott legálisan. Először a Teleki Intézetben bujkált, 
majd Füreden húzta meg magát. Tudományos munkát már nem tudott végezni, bár 
álnéven még írt néhány cikket. Otthon maradt családja további sorsáról sokáig nem 
tudott, az emlékiratban is megemlített, akkor még csak jövendő kisfiát sohasem láthat
ta, mert az néhány hónapos korában meghalt. Walerian Klafaczynski sok szenvedés 
után hunyt el 1944. november 15-én. Veszprémben temették el.

*

Az emlékirat címzettje a fiatalon odahagyott felesége volt, akit férje soha többé 
nem látott viszont. A másik ajánlás azonban egy bizonyos Dóra asszonynak („Páni 
Dorze”) szólt, aki valószínűleg nem azonos a feleséggel. Klafaczynski emlékirata aján
déknak szánt, letisztázott példány, szépen kiírt, egyenletes sorokkal (a füzetben benne 
maradt még a sorvezető is). Elképzelhetőnek tartom, hogy Klafaczynski korábban is írt 
feljegyzéseket, amelyek alapján dolgozott, de a munka hamarosan abbamaradt, így a 
hipotéziseknél nem mehetek messzebbre. Az 1943-ban ígért öt év történései helyett 
mindössze az 1939-es esztendő szeptembertől december végéig terjedő része maradt 
meg számunkra. Miután a szöveg a füzeten belül szakad meg, kizárható, hogy a 
továbbiakat külön kötetben folytatta volna.

A kiadás szempontjairól röviden annyit, hogy a fordítás szövege megpróbálja 
visszaadni a szerző néhol kissé romantikusan csiszolt, szépírói hajlamait. A memoáríró 
nem rejti el érzéseit. Ez különösen a kassai kórházról szóló első részben érhető tetten
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(pl. a betegek szentségének felvétele). Ugyanakkor egyes helyeken, pl. a zamárdi gim
názium figuráinak megrajzolásakor, még a humora is felcsillan.

Az eredetiben is követett szóismétléseken nem igyekeztem mindenáron változtatni. 
Klafaczynski nyelvtehetségét és aránylag gyors tanulását bizonyítják azok a magyar 

szavak, amelyeket az eredeti szövegben is magyarul írt, legtöbbször idézőjelbe téve. 
Ezeket eredeti formájukban, kurzív szedéssel meghagytam.

A kéziratban vastagon kiemelt sorokat félkövér szedés jelzi. A kis- és nagybetűs 
írásmódot az eredeti kézirat szerint hagytam (pl. a hazát és a nemzetet -  patriotizmusa 
jeléül -  a szerző következetesen nagybetűvel írja).

Az interpunkció követi az eredeti kéziratot. A szerző, különösen az emóciókat 
hangsúlyozandó, nagy előszeretettel használta a kipontozást, tehát ezeken a helyeken 
nem kihagyásról van szó.

A szerző által vezetett eredeti oldalszámokat a szöveg között folyamatosan zárójelben 
közlöm.

Felhasznált irodalom
Benda Kálmán: A la mémoire de V. Klafaczynski. ln Revue d'Histoire Comparée, 3. 1945:1 —4. 258-259. 
Budzinski, Franciszek: Sikoly pol.ikie nad Balatonéin w okresie II wojny swiatowej. Warszawa, Pax, 1988. 
Budzinski, Franciszek: Lengyel Gimnázium és Líceum Balatonzamárdiban és Balatonbogláron. 1939- 

1944. Ford. Tóvári József. Átdolg. Laczkó András. Boglárlelle, Boglárlellei Városi Tanács V.B., 1989. 
A Hadtörténelmi Levéltár katona-egészségügyi iratainak repertóriuma 1740-1980. Bp., Signifer, 2003. 
Kapronczay Károly: Lengyel iskolák Magyarországon a második világháború idején. In Magyar Pedagógia, 

1974:1, 66-86. évf.
Lagzi István: Lengyel középiskolák Balatonzamárdiban és Balatonbogláron 1939-1944. In Somogy, 16. 

1988:2. 83-86.
Sutáné Zielinska Elzbieta: „Wiesci Polskié ", Egy magyarországi lengyel lap története. Részletek A lengyel 

menekültek kulturális élete a Wiesci Polskié tükrében című tanulmányból. In Az. Országos Idegennyelvű 
Könyvtár Évkönyve. Szerk.: Eszesné Merész Irén, Komáromi Sándor. Budapest, 2002. 178-200.

A szöveg magyar fordítása
(1) Öt év Szent István országában
Legszeretettebb feleségemnek ajánlom ezt a maroknyi emlékezést internáltként, 

Magyarországon való tartózkodásom idejéből: Munkács, Kassa, Budapest, Bala- 
tonzamárdi, Ságvár, Lengyeltóti, Balatonboglár, Ipolypásztó, Budapest, Pesthidegkút, 
Balatonfüred;

(3) [színezett tollrajz: fenyőág gyertyával és karácsonyfadísszel]
Dóra Asszonynak tisztelete és hálája jeléül W. Klafaczynski, Budapest, 1943. 

karácsony vigíliáján.
(4) Öt év Szent István országában.
I. rész. 1. Fehér -  piros dáliák, 2. Kórház és citadella, 3. Az első karácsonyest 

magyar földön, 4. Gyógykezelés a fővárosban.
(5) Fehér -  piros dáliák...
(7) Felébredtem. Szélesre nyitottam a szemem, de semmit sem láttam. Nem értettem 

-  miért? -  Rettenetes, áthatolhatatlan sötét uralkodott körülöttem. Minden erőmet 
megfeszítettem, hogy szemeimmel áthatoljak a sötétségen. Ez azonban hiábavaló 
erőlködés volt, miután a legkisebb fénysugár sem világította meg ezt a homályt. Éppen 
ellenkezőleg -  erőlködésem nyomán még nagyobb lett a sötétség, a mélység még 
feketébb lett...

Vajon éjszaka lenne? Talán nem, hiszen úgy tűnt, mintha valaki járkálna a szobában,
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mintha valaki beszélgetne... (8) Elkezdtem tehát figyelmesen hallgatózni, hogy vala
mit elfoghassak a körülöttem folyó beszélgetésből. Nagy csodálkozásomra egy idegen 
nyelv valamilyen különös, rendkívül ritmikus hangjai jutottak a fülembe. Tehát nem 
voltam egyedül. Azonban senkit sem láttam. Kiáltani akartam, de nem jött ki hang a 
torkomból. Gondolataim nagyon lustán működtek. Az események túl gyorsan követték 
egymást, olyannyira, hogy egyáltalán nem tudtam tájékozódni, hol vagyok, és mi tör
ténik velem. Csupa titok, csupa rejtély...

Visszatértem tehát az első problémához: miért nem látok? Minden emberben van 
valami a hitetlen Tamásból. Milyen gyakran mondjuk, hogy „nem hiszünk a (9) saját 
szemünknek” és a tapintás segítségével keressük az oly nyilvánvaló dolgok bizonyítékát. 
És én sem hittem a saját szememnek. Elhatároztam, hogy tapogatva vizsgálom meg az 
engem körülvevő sötétség okát. Elhatároztam, hogy a szememhez emelem a kezemet. 
Könnyű volt elhatározni -  sokkal nehezebb végrehajtani. Ismét rejtély előtt álltam: 
miért? Miért ilyen gyenge a kezem? Miért nem tudom felemelni? M ásodszor is 
megpróbáltam, és most már sikerült. Rettenetes fájdalmat éreztem egész testemben. A 
kezem erőtlenül hanyatlott le. Megtaláltam mégis az első rejtvény okát. Nem láttam, 
mert a szemem és az egész fejem be volt kötve. Ujjaim a kötésre tapintottak. És ismét 
felmerült bennem a kérdés: miért?? (10) Ez már túl sok volt nekem. Tudni akartam, 
hogy mi is történt velem valójában. Megmozdultam és még egyszer a szememhez nyúltam, 
hogy letépjem a kötést. Azok, akik körülöttem voltak, valószínűleg észrevették a 
türelmetlen mozdulatot, valaki szelíd hangon szólt hozzám, és valakinek a keze gyorsan 
és finoman levette a kötést. Ma már nem tudom, ki szólt hozzám, azt sem tudom, 
milyen nyelven. Egyet tudok csak és egyre emlékszem világosan, hogy láthattam, hogy 
láttam... Az érzés azonban olyan erős volt, hogy azonnal behunytam a szemem...

Egy pillanat múlva ismét kinyitottam. Előttem hófehér, nagy fal volt. Előtte 
ugyanolyan fehér ágyak sora. A tekintetem lassan mozdult ágyról (11) ágyra és megállt 
az ajtónál. Az ajtó szélesre volt tárva. Fehér, csillogó folyosót pillantottam meg. Nem 
értettem. Az előbb még minden fekete volt körülöttem, mint a [jak w sadze], most meg 
hirtelen minden hófehérré változott. Hogy történt?...

Egyszer csak megéreztem, hogy valaki megfogja a kezem. Nagy nehezen jobbra 
fordítottam a szememet és néhány személyt vettem észre. Mindegyik fehér köpenyben 
volt. Elkezdtem érteni a dolgot. Kiáltani akartam, kérdeni, beszélni, de csak egy gyenge 
hangocska jött ki a számon: „Hol vagyok?” Egy őszes úr, aki a legközelebb állt és még 
mindig a kezemet fogta, fölém hajolt és megnyugtató hangon szlovákul azt mondta: 
„Ne féljen, hadnagy úr, a keresztcsontja nem törött el, jó lesz, jobb lesz...” (12) Aha! 
Tehát kórházban voltam, és ezek a fehér urak az orvosok! Istenem! Mi történt mégis? 
Miért vagyok itt? Hogyan kerültem ide? Miért nem tudok mozdulni? Kérdezni akartam, 
nem engedték.

Elkezdtem tehát megnézni az ágyamnál álló személyeket. Öten voltak. Az első, aki 
szlovákul beszélt hozzám, idősebb úr volt, sűrű ősz üstökkel. Valószínűleg a főorvos. 
Mellette magas, fénylő fekete hajú fiatalember állt. Nagyon csinos volt. Nagy 
figyelemmel hallgatta a főorvos szavait és állandóan rám pillantott. A harmadik 
ugyancsak magas, fiatal, fekete hajú, de nem volt orvos, mert a fehér ruhája egészen 
más volt. Már tudom, ez egy pap volt. Egy kissé távolabb két nővér állt. (13) Az egyik 
kis karcsú, a másik kerek arcú, mint a telihold. Mindkettő fiatal és fekete hajú, mindkettő 
hófehér köpenyben. Mindkettő a zsebkendőjét percenként a szeméhez emelte és csen
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desen szipogott. Ez nyugtalanná tett. Azonban senki sem világosított fel. Még egy 
percig beszélgettek egymással ezen a különös, számomra érthetetlen nyelven, aztán 
csendben mindenki kiment, kivéve a papot.

A pap egy pillanatig mozdulatlanul állt és figyelmesen szemügyre vett. Végre, mintha 
magához tért volna, hozzám közelített. Gyengéden megfogta a kezemet és a lepedőről 
felvett valamit, amit eddig nem vettem észre. Ez a rózsafüzér volt, az egyetlen emlék 
Apámtól. Görcsösen megragadtam ezt a drága olvasót, a mellemhez szorítottam, és 
megpróbáltam keresztet vetni. Ekkor (14) a pap tört németséggel, sok latin szót keverve 
bele, elkezdte megmagyarázni jelenléte okát. Tehát a betegségem idején -  hogy ez mi 
volt, nem mondta meg -  amikor a lázam túllépte a negyven fokot és néhány napig a 
halállal küzdöttem, állítólag rettenetesen kiáltoztam, hol papot, hol a feleségemet, hol 
az anyámat hívtam. Sokkal később, amikor a krízis már végképp elmúlt és gyorsan 
gyógyultam, Ica nővér elmondta, hogy az állapotom reménytelen volt, hogy már 
mindenki elsiratott, és maguk az orvosok is lemondtak rólam. Súlyos tüdőgyulladásom 
volt, amit azért is nehezebb volt gyógyítani, mert a jobb tüdő megsérült a mellkas 
zúzódása következtében. Ahogy később a budapesti egyetemi klinikán végzett vizsgálat 
során kiderült, ez csak egyike volt a sérüléseknek, melyeket az (15) autóbalesetben 
szenvedtem Munkács mellett. Az orvosok véleménye szerint -  az erős szervezetem, 
különösképpen az erős szívem mentett meg. Én azonban ezt az egyenesen csodás 
gyógyulást az isteni Gondviselésnek tulajdonítom. Amikor három évvel később 
találkoztam ama szerencsétlenség egyik szemtanújával, ez a szemtanú a szemét dörzsölte 
csodálkozásában, amikor élve megpillantott, és még csak nem is látszott a súlyos sérülések 
külső nyoma.

Akkor azonban, amikor az a bizonyos fiatal pap első alkalommal jött hozzám a 
betegek szentségével, olyan gyenge voltam, hogy semmit sem értettem. A feleségem és 
anyám említésére felélénkültem. Meg akartam tudni róluk valamit, de nem volt erőm 
kérdezni. A lelkész láthatóan megértette nyugtalanságom okát, ugyanis elkezdett 
nyugtatgatni. Úgy tűnik azonban, hogy nem annyira a szavai, (16) melyeket úgysem 
értettem, mint inkább az a tény nyugtatott meg, hogy megérhettem a pap jövetelét, 
hogy gyónhattam. Belsőleg elégedett voltam. Örültem, hogy élek, hogy látok, hogy 
eljött a pap. Bár nem tudtam, mi történt velem, de abban a pillanatban már nem is 
érdekelt. Tudtam, hogy nem halok meg addig, míg Istennel meg nem békülök. Voltaire 
szavai jutottak eszembe: „Mindenfajta hitben jó élni, de meghalni -  csak a katolikusban.” 
Különös nyugodtsággal néztem az események további alakulása elé. A gyónás következett. 
A maga nemében egyedüli, „néma” gyónás. A pap valamit mondott azon a furcsa latin 
-  német keveréknyelven. Nem volt erőm válaszolni. Ha valamit értettem, akkor igenlő 
vagy tagadó fejmozdulattal próbáltam választ adni. Egyidejűleg nagy nehezen sikerült 
felemelnem a jobb kezemet. Olyan mozdulatot tettem, amelyik a mellverést próbálta 
jelenteni. A pap tüstént feloldozott. Később egy kanállal szétnyitotta a számat és 
belecsúsztatta a megnedvesített ostyát. Megáldoztam. Ilyen módon és velem kapcsolatban 
teljesült Jézus Legszentebb Szívének ígérete, amelyet Alacoque Szent Margitnak tett.4

Arra emlékszem még, hogy közvetlen a szentáldozás után megkaptam az utolsó 
kenetet. Később megcsókoltam a rózsafüzér keresztjét és... Nehéz ma leírni azt, amit 
akkor éreztem. Úgy tűnt, hogy felolvadok a semmiben. Minden eltűnt. Elvesztettem az 
eszméletemet...

(18) Gyönyörű vasárnap délután volt. Legalábbis ezt éreztem, amikor felébredtem.
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Jobb oldalról, a nagy fehér ablakon át, áradtak a napsugarak, a falra a szivárvány 
színeiben tündöklő foltokat festve. Kezdetben elgyönyörködtetett ez a fényjáték, ké
sőbb azonban eluntam. Tekintetemet hát az ablakra vetettem. Az ablakon túl két nagy 
fa állott, sűrű, buja zöld lombozattal. Tehát a lombkoronából ítélve legalább az első, ha 
nem a második emeleten voltam. Kis darabkát pillantottam meg a tiszta, kéklő égből. 
Mélyet lélegeztem és örömmel szívtam magamba a friss levegőt. Valami olyat éreztem, 
amit életörömnek lehet nevezni. Az (19) ideális csönd közepette hirtelen neszt hallottam 
az ágyam mellett. Nehézségek árán fordítottam oda a fejemet és csodálkozó szemekkel 
pillantottam az ágyam mellett álló pap fiatal, barátságosan mosolygó arcába. Úgy tűnt, 
mintha már láttam volna valahol ezt a barátságos ábrázatot. Aha, valamikor egy 
ugyanilyen arcú pap látott el a kórházban a szentségekkel. Hogy ez ugyanazon a napon 
történt és ugyanabban a kórteremben -  erre már nem tudtam emlékezni. Az elmém 
ugyanis még túl gyenge volt. Bámultam hát a papra, hiába törtem a fejem. A pap 
láthatóan megértette a csodálkozásomat, mert közelebb jött és gyengéden kezet adott, 
egy szót sem szólva. Aztán (20) intett a másik kezével, mintha valakit hívna. Erre a 
jelre, az ágyam fejéhez két fiú közeledett, valószínűleg ministránsok voltak, és hatalmas 
kosár virágot raktak elém. Fehér -  piros dáliák voltak! Megértettem, és a hála könnye 
szökött a szemembe. A nagy megilletődöttségtől azonban egy szót sem szólhattam és 
csak görcsösen szorongattam a pap kezét. A fiúk aztán egy másik kosarat is hoztak, 
amelyben sült csirke, bor, gyümölcs, sütemény és édesség volt. Miután még nem tudtam 
rendesen táplálkozni, a nővérnek meghagytam, hogy ossza szét a szomszédaimnak.

Ettől kezdve nem egy kellemes pillanatot értem meg Magyarországon, de az, amikor 
a betegágyamon egy magyar lelkésztől a (21) Nemzetem színeit jelképező virágokat 
kaptam, mindig a leggyönyörűbb emlékem lesz abból az időből, amit Szent István 
országában töltöttem...

A virágok még vagy tíz napig éltek, és akkor hervadtak el, amikor megtudtam, 
hogy Hazámban az ellenállás utolsó fészkeit is eltiporták.5

Kórház és... Citadella.
(23) 1939 tele Magyarországon különösen kemény volt, és még a legöregebb 

magyarok sem emlékeztek hasonlóra. A természetben semmi sem jelezte előre ezt a 
meglepetést. Talán csak a kivételesen szép, egyben oly tragikus lengyel ősz lehetett az 
előhírnöke a további klimatikus bonyodalmaknak. A magyarok a velünk folytatott 
beszélgetésekben később gyakran tréfálkoztak, hogy „ezek a lengyelek hozták magukkal 
az ilyen telet”. A lengyeleket akkoriban előszeretettel tartották sok szerencsétlenség, 
különösképpen az új háború okozójának.

Ismerek olyan magyarokat, akik egészen komolyan állították, hogy ha Danzigot 
odaadtuk volna, és megengedtük volna a területen kívüli autópálya építését Pomeránián 
keresztül, (24) nem lett volna háború.6 De szeretnék csak egy magyarral is megismer
kedni, aki beleegyezne abba, hogy Erdélyt a románoknak adják, és a csehek autópályát 
építsenek pl. Pozsonyból... Zágrábba. Azt hiszem, hogy ilyen magyar sohasem volt, 
nincs és nem is lesz. Ezért is fájt nekem a Lengyelország megkérdőjelezhetetlen jogait 
illető igazságtalanság. Fájlaltam a tényt, hogy annak a nemzetnek a fiai nem értenek meg 
bennünket, akiknek a hazáját a világháború után olyan tragikusan megcsonkították.

Akkoriban a kassai katonai kórházban feküdtem. December elején átvittek a régi 
épületből az új szárnyba, amelyet a cseh időkben építettek.7 A terem-, pontosabban
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szobacsere -  nagyon megörvendeztetett, mégpedig (25) több okból is. Mindenekelőtt 
olyan ágyat kaptam, amilyenem még nem volt: fehér, matracos, alacsonyabb és sokkal 
kényelmesebb az előzőknél. Nem kellett már naponta kínlódnom, amikor le kellett 
feküdni, akár az ebéd utáni szunyókálásra, akár az éji álomra. Eddig ilyen esetben az 
ágyra ültem, mankó segítségével a tehetetlen lábamat egy kötszerből készült nagy hurokba 
tettem, amelynek a másik vége az ágy végére volt kötve, és ilyen módon húztam magam 
nyugovóra. Az új ágy teljesen megszabadított az ilyen kényszerű gimnasztikái 
gyakorlatoktól. A régi helyen a sorstársam, egy bizonyos halálosan beteg százados volt. 
Kivették az egyik tüdejét, és a seb (26) az operáció után nagyon rosszul gyógyult. 
Főként a kötés cseréje során, a szoba olyan borzalmas bűzzel telt meg, hogy nem csak 
én, hanem az orvos és a nővér is alig tudta kibírni. Mint minden súlyos betegnek, a 
századosnak is különféle szeszélyei voltak. Végül már egyedül maradt, mert minden 
átmeneti lakótársa otthagyta. Akkor arra kérte a magyar orvost, hogy ha a kórházba új, 
fiatalabb és rangban alacsonyabb lengyel tiszt érkezik, azt az ő szobájában helyezzék el. 
A lengyel részleg ugyanis alapvetően a már említett új szárnyban helyezkedett el. A 
sors úgy hozta, hogy ez az újonnan érkezett én legyek. A magyar orvos annál szívesebben 
rakott oda, mert, mint később megtudtam, szimulánsnak tartott.

A szobánk egy hosszú folyosó végén volt. Egy sötét kis átjárón keresztül lehetett 
arra a kis folyosóra jutni, ahonnan az üveges ajtó az orvosi szobába, a másik a mi 
szobánkba nyílt. A szoba nyomasztólag hatott, és semmiben sem hasonlított kórházi 
szobára. Ilyen félreeső zugból nehéz volt hívni a szanitécet, és arról, hogy a nővért 
lássuk, még csak álmodni sem lehetett (egyetlen jutott az egész részlegre!) így aztán 
rám maradt az a kötelesség, hogy a százados kívánságainak eleget tegyek. Szívesen 
tettem, mert -  hála Istennek -  már úgy ahogy tudtam mozogni. Sajnáltam szegény 
embert, mert a napjai már meg voltak számlálva. Olyan embert láttam benne, aki (28) 
nálam sokkal elesettebb, és akinek őszintén segíteni akartam. Másrészt viszont szerettem 
volna megváltoztatni a magyar orvos hamis következtetését, amit két szerencsétlen eset 
alapján vont le, hogy ti. a lengyelekből hiányzik a kollegialitás és a felebaráti szeretet 
érzése. Ezért aztán egyszerre voltam szanitéc is, nővér is, kolléga is. Ez kezdetben 
nagyon nehezen ment, idővel azonban hozzászoktam az új viszonyokhoz. Volt ugyanis 
naponta két óra „szabadságom”, és olyankor megengedhettem magamnak egy bizonyos 
fajta szórakozást. Ez a kedvtelés olyan attrakcióvá vált, hogy miatta még az ebéd utáni 
szunyókálásról is lemondtam. Egy alkalommal a százados megkért, hogy menjek a 
lengyel részlegre megtudni, mi történik szerte a világban. Nehéz volt mozognom, és 
csak a százados kedvéért tettem meg, és egyszer „elsántikáltam” az új szárnyba. Ez az 
első séta azonban kezdete volt a lengyel osztályon tett mindennapi látogatásomnak. 
Már maga a berendezés, az új fehér termek is kellemes benyomást tettek. Főként könnyebb 
állapotú kollégák feküdtek ott, általában kellemes hangulat uralkodott, és néha nagyon 
vidámak voltak. így aztán mindennap ebéd után, amikor a százados elaludt, siettem a 
lengyel részlegbe. Elhoztam a századosnak és magamnak is a postát, a Wiesci Polskié 
újságot,x valamint az egész világ híreit. Sok részletet tudtam meg a táborokban folyó 
életről, az evakuációról, a hazai eseményekről, a (30) Franciaországban szerveződő új 
Lengyel Hadseregről. A kollégák gyakran humorosan mesélték el tragikus háborús 
élményeiket. Mindig volt valami új ezekben az elbeszélésekben. Ám az emlékezéseken 
mindig átütött a tragikus tehetetlenség érzésének a jele. Kórházi tartózkodásunkat 
mindnyájan szükséges rossznak, átmeneti állomásnak, hosszú utazásunk rövid ideig
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tartó megállójának tekintettük. Sokan akkori bajtársaim közül rögtön a kórház elha
gyása után elindultak „az ismeretlen” felé. Soha többé nem találkoztam velük magyar 
földön. Sokszor gondoltam rájuk, mert gyakran irigyeltem őket. A sors, ha a magam 
személyét tekintem, másként rendelkezett: nyomorék voltam és a továbbutazásról, (31) 
legfőbb kötelességem teljesítéséről szőtt minden álmomat meghiúsította egy autóbal
eset. Ettől kezdve ez a tény súlyosan nehezedett a pszichikumomra.

Amikor azonban az új terembe kerültem, még nem fogtam fel igazán, mi történt 
velem. Hittem a teljes gyógyulásban. A lábadozás minden jelének örültem. Örültem, 
amikor eldobhattam a mankót, és bot segítségével közlekedhettem. Ezt ki is használtam 
a folyosókon tett hosszú séták alkalmával. Az orvos, aki továbbra is szimulánsnak 
tekintett (egyszer sem röntgeneztek meg!), megparancsolta, hogy „ugráljak és táncoljak”. 
Megerőltettem hát a törött csontjaimat, amennyire csak bírtam. Javulás azonban nem 
volt. Ez nyugtalanítani kezdett. Nem voltam képes megtudni, (32) mi bajom van 
tulajdonképpen. A kollégák rábeszélésére raportra jelentkeztem a kórház parancsnokánál, 
azzal a kéréssel, hogy küldjön Budapestre, klinikai kivizsgálásra. A parancsnok9 hajlott 
a kérésemre, jóllehet J. százados, a sebészeti osztály főorvosa"1 ezt az utazást céltalan
nak tartotta. Véleménye szerint még mindig szimuláns voltam, akit inkább büntetőtá
borba kellene küldeni, semmint a fővárosba. Ez alkalommal tudtam meg, hogy egy 
egész sereg lengyel tábor létezik, ahol internált tisztek és katonák, meg civil menekül
tek vannak. A legközelebbi katonai tábor Hidasnémetiben volt és a kassai kórházban 
időző kollégák többsége onnan verbuválódott. Miután addig még nem voltam tábor
ban, (33) a kórház elhagyása után ebbe a táborba irányítottak volna. Ahogy a beavatot
tak biztosítottak erről, a táborból sokkal nehezebb volt Budapestre utazni, mint a kór
házból. Ezért aztán nagyon elégedett voltam, amikor a kórház parancsnoka meghall
gatta a kérésemet.

A fővárosba való utazás napja december 20-ára esett, tehát egy nappal a zsoldfizetés 
előtt, amit minden hónap elsején, tizenegyedikén és huszonegyedikén kaptunk. Amikor 
készülődni kezdtem az útra, kiderült, hogy egyszerűen nincs miben elutazzam! Nem 
volt sem köpönyegem, sem sapkám, sem övem. A mundérom is használhatatlanná vált. 
Amikor a Munkács melletti autószerencsétlenség után a kórházba vittek, csak úgy tudták 
lehúzni rólam az egyenruhát, (34) hogy felvágták az ujjait és a hátát. A véres és széttépett 
rongyokat később a kórházi takarítónő kimosta és összevarrta, így lett mit felhúznom, 
amikor elkezdtem felkelni. Civil ruha vásárlására nem volt pénzem, mert a zsold 50%- 
át a kórház visszatartotta ellátás fejében, a maradékot meg kiadtam édességre, cigarettára, 
fehérneműre, levelezésre, kiszolgálásra, stb. Amikor elutaztam Kassáról, kis bőröndöt 
vettem, amibe az egész vagyonomat, két váltás fehérneműt és néhány könyvet, 
belepakoltam. Nyáron még megjárná kabát nélkül utazni, de a szigorúnak ígérkező tél 
komplikálta a dolgot. Végül a jobban felszerelkezettektől és kevesebbet igénylőktől 
mégiscsak sikerült köpenyt, sapkát és övét szereznem alkalmi áron.

(35) Amikor elbúcsúztam a kollégáktól, sokan azt tanácsolták, hogy az ünnepek 
idejére maradjak még a kórházban és csak újév után menjek további gyógykezelésre. 
Addig nem gondolkodtam azon, hogy közeleg a karácsony, amit a családi háztól messze 
kell majd eltöltenem, idegen földön és ráadásul még kórházban. A kollégák javaslatában 
volt valami megfontolandó. A kassai kórházban legalább a sajátjaim között lennék a 
szenteste ünnepén. Most azonban, az utazás előtt, nem tudni, hová vezet a sors és milyen 
lesz az első magyar földön eltöltött ünnepem. Elhatároztam, hogy mégsem halasztóm
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el az utazást, hogy ne ingereljem tovább J. századost és a lehető leggyorsabban eltűnjek 
a szeme elől. „Se szó se beszéd -  kengyelben a lába.” "

(36) így tehát december húszadikán délután elindultam a pályaudvarra, az 
„őrangyalom” társaságában. Útközben még egy percre bementem a híres gótikus 
székesegyházba, hogy a messzi út előtt imádkozzam és megerősítsem az emlékezetemben 
azokat a benyomásokat, amelyeket a katedrális belseje tett rám, amikor nemrég első 
ízben jártam benne. Most meg kell magyaráznom, kire gondoltam, amikor az előbb az 
„őrangyal” kifejezést használtam. Ezzel a névvel a kísérőket illettük, akik a szolgálati 
utak alkalmával szállítottak minket a kórházba, klinikára, táborba, stb. Az ilyen kísérő 
személy általában egy magyar katona, gyakran altiszt vagy „karpaszományos” volt (ez 
a mi cenzusos katonánk megfelelője). Az én kísérőm egy ilyen „cenzusiak”, 
karpaszományos volt, fiatal orvos, aki a kassai kórházban teljesített katonai szolgálatot, 
és az ünnepek alkalmával utazott szabadságra Budapestre. Másodosztályú fülkében 
utaztunk. Kezdetben a beszélgetés nem nagyon ment, mert a német nyelvet mindketten 
elég gyengén törtük, már pedig ez volt az a nyelv, amelyet mindketten ismertünk; 
nekem fogalmam sem volt a magyar nyelvről, a társam meg sajnos nem tudott franciául. 
Kassától nem messze beszállt a fülkénkbe egy idősebb úr. Ahogy hamarosan kiderült, 
tudott szlovákul, és ilyen módon a beszélgetésünk is megélénkült. Rögtön elvesztettem 
azonban minden szimpátiámat az útitársaim iránt, amikor elkezdtek sajnálkozni Hazám 
sorsa felett, hozzátéve, hogy bele kellett volna egyezni a [terület] átengedésébe, és 
akkor nem tört volna ki a háború. Ó, mekkora naivitás! (38) Ha legalább valamennyire 
ismernétek a viszonyainkat -  gondoltam magamban - , nem fordulnátok hozzám ilyen 
sértő módon és ilyen olcsó szánalommal. Ettől kezdve hallgattam, vagy csak félszavakkal 
válaszoltam a nekem föltett kérdésekre. Késő este a vonatunk egy nagy, fényesen 
kivilágított állomásra érkezett. Ez Miskolc volt, várakozásunk és átszállásunk helye. 
Volt még néhány óránk a budapesti vonat indulásáig. A váróterembe mentünk hát, és 
miután már nagyon éhes voltam, hát átmentünk a restibe. Magamnak rántottát és teát 
rendeltem, az „őrangyalomnak” bort és süteményt. Valamit kihoztak, ami külsőre egy 
omlettre emlékeztetett, de az íze már egyáltalán nem. Akkor találkoztam első ízben a 
magyar konyhával, amely őrülten különbözik a mienktől. Az ételek nagyon nehezek, 
zsírosak, és erősen fűszerezettek. Minden zöldséget deformálnak valami „rántás”-sál, 
„martás”-sa\, vagy minek nevezik ezt a lisztből, zsírból és tejfölből álló szószt. Még a 
tisztességes burgonyából is „krumpli-főzelék"-tt csinálnak. Jóval később, amikor 
komolyan betegeskedni kezdtem a gyomrommal, az orvosok úgynevezett „diétás-koszt” - 
ot javasoltak, ami, ahogy kiderült, gyakorlatilag semmi más, mint a mi mindennapi, 
tisztességgel elkészített ennivalónk. A kórházban állandóan ilyen „diétás koszt”-ot 
kaptam, ezért sem volt fogalmam arról, hogy néz ki a valódi magyar konyha. Amikor 
ezeket (40) a szavakat írom, már lassan öt év telt el azóta, hogy Magyarországra kerültem, 
de ilyen hosszú idő elteltével sem tudtam megszokni a magyar konyha mégoly válogatott 
fogásait és specialitásait. A magyarok irdatlan mennyiségű kenyeret fogyasztanak, ami 
náluk minden étkezéshez szigorúan jár, még akkor is, ha a húshoz krumplit vagy rizst 
adnak. Viszont ellentétben velünk -  a leveshez nem esznek kenyeret. Ebédhez és 
vacsorához bort, bort szódavízzel [fröccsöt] vagy vizet adnak. Tea -  csak a betegeknek. 
A pincérekből mindig a legnagyobb csodálkozást váltotta ki, amikor „üres teát” 
rendeltem, mert a magyarok vagy rummal, vagy citrommal isszák. A reggeli kivételével 
meleg italt egyáltalán nem fogyasztanak. A pékáru jó, de (41) ezen a téren is hiányzik
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a mi lepényünk (placek), kalácsunk (babka) és más nyalánkságok. Mindezt azonban 
még nem tudtam, amikor a miskolci pályaudvaron az első vacsorámat fogyasztottam „a 
la hongroise”. Egyszer csak két „kakas” (kogut) lépett be az étterembe. így csúfoltuk a 
m agyar csendőröket azok m iatt a tarka kakastollak miatt, m elyeket fekete 
keménykalapjukon díszként viselnek. Amikor észrevették, az asztalunk felé közeledtek. 
A meglepett „cenzusiak” (karpaszományos) felállt, szalutált és beszélni kezdett velük. 
Egy perc múlva az egyik valami papírt adott át neki, és intett néhány, rongyos ruhában 
az ajtónál álldogáló fiatalember felé. Öten voltak. Bizalmatlanul közeledtek az 
asztalunkhoz, és (42) zavartan ültek le. Alighogy a csendőrök eltávoztak, az új 
asztaltársaink élénken beszélgetni kezdtek. Annak ellenére, hogy suttogva társalogtak, 
az anyanyelv hangjai ütötték meg a fülemet és nagy örömmel állapítottam meg, hogy 
honfitársaim voltak. Két nappal ezelőtt lépték át a magyar határt, mint a nyugatra 
vezető hosszú út állomását. Nagy hazaszeretet és a Haza végsőkig való szolgálata vezette 
őket. Nem voltak nagyon megelégedve a csendőrök és a katonai hatóságok 
gondoskodásával. Ezért nem szóltak hozzám, amikor a csendőrök a társaságunkban 
hagyták őket, annak ellenére, hogy az egyenruhámon rögtön láthatták, ki vagyok. A 
további állomásokról nem tudtam nekik semmiféle felvilágosítást adni, miután állandóan 
a kórházban voltam és nem tudtam, (43) mi történik a nagyvilágban és a menekültjeink 
között. Közeledett az indulás ideje. Amint kiderült, a csendőrök átadták a 
karpaszományosomnak az öt honfitársamat, hogy velem együtt Budapestre vigye, és 
átadjon bennünket a katonai hatóságoknak. A peronon újra megjelentek a kakastollas 
urak. A kísérőm először engem helyezett el a II. osztályon, és később felvilágosított, 
hogy egyedül utazom, mert neki a másik öt mellett kell maradnia (itt a honfitársaimra 
mutatott), akik harmadosztályon utaznak. Egyedül maradtam a fülkében. A vonat 
elindult. Az eddigi utazástól kifáradtan, rövidesen elaludtam, elringatott a vonat 
kerekeinek ritmikus kattogása...

(44) Arra ébredtem, hogy valaki rázza a vállamat. Kinyitottam a szemem, majd 
rögtön be is hunytam egy karbidlámpa éles fénye miatt. Fölöttem a kalauz állt, és 
néhányszor ismételte: „Budapest". Tehát megérkeztünk. Az órámra néztem: hajnali 
négy volt. Nagy nehezen felvettem a bőröndöt és kiszálltam a vagonból. A kijáratnál 
megcsapott a friss, fagyos levegő. Néhány lépést tettem, hogy kiegyenesítsem 
elgémberedett csontjaimat, amikor szinte a föld alól két „kakas” termett előttem és 
szuronnyal elállták az utamat. Megálltam hát, letettem a bőröndöt és tanácstalanul 
hallgattam a fenyegető kiabálásukat, amit egyáltalán nem értettem. Idegesen rágyújtottam 
(45) egy cigarettára és a szememmel elkezdtem keresni a kísérőmet. Éppen jött az öt 
rábízott honfitársammal. Odajött hozzánk, a csendőröknek átadott valami papírt, hol a 
társaimra, hol rám mutatott, szalutált, elbúcsúzott tőlem és elégedetten távozott... Meg 
akartam még kérdezni tőle, hogy mi lesz velem, de már el is tűnt az egyik kijárati ajtón. 
Nagyon sietett, hiszen szabadságra ment. Boldog volt, hogy van kihez sietnie 
karácsonykor. Ránk akkor senki nem várt, vagyis inkább hiába várt. A kassai kórházból 
sikerült kapcsolatot teremtenem a feleségemmel, akit utolsó levelemben értesítettem, 
hogy Budapestre utazom további gyógykezelésre. Egyben (46) karácsonyi jókívánságokat 
is küldtem. Magam azonban, az utazásom miatt, nem számítottam már levélre, semmi 
jót sem reméltem a közeledő ünnepektől.

Gondolataimból rövidesen az egyik csendőr kézmozdulattal kísért hangja rántott ki. 
Ez volt a jel, hogy indulunk. Fogtam hát a bőröndöt és sántítva elindultam az új



Petneki Áron 131 Sorsok és emlékek

gondozóim után. Átmentünk egy hatalmas csarnokon, aztán egy hosszú folyosón, és 
kiértünk a pályaudvar elé egy nagy térre.12 Az utcák üresek voltak, gyéren megvilágít
va. A térről, ahova kerültünk, mintegy középpontból indultak ki az utcák minden irányba, 
mint a csillagsugarak. Néhány lépés után mindig meg kellett állnom, mert a járás még 
igencsak nehezemre esett. A bőrönd nagyon akadályozta a mozgásomat, pedig nem 
volt igazán nehéz (47). A csendőröket ez türelmetlenné tette, elkezdtek hajtani. A tér 
megkerülésével egy hatalmas széles utcába jutottunk, amelynek a hosszát nem tudtam 
felmérni, miután néhány lámpa gyenge fénye világított csak. Innen valóságos kálvária 
kezdődött számomra. Úgy tűnt, hogy az útnak sosem lesz vége. A társaim nyugtalanul 
kezdtek körbepillantani, és a példámat követve egyre lemaradoztak. Nem tudtuk, hova 
visznek, és ez őket is nyugtalanította. Valami utca után kérdezősködtek. Azonban nem 
tudtam semmi felvilágosítást adni, miután tízegynéhány perc óta magam is első ízben 
voltam a magyar fővárosban. Egyszer csak elgyengültem és kis híján összeestem volna, 
ha (48) az egyik honfitársam nem tartott volna meg az utolsó pillanatban. Ez az apró 
incidens azonban elég volt ahhoz, hogy kavarodást okozzon kis csapatunkban. A 
transzportból ketten azonnal ki is használták az alkalmat, és egy pillanat alatt eltűntek a 
sötét mellékutcában. Az egyik csendőr azonnal utánuk vetette magát, a másik pedig, 
aki azt vélte, hogy az egész bajnak én vagyok az okozója, elkezdett valamit papolni az 
anyanyelvén. Egy perc múlva lihegve visszajött a társa... de egyedül. Mialatt a csendőr 
üldözte a földijeimet, kicsit sikerült kipihennem magam, amikor meg visszajött, 
továbbindultunk. Az a fiatalember, aki a kritikus pillanatban megtartott, amikor 
elgyengültem, megragadta a bőröndömet, és ettől kezdve egészen a (49) rendeltetési 
helyünkig vitte. Nem tudom, hogy ezt felebaráti szeretctből tette-e, vagy hálából, hogy 
akaratlanul is megkönnyítettem a bajtársai menekülését, elég az hozzá, hogy nagy 
szolgálatot tett nekem. A csendőröknek, annak ellenére, hogy most már jobban vigyáztak, 
kimondottan pechük volt. Az egyik sarkon két lengyel megállt, hogy rágyújtson. A 
másik pillanatban már csak az egyik tért vissza. A felvigyázóink dühe nem ismert 
határt. Ezután már közvetlenül maguk előtt kísértek, és minden mozdulatunkra ügyeltek. 
Végül egy hatalmas hídhoz közeledtünk, átmentünk a Dunán és egy meredeken emelkedő 
hegy lábánál megálltunk.11 Rövidesen kanyargó lépcsőkön és ösvényeken haladtunk 
felfelé. Szerettem volna megmagyarázni (50) nekik, hogy nyomorék és súlyos beteg 
vagyok, és nem tudok tovább hegyre mászni a fagytól síkos ösvényeken. Nem használt 
semmit, a csendőrök meg sem hallgatták a kérésemet. Csak egyre feljebb hajtottak 
minket. Homlokomat kiverte a veríték, az utolsó erőmet összeszedve haladtam. Az 
őreink láthatólag észrevették ezt, és végre vezetni kezdtek. A vállukat átfogva teljesen 
megadóan mentem, és már alig tudtam, mi történik velem. Még arra emlékszem, hogy 
amikor a hegycsúcsra értünk, valami kapun, majd egy nagy, sötét udvaron mentünk át, 
amit nagyon vastag falak vettek körül, végre valami épületbe vezettek.14 Egy helyiség
ben találtuk magunkat, amelyet gyengén világított meg egy, valahonnan a magasból 
lógó villanykörte. Az órámra (51) néztem: néhány perccel múlt hat óra. Tehát több 
mint két órát tartott a vándorlásunk rendeltetési helyünkre. Valami szuronyos puskával 
felszerelt őr és valami altiszt egy többször kanyarodó helyiségen át rögtön elvezettek 
bennünket és egy kis ajtó előtt álltak meg, ahol ugyancsak egy fegyveres őr posztolt. 
Az altiszt egy hatalmas kulccsal kinyitotta a titokzatos ajtót és befelé egy kissé meglö
kött bennünket. Amint átléptük a küszöböt, az ajtó hangosan becsapódott mögöttünk és 
valaki a zárban többször ráfordította a kulcsot. Be voltunk zárva. Miért? Ezt soha sem
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tudtam meg. Iszonyú bűz ütötte meg az orromat, doh, dohányfüst és emberi izzadság 
keveréke. Annak ellenére, hogy valahol a mennyezeten gyenge fény pislákolt, (52) 
semmit se láttam az ott uralkodó sűrű párától. Egy lépést tettem előre és azonnal teljes 
hosszában elvágódtam. Valakinek a lábába botlottam, a bőrönd kiesett a kezemből; 
valami emberi testre zuhantam, valaki felugrott, valaki zaftosán káromkodott lengye
lül, valaki rágyújtott, valaki beszélni kezdett. Mindezek számomra már csak gyenge 
emlékek voltak, amiket nem tudok felidézni. Nedves szalmát éreztem magam alatt és ... 
elájultam.

Amikor felébredtem, nem tudtam, hol vagyok. Zúgott a fejem, verejtékcseppek 
ütöttek ki a homlokomon, és egész testemet rázta a hideg. Reggelit osztottak. Valaki 
egy darab fekete kenyeret adott és egy csajka forró, fekete kávét. A (53) legkisebb 
étvágyam se volt, jóllehet rettenetesen éhes voltam. Mégis mohón kezdtem el szürcsölni 
a forró kávét, ami egyformán melegítette csonttá fagyott kezemet és az üres gyomromat. 
Egy kissé magamhoz térített, úgyhogy felültem, letöröltem a verítéket a homlokomról, 
rágyújtottam egy cigarettára és próbáltam körülnézni. A szemem lassan hozzászokott a 
kigőzölgésekkel teli félhomályhoz, ami körülvett. Kezdtem kivenni börtönünk 
körvonalait. Eléggé nagy cella volt, a sarkokat azonban továbbra is sötét homály fedte. 
A vastag, nedves és mocskos falak fenn hatalmas boltozatban végződtek, középkori 
pincére emlékeztetve. Körülöttem rengeteg ember hevert a bűzlő vackon. Olyan szűkén 
voltunk, hogy megmozdulni (54) sem lehetett. Emberi testek, a fejek között lábak és 
megfordítva, köpenyek, zubbonyok, néha pokróc, nagy és kis bőröndök, táskák, papírok, 
csajkák, mindez összekeveredve kellemetlen látványt nyújtott, amit csak fokozott a 
homályos megvilágítás és a rettenetes légkör. A jobb- és baloldali szomszédaimtól 
megtudtam, hogy hazulról menekültek, főként az oroszok megszállta területről, hogy 
Magyarországon, amint átlépték a határt, elkapták és Budapestre toloncolták őket, hogy 
már jó néhány napja itt ülnek, hogy hetente kétszer jön egy lengyel-magyar bizottság, 
amelyik feljegyzi a személyi adataikat és részenként táborokba küldi őket. Elmondták 
továbbá, milyen odahaza az élet, hogy a fiatal emberek tömegesen menekülnek 
Magyarországra, és mekkora csalódás éri itt őket, milyen gyatra az élelmezés és rossz a 
bánásmód, (55) és azt is, hogy még az árnyékszékre is egyenként és szuronyosan viszik 
őket, amit nemsokára magam is megtapasztaltam. Megtudtam azt is, hogy a Citadellába 
vagyunk zárva, és hogy a körülmények már javultak, mert korábban még sokkal 
rosszabbak voltak. A száradó izzadtság elkezdett tűrhetetlenül gyötörni, égette az utazástól 
már egyébként is bepiszkolódott bőrömet. Megkérdeztem, hogy lehet-e itt mosakodni. 
Azt válaszolták, hogy igen, ebéd után, a csajkák kiöblítése közben. Az idő mind 
tűrhetetlenebbül hosszabbodott. Éhes voltam, de még messze volt az ebédig. Az egyik 
szomszédom elmondta, hogy nemsokára kinyitják a kantint és ott néha kapni valami 
ennivalót. Amikor tehát valaki megkérdezte, hogy ki akar a kantinba menni, (56) azonnal 
jelentkeztem. Kivezettek egy nagy helységbe, ahol a nyitott ajtón át egy kis zug tűnt 
fel, amit nagyképűen kantinnak neveztek. Négyen-öten voltunk, és alig fértünk el. 
Pirkadt. A mélyen benyúló falfülke kis ablakán gyengén szűrődött be a nappali fény. A 
pultnál állt az eladónő, aki lustán szolgálta ki a vásárlókat. Ennek a furcsa kantinnak az 
egész árukészletét némi rothadó alma, gyatra képeslapok, a legrosszabb fajta dohány és 
cigaretta, kenyér, valami gyanús minőségű sütemény és édesség, gyufa, cipőfűző és a 
toaletthez szükséges más apróságok, ordenáré savanyú bor és néhány üveg szóda képezte. 
Amint beléptem, elment minden étvágyam. Csak egy csomag (57) cigarettát vettem, a
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legjobb minőségűt, amit csak kapni lehetett, rágyújtottam egy szálra és az ablakhoz 
mentem. Annak ellenére, hogy kicsi volt, mintegy kis folyosót képezett a közel kétmé
teres falban, számomra váratlanul gyönyörű, valóságos lelki lakomát jelentett. A felke
lő nap fényében először pillantottam meg Budapestet, az egész akkora volt, hogy elfért 
volna a tenyeremen. Kíváncsian tapadtam a varázslatos ablakocska falmélyedéséhez, és 
megbabonázva bámultam. Valahol mélyen a lábam alatt, vagyis inkább a hegy lába 
alatt, amelyen voltam, a várost a Duna kék szalagja szelte át és vágta két egyenlő részre: 
Budára és Pestre. Buda, vagyis a mai magyar főváros legrégibb része, egyben a legszebb 
városrész, festői (58) magaslatokon terül el a Duna jobb partján. Hatalmas királyi vár 
uralkodik odafenn, jelenleg Magyarország kormányzójának székhelye. Egy kissé 
távolabb, a koronázó templom fehér gótikus tornya tör az ég felé. A háttérben Óbuda 
dombjai feketéllenek. Néhány gyönyörű, mesteri híd köti össze Budát Pesttel. Különösen 
a Lánchíd és az Erzsébet királyné híd valódi mestermű. A budapestiek büszkesége. 
Nem tudtam, miben gyönyörködjem előbb. A Duna túlpartján, a síkságon modern, 
milliós város nyúlik el: Pest. A harmonikus, majdhogynem azonos magasságban emelt 
épületek és házak tengerében a tekintetet a Szent István-bazilika fenséges kupolája és a 
Duna partján fekvő Parlament (59) gyönyörű épülete vonzotta magára -  ez utóbbi 
valóságos mesebeli várkastély. A felkelő nap vörös-arany sugarai, a deres háztetőkön 
megtörve, ezüstös dicsfényt kölcsönöztek az egész városnak, amelynek széle még a 
hajnali ködben úszott. Az utcákon már élénk forgalom uralkodott. A gyufaskatulya 
nagyságú villamosok és a hangyányi apró emberek mesés képet alkottak, mintha Gulliver 
utazásaiból termettek volna ott. A szemem még sokáig tapadt erre a csodálatos látványra, 
amely felejthetetlen maradt az emlékezetemben. Később közelről is láttam Budapestet, 
láttam tavasszal, láttam nyáron, ősszel és télen, de soha olyan gyönyörű nem volt, mint 
akkor, amikor első ízben pillantottam meg (60) a mesés panorámát azon a zimankós 
decemberi hajnalon. Lehet, hogy a benyomásaimat csak növelte az az éles ellentét, ami 
a sötét, fojtogató cella és aközött húzódott, amit a budapesti Citadella kis ablakán keresztül 
láttam. Amikor különféle kalandok után másodszor jártam Budapesten, mindenekelőtt 
megkíséreltem rekonstruálni azt a számomra emlékezetes utat, amit első fővárosi 
időzésem idején a pályaudvartól a Citadelláig megtettem. Az út a Keleti pályaudvartól 
a Rákóczi úton, a Kossuth utcán, az Eskü [téren], az Erzsébet-hídon keresztül a Szent 
Gellért hegyének tetejéig vezetett, ahol a mai napig meredeznek a régi török erőd ronda 
falai, ama nevezetes Citadellát alkotva, amely 1939/40 telén nem egy lengyel „átmeneti 
szállodájává” vált.15

(61) Miután visszatértem a cellába, egy kis helyet találtam a sarokban és fáradtan 
elaludtam. Valamikor déltájt ébresztettek föl. Megjött a mindenki által várt bizottság, 
amelyik a táborokba küldte [az embereket]. Szerencsém volt, hogy épp a bizottság 
hivatalos napján kerültem a Citadellába. A kezdetleges irodában felvették az adataimat, 
valami jegyzőkönyvet írattak alá, de arra a kérdésre, hogy végre mikor küldenek kórházba 
-  nem kaptam választ. Azt mondták, várjak. Hiába! Leverten tértem vissza a 
„lakosztályunkba” és elkezdtem „várni”. Reménytelen pillanatok voltak, miután semmit 
sem lehetett tudni, mi fog velünk történni. Délben kondérból osztották az ebédet. Annak 
ellenére, hogy csak egytálétel volt és nehéz lett volna megállapítani, (62) miből is állt 
ez az étel, nagy étvággyal ettem. Ebéd után -  a „várakozás” a fekhelyen folytatódott. 
Vacsorára -  fekete kávé és száraz kenyér. Kihasználtam a lehetőséget, hogy kimossam 
a kölcsön kapott csajkát, és megmostam a szemem és arcom hideg vízben. Kissé
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felfrissített, de nem sokáig. Nagyon elgyengültem az addigi kalandoktól. Estére emel
kedni kezdett a lázam, izzadni kezdtem. A cella légköre elviselhetetlenné vált. Itt or
vost még senki sem látott. Rettenetes víziók gyötörtek. Még éreztem, hogy valami jótét 
kéz gondosan betakar a köpönyeggel. Később minden eltűnt. Úgy zuhantam álomba, 
mint a kő, amelyet a mély, nyugodt tengerbe dobtak.

(63) Éjjel kettőre járt, amikor ismét felébresztettek. Éles, metsző hideget éreztem. 
Megparancsolták, hogy fogjam a bőröndöt és menjek a terembe. Engedelmeskedtem, 
mint egy automata. Minek kérdezni -  úgysem adott senki semmiféle felvilágosítást. A 
teremben tízegynéhány, puskával felszerelt rendőr sürgölődött. Szerencsétlen sorsom 
társai, akiket felébresztettek, álmukból vertek ki, nyújtózkodtak, vacogtak a hidegtől 
vagy helyben toporogtak, hogy kiegyenesedjenek és átmelegítsék elgémberedett tagjaikat. 
Hirtelen meghallottam a nevemet, csúfosan kiforgatott alakban. Valaki felolvasta a 
listát és a kiszólítottakat a terem sarkába küldte. Percek múlva mintegy harmincán 
lehettünk. Velünk szemben, a másik sarokban azok kezdtek gyülekezni, akiket a következő 
listáról olvastak föl. (64) A terem lassan megélénkült. A katonák egy forró kávéval teli 
kondért hoztak. Megettük a primitív reggelit, evés közben a legkülönfélébb gondolatokat 
szőve további vándorutunk témája körül. A felfegyverzett rendőrök látványa semmi 
jóval sem biztatott. A szívünkbe mégis némi kis remény költözött. A helyváltoztatás 
ténye valami ismeretlent, valami titokzatosat rejtegetett. Hiába, a régi közmondás így 
szól: „Mindenütt jó, ahol nem vagyunk”. Nem tudtuk, mi vár ránk, mégis mindannyian 
(különösen e sorok írója) nagyon elégedettek voltunk, hogy elhagyjuk a Citadellát. 
Mindazok, akik egyik csoporthoz sem tartoztak, irigykedve néztek bennünket a cella 
ajtaján kihajolva. Ezután kettesével sorakoztattak és az udvarra vezettek. Az udvaron 
sötét éj volt. Hideg remegést éreztem. Megálltunk. A rendőrök elemlámpák fénye 
segítségével tájékozódtak. Hirtelen autómotorok zúgása hallatszott. A sötétségből néhány 
hatalmas rendőrautó bontakozott ki, elsötétített lámpákkal. Húszasával ültettek fel 
bennünket a kocsikra. A rendőrök közénk ültek. Néhány rövid kiáltás után az autók 
nekiindultak, reflektorokkal világítva meg az utat. Lassan áthaladtunk a kapun, és 
hamarosan meredek aszfaltúton haladtunk. Őrült menet kezdődött. Úgy éreztem, hogy 
az autó bármelyik pillanatban darabokra törhet. Görcsösen kapaszkodtam  a 
szomszédaimba. Ez az izgalom már túl sok volt nekem. Nemrég (66) menekültem meg 
csodával határos módon az autóbalesetből, és ezért váltott ki belőlem ez az utazás ilyen 
erős reakciót. Az egyik kanyarban már azt gondoltam, hogy itt a vég. Rémülten 
felkiáltottam és behunytam a szemem. Valaki erősen megragadott és valaki befogta a 
számat. Az autó szédítő sebességgel rohant lefelé. Elájultam...

Amikor visszanyertem az eszméletemet, az autó nagy, kivilágított épület előtt állt. 
Már mindenki kiszállt, és kettesével a bejárat felé tartott. Gyorsan magamhoz tértem, 
annál inkább, mert a földön találtam magam. A pályaudvaron voltunk. Az éjszakai óra 
ellenére nagy volt a forgalom. Az óriási csarnok közepén hatalmas karácsonyfa állott, 
számtalan villamos lámpácskával kivilágítva. (67) Igaz, hiszen két nap múlva karácsony 
ünnepe. Istenem, csak ne útközben találjon minket! És milyen lesz ez az ünnep odahaza? 
Feleségem és anyám hiába vár a szentestei vacsorával. A rettenetes háborús sors pillanatok 
alatt választott el bennünket meghatározhatatlan időre. A szülői ház gondolatától 
meghatódva ültem a bőröndre, rágyújtottam és tovább néztem a ragyogó fenyőfát. 
Ezalatt a rendőrök egy része elment. Csak ketten maradtak, és vigyáztak, hogy senki ne 
távolodjon el a csoportjától. A magyar hadsereg valamilyen altisztje is ott volt. Miután
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egyenruhában voltam, hozzá fordultam, hogy lehet-e itt valahol reggelizni. A restibe 
vitt (68) és el akart menni, mondván, hogy röviddel a vonatunk indulása előtt visszajön 
értem. Miután azonban sokkal szimpatikusabb volt, mint a bennünket őrző rendőrök, 
meghívtam reggelire. Szívesen elfogadta és nagy segítségemre volt abban, hogy a 
pincérrel megértessem magam. Reggeli után a feleségemnek és szüleimnek levelezőlapot 
írtam, elláttam magam tízóraival és cigarettával, és megmosakodtam a mosdóban. 
Felfrissülve és megerősödve tértem vissza társaimhoz, akik szintén kárpótolták magukat 
a Citadellában eltöltött időért. Virradt, mikor tovább indultunk. Néhány órás utazás 
után, valamikor déltájt, egy állomáson parancsot kaptunk, hogy szálljunk ki. Helyben 
voltunk. Nehezen betűztem  ki a rendeltetési helyünk hosszú nevét: 
„BALATONZAMÁRDI”.

(69) Első karácsony magyar földön... 1939. XII. 24.
(71) MCMXXXIX december 24-ének napja, pontosabban estéje magyarországi 

tartózkodásomnak talán a legszomorúbb és a legmegrázóbb élménye és emléke.
Miután szerencsésen kiszabadultam a budapesti Citadellából, a Balatonzamárdiban 

található lengyel civil menekülttáborba irányítottak. Nem tudom, hogy történt, hogy a 
kórház helyett a Sáros tó16 mellé küldtek; elég az hozzá, hogy két nappal karácsony 
ünnepe előtt, más lengyelek társaságában, Balatonzamárdiban találtam magam. Az állo
máson megismerkedtem Marian J. tanárral, aki rydzynai polonista, cserkész, Mária-kong- 
reganista, és mindenekelőtt tökéletes (72) pedagógus és az ifjúság barátja volt.17 Sajnos, 
J. professzor már nem tér vissza a Hazába. 1943 nyarán a Balaton mohó hullámai elra
gadták testét a lengyel ifjúságtól. Örök nyugodalmat adj Néki, ó Uram, az idegen földön!

A zamárdi állomáson a kérdezgetések során kiderült, hogy hivatásomat tekintve én 
is tanár vagyok, aminek J. professzor hallatlanul megörült. Útközben elmondta, hogy 
ide elsősorban az iskolás korú fiatalságot küldik, hogy M. lelkész tanárral18 elkezdték 
szervezni az első magyarországi lengyel gimnáziumot, hogy a munkája nagy 
nehézségekbe ütközik, hogy hiányzik a pénz, hiányzanak a tankönyvek, és mindenekelőtt 
a tanárok. Ha tehát a sors engem ide küldött, taníthatom a franciát és a latint, miután 
sok tanárra van még szükség, különösen romanistára (73) és klasszika-filológusra. 
Szerfelett megörültem az ajánlatnak. Egy percig sem gondoltam, hogy a kórház 
elhagyása után ilyen rövid idő alatt a saját foglalkozásomat űzhetem. J. tanár hozzátette 
még, hogy a fiatalokkal sok a probléma, hogy nagyrészük néhány napi tábori élet után 
elmenekül a táborból, hogy minél hamarabb Nyugatra érjen, a lengyel hadseregbe; 
hogy azok, akik maradnak, többnyire értéktelen elemek mind szellemi, mind morális 
tekintetben. Még olyan eset is akadt, hogy sok fiú gimnáziumi tanulónak adta ki magát, 
noha sohasem járt gimnáziumba. Az iratok hiánya tette lehetővé a visszaéléseket, innen 
következett, hogy sokan egy, sőt két osztállyal feljebb „promoválták magukat”. (74) 
Minden újonnan érkezettnek speciális minősítő vizsgán kellett átmennie. Az egyes fiúk 
közti nagy korkülönbség, a környezet, ahonnan jöttek, és különösen a háborús események 
végzetes befolyása, azt okozták, hogy a fegyelem fenntartása ebben a Haza határain 
kívülre vetett társaságban a legnagyobb hőstettek közé tartozott. Később magam is 
megcsodálhattam: a boldogult J. professzornak mennyi erejébe, jóságába és ön- 
feláldozásába került, hogy ennek az ifjúságnak a családi otthont pótolja.

Az új benyomások alatt átmenetileg elfelejtkeztem rokkantságomról, és lelkesen 
vetettem magam a munkába. Két műszakban tanítottunk: délelőtt és délután, gyakran
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két tárgyat is, egyáltalán nem iskolához illő környezetben. A fiúk a (75) budapesti 
gyerekek üdülőjében laktak. Ez külsőre szép épület volt, nagy termekkel és nagy udvarral; 
azonban könnyű anyagokból építették és nem volt alkalmas arra, hogy télen lakják. 
Márpedig igen szigorú tél kezdődött, különösen, ami a magyar viszonyokat illeti. 
Kezdetben a tanítás idején a fiúk az ágyakon ültek, gyakran fűtetlen teremben. A szülők, 
néhány tanár és néhány véletlenül odavetődött menekült a „Tanárok”-ban lakott (ez a 
„Tanárok-Háza”, a tanárüdülő lengyelesített formája volt). Ebben a „Tanárok”-ba 
kerültem két nappal az ünnep előtt. Ott a legfontosabb figura egy bizonyos „Rózsa- 
bacsi” volt, aki azonban alakjára nézve semmiben sem hasonlított a virágok királynőjéhez. 
Megkeseredett vénember volt, aki reggeltől estig (76) mereven ült az iroda íróasztalánál, 
ahol a lengyel menekültek megérkezése óta lakott. Hitvány módon és az akkori időkben 
igen drágán táplált minket. (A napi háromszori étkezésért 2 pengőt kért, míg a katonai 
táborokban, ahol saját lengyel konyha működött, a teljes és sokkal jobb ellátás kb. 1 
pengőbe került.) Rózsa-bacsi ezen felül még a levelek felvételével és kiadásával is 
foglalkozott, valamint a menekültek és a főjegyző úr,19 a tábor parancsnoka közt is 
közvetített. A másik nagyon fontos ember a „Tanárok”-ban a portás, Márton-bacsi 
volt. Világháborús rokkantnak adta ki magát, különféle frontokat járt meg, „nem egy 
kemence kenyerét ette”, kicsit értett valamennyi szláv nyelven. Tehát többé-kevésbé 
tolmács és közbenjáró (77) is volt, kiadta az ágyneműt és a tüzelőt, mindennel kereskedett, 
amivel csak lehetett, hogy pénzt kerítsen a „bor”-ra, amit nagyon szeretett. A szíve 
valahol a gyomra táján volt, kissé jobb oldalra, ami véleménye szerint őt a világ nyolcadik 
csodájává tette. Általában az élelmességének köszönhetően jól kijött a menekültekkel, 
és miután kicsit beszélt lengyelül, egyfajta „persona grata” lett az egész házban. Csak a 
konyhába nem szeretett bemenni, mert ott egyedül a felesége uralkodott, aki egy egész 
sereg lány élén főzött a „ Tanárok ” lakosainak és a fiúknak a másik épületből. Mártonné 
nagyon energikus asszony volt, aki mindig váratlanul tudta (78) elrontani a férje örömét, 
melyet az a Badacsony aranyló nektárjának élvezetében lelt.211 Ezt [az asszony] mindig 
nagyon prózai módon cselekedte, egyszerűen elkobozta a bort, tekintet nélkül arra, 
hogy az üvegben, vagy a pohárban volt. Jól tudta Márton-bacsi, hogy még az ajka és a 
pohár széle közt is váratlan körülmények támadhatnak, melyek semmivé teszik az egész 
élvezetet. Ezért az ilyen alkalmakkor a felesége vigyázó szemeit messzire elkerülte, és 
gondosan óvta a kincsét. Azt hiszem, hogy Márton-bácsinak nem volt még olyan pompás 
tele, mint a mostani. Eddig csak nyáron állt rendelkezésére a „Tanárok háza”; télen 
ugyanis üresen állt, és csak a lengyel menekülteknek köszönhette a különleges szezont.

(79) Mindezekről a részletekről már a Balatonzamárdiban töltött első napon tudomást 
szereztem. Annál könnyebben, mivel a „Tanárok” eddigi lakói szívesen informálták a 
tábori élet részleteiről az újonnan érkezőket. Mint arról később sajnos meggyőződhettem, 
ilyen „hivatásos informátorok”-ból bőven akadt minden táborban. Kibeszélték és 
rágalmazták honfitársaikat, ahol csak tudták. Más kérdés, hogy az ilyen tábori pletykák 
mélyén mindig volt az igazságnak egy kis magva. Amikor tehát elérkezett karácsony 
napja, már többé-kevésbé tájékozott voltam a táborunk személyi összetétele felől. A 
gondolataim azonban egészen máshol jártak, és egyáltalán nem érdekelt a környezetem. 
Közeledett ugyanis a szenteste, (80) amit első alkalommal töltöttem volna a feleségem 
társaságában, kis kétszemélyes családomban, valahol Lengyelország keleti végein. A 
sors azonban másként rendelkezett és ezért egész nap, legalább lélekben ott voltam -  
odahaza. Még jó, hogy a karácsony nem a budapesti Citadellában talált, mert még ez is
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könnyen megtörténhetett volna. A szenteste a „Tanárok”ban hétkor kezdődött volna. 
Miután az ebédlő túl szűk volt ahhoz, hogy mindenki elférjen, elhatároztuk, hogy az 
internátusbán külön karácsonyestet rendezünk a fiúknak. A karácsonyest késő délután 
kezdődött, nagyon ünnepélyes hangulatban, amit néhány törzstiszt szerencsétlen fellépése 
zavart meg rövid időre. Távozásuk után a hangulat melegebbé, szívélyesebbé (81) vált, 
annak ellenére, hogy az egész ünnepségen valami temetési hangulat volt érezhető. 
Mindegyikünknek hiányzott a legközelebbi családja, a nekünk kedves személyek, és 
mindannyiunknak hiányzott a legnagyobb családunk -  a Haza! Néhány karácsonyi ének 
eléneklése után a fiúk nyugovóra tértek, a tanárok viszont átmentek a „ Tanárok házá”- 
ba, hogy ott az idősebbek társaságában töltsék a karácsony estét. Az ebédlőben patkó 
alakban állították fel az asztalt, és abroszok helyett fehér lepedőkkel takarták le. A 
sarokban nagy fenyőfa állt, amelyet a menekültek saját ötleteik nyomán díszítettek fel 
-  szerényen, de ízlésesen. A káplán úr gondoskodott a karácsonyi ostyáról,21 el lehetett 
hát kezdeni ezt a szomorú szentestét.

(82) Az egyik menekült rövid beszéde után az ostyatörés megrendítő pillanata 
következett. Amikor a pap szólni kezdett, a gyász, szomorúság és vágyakozás addig 
elfojtott érzései vulkánként törtek ki. Itt is, ott is sírást és sóhajtozást lehetett hallani; 
mindenki szemében könnyek ültek. Úgy tekintettünk egymásra, mint egyetlen nagy 
család tagjaira. Az asztalszomszédainknak még a nevét sem tudtuk, de a szívünk ugyanazt 
érezte és fájdalmasan verte a D^browski-mazurka ütemét.22 Azt kívántuk egymásnak, 
hogy mihamarabb térjünk haza, a szabad és független Hazába. A fán meggyújtották a 
gyertyákat. A káplán atya kolendát22 intonált. A megilletődöttségtől azonban a hang a 
torkunkba szorult. Nehéz volt még beszélnünk is -  nemhogy énekelnünk. A könnyek 
prizmáján át néztem a fenyőfán lobogó gyertyák fényét, és egy pillanatra mindenről 
megfeledkeztem. A szemem előtt egy másik, boldog karácsony este lebegett, melyet a 
szülői házban töltöttem minden évben. Láttam a szülők és a rokonok örvendező arcát, 
meg a feleségem derűs arcocskáját, akinek a szomorú nézése megismételni látszott azt 
a felhívást, melyet a kassai kórházba küldött utolsó levelében intézett hozzám: „Gyere 
haza mihamarabb, mert nem csak én várok rád, hanem talán valaki más is!” Tudtam, 
kire gondol, mikor e szavakat írta. Gyermeket várt. Könnyek között mosolyogtam, 
mert úgy tűnt, hogy már (84) látom a jövendő fiamat, kis gyermekecskét a bölcsőben, 
aki fölé a feleségem sugárzó arca hajol. Később a képek egyre gyorsabban, kaleidoszkóp- 
szerűen kergették egymást a szemeim előtt. Mézeshetek Wolhiniában, melyeket a 
mozgósítás szakított meg. Búcsúzás a feleségemtől gyönyörű, holdvilágos éjjelen és 
utazás Kiclcébe. A rövid háború rettentő emlékei, a magyar határ átlépése, az autóbaleset, 
a kórházi tartózkodás... Munkács, Kassa... Munkácson tudtam meg a vereséget, a 
függetlenség elvesztését. A külföldi újságok ezt Lengyelország negyedik felosztásának 
nevezték. A háborúra fel nem készült, hitszegő módon megtámadott, mindenkitől 
elhagyatott és csak saját erejére utalt, két tűz közé szorított lengyel hadseregnek (85) 
aránylag rövid, de annál hősibb harc után meg kellett hajolnia a brutális erő előtt és le 
kellett tennie a fegyvert. Minden barátja és szövetségese megcsalta, mert történeti tény 
marad, hogy a paktumok, határozatok és egyezmények ellenére Lengyelország egymaga 
harcolt és vérzett 1939 szeptemberében. A kórházban még túl gyenge voltam ahhoz, 
hogy teljes egészében fel tudjam fogni a hazámat ért tragédia nagyságát. Először ezen 
a karácsony estén, az idegen földön értettem meg, hogy a salus Rei Publicae24 minden 
honpolgár legfőbb java volt, a függetlenség elvesztése tehát -  a legnagyobb veszteség.
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Akkor éreztem magam hajléktalan, Haza nélküli embernek, akit valahová kivetettek 
(86) a határokon túlra, idegen emberek kénye-kedvének szolgáltatva ki. Ebben a 
pillanatban semmivé zsugorodott minden személyes tragédiám és mindaz, amin átmentem. 
Az elvesztett függetlenség ridegen tudatosított ténye csak rettentő szívfájdalmat okozott 
és arra késztetett, hogy harcoljak a visszaszerzéséért. A katonai karrier számomra sajnos 
véget ért: rokkant voltam, invalidus. Semmi kilátásom  nem volt arra, hogy 
Franciaországba utazzam, hogy tényekkel bizonyítsam hazaszeretetemet. A hivatásos 
tisztek büszkék voltak arra, hogy elsősorban rájuk hárult az a kötelesség, hogy megvédjék 
a Köztársaság határait. De amikor kitört a háború, még a szürke tartalékos is meg 
akarta mutatni, hogy ő sem rosszabb fia a Hazának, hogy ő is meg tudja védeni a 
határait. Számomra ez a (87) lehetőség is megszűnt. Az autószerencsétlenség katonai 
szolgálatra alkalmatlan emberré tett, miközben a Haza minél több egészséges, testében 
és lelkében erős embert kívánt, minél több védőre volt szüksége. Azt éreztem akkor, 
hogy fölösleges emberré váltam, hogy egyetlen autóbaleset kizárt a Haza védőinek 
köréből. Dühödt tehetetlenség érzése lett úrrá rajtam. Ettől kezdve passzív tényezővé 
váltam a valamennyi lengyel számára legfontosabb ügyekben. Ettől kezdve tanácstalanul 
nézhettem a Nemzet legjobb fiainak heroikus erőfeszítéseit, akik, annak ellenére, hogy 
az ügy látszólag teljesen reménytelennek tűnt, a vereség és az egész földkerekségen 
való szétszóratás ellenére, (88) nem szűntek meg harcolni a szabadságért. Szárazon és 
vízen, hegyeken és folyókon át, éhezve és fázva siettek a Lengyel Hadseregbe, hogy a 
Fehér Sas és a Czqstochowai Szűzanya zászlaja alatt harcoljanak utolsó csepp vérükig. 
Mindez világosan tudatosult bennem azon az első karácsony estén a magyar földön. 
Sokáig nem hallottam semmit sem abból, amit körülöttem beszéltek, csak a karácsonyfát 
néztem és eszméltem rá a Haza és a család elvesztésének fájdalmas tényére. Éppen 
karácsonykor, ezen a legnagyobb családi ünnepen éreztem legfájdalmasabbnak a 
veszteséget.

A vigília kulináris szempontból semmiben sem emlékeztetett a hagyományos 
karácsonyi vacsoránkra. Rántott sertésszelet káposztával és kompót -  ez volt az egész 
menü aznap este. Ám számunkra (89) ez nem volt alapvető kérdés. Örültünk, hogy volt 
ostya, hogy volt fenyőfa, hogy lesz betlehemes. Örültünk, hogy van egy maréknyi 
honfitársunk, egy asztalnál egybegyűlve, akiket ugyanaz az érzés és vágy mozgat. A 
magyaroktól mindegyikünk sálat vagy kesztyűt, „szalon-cukrot”25 és kis, szív alakú 
füzetet kapott. Ez a kis füzet ettől kezdve számomra a magyar-lengyel barátság jelképévé 
vált, a szív megnyilvánulásává, amelyet a magyarok a lengyel menekülteknek ajánlottak 
fel. Később sok magyar ismerősöm írt bele ebbe a füzetkébe, azzal a kívánsággal együtt, 
hogy gyorsan és szerencsésen térjek vissza szeretett Hazámba.

(90) Vacsora után meglátogattam M. lelkész tanárt, és ez alkalommal meggyóntam. 
Ezután késő estig csevegtünk, bánatosan emlegetve a régi jó időket. Röviddel éjfél előtt 
a menekültek gyülekezete felkerekedett, hogy a nyaralóhely kápolnájába menjen. Mint 
az árnyak, úgy mentünk az elhagyatott üdülőhely fasorain keresztül. A plébániatemplom 
a faluban volt, ezért nem találkoztunk útközben egy lélekkel sem. Télen ugyanis a 
Balaton melletti település üres volt. Csodálkoztak hát a csupasz fák, csodálkoztak a 
magányos villák, micsoda különös emberek verik fel őket téli álmukból. Különös volt 
a beszédük és különös az énekük, melyet a kápolna falai még sohasem hallottak. Ezek 
gyönyörű lengyel kolendák voltak. Ezek az öröm dalban kifejezett szavai voltak, (91) 
hogy megszületett az Úr, de a figyelmes hallgató meghallotta a nyögés és panasz, a
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kérés és remény szavait is. Annak ellenére, hogy nehéz volt térdelnem, ragaszkodtam 
hozzá, hogy e szomorú pásztormisén, a balatoni üdülőhely kápolnájában, ministrálni 
fogok. Nehezen bírtam ki a végéig. Az áldás és az utolsó evangélium után a pap az oltár 
lépcsőjénél megrendült hangon intonálta az „Isten, ki Lengyelhont...” dallamát. Nagy 
átéléssel, állva zengte mindenki ezt a himnusz-éneket. Amikor a refrén soraihoz értünk, 
amit első alkalommal énekeltünk megváltoztatott formában, mindannyian a földre 
vetették magunkat és nagy sóhajtva kérték a Teremtőt:

„Szent oltárodnál térdre hullva kérünk,
Szabad hazánkat, ó add vissza nékünkü!”

(93) Gyógykezelés a fővárosban. 1940. 1. 13. -  III. 1.
[a kézirat itt megszakad. A 94-108. lap üres, a 109., számozatlan lapon található a 

tartalomjegyzék.]
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I). Molnár István

Lengyel kálvinista írók 
és a nemzeti irodalmi kánon

Legalább egy évtized óta sok országban divat az irodalmi kánonok vizsgálata. Ez 
ugyan a lengyelekre kevésbé áll, nálunk viszont tanulmányaikban számos szerző, sőt 
kötet foglalkozik a kánon kérdéskörével, amelyek részben külföldi (úgy tudjuk, szinte 
kizárólag nyugati) szerzők írásait közük.1 Van merészen részletes próbálkozás a 
nyugatinak nevezett kánon meghatározására, sőt közzétételére is.2 A régebbi hazai 
nemzeti kánon hasonlóan alapos vizsgálatára ugyancsak akadt példa.2 Sokat olvashatunk 
tehát arról, mi a kánon. Tudjuk, hogy fogalmát lehetetlen elválasztani a maradandó 
érték eszményétől. Az sem kétséges számunkra, hogy „Nehezen megválaszolható kérdés, 
kik is az olvasók, akik eldönthetik valamely írói teljesítmény értékét. ”4 Tisztában vagyunk 
azzal, hogy az iskola -  és itt az egyetemekre is gondolunk -  az újkor kezdetéig 
elválaszthatatlan volt az irodalmi kánontól, ám annak „eszméje és hatalma legkésőbb a 
jelenkorban teljesen kiszökött az iskolából; az »olvasmánylisták« létezésével nem 
ámíthatjuk magunkat. ”s Nyilvánvaló, hogy az ilyen, pozitivista adatgyűjtés ered
m ényeként összeállított jegyzékek önmagukban még nem jelentik  a kánont. 
Megfogadandónak tartjuk Takács József tanácsát: „kánonról akkor beszéljünk, ha az 
irodalom önmozgásként értett oldala (recepció, intertextualitás) összekapcsolódik az 
intézményes autorizáció (kritika, iskola [mármint irodalmi -  D. M. L], irodalomtörténet) 
formáival. ”6

A témakört feldolgozó tanulmányok némelyikében, de korántsem többségükben 
szó esik a nemzeti kánonokról is, amelyeket a romantika kora óta szokás számon tartani. 
Megfontolás tárgya kell legyen, hogy „az egyes nemzeti irodalmak belső (retorikai és 
poétikai természetű) kánonja ezen túl a saját rendszerüket korábban kialakított 
irodalmakhoz való felfejlődés kényszerében képződik. ”7 A minket most elsősorban érdeklő 
16. és 17. századi lengyel szépirodalom esetében ezt fenntartásokkal tudjuk csak elfogadni.

Bizonyára bőven akadnak, akik vitatják legalább a címét, de tartalmát is annak a 
tanulmánynak, amelyet Kálmán C. György a „kis népek” kánonjainak kutatásáról írt. 
Mi azonban nem, mert a szerző „a kis nép” irodalmát vagylagosan -  igaz, zárójelben -  
„a kevésbé elterjedt nyelv” irodalmaként említi. Hangsúlyozza továbbá, hogy a kutató 
„ végül eljuthat egy olyan listához, amelyet azután kánonnak nevez: ennek vagy annak a 
korszaknak, ennek vagy annak a társadalomnak, rétegnek, csoportnak ez lesz a 
kikövetkeztetett kánonja. ”s

A bőséges szakirodalom létezése ellenére nem találunk jegyzékeket az ilyen vagy 
olyan kánonokhoz sorolható szépirodalmi alkotásokról. (Számunkra az egyetlen ismert 
kivétel az említett nyugati kánon.) Ezért választottuk kiindulópontul az amerikai Frank 
Kermode meglehetősen szkeptikus, sok országra vonatkoztatva bizonnyal indokolt 
véleményét: „A modern korban többnyire az egyetemeken csinálnak kedvet az olvasáshoz. 
Csaknem az egész potenciális olvasótábor, melynek száma milliókra tehető, megfordul 
a felsőoktatásban. Mivel az olvasás műveletét manapság nagyon nehéz dolognak tartják,
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olyannyira, hogy a közelmúltig senkinek sem sikerült igazán véghezvinnie, világos, hogy 
az egyetemen kell megpróbálkozni tanításával. De hogyan? Kevés kiválasztott számára, 
szigorú módszerekkel [...]? Vagy nagyszámú hallgatónak, akik elvéreznének egy efféle 
fenyítőkurzuson ? ”9 A „magas” irodalom kánonjára gondolva elsősorban a lengyel nyelv 
és irodalom szakos egyetemistáknak, valamint a nyilván egyetemi oktatóiknak szánt 
legterjedelmesebb és legújabb irodalomtörténeti sorozatot, mégpedig a reneszánsz és a 
barokk korszakát ismertető köteteit vesszük alapul annak megállapításakor, hogy mely 
református írókat és -  másodsorban -  mely műveiket tekintjük kanonikusnak. Néhány 
fontos esetben célszerű ezeket konfrontálni egy középiskolai tankönyv anyagával, 
tekintettel arra, hogy -  a hasonló magyar iskolai tankönyvekkel ellentétben — viszonylag 
sok író műve, valamint azok elemzése található meg benne. Azért is döntöttünk a fenti 
megoldás mellett, mert „az irodalom professzionális értelmezőinek igen nagy számú 
tevékenysége ilyen vagy olyan módon befolyásolja az irodalmi kánont. ”'°

Lengyel kálvinista írókon olyan alkotókat értünk, akik számára, illetve műveikben 
fontos volt vallásuk tanításainak megismertetése, kifejtése, propagálása és védelme. 
Döntő többségüket a kutatók református íróknak nevezik. Mi a szónak néhány olyan 
művészét is közéjük soroljuk, akik formálisan nem tartoztak a kálvinista egyházhoz.

A lengyelországi reformátusok száma -  a magyarokkal ellentétben -  a 16. század 
második felében is töredéke volt a katolikusokénak. Az akkor hatalmas kiterjedésű 
lengyel-litván állam déli és középső részén („Kis-Lengyelországban”, vagyis Krakkó, 
Kielce és Lublin környékén), valamint az egykori Litván Nagyfejedelemségben „a 
lengyel nemeseknek alig egy hatoda csatlakozott ehhez a mozgalomhoz [a reformációhoz, 
azaz a kálvinizmushoz, a lutheranizmushoz és a Lengyelországban arianizmusnak 
nevezett antitrinitarizmushoz vagy unitarizmushoz -  D. M. I.], ám ezek az emberek e 
réteg legképzettebb és politikailag legaktívabb képviselői voltak”" — állapította meg a 
neves történész és művelődéstörténész, Janusz Tazbir. Érthető, hogy a 16-17. században 
számos író is kikerült a kálvinisták közül. A Nyugat-Lengyelországban, Poznan 
környékén („Nagy-Lengyelországban”) már a 16. század derekán letelepedett és gyorsan 
lengyellé asszimilálódó Cseh Testvérek ugyancsak a lengyelföldi reformátusság képviselői 
voltak, amely a következő évszázadban vált a három említett régió kálvinistáinak 
egységes egyházává. Nem volt véletlen, hogy hosszú ideig, még sárospataki működése 
előtt a nyugat-lengyelországi Lesznóban dolgozott Jan Amos Komensky, azaz Comenius.

A 17. század közepén a Lengyel Köztársaságban nagy és végleges győzelmet aratott 
az ellenreformáció -  nem úgy, mint a történelmi Magyarországon, gondoljunk elsősorban 
az Erdélyi Fejedelemségre, de a Török Hódoltságra és a Habsburg Birodalomhoz csatolt 
országrészekre is. Bár a lengyel-litván államban a reformáció csak átmeneti, epizodikus 
jelenség volt, a reformátusok nem tűntek el. Az utánpótlást a hamar ellengyelesedő 
bevándorlók, elsősorban polgárok adták: több hullámban csehek, skót presbiteriánusok, 
brit földről való anglikánok, Franciaországból a porosz államon át érkező hugenották, 
francia, német és olasz nyelvű svájciak. A középkor óta Lengyelországban élő németek, 
hangsúlyoznunk kell: polgárok többsége evangélikus lett, de a kálvinizmusnak is bőven 
akadtak közöttük hívei, és feltűntek holland, sőt -  nyilván kis számban -  még 
magyar(országi) reformátusok is.12 Az ellenreformáció győzelme után egészen a II. 
világháború végéig több tízezer kálvinista élt lengyel földön, és számuk -  mivel 
származásuk vagy inkább nevük alapján gyakran idegennek, főleg németnek tekintették 
őket, illetve egy részük őseik országába, Csehszlovákiába települt át -  4000 körülire
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csökkent. Nem meglepő tehát, hogy 1939 óta a lengyel reformátusoknak közel 40 
milliós népességű hazájuk szellemi életében való részvétele szerény mértékű, illetve az, 
mivel egy cseppet jelentenek a katolikus tengerben, igen szűk körben ismert.

1958-ban a reformátusok folyóiratában Witold Benedyktowicz metodista lelkész
kutató tollából tanulmány jelent meg a 16-17. századi lengyelföldi kálvinistáknak a 
lengyel irodalomban játszott szerepéről. A közlemény -  az egyházi énekek szövegének 
szerzőivel, valamint a biblia- és zsoltárfordítókkal együtt -  az írásbeliség és benne a 
szépirodalom több mint 40 alkotóját említi, de megjegyzi, hogy újabb vélemények 
szerint az első teljes protestáns bibliafordítás újabb vélemények szerint nem 11, hanem 
csak 4 személy munkájának köszönhető, vagyis héttel kevesebb név marad. Közöttük 
van -  valószínűleg indokoltan -  Marcin Bielski (1495 körül -  1575), aki hivatalosan 
nem szakított a katolikus egyházzal.13 Csupán harmincnál alig több nevet említ Gabriela 
Pianko a reformátusoknak a lengyel szellemi kultúrát gazdagító tevékenységéről szóló 
1973-as tanulmányában, pedig annak időhatára a közelmúlt.14 Igaz, a 17. században 
nincs számba jöhető író, és a következő két évszázadban is alig akad.

A reneszánsz korszakának egyik legkiválóbb szakértője, Jerzy Ziomek két évtizeddel 
később, a lengyel irodalom és az európai reformáció kapcsolatát tárgyalva érthetően 
csak néhány, az előbbi két írásban is felsorolt lengyelországi szerzőt hoz szóba, viszont 
hangsúlyozza a kálvinista vagy a református egyházhoz formálisan nem tartozó, 
kiemelkedő író, Andrzej Frycz Modrzewski (1503 körül -  1572) munkásságának 
jelentőségét.15

Ziomek írta az említett legterjedelmesebb új lengyel irodalomtörténeti szintézisnek 
a reneszánsz korát ismertető kötetét is, amelyet a fentebb közölt érvek alapján a nemzeti 
kánon meghatározójának tekintünk. 1996-os kiadását vesszük alapul.11’ Bielskivel és 
Frycz Modrzewski vei együtt hét író munkásságát ismerteti elemzés jelleggel. Ugyanezt 
teszi még Jan Smolik (1560 körül -  1598 után) esetében, de nem szól annak protestáns 
meggyőződéséről17 -  hasonlóan Benedyktowiczhoz és Piankóhoz. Smolikról egyébként 
a régi lengyel írók új lexikona állítja, hogy „buzgó protestáns” volt, ami -  nemesi 
származását és életének dátumait figyelembe véve -  alighanem csak kálvinistát jelenthet.18

Egy problémát nem hallgathatunk el, amely mind Ziomek irodalomtörténetére, mind 
a szóban forgó irodalomtörténeti sorozat későbbi korszakokat tárgyaló köteteire 
vonatkozik: néha a rövid elemzés nem biztos, hogy egy olyan író életművének értékesebb 
voltát, „magasabb rangját” jelzi, akiről számos említést találunk. Igaz, ilyen eset kevés 
van: a „rekorder”a Ziomek által nyolc alkalommal szóba hozott író (és zeneszerző), 
Cyprian Bazylik (1535 körül -  1591 után), négyszer említi az 1563. évi, reformátusnak 
nevezhető Breszti bibliát (Biblia brzeska)\ és ugyanannyiszor egyik fordítóját, emellett 
az első lengyel nyelvtan szerzőjét, a francia származású Piotr Statorius-Stojehskit (1530 
körül -  1569 körül), háromszor pedig egy másik bibliafordítót, a költő Jakub 
Lubelczykot (1530 körül -  1567 után).19 Kutatásunk jelenlegi fázisában az elemzéseket 
vesszük figyelembe.

A reneszánsz kiváló kutatója a minket érdeklő alkotók közül a szó mindössze négy 
művésze, köztük a már említett Frycz Modrzewski, valamint Mikolaj Rej (1505-1569) 
munkásságának szentelt „nagyfejezetet” (azaz római számmal jelölt részt). Ami az első 
nagy formátumú, anyanyelvén alkotó lengyel írót, Rejt illeti, nemzete irodalmának 
történetében elfoglalt előkelő helye elvitathatatlan: néhány művét már az általános 
iskolások kötelezőként olvassák, és a középiskolában nagy terjedelemben foglalkoznak
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vele.2" Az utóbbiban elkerülhetetlenül szóba kerül, hogy a protestantizmus tanításainak 
hirdetője volt.

Ziomek szintézisében a tíz alfejezet közül négy foglalkozik „a lengyel irodalom 
atyja” 1550 körül kibontakozó református hitének demonstrálásával is. „Idővel Rej 
egyre tevékenyebb kálvinista aktivistává válik, de rokonszenvének a lutheranizmustól a 
kálvinizmusig való eltolódását nem annyira teológiai finomságok döntötték el, mint a 
nemesség csoportszolidaritásának szociológiailag értett szempontjai, amely társadalmi 
csoporthoz a kálvini közösség köztársasági felépítése közelebb állt és érthetőbb volt"2' -  
állapítja meg Ziomek az író belletrisztikai jellegű prédikációgyűjteményéről (rövidített 
címén Postylla, 1557). Rej következő alkotásában (Wizemnek wlasny zywota czlowieka 
poczciwego, 1558) -  a lengyel irodalomban először -  nem a vallásos világnézetét fejti 
ki a mintaadás célzatával, de Ziomek joggal jegyzi meg: „A Kép szerzőjének a szokások 
bizonyos szigorúságát kétségtelenül a kálvinizmus diktálta. De a kálvinizmus — legalábbis 
az ötvenes években -  nagyobb mértékben társadalmi mozgalom eszmei fegyverzete volt, 
mint erkölcsi doktrína. ”22

Rej 1562-ben kiadott kötetének (rövidített címén Zwierzyniec) és benne utolsó 
részének (Figliki) számos darabja magyarul is olvasható (Állatkert, illetve Kópéságok). 
íme néhány részlet a harcos református költő jellemző című, a katolikus egyház elleni 
kemény ítéleteiből: „ Furcsa ám, hogy valaki az élő Istenre/így rátör, mert szent helyén 
immár maga lenne;/ Eladja magát a dölyf gonosz ördögének” (Papiez — A pápa)', 
„Nézd, mit jelentsen nékünk két szarv a fejen fenn,/ [...] Két vallás ez, úgy bizony! 
Jelzik, valahányszor/ Igazmondás várható ettől -  vagy a társtól” (ínfula — Az infula); 
,, Amulj csak, mily sertések hizlalódnak itten;/ S hogy a hizlalók bele nem pirulnak: 
ingyen!/ [...] Am jobb a felfordulás; így együtt várhatjuk:/ Kopasszanak! Szökünk majd, 
az erdőt választjuk” (Opaci -  Az apát urak)', „Nézd csak ezt a bestiát, körbenyírt 
kobakját,/ Láss alája: mily fura, csúf babonák lakják!/ [...] Nézz hitet és tanítást, szent 
misét -  s mi még volt:/ Mindezekben magad is láthatod a tébolyt./ S azok a fő  őrültek, 
kik e sok bohócot/ Gazdagítják, szentségként tisztelve — a kócot" (Mnich — A barát)', 
„Segítenie kéne római Atyánknak/ A pogánnyal szomszédos keresztény hazákat./De ő 
inkább venne csak, ahelyett, hogy adna ” (Sakra, co do Rzymu noszq. -  Sacra — Rómának.)', 
„íme, a vásárfia, Róma portékája,/ Pecséteket ólomból aggattak reája,/ Mintha csak a 
mennyek szent jelei lennének:/ »Engedjétek el, hogy elengedtessen néktek!«/ Am ha 
onnét megbízó-levél nincsen: ezzel/ Az álmossal nyugodtan elbújhat az ember” (Odpusty 
-  Vásárfia)', „LAtod-e a papokat oltárnál sürögni:/Ez ornátust emelint, füstöli a többi,/ 
Körülötte bábuként ugrálnak, szökellnek;/ Az egyikük -  várnád, hogy mikor hány 
bukfencet” (Msza -  A mise); „Nézzétek, hogy hajlongnak ezek a bolondok,/ Üvegen át 
csókolnak, vásálnak is csontot./ [...] Előttünk járt szentjeink nem ily dicsre vágytak - /  
Ki-ki jó  életével szolgáljon Urának” (Relikwie -  Ereklyék). A Kópéságok darabjaiból 
hiányzik a gúny, szelídebb a szatíra hangja, amely inkább csak a (katolikus) papok 
gyarlóságait veszi célba.23

„Ezek az évek egyszersmind Rej -  a kálvinizmus híve és terjesztője — különleges 
aktivitásának évei"24 -  összegez Ziomek, hozzátéve, hogy az író következő, János 
evangélista újszövetségi Jelenések könyvét kommentáló alkotásában (Apocalypsis..., 
1565) a pogány Róma és a pápai Róma apokaliptikus szörnyek, és a korábbiaknál 
élesebb hangon támadta a katolikus szertartásokat, a szentek kultuszát, a búcsúkat és a 
szerzetesi életet. A költő egyébként alig későbbi, utolsó könyvéből (Zwierciadlo...,
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1567/1568), amelynek részletei az idézett kötetben ugyancsak olvashatók magyarul 
(Apoftegmák, Rövidebb apoftegmák, Búcsú a világtól), már hiányoznak a római egyházat 
ostorozó nézetek.

Ziomek irodalomtörténetében az írásbeliség „biztosan” kálvinista képviselői közül 
röviden tárgyalja a nagy reformátor, ám nem szépíró Jan Laski (1499-1560) 
tevékenységét, aki inkább a vallási tolerancia és a szuverén nemzeti egyházak 
létrehozásának híve volt.25 Jóval nagyobb terjedelemben elemzi az ellengyelcsedett 
cseh családban született, protestáns iskolában tanárkodó Jan Rybinski (1560-1565 körül 
- 1608 után) költészetét, amelyből nem olvas ki kálvinista gondolatokat.26 Erőteljesebben 
demonstrálta református hitét verseiben Báthori István lengyel király híve, az ifjabb 
Andrzej Trzecieski (1530 körül -  1584/85 körül), valamint a katolikusok enyhébb 
kritikájával az Anonim-Protestanttal azonosított Erazm Otwinowski (1526 körül -  1614) 
is, aki csak 1555 és 1570 között -  termékeny költői korszakában -  volt kálvinista, majd 
ariánus lett.27

A neves irodalomtörténész művében néhány helyen viszonylag részletesen elemzi a 
regényes történetet, erkölcsi tankölteményeket, világkrónikát, komédiát és szatírákat 
író, már említett Marcin Bielski munkásságát, utalva arra, hogy a 16. század közepe 
után a reformáció híve volt, amin -  mint Benedyktowicz gondolja -  életrajzának tényeit 
ismerve valószínűleg a kálvinizmus értendő.211

Ziomek szintézisének Andrzej Frycz Modrzewski életművét és kisebb részben a 16. 
század közepének publicisztikai irodalmát tárgyaló fejezetében hangsúlyozza, hogy a -  
többnyire a nemzeti nyelvet használó református írókkal ellentétben -  latinul alkotó, 
nem mellékesen nemesi származású szerző mecénása, a reformátor £aski hatására ismerte 
meg nyugaton az új vallási tanokat, majd „nemzeti Egyházról és az állam vallási 
szuverenitásáról álmodozott”, illetve 1550-ben Prágában időzött, ahol „a cseh 
reformációnak az ún. Jednotába [= egységbe, gyülekezetbe -  D. M. I.] szervezett 
különböző irányzatai Frycz számára [...] a gyülekezeti szervezet, a szigorú szokások és a 
gyakorolt testvéri szeretet vonzó és épületes példája voltak,”29 Az előbbiek alapján, 
tehát nem azért, mert megházasodott, mi is joggal véljük úgy, hogy az írót a kálvinizmus 
aktív hívei közé sorolhatjuk. A katolikus cenzúra De Republica emendanda... (O 
poprawie Rzeczypospolitej... -  Az. ország kormányzásának megjavításáról, 1551) című 
művének az egyházról és az iskoláról értekező részeit nem engedte kinyomtatni, ezért a 
teljes szöveg, majd Von Verbesserung des gemeinen Nütz c. német változata Bázelben 
látott napvilágot (1554, 1557). Nem véletlen, hogy a lengyel fordítást (1577) a fentebb 
már említett református Cyprian Bazylik készítette.

A lengyel irodalomtörténész találóan állapítja meg: „A Könyv az Egyházról nem 
antikatolikus szöveg, ha a katolicizmust mint doktrinális-teológiai rendszert értjük. [...] 
az egyetértés platformját keresi. Formálisan a katolikus egyház mellett áll ki [...] A 
Könyv az Egyházról antikatolikus szöveg viszont, ha a katolicizmust mint az Egyház 
intézményét értjük, tehát nemcsak mint »a hit azonossága és ugyanazon szentségek által 
egyesített« közösséget, hanem mint amely »alávettetett apostoli pásztoroknak, és 
mindenekelőtt Krisztus egyetlen fö ld i Helytartójának, a római pápának«. ”30 A 
kálvinizmus elfogadására utal az is, hogy Frycz Modrzewski szemében a vallás óriási 
erkölcsi értéket képvisel, hogy meghatározó jelentőséget tulajdonít az egyháznak az 
állami életben, de a vallás nem játszhat az államénál nagyobb politikai szerepet. Ziomek 
így vélekedik az író nézeteiről: „az Egyház köztársasági szervezésének elve közel áll a
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kálvini mintákhoz és a svájci gyakorlathoz”', „ Fry ez irenizmusa, kiegyezésre hajlása, 
reménye, hogy a viták az ész törvényszéke előtt eldönthetők -  ugyanannyira nemes, mint 
hiú illúziók voltak. Modrzewski megértette, hogy nem cselekedhet magában, csoporton, 
intézményen kívül. Ezekben az években a kálvinista gyülekezethez közeledett [,..]"31

A rendelkezésünkre álló új középiskolai tankönyvben a reneszánsz korszakából való 
Rej és Frycz Modrzewski munkásságáról találunk érdemi információkat, valamint Rej 
műveiből szemelvényeket, illetve részleteket. Ez utóbbi elmondható a már barokk 
korabeli Daniel Naborowskiról (1573-1640), illetve verseiről, és azt is megtudják a 
tanulók, hogy Rej és Naborowski a kálvinisták közé tartozott, Frycz Modrzewski pedig 
a különböző felekezetek közötti békét hirdető irenizmus híve volt.32 Tegyük hozzá: a 
korábbi iskolai tankönyvekben, de még a lengyel nyelv és irodalom szakos egyetemi 
képzésben (például az 1960-as években a lublini állami tudományegyetemen) sem jutott 
hely Naborowski életművének.

A 17. században, főleg annak második felében, már igen megcsappant a lengyel 
reformátusok száma, így érthető, hogy Czeslaw Hernas a nagy lengyel irodalom- 
történetnek a barokkot ismertető kötetében összesen három író életművét elemzi, és 
közülük egynek juttat külön alfejezetet: Daniel Naborowski -  a költészet mint az ellentétek 
harmóniája címmé/.33 Mindjárt az elején leszögezi, hogy a protestánsokat támogató 
litvániai Radziwilt hercegi család költője kálvinista volt. „Mértéktartás és a higgadt 
értelem jelenti a költő munkásságának uralkodó kategóriáját, aki vallási ügyekben is 
óvakodott a szélsőségektől és heveskedéstől, bár nem tartózkodott az ellenreformációval 
és a jezsuitákkal folytatott vitáktól és a gúnytól”.34

A lengyel barokk kiváló kutatója egészen rövid elemzést ad Jan Cedrowski (1617- 
1682 után) emlékiratáról, megemlítve kálvinista hitét, de a -  ma így mondanánk -  
közíró Stanislaw Dunin Karwicki (1639-1724) munkásságát nagyobb terjedelemben 
taglalva sem tesz említést arról, hogy harcos református volt.35 Ezt egy történész 
munkájából tudjuk.36

Nem a kálvinizmus, hanem az arianizmus képviselőjének szokás tekinteni Krzysztof 
Arciszewskit (1592-1656), akinek életútjáról Hernas rövid elemzést ad.37 Irodalmi 
lexikonból van csak tudomásunk arról, hogy 1646 körül a tábornok-író református 
hitre tért.38 Hasonlóan nincs jelentősége Mikolaj Radziwill-Sierotka (1549—1616) Hernas 
elemzésében is említett korai kálvinizmusának, amely az író több nyelvre lefordított 
naplójából olvasható ki.39

18. századi lengyel református íróról nincs tudomásunk, sőt a 19. században sem 
akadt a szónak olyan református művésze lengyel földön, akinek munkásságát a nagy 
irodalomtörténeti szintézis megfelelő kötete tárgyalná. Henryk Markiewicz csupán rövid 
említést tesz Teodor Tripplin egyik útleíró könyvéről.40 Magyar szempontból azért 
érdemelne figyelmet ez az elfelejtett, idegen származású, de nagy lengyel hazafi író 
(1813-1881),41 mert két alkotásában, magyarokat bemutatva, kísérletet tesz a magyarság 
mentalitásának jellemzésére, sőt a magyarországi protestantizmus kedvező társadalmi 
és gazdasági.hatására is utal.42

A 19-20. század fordulója irodalmának kiemelkedő képviselője volt az egyébként 
m agyarra is többször fordított Stefan Zeromski (1864-1925). A nagy lengyel 
irodalomtörténet megfelelő kötetében (Hutnikiewicz, Artur: Mloda Polska...), annak 
terjedelmes fejezetében nem találunk információt arról, hogy második házassága előtt, 
az I. világháborút megelőző években kálvinista lett, és Varsó református temetőjében
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nyugszik. Áttérésének Gabriela Pianko szerint sem volt alkotásaiban kimutatható 
jelentősége.41

Pawel Hulka-Laskowskit (1881-1946) viszont, tekintettel családjának cseh 
származására, vallására és mind publicisztikai műveire, mind a lengyelországi 
reformátusok aktuális helyzetéről szóló regényére (Porucznik Regier, 1927), egy
értelműen harcos, bár toleráns kálvinista írónak tartják. A lengyel irodalomtörténeti 
szintézisnek a világháborúk közötti irodalmat tárgyaló kötete csak egy felsorolásban 
hozza szóba visszaemlékezéseit, a vallására történő utalás nélkül, és az utóbbi hiányzik 
a korszak korábbi részletes feldolgozásából, amely pedig sűrűn emlegeti Hulka- 
Laskowskit.44

Több olyan, a kálvinizmus által inspirált lengyel íróról nem tudunk, aki a nemzeti 
irodalmi kánonhoz tartozna vagy tartozhatna, illetve csak szóbeli információnk van 
olyan 20. századi alkotókról, akik legalább formálisan a református egyházhoz kötődtek. 
Ilyen Jeremi Przybora (1915-2004), népszerű szatirikus szövegek szerzője, aki nem 
tartozik a jelentős szépírók közé.

A 16-17. századi kálvinista toliforgatók nagy számára gondolva először meglepőnek 
tűnhet, hogy később igen kevesen voltak. Ennek oka -  a reformátusok táborának 
megfogyatkozásán kívül -  véleményünk szerint egyszerűen az, hogy a 18. század második 
fele, a felvilágosodás lengyel földön is a kultúra elvilágiasodását eredményezte, és az 
írók istenhite egyre ritkábban játszott szerepet műveik keletkezése és eszméik 
szempontjából, ami a romantikusok vallásos meggyőződésének felerősödése ellenére 
sem változott meg lényegesen. E helyen nincs módunkban kifejteni, ezért csupán jelezzük: 
mint a lengyel társadalom túlnyomó többsége, az írók is a 19. század második felében 
és a következő évszázad közepéig alapvetően a katolikus egyházhoz erősen kapcsolódó 
szellemiségben nevelkedtek. Ez annyira természetes szellemi közeg volt számukra, hogy 
alkotásaikban nem tulajdonítottak neki jelentőséget. Természetesen a két világháború 
között és utána meg szoktak különböztetni katolikus alkotókat, jellemző viszont, hogy 
a 20. századi lengyel irodalmi lexikonnak a kereszténység és az irodalom kapcsolatát 
tárgyaló terjedelmes címszava szóba sem hoz a katolicizmuson kívül más vallást.45

Ez a tanulmány első próbálkozásunk a témakörben, ezért is nehéz a lengyel kálvinista 
íróknak a nemzeti kánonhoz sorolása. Magunk vagy mások számára különösen 
megfontolandónak tartjuk érdemes kánonkutatók két megjegyzését. Egyrészt: „ valamely 
kultúra gazdagsága sokszor a kismestereknek nevezett alkotók tevékenységén is 
lemérhető."1'6 Másrészt: „a múlt kánonjai sokkal többet kínálnak jóváhagyott akadémiai 
könyvek válogatott jegyzékénél. ”47

A lengyelországi reformátusok 19-20. századi néhány tízezres, 1944 után pedig 
csupán néhány ezres táborát figyelembe véve, aligha csodálkozhatunk a széles körben 
ismert és elismert íróik alacsony számán. A nemzeti kánonhoz sorolásuk ügyében e 
téma vizsgálatának kezdetén sem igen vannak kétségeink. Kálmán C. György szerint 
„mindig van valamiféle intuíciónk arról, hogy egy adott korszakban és egy adott 
kultúrában mi számíthatott kanonikusnak. [...] Az irodalmi műveknek korszakonként 
más és más funkcióik lehetnek, s mégis megőrizhetik kanonikus pozíciójukat. Ez különösen 
igaznak látszik a kis népek irodalmai esetében. ”4H Megállapításaival egyetértünk, kivéve 
a „kis nép” kifejezést, amelyet a „kevésbé elterjedt nyelv irodalma” kifejezéssel 
helyettesítünk. Láttuk, hogy használatát az előbbi tanulmány szerzője is ajánlja.
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Jerzy Wyrozumski

A hegyek Jan Dlugosz Chorographia  
Regni P olon iae  című művében

Már régen észrevették, hogy Jan Dlugosz (1415-1480) nem pusztán a 15. század 
egyik legkiemelkedőbb történetírója, hanem kora kiemelkedő földrajztudósa is volt. 
Szerepére Wincenty Pol,1 a költő és tudós már a 19. század közepén ráirányította a 
figyelmet. De nem csoda, hogy a köztudatban a történetíró Dlugosz háttérbe szorította 
Dlugoszt, a földrajzi írót, hiszen Chorographia Regni Poloniae című kis művét, amelyről 
mindenki tudja, hogy külön munkaként, teljesen eltérő kutatási módszerek alkalmazásával 
jött létre, saját maga foglalta bele az Annales seu cronicae incliti Regni Poloniae c. 
nagyszabású munkájának I. könyvébe. Az eltérő jelleget Miechowi Maciej (kb. 1457— 
1523) orvos, történész, földrajztudós és asztrológus is megerősíti, aki minden bizonnyal 
személyesen is találkozott Jan Dlugosszal. Az ő Chronica Polonorurnában Dtugoszról a 
következő olvasható: „scripsit et Geographiam immo verius Chorographiam Regni 
Poloniae, urbes, castra, oppida, flumina, monies atque viliágia, cuius situs et depositionis 
sint. "2 Franciszck Buják, kitűnő lengyel történész, földrajztudós, a gazdaságtörténet 
érdemeket szerzett kutatója már 1925-ben megállapította, hogy Dlugoszt „azon 
legnagyobb földrajzszerzők közé sorolhatjuk, akik akkoriban elenyészően kevesen voltak 
(sőt, véleményem szerint egyáltalán nem is voltak) Európában. Ugyanebben az időben 
tette közzé Jan Kornaus történész a munkáját a sokatmondó Jan Dlugosz, a XV. század 
lengyel történésze4 címen. A Lengyel Királyság Korográfiáját mélyreható elemzés alá 
vette Waclawa Szelinska is, aki Lengyelországban publikált kutatási eredményeit5 a 
nemzetközi közvéleménnyel is megismertette.6

Ha Jan Dlugosz a „15. század kiemelkedő földrajztudósa” jelzővel büszkélkedhet, 
indokoltnak tűnik a kérdés, hogyan viszonyult a hegyekhez, s egyáltalán, mit tudott a 
lengyelországi hegyekről. A kérdésre adandó válasz egyben mércéje lesz annak is, hogy 
a Dlugosz korabeli emberek mennyire érdeklődtek a hegyek iránt. Ha Krakkóban élt és 
alkotott, amely viszonylag kis távolságra van a Kárpátok hegyvonulatától, ennek alapján 
már lehetnek sejtéseink, hogy mit tudhattak erről a hegyektől nagyobb távolságra levő 
vidékeken élő emberek.

Jan Dlugosz Chorographiája viszonylag rövidke mű. Az Annales seu cronicae incliti 
Regni Poloniae új, 11 kötetes kiadásában az első kötet kevesebb, mint 1/6 részét teszi 
ki (50 oldal).7 Az értekezés a világ népeinek bibliai genealógiájával, Noé fiaival, azaz 
Sémmel, Kámmal és Jáfettel kezdődik, akiktől Ázsia, Afrika és Európa népeit 
származtatja. A következő fejezetben a Nagylengyelországi Krónika ihletésére a Lechről 
és Csechről szóló mítoszt fejleszti tovább,* kihagyva ugyanakkor Ruszt. A lengyel föld 
leírását a Lech letelepedéséről szóló motívummal kezdi. Lengyelország tulajdonképpeni 
leírását az ország hét fő folyójárói szóló fejezet nyitja. A folyók a következők: Visztula, 
Odera, Varta, Dnyeszter, Bug, Nyemen és Dnyeper. A folyók egyenkénti, meglehetősen 
általános jellemzése után a következő fejezetekben terjedelmes leírásuk olvasható, amely, 
mintegy glosszaként Daugavára és a közvetlenül a Balti tengerbe ömlő három livóniai-



Jerzy Wyrozumski 152 Műhely

porosz folyóra is kiterjed. A könyv szerkezetét tekintve mindegyik folyót külön 
alfejezetben tárgyalja a szerző. Csodálatra méltó a leírás részletessége, valamint az, 
hogy Dlugosz aránylag mennyire tájékozott a lengyel állam és a Litván Nagyfejedelemség 
határain belül levő területek folyóhálózatának földrajzában. A következő fejezet, amely 
„a világ négy feléről” leírt területre vonatkozik, Rust Lech leszármazottjaként taglalja, 
míg a Nagylengyelországi Krónikában Rus Lech testvére. Valószínűleg az akkori tradíció 
szándékos deformálása volt ez a felfogás, amely a lengyel-litván uralmat hivatott igazolni 
a Rusz területein. A továbbiakban egy rövid fejezet következik a Visztula, az Odera, a 
Varta és a Dnyeper mellett fekvő városok leírásával. Dlugosz ezután az egyes európai 
népek törzsi elnevezésének eredetét taglalja, terjedelmesen leírva a tavakat, ebből a 
szemszögből megközelítve Lengyelország és Litvánia egyes területeit, míg végül eljut 
a hegyek leírásához, amelyre külön figyelmet fogok fordítani.

A Descriptio montium Poloniae és az utána következő három kis fejezet, a Montes 
terrae Russiae, Mons terrae Siradiensis, Montes Maioris Poloniae, összesen alig négy 
és fél oldalnyi szöveget jelent. Érdemes aprólékosan szemügyre venni a leírást. A 
legmegdöbbentőbb mindenekelőtt, hogy a Kárpátok vonulata Dlugosz számára szinte 
teljesen ismeretlen. Figyelmét főleg az egyes elszigetelt dombokra irányítja; rangjukat 
a rajtuk levő objektumokban keresi, hol politikai, hol egyházi szerepük szerint. Találóan 
jegyezte meg a 19. század közepén a már említett Wincenty Pol, hogy „Dlugosz 
hegyleírásában már inkább a történész mutatkozik meg. ”

Általában Dlugosz úgy tartja, hogy Lengyelországnak kevesebb hegye van, mint 
más országoknak. Szerinte az ország sík és lapos, innen ered a neve is [a „pole” szó 
lengyelül m ezőtjelent-a ford.]. Mégis számos heggyel és dombbal rendelkezik, „quam 
plures monies tarn saxeos quam terreos”. A szerző jelzi, hogy a legfontosabbaknak 
szentel egy kis időt. Az első helyen a sandomierzi vidékhez tartozó Kalwaria-hegyet 
említi, amely számára mons excelsust jelent. Természetesen a Swi^tokrzyskie-hegységről 
van szó, pontosabban Lysa Góróról (Calvus Mons), amelyet a népi hagyomány szerint 
egy Küklopsz lakott. Eszerint a Kiiklopsz alkotása volt a hatalmas vár, amelyből csupán 
néhány szikla maradt meg. A hegyen a bencések telepedtek le, s a behívásukat Dlugosz 
Nagy avagy Vitéz Boleszlávnak (992-1025) tulajdonítja. Szerinte Szent Imre, Szent 
István magyar király fia hagyta ott a Szent Kereszt fájának jelentős részét. Ezzel szemben 
tudható, hogy a kolostort Ferdeszájű Boleszláv (1102-1138) alapította.9 A továbbiakban 
Dlugosz elmeséli, hogy valamikor a litvánok, akik betörtek a lengyel földekre, és egészen 
Kis-Lengyelországig jutottak, elrabolták a Szent Kereszt relikviáit, de a szállítókocsi 
elakadt az úton és a lovak semmi módon nem tudták kimozdítani, mi több, járvány is 
felütötte a fejét közöttük. A lengyel foglyok tanácsára a Kereszt részeit visszavitték a 
helyükre, és a litvánok csak így tudtak visszatérni hazájukba.

Dlugosz figyelme másodsorban a Wawelre irányul. Ez a Visztula partján emelkedő 
sziklás domb, amelyen a Szent Szaniszló vértanú nevét viselő bazilika, valamint prima 
ac precipua arx Cracovia található. A domb számos barlangjában a népi mondák szerint 
szörnyű sárkányok laktak, melyek nagy károkat okoztak a helyi lakosoknak.

A következő hegy, amelyet Dlugosz Clarus Mons néven említ, a czqstochowai Jasna 
Gora („Fényes Hegy” -  a ford.), amelyet a rajta felépített kolostor és Szeplőtelen Szent 
Mária temploma miatt hívnak így. Itt semmiféle földrajzi leírás nem szerepel, csupán 
az egyébként fontos híradás a Szent Szűz képéhez érkező számos zarándoklatról; a
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képet vagy Szent Lukács evangélista festette, vagy pedig valamely olyan Szűz Mária- 
képmásról másolták, amely -  úgymond -  az ő ecsetje alól került ki.

A továbbiakban Dtugosz a Pruszowice mellett levő Koniusza dombot tünteti ki 
figyelmével, amelyet latinul Equireanak („lovasnak” -  a ford.) hívnak, s amelynek a 
jellegzetessége egy, csak Dtugosz által ismert csodaesemény. A fáma szerint amikor 
Przybystaw Snierawitów lovag felépítette rajta a kastélyát, a lova, amelyet három évvel 
azelőtt adott el, egy egész kancamént vezetett oda neki Magyarországról. Ez lett 
Przybystaw gazdagságának alapja. Hálából a lovag kőtemplomot építtetett a dombon.

A hegyek közé sorolta még Dtugosz a Krakkó mellett, a Visztula partján található 
tynieci dombot, a rajta levő bencés várkolostorral, amely — véleménye szerint -  az első 
lengyel kolostor volt. Dtugosz itt nem következetes: a Lysa Gorán álló bencés kolostort 
ugyanis Vitéz Boleszláv királlyal kapcsolja össze, más helyen viszont a tynieci kolostor 
megalapítását Megújító Kázmér királynak tulajdonítja, sőt még az esemény időpontját 
is megadja (1044).10 Egyéb jellegzetességet Dtugosz nem is talál. A továbbiakban csupán 
a Kis-Lengyelországban található dombokat sorolja fel: a Wistoka völgyében, Kotaszyce 
mellett fekvő Goleszt, ahol egykor a tynieci bencések kolostora állt, ugyanazon a vidéken, 
a Wistoka bal partján álló Liczoczot és a Zmigród mellett levő Mruków dombot a 
várrommal. A Wistoka melletti vidékről Dtugosz elkalauzol bennünket Ch^ciny-be, 
ahol figyelmét a chqcini dombon álló vár köti le, továbbá felsorolja az Olkusz melletti 
sziklás Rabsztynt, valamint a Wislicetől nem messze található Petczyska dombot. Végül 
megáll a Zwyiecky Beszkiden (Beskid Zy wiecki). Figyelmét csupán az egyes dombokra 
irányítja, s magát a hegyvonulatot észre sem veszi. Sota térségében mindenekelőtt a 
legmagasabb csúcsokat sorolja fel, tehát Babia Gorát, amelyet Bábának nevez, továbbá 
a Sola melletti Dziewkát, és az oswi^cimi térségben Jaworznikot, Skrzecznot, Zarnówkát, 
Osobitát, Szadniszt, amelyből a Koszarawa forrásai erednek, valamint Solát, továbbá a 
Zywiec melletti Suchát, a k^t-i Wielka Puszczát, s végül Woteket a Sola mentén. Egyes 
dombokat, mint Szadniszt és Osobitát manapság nehéz azonosítani.

A Rusz területén levő hegyek leírásánál Dlugosz felsorolja a Bug folyó mentén a 
Breszt mellett levő dombot, valahol Kobryn város táján, amelyhez Kobryn város neve 
kapcsolódik. Itt valószínűleg a Zukowa dombról van szó a Muchawiec folyó mentén. 
Továbbá szerepel még a mons allus Chefm, „magas hegy Chelm városa mentén", 
amelyből valószínűleg a város neve származik, valamint mons altus Krzemieniec, a 
rajta álló várral. Ez egy magas hegy, amely Podóliához tartozik, s ahol kovakövet 
bányásztak. A következőkben Dlugosz felsorolja Halicz agyagos hegyét a várral, amely 
a Dnyeszter mellett fekszik, s amelytől a halicsi föld kapta nevét, Lysa Gorát, amely 
Lemberg városával szomszédos. Ezt Alta, tehát magas hegynek hívja, s rajta áll egy vár 
-  természetesen Wysoki Zamekről van szó [jelentése: Magas Vár -  a ford.]. Végül 
megemlíti a Potylicz nevű dombot a hasonló nevű városka mellett, amely a keleti 
Roztocze területén fekszik. A Keleti-Kárpátok vonulatát viszont Dlugosz mintha nem 
is vette volna észre.

Dlugosz külön figyelmet fordít a Chelm (vagy inkább Chelmo) dombra, amely a 
hasonnevű falu mellett fekszik Przedborze városkától nem messze, a sieradzi földeken. 
A dombon egy templom állt, amely a Dlugosznál megőrződött hagyomány szerint Piotr 
Wlostowicnak tulajdonította annak építtetését. Saját szemével kellett látnia, ugyanis 
leírta, hogy onnan világos nappal Sandomierz, Olsztyn, Miechów, Czestochowa, 
Piotrków és Lysa Gora is látható volt.
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Dlugosz külön fejezetet szentel Nagy-Lengyelország „hegyeinek”. Ezek közé sorolja 
a Rzerzuchowa dombot a Warta nevű városka mellett, a Kcyniatól nem messze levő 
Turza Gorát, amelyet erdő borít. Itt 1429-ben a nagy-lengyelországiak csapdát állítottak, 
hogy elfogják Luxemburg Zsigmond követeit, akik a királyi koronát vitték Witold 
litván nagyfejedelemnek, s egy másikat a feleségének. Dlugosz továbbá megemlíti a 
Pyzdry melletti Zerków dombot, és végül a Giecz dombot, amelyen valaha hercegi vár 
állt, a templom pedig Dlugosz koráig megmaradt.

Ezután, viszonylag váratlanul, Nagy-Lengyelországból átugrik Bieszkod-hegyéig, 
amely elválasztotta Lengyelországot és Magyarországot. Beszámol arról, hogy ebből a 
hegyből ered a Dnyeszter, a San, a Stryj és a Tisza, amelyek Lengyelország, 
Magyarország és Russzia felé folynak. Nehéz eldönteni, hogy a Bieszkod nevet Beszkidnek 
vagy Bieszczadnak kell olvasni -  mind a kettő lehetséges.

A hegyek leírásának végén Dlugosz felsorolja még a Niczkot, mint mazowieci 
dombot, amely Sarnowo városka mellett fekszik a volt zurominski járásban.

Megdöbbentő, hogy Dlugosz nem vette észre a hegyláncokat, csupán a különálló 
hegyeket. Az egész Nyugati-Beszkidek elkerülték figyelmét. A hegyek leírásánál említést 
sem tesz a Szudétákról. Kivéve talán azt a bizonyos Bieszkodot, amely -  ha a folyókból 
indulunk ki, amelyek szerinte ott erednek (Dnyeszter, San, Stryj és Tisza) — a 
Bieszczadoknak, tehát a Beszkidek nyugati részének, azaz a Keleti-Kárpátoknak felelne 
meg. Ha viszont jobban szemügyre vesszük a vonatkozó bekezdést, kiderül, hogy a 
Bieszczad csupán a felsorolt folyók miatt érdekli Dlugoszt, amelyeknek ott vannak a 
forrásai. Valóban, a vízrajz sokkal jobban érdekli, mint a hegyek. Érdemes tehát 
szemügyre venni a Felső-Visztula jobboldali mellékfolyóit, amelyek a Nyugati- 
Beszkidekben erednek. Egymás után felsorolja a következő folyókat: Biala, Sola, Skawa, 
Raba, Fekete- és Fehér-Dunajec és annak mellékfolyói: Lososina, Uszew, Poprád és a 
Biala, továbbá Wisloka, Brzeznica a mellékfolyójával és Wislok a Mleczka nevű 
mellékerével. Dlugosz szerint a Dunajec kivételével mindegyikük a Szarmata-hegyekből 
ered (Sarmatici Montes), amelyek tehát aNyugati-Beszkideknek felelnek meg. A Fekete- 
és Fehér-Dunajec forrása viszont „inAlpibus altissimis Hungarie, quorum nivalis semper 
vertex, qui Tatri a vulgo appellantur”, tehát a nagyon magas magyar Alpokban található, 
amelyek gerincét mindig hó borítja, s amelyeket a nép Tátrának nevez. Ily módon 
Dlugosz a magyaroknak tulajdonította a Tátrát. A Dnyeszter mellékfolyói közül a 
Szarmata-hegyekből, tehát a Keleti-Kárpátokból származtatja Dlugosz Tysmienicát 
(Bystrzyca), valamint a Prutot, amely a Duna mellékfolyója, és nem a Szerété, ahogy 
Dlugosznál szerepel. Felsorolja továbbá a Moldovát és a Szucsavát, ezek a Szeret 
mellékfolyói, amely viszont a Dunába ömlik. Végül említi a Smotrycz folyót, amelynek 
forrása a vélt Zbarasi-domboknál található. Dlugosz ismerete a Szudétákról egészen 
csekély. Alig egy alkalommal tesz róluk említést, de ott sem a hegyek leírásánál, ráadásul 
akkor is az ókori Hercinia" nevet használja, más alkalommal pedig rájuk is kiterjeszti 
a Szarmata-hegyek elnevezést, de onnan származtatja Osoblogát is, amelynek a forrása 
a Szudétákban van. Az Odera többi baloldali mellékfolyójának forrásait viszont csupán 
a helységnevek alapján határozza meg. A Bóbr folyóét, egészen általánosan mint „ex 
montibus prope oppidum Hersberk" írja le, de ezeket a hegyeket sem nevezi meg. 
Eltekintek az itt teljességgel semleges körülménytől, hogy a szerző egészen precízen 
igyekszik meghatározni azt a helyet, ahol a felsorolt folyók a Visztulába ömlenek; 
ugyanez vonatkozik a folyók mellékfolyóinak torkolataira is.
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Fel kell tenni a kérdést, hogy Dlugosz, mint korának kitűnő földrajztudósa, a folyók, 
tavak vagy városok leírása mellett miért rendelkezett oly csekély tudással a hegyekre 
vonatkozóan? Vajon ez csupán az ő tudásának elégtelensége volt, vagy pedig az alföldi, 
síkvidéki emberek általános jellemvonása? Nem kétséges, hogy a Dlugosz előtti időkben, 
a 16. században a letelepedettség az Alsó-, Szigeti-, Felső-, Szandeci és Zywieci 
Beszkidek, valamint a Podhale benépesedése -  ahol már létezett Nowy Targ, Szaflary, 
Harltowa és Waksmund -előrehaladott állapotban volt. Újszandec akkoriban nagyon 
lényeges szerepet játszott a kereskedelemben. A Kárpátok hágóin keresztül forgalmas 
közlekedési útvonalak vezettek. Mindezekről Dlugosz is tudott, de úgy látszik, azokra a 
vidékekre nem látogatott el, s így nem kapcsolta össze azokat a hegyekkel. A Tátrában 
Dlugosz életében már egészen biztosan megkezdték a bányászati kutatásokat, s ebben a 
15. század kilencvenes éveiben -  legalábbis pénzügyileg -  részt vettek Krakkó lakosai 
is.12 Ugyanakkor meglehetősen természetesnek tűnik, hogy a síkvidék lakosai számára 
a hegyek ismeretlennek tűnnek.

Mi több, hasonló volt a helyzet még a 16. és 17. században is. Ha próbaképpen 
felütjük Marcin Kromer 16. század közepén íródott Polonia sive de sitii, populis, moribus, 
magistratibus et Republica Regni Poloniae című munkáját, nyilvánvalóvá válik, hogy 
mivel igen keveset írtak róluk, akkoriban feltehetőleg nagyon keveset tudtak a hegyekről, 
vagy legalábbis nem mutattak nagy érdeklődést irántuk. Kromer tehát ezt írja: „A 
meredek és erdő borította Szarmata-hegyeket, amelyek Lengyelországot és a Ruszt 
választják el Magyarországtól, jól ismerték az ókori földrajztudósok és történetírók; e 
hegyek között híresek mindenekelőtt a Kárpátok, amelyeket, ha nem tévedek, nálunk 
Krqpaknak hívnak. Más magaslatok — Bieszczady, Módra, Turza, Wapienna, amelyek a 
nevüket anyanyelvűnktől kapták, külföldön ismeretlenek. ”13 Kromer ezek után a lengyel 
hegyek közül felsorolja Lysiecet a kolostorral és a Szent Kereszt relikviáival, valamint 
a Wawel és a Czestochowa hegyét -  Dlugoszhoz hasonlóan. A hegyek ismerete Szymon 
Starowolskinak az 1632-ben közzétett Polonia sive situs Regni Poloniae descriptio 
nevű művében sem tűnik alaposabbnak. Kis-Lengyelország leírásánál azt olvassuk, hogy 
„minél jobban közeledünk a magyar határhoz, annál több erdővel borított heggyel 
találkozunk; minél távolabb vagyunk tőle, annál kevésbé meredekek a hegyoldalak, a 
föld termékenyebb és jobban van megművelve.'4 De a sandomierzi vidék közepén is 
részben dombos a föld, vagy legalábbis lejtős £ysa Gora kivételével, amelyen a Szent 
Kereszt fájáról híres bencések kolostora áll, valamint egy másik, onnan két mérföldre, a 
hegy lábánál levő Szent Katalin kolostor. ”

Összefoglalva, meg kell állapítani, hogy bár Jan Dlugosz Chorografia']ZL a maga 
idejében kiemelkedő földrajzi mű volt, a hegyek ismerete szempontjából mégis rendkívül 
szegényes. A szerző figyelmét a hegyek csupán akkor kötötték le, ha valamilyen szakrális 
objektum vagy szálláshely állt rajtuk, vagy ha kapcsolható hozzájuk valamilyen történelmi 
hagyomány. Önmagukban viszont csak akkor érdemeltek említést, ha valamilyen módon 
összefonódtak az ország vízrendszerével, amelyre -  úgy tűnik -  lényegesen több figyelmet 
fordított. A hegyvonulatok mintha nem is léteznének Dlugosz számára, sem a tájkép, 
sem a települések, még kevésbé a néprajz szempontjából. Ebből levonható az a 
következtetés, hogy a hegyi települések vidéke Dlugosz számára elszigetelt, vagy 
egyenesen elzárt világ lehetett. Jan Dlugosznál, a történelmi emlékezet őrzőjénél 
nincsenek semmilyen legendák, amelyek a Kárpátok láncaihoz kapcsolódnának. Ez az
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állapot még a 16. és 17. században is fennmaradt, erről tanúskodnak Marcin Kromerés 
Szymon Starowolski művei. A társadalom széles rétegei számára a nagy lengyel hegyek 
felfedezése még sokáig, talán a 18. vagy akár a 19. századig is elhúzódott.

Fordította: Keresztes Gáspár
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Lengyelország története

A rendszerváltást követően gyakran 
jelentek meg nálunk olyan, különféle 
szintézisek, melyek térségünk egykor 
szovjet uralom alá került országainak a 
történetét mutatták be. Bár ezek a művek, 
melyek a kétpólusú világ nyugati felében 
élő, a régiónkról m eglehetős kevés 
ismerettel rendelkező olvasók számára 
készültek, szakmai szempontból gyakran 
rendkívül alacsony színvonalúak voltak, 
ám a hidegháború időszakában mégiscsak 
hiánypótlónak szám ítottak, hiszen 
mentesek voltak a marxista ideológia 
kényszerzubbonyának szorításától. Ezen 
kiadványok szerzői vagy abból az adott 
országból származó emigránsok voltak, 
akik egykori hazájuk nyelvét leszámítva 
túl gyakran elemi szakmai ismeretekkel 
sem rendelkeztek, vagy olyan nyugati 
szerzők, akik „mindössze” valamelyik nagy 
világnyelven rendelkezésükre álló szak- 
irodalmat dolgozták fel ismét. Ráadásul 
műveikben gyakran angolszász szem
üvegen keresztül nézték térségünk tör
ténetét, ami nem egyszer a megfelelő 
információk hiányának köszönhetően 
meglehetősen komoly félreértésekre adott 
okot. Az angol Norman Davies Len
gyelország történetét feldolgozó munkája 
viszont azon ritka kivételek közé számít, 
melyek elkerülve ezeket a buktatókat 
valóban értékállónak bizonyultak.

Norman Davies magyarul is megjelent 
könyve a második, bővített kiadás fordí
tása. Az első közel három évtizeddel ezelőtt

Norman Davies: Lengyelország története. Osiris Ki
adó, Budapest, 2006. 1040. o.

jelent meg, amelyet 2005-ben követett a 
mű második, a nyolcvanas-kilencvenes 
évek történéseit is tartalmazó új változata.

A mű a lengyel történelem kronológiája 
alapján négy nagy blokkra van felosztva, 
melyek közül az első a kezdetektől 1572- 
ig, a Jagelló dinasztia kihalásáig terjedő 
időszakban vizsgálja az eseményeket. Itt 
Davies, meglehetősen szokatlanul, a 
lengyel historiográfia történetének bemu
tatásával indít a kezdetektől napjainkig. 
Ennek során az angol szerző rendkívül jól 
mutatja be azt a kort, illetve azt a társa
dalmi hátteret, ahol ezek a művek megszü
lettek, külön kitérve az adott politikai 
közeg által gyakorolt korlátok és elvárások 
bemutatására is a különféle történetírói és 
történésziskolák esetében.

A szerző ezt követően Lengyelország 
történeti földrajzának áttekintésével 
folytatja, külön ismertetve minden olyan 
történelmi tájegységet (pl.: O- és Uj- 
lengyelország, Pomeránia, Szilézia, Po
roszország, Mazovia, Galícia, Litvánia, 
Volhínia, Podole, Vörös-Oroszország, 
Belorusszia, Litvánia, Ukrajna stb.), mely 
valaha e kiterjedt államhoz tartoztak. A 
konkrét esem énytörténetet Davies az 
őshazának számító Visztula és az Odera 
völgyben létrejött első kőkorszaki telepü
lések bemutatásával kezdi, majd a lengyel 
állam kialakulásával, és a három dinasztia, 
a Piastok, az Anjouk és a Jagellók fém
jelezte időszakkal folytatja, amikor a 
lengyel állam a közép-európai térség egyik 
regionális hatalma volt, mely gyakran állt 
harcban a hasonló inspirációkkal rendel
kező Cseh- és Magyarországgal.
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A második rész a lengyel-litván neme
si köztársaságot mutatja be a Jagelló-di- 
nasztia kihalásától a lengyel állam 1795- 
ben bekövetkezett végső felosztásáig. Len
gyelország ekkor a korabeli Európa egyik 
legnagyobb kiterjedésű állam-alakulata 
volt, melynek hazánkhoz ha-sonlóan ko
moly szerepe volt a kontinens elleni török 
és tatár támadások feltar-tóztatásában, 
aminek csúcspontját Bécs 1683-as felmen
tése jelentette. A folya-matos külső és belső 
harcok azonban felőrölték a lengyel-litván 
állam erejét, mely a 18. század közepére 
három környező hatalom, Porosz- és 
Oroszország, valamint Ausztria játékszer
évé vált, akik a lengyel anarchia fenntar
tásában voltak érdekeltek. Amikor az 
1760-as évektől a felvilágosult nemesség 
vezetésével reformok kezdődtek Lengye
lországban, hogy végre kilábaljanak eb
ből az áldatlan helyzetből, e három nagy
hatalom válaszul támadást indított újabb 
és újabb területeket szakítva el, míg a har
madik, 1795-ös felosztást követően e nagy 
múltú ország több mint egy évszázadra 
megszűnt létezni.

A harmadik rész az 1795-től az 1945- 
ig terjedő részt mutatja. Ebben az idő
szakban Lengyelország ugyan nem lé
tezett, ám a lengyel hazafiak nem adták 
fel a reményt hazájuk önállóságának 
helyreállítására. Bár erre nemzedékről- 
nemzedékre kísérleteket tettek (pl.: 1795- 
1815, 1830-1831, 1846, 1863-1864, 
1904-1905), az eredményre több mint 120 
évet kellett várni, és a század második 
felében az eredménytelen felkelések helyét 
már a polgárosodás és a többé-kevésbé 
legális politikai küzdelem vette át. A 
három, bizonyos időszakokban négy részre 
szakadt ország élete meglehetősen eltért 
egymástól. Míg politikai szempontból 
1815 és 1831 között az Oroszországban 
élő lengyeleknek volt a legjobb soruk, 
addig a század utolsó harmadában már az 
osztrák uralom alatt élő lengyelek ren

delkeztek a legtöbb lehetőséggel az orosz 
és porosz fennhatóság alatt élő testvé
reikkel ellentétben. Az Ausztriához került 
területeken ugyanis a lengyelek a magya
rokhoz hasonlóan vezető pozícióba ke
rültek, ezért Galíciában például ennek 
megfelelően nem őket akarták asszimilálni, 
hanem domináns helyzetükből követke
zően ők próbálták meg az ott élő ukránokat 
cllengyelesíteni. 1918-at követően Józef 
Pilsudski vezetésével mintegy két évtizedre 
sikerült helyreállítani az ország egységét, 
ha nem is az 1772-es, első felosztás előtti 
határokkal, ám az újjászületett lengyel 
államnak a két egykori területrabló nagy
hatalom, Németország és a Szovjetunió 
közé ékelődve, megfelelő szövetségesek 
híján kevés esélye volt a túlélésre. A 
második világháború e két totális állam 
Lengyelország elleni támadásával indult, 
a lengyelek pedig hősies küzdelmük és 
hatalmas véráldozataik ellenére a háború 
végén mégis szovjet befolyás alá kerültek, 
csaknem egy fél évszázadra.

A könyv zárófejezetében a szerző 
1944-től az ezredfordulóig tartó időszakot 
mutatja be, a lengyel kommunista moz
galmat, az annak vezetői által fémjelzett 
különféle időszakokat, és általában a 
Lengyel Népköztársaság életét. Ebben a 
kiadásban már benne vannak olyan új 
részek is, mint a Szolidaritás és az 1980- 
as évek története is, vagy a „visszaszerzett 
szabadság” időszaka, vagyis a rend
szerváltást követő korszak eseményei, a 
könyv pedig Lengyelország euroatlanti 
integrációjával zárul.

M ivel az angol szerző tö rténészi 
diplomáját eredetileg a krakkói Jagelló 
Egyetemen szerezte, így kortársainak 
többségével ellentétben tökéletesen bir
tokában van a lengyel nyelvnek is. Davies 
ennek köszönhetően elkerü lte  azt a 
veszélyt, hogy a lengyelekkel ellenséges 
orosz vagy német forrásokon keresztül 
közelítsen Lengyelország története felé. Ez
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különösen az angolszász szerzőkre volt 
jellemző a huszadik század folyamán, akik 
ennek köszönhetően nem egyszer el
lenségesen, vagy „csak” lenézően, egyfajta 
civilizációs gőggel, egzotikumként tekin
tettek erre az országra.

A szerző nyelvtudásának köszönhetően 
rengeteg eredeti, lengyel nyelvű anyagot 
használt fel, melyek e könyv gerincét 
adják. Davies munkája során a szak- 
irodalom mellett nagy számban fordult a 
korabeli forrásokhoz is, melyekből 
gyakran idéz is, és a hagyom ányos 
értelemben vett forrástípusok mellett (pl.: 
oklevelek, törvények, naplók stb.) ehhez 
a lengyel szépirodalmat is felhasználja. 
Ezen egyedi forráskezelésének köszön
hetően könyve nem egy „száraz”, kizárólag 
szűk közönséghez szóló szakmunka, hanem 
színes, gördülékeny, a nagyközönség 
számára is viszonylag könnyen befo
gadható országtörténet. Bár ezen belül a 
politikatörténet van túlsúlyban, Davies kü
lön tematikus blokkokat is szentel olyan 
társadalom-, gazdaság és művelődés- 
történeti kérdéseknek, mint a például a 
nemesség vagy a katolikus egyház szerepe, 
a második jobbágyságra épülő, de Nyugat- 
Európába irányuló lengyel gabonaexport, 
a 19. századi iparosodás és polgárosodás

kérdése vagy a lengyelországi zsidó kö
zösség élete.

Davies, mivel Angliában élt, mentes 
volt a marxista ideológia kötöttségeitől és 
mítoszaitól is, így könyvének mindkét 
kiadásában szabadon írhatott olyan, kevéssé 
ismert dolgokról is, mint a Szovjetunió 
második világháborús szerepe, az 1939- 
ben szovjet megszállás alá került kelet
lengyelországi területek élete, az ott élő 
lengyelekkel szemben alkalmazott terror, 
az 1944-es varsói felkelés, a Honi Had
sereg felszámolása, vagy az 1945-öt kö
vető időszak.

A térségről szóló munkák esetében 
gyakori probléma, hogy azok a nyelv- 
ismeret hiánya miatt nem jutnak el a nyu
gati kutatókhoz és diákokhoz, így csak a 
saját országukban van lehetőségük a szelle
mi és tudományos életben ismertté válniuk. 
Norman Davies könyvét, mivel eredetileg 
angolul jelent meg, szerencsére nem fenye
geti ez a veszély. Ráadásul a szerző valóban 
alaposan ismeri a közép-európai térséget, 
ezen belül pedig Lengyelországot, így mű
ve hiteles képet ad a közép-európai térség 
egyik kulcsszerepet játszott és játszó álla
máról mind a nyugati, mind a magyar 
olvasóknak.

Vesztróczy Zsolt
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Csoda a Visztulánál és a Balti-tengernél
A XX. századi lengyel történelem sorsfordulói

Visztulái csoda, balti-tengeri csoda. 
Bár ez a két kifejezés nem sokat mond a 
m agyaroknak, annál többet je len t a 
lengyelek számára. Lengyelország 20. 
századi történetének két nagy fordulópont
ja ugyanis éppen ehhez a két csodába illő 
eseményhez, az 1920-as Visztulái csatához 
és a Szolidaritás^ Szakszervezet 1980-as, 
gdanski megalakulásához kötődik. Nem 
véletlen, hogy a neves polonista, Kovács 
István is ezt a két fogalmat választotta új 
könyve vezérfonalául.

Már maga az alcím is sokatmondó, 
hiszen egy hozzánk (egykor) oly közel álló 
másik közép-európai nemzet történetéről 
van szó, mely több ponton hasonlított vagy 
kapcsolódott a miénkhez. Ugyanakkor 
maga a könyv nem a 20. századi Len
gyelország történetének összefoglalását 
adja, hanem „mindössze” annak fontosabb 
esem ényeiből válogat néhány kulcs- 
szereplő személyiségére összpontosítva. 
Bár ez látszólag kissé mozaikszerű, való
jában ez a három nagy korszak, Pilsudki 
marsall életútja, a második világháború, 
majd a szocializmus időszaka szinte ma
radéktalanul lefedi a rövid 20. század 
történetét, amit a szerző két személyes 
emlékével egészít ki.

A kötet első része, a Lengyelország 
1918-as újjáalakulásában döntő szerepet 
játszott katona, Józef Pilsudski életútját 
mutatja be. Az ő sorsán keresztül ele
venednek meg azok az események, melyek

Kovács István: Csoda a Visztulánál és a Balti-tengernél. 
A XX. századi lengyel történelem sorsfordulói. 
Európa Könyvkiadó, Budapest, 2006. 651. p.

123 év után Lengyelország feltámadásá
hoz vezettek. Bár a lengyel hazafiak or
száguk 1795-ös felosztását követően min
dent m egtettek hazájuk egységének  
helyreállítása érdekében, de erőfeszítéseik 
csak az első világháború végén jártak 
sikerrel, amikor a három területrabló nagy
hatalom, Ausztria, Porosz- és Oroszország 
katonailag összeomlott. Az akkori kép
lékeny politikai, katonai és diplomáciai 
helyzetben viszont a személyiségnek döntő 
szerepe volt, ebben a válságos időszakban 
pedig a hadsereg élére került Pilsudski 
történelmi érdemeket szerzett. A két évig 
tartó háborúskodás során az általa vezetett 
lengyel hadsereg sikerrel verte vissza az 
ellene irányuló támadásokat, többek között 
a bolsevik forradalom exportját képviselő 
szovjet csapatokat, akiket 1920 augusz
tusában a csodával határos módon állítottak 
meg a Visztulánál. A szerző részletesen 
bemutatja Pilsudskinak a harcokat kö
vetően játszott, meglehetősen ellentmon
dásos közéleti szerepét is, aki 1935-ben 
bekövetkezett haláláig a lengyel politikai 
élet domináns személyisége maradt.

A könyv következő része a második 
világháború időszakával foglakozik. Ez a 
két to tá lis  nagyhatalom, a náci Né
metország és a sztálini Szovjetunió Len
gyelország elleni támadásával indult, ami 
annak negyedik felosztását jelentette. Ezt 
követően, bár Lengyelország hivatalosan 
megszűnt, ám de facto továbbra is létezett. 
A lengyel társadalom ugyanis a megszállók 
minden terrorja ellenére kiépítette a maga 
alternatív, földalatti intézményrendszerét, 
ezzel pótolva azt a hiányzó oktatási és
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kulturális hálózatot, amit a nácik és a kom
munisták a háború legelején szinte azon
nal felszámoltak. Ezzel párhuzamosan az 
időközben megszerveződött Honi Hadse
reg komoly fegyveres ellenállást folyta
tott a két megszálló nagyhatalom ellen, 
míg az emigrációban lengyel katonák ez
rei harcoltak földön, vízen és a leve-gőben 
Európa és Afrika hadszínterein. Sajnos a 
győzelmük, a rendkívül komoly véráldo
zatok ellenére is csak erkölcsi lehetett, 
mivel a nyugati nagyhatalm ak Te
heránban és Jaltában a szovjet érdek
szférába utalták hazájukat. A szerző ebben 
a részben rendkívül sokszínűén mutatja be 
a világháborús Lengyelország életét, az 
1939-es agressziót, a náci terrort, a nyugati 
frontokon harcoló lengyelek áldozatválla
lását, a zsidók önvédelmi kísérleteit, a 
földalatti Lengyelországot, a sokat vitatott 
varsói felkelést és a történések diplomá
ciai hátterét, bár sajnos viszonylag kis te
ret szentel az 1939 és 1941 között szovjet 
uralom alá került kelet-lengyel területe
ken történtek bemutatásának.

A könyv harmadik része a szovjet 
érdekszférába juttatott Lengyelország 
életével foglalkozik, döntően néhány 
kulcsszereplő, Wladyslaw Gomuika, Ed
ward Gierek, Lech Walesa és Wojciech 
Jaruzelski tevékenységén keresztül. Ez a 
rész a szovjetek által rendezett koncepciós 
perrel, az úgynevezett „tizenhatok” perével 
indul, melynek szenvedő alanyai a háború 
alatti lengyel politikai és katonai ellenállás 
vezetői voltak, akiket a szovjet belügyi 
szervek tőrbe csaltak és elfogtak. Ezt 
követően a szerző Gomuika személyén 
keresztül mutatja be a lengyel 1956-ot, 
majd a hatvanas éveket, amikor a korábban 
oly népszerű pártvezető teljesen elveszítette 
a társadalom előtti népszerűségét, ezért őt 
1970-ben Edward Gierek váltotta fel. E 
két pártvezető regnálása alatt egyébként 
Lengyelországban több, halálos áldoza
tokat is követelő megmozdulásra került sor

(pl.: 1968. Varsó, 1970. Tengermellék/ 
Gdansk, Gdynia, Szczecin/, 1976. Közép- 
Lengyelország ([Radom, Ursus]), melyek 
hatására az értelmiség is a munkások mellé 
állt, megalakítva 1977-ben a Munkásvédő 
Bizottságot az elítéltek és családjaik 
megsegítésére. 1980-ban Gdanskban, a 
Lenin Hajógyárban újabb sztrájk tört ki, 
majd létrejött a Szolidaritás Szakszervezet 
Lech Walesa vezetésével, ami Gierek bu
kását és a lengyelek magukra eszmélését 
is jelentette. Bár Jaruzelski 1981 decem
berében katonai úton átvette a hatalmat, 
az öntudatra ébredt lengyel társadalmat 
mégsem sikerült legyőznie, így a hatalom 
fokozatos engedmények után 1989-ben 
tárgyalóasztalhoz kényszerült a Szo
lidaritás képviselőivel. A korszak szim
bolikus lezárását Walesa 1990-es köz- 
társasági elnökké választása jelentette, és 
ezzel zárul ez a rész is.

A könyv negyedik fejezetében a szerző, 
Kovács István két személyes jellegű 
élményéről számol be. Egyrészt kitér a 
neves történészhez, Wactaw Felczakhoz 
fűződő kapcsolatának bemutatására, aki 
nemcsak tudósként, hanem a második 
világháború alatt tátrai futárként, illetve a 
Honi Hadsereg katonájaként, majd a 
század második felében ellenzékiként is 
annyi szállal kötődött hazánk történetéhez 
és kultúrájához. Másrészt a szerző kitér a 
Chorzów városában lejátszott magyar
lengyel labdarúgó mérkőzésekre is, me
lyek rendkívül jól szimbolizálják a lengye
lek irántunk tanúsított érzelmeit. A lengyel 
közönség ugyanis 1958 júniusában, a helyi 
csapat és a Budapesti Honvéd mérkőzése 
előtt néma vigyázzállásban emlékezett meg 
Nagy Imre és mártírtársai kivégzéséről. 
2002-ben pedig, amikor a magyar-lengyel 
válogatott mérkőzés előtt technikai okok
ból a himnuszunkat nem tudták lejátszani, 
a lengyelek válaszul különféle gesztusok 
sokaságával próbálták meg kifejezni bo
csánatkérésüket.
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A szerző Lengyelország 20. századi 
történetét mutatja be, néhány személyes 
emlékével kiegészítve, miközben több, az 
elmúlt évtizedekben ideológiai okokból 
félremagyarázott vagy elhallgatott ese
ményt is tisztáz. Ezzel párhuzamosan, a 
történéseken keresztül egyben megismer

hető egy nálunk alig ismert, ám a lengye
leknél általános politikai és morális ma
gatartás hazánkban, mely a 20. század
ban tapasztaltakkal összevetve rendkívül 
érdekes, ám sajnos számunkra nem túl 
hízelgő asszociációkra ad lehetőséget.

Vesztróczy Zsolt
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TISZTELT SZERZŐINK!

Folyóiratunk szerkesztése során gyakran jelent problémát számunkra a kéziratok 
egységesítése. Az alábbiakban a kéziratok formájára vonatkozó olyan kéréseinket fo
galmazzuk meg, melyeket írásaik elkészítésekor lehetőség szerint szíveskedjenek alkal
mazni:

Szempontrendszerünkben alapvetően Gyurgyák János: Szerkesztők és szerzők kézi
könyve című, 1996-ban megjelent munkáját vettük figyelembe. A kéziratok elkészíté
sekor az ebben foglaltak alkalmazását kérjük szerzőinktől.

Néhány konkrét kérés és szempont:

1. A számítógépen készített írásaikat 3.5-es lemezen vagy e-mail-en küldjék meg. 
Az ettől eltérőket külön kérjük jelezni. Kinyomtatott kéziratot azonban minden esetben 
szíveskedjenek csatolni és ezen jelölni a formázást. Az egyéb leírással készített kézira
tok formája: 25 sor 50 leütés vagy 30 sor 60 leütés!

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

3. A jegyzeteknél pontos bibliográfiai adatokat vagy forrásmegjelölést kérünk. Szem
lénk nem a szerzők nevét emeli ki, hanem a művek címét, gyűjteménykötetben megje
lent írás esetén a főcímet. Napilapok, periodikák esetében ezek címét kurziváljuk.

4. Néprajzi tanulmányoknál elfogadjuk a szakmájukban alkalmazott forrás-megje
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 szere
pel -  arab számmal jelöljük.

7. Optimális terjedelmű kéziratnak a 0,5-1,5 ívet tekintjük, a jegyzetekkel együtt. 
Recenziónál 5-6 kéziratoldalt tartunk optimálisnak.

Köszönettel:
a Szerkesztőség
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A LIMES társadalomtudományi folyóirat 200Z. évi első számát tartja kezében a kedves 
olvasó. Ezt a számot a lengyel-magyar kapcsolatok történetének, illetve lengyel 
történelmi tanulmányok közzétételének szenteltük. A hagyományos lengyel-magyar 
barátságról már sokszor és sokat írtak. A 19. és 20. századi kapcsolatok közül 
kiemelkedik a II. világháborús magyarországi lengyel menekültügy feldolgozottsága, 
amelynek valóban könyvtárnyi irodalma van. Az utóbbi évtizedekben az 1848/49-es 
és az 1956-os forradalom és szabadságharc kapcsán láttak napvilágot kitűnő munkák 
a lengyel légió szerepéről és haditetteiről, és a magyar felkelőknek nyújtott lengyel 
segítségről. Az irodalmi és művelődéstörténeti kapcsolatok kutatása, különösen a 
reneszánsz és a reformáció vonatkozásában, szintén jelentős múltra tekint vissza. A 
szerkesztés során arra törekedtünk, hogy a 10. századtól a 20. századig kövessük 
nyomon a lengyel-magyar kapcsolatok alakulását. Igaz, csak igen vázlatos áttekintésre 
nyílt lehetőség, ami arra ösztönözte a szerkesztőket, hogy elsősorban új kutatási 
eredményekről szóló tanulmányokat gyűjtsenek össze egy csokorba, illetve régi 
kérdések új megvilágításban, új megközelítésben kerüljenek az érdeklődők kezébe. A 
tanulmányokat tárgy szerint csoportosítottuk. A „Lengyelek és magyarok" alcím alatt 
a lengyel-magyar kapcsolatok történetével foglalkozó ismertetéseket közöljük. A két 
kutatástörténeti tanulmány a fehér foltokra igyekszik felhívni a figyelmet és a további 
kutatómunkához kíván segítséget nyújtani.
A „Lengyel sorskérdések" alcím a lengyel állam születésével és a kereszténység 

felvételével, valamint a II. világháború alatt a lengyel állam újjászületésével foglalkozó 
elképzelésekkel ismerteti meg az olvasót. Az Európai Unió tagjaként ma Lengyelországban 
is aktuális probléma a régiók kérdése, csakúgy mint Magyarországon. Ennek a 
problémának az összetettségét mutatja be Galícia kapcsán a harmadik tanulmány. A 

„Sorsok és emlékek,, tanulmányai a magyarsághoz, Magyarországhoz valamilyen módon 
kapcsolódó személyek, családok életét, életük jelentős fordulatait követik nyomon. A 
különösen jelentős szakirodalommal rendelkező II. világháborús menekültügy esetében 
két visszaemlékezést közlünk. A visszaemlékezések összegyűjtése és feldolgozása új 
módszertani szempontok felhasználásával bizonyára árnyalja majd az eddig kialakult 
képet erről az időszakról.
A „Műhely,, két tanulmánya pedig két speciális témát dolgoz fel, az egyik a lengyel 
irodalmi kánonnal, a másik a hegyek történelemben játszott szerepével foglalkozik. (A 
szerkesztők)
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A dél-felvidéki területek 
az első bécsi döntés után

Egy nemzeti, gazdasági és társadalmi reintegrációs kísérlet problémái

Az 1938. november 2-i első bécsi döntéssel Magyarországnak visszajuttatott Dél- 
Felvidék az 1938-1941. évi revíziós sikerek nyomán az anyaországhoz visszakerült 
területek (Dél-Felvidék, Kárpátalja, Észak-Erdély, a Bánság nélküli Délvidék) közül -  
ha a magyarországi hadműveletek 1945. áprilisi befejezését tekintjük korszakhatárnak
-  a leghosszabb ideig, több mint hat évig tartozott a magyar állam és közigazgatás 
fennhatósága alá. A két nemzetrész egyesülése a pozitív töltetű emocionális tényezők, 
így a nemzeti siker és gyarapodás érzése mellett számos társadalmi és szociális, illetve
-  az. itt honos szlovák lakosság nemzeti affinitásai miatt -  etnikai konfliktushelyzetet 
hordozott magában, nem beszélve a gazdasági reintegráció lassú folyamatának nehéz
ségeiről vagy a területi változás miatt megterhelt magyar-szlovák államközi viszony 
állandó súrlódásairól.

A Dél-Felvidék 1938-1944 közötti történetét bemutató tematikus lapszám összeál
lításával ezért elsősorban annak vizsgálatát tűztük ki célul, hogy az első bécsi döntést 
megelőző mintegy két évtizedben eltérő politikai, gazdasági és társadalmi fejlődési utat 
bejárt dél-felvidéki régió milyen etnikai, demográfiai viszonyokkal, milyen sajátos 
politikai, ökonómiai, társadalmi és művelődési adottságokkal rendelkezett Magyaror
szág határain belül. Az esetleg meglévő sajátosságok figyelembevételével sikerült-e -  
és ha igen, akkor hogyan -  beilleszteni (visszailleszteni) a nagyhatalmi döntőbírásko
dás révén visszajuttatott felvidéki területeket az anyaország területi állományába, poli
tikai-közigazgatási rendszerébe és gazdasági-társadalmi szerkezetébe? Ily módon ezt a 
lapszámot egyúttal az Észak-Erdély 1940-1944 közötti politika-, társadalom- és gaz
daságtörténetét vizsgáló, új kutatási eredményekben gazdag tematikus válogatás (Li
mes, 2006. 2. sz.) folytatásának is szántuk, amivel talán lehetőség nyílik a két terület
rész (Dél-Felvidék, Észak-Erdély) integrációja kapcsán szükséges összevetések elvég
zésére, bizonyos következtetések, esetleg analógiák levonására is.

Természetesen a lapszám szerkesztésekor nem törekedhettünk teljességre, minden 
egyes kutatási részterület maradéktalan feltárására, de az eddigi eredmények összegzé
sén túlmenően már a további, mélyreható kutatások kezdeti lépéseinek megtételére, új 
kutatási irányok kijelölésére is vállalkozhattunk. A Dél-Felvidék történetének megis
mertetésénél nem hagyhattuk ki azt a történelmi utat sem, amely végül a terület Magya
rországhoz való csatolásához vezetett, vagyis az első bécsi döntés előzményeinek és 
diplomáciatörténeti vonatkozásainak a felvázolását, illetve historiográfiájának az elem
zését. így kerültek válogatásunkba Simon Attila, Kolontári Attila és Sallai Gergely 
számtalan új adatot, figyelemreméltó kutatási eredményt és megközelítési lehetőséget 
tartalmazó tanulmányai. Igyekeztünk emellett publikációs lehetőséget biztosítani olyan 
pályakezdő doktoranduszoknak, mint Bacsa Beáta, aki részben a Lévai Járási Levéltár 
forrásait dolgozta fel. Az első bécsi döntés utáni közigazgatás regionális átalakulásait
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Bukovszky László, a gazdaságszerkezeti változásokat és a megváltozott gazdasági fel
tételekhez történő alkalmazkodási stratégiákat Gaucsik István, Demeter Gábor és Radios 
Zsolt, a művelődési, oktatáspolitikai viszonyokat, a szellemi mozgásokat Filep Tamás 
Gusztáv és Popély Gyula, a magyar-szlovák kétoldalú kapcsolatok alakulását Janek 
István tanulmánya mutatja be. A fenti írások -  újszerű témaválasztásuk és újonnan 
felvetett kutatási szempontjaik miatt -  bizonyosan orientálni fogják a felvidéki ma
gyarság (nemcsak erre a korszakra irányuló) történetének jövőbeni, rendszerezett tudo
mányos vizsgálatát.

Seres Attila
O
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Simon Attila

A várakozás hetei
A szlovákiai magyarok az első bécsi döntés előtt'

A szlovák és a magyar szakirodalom eddig leginkább csak a diplomáciatörténet 
szintjén foglalkozott az első bécsi döntéssel, s annak előzményeivel, például a komáro
mi tárgyalásokkal. Ennek is tudható be, hogy a megszületett munkák látóköréből a 
határváltozás által érintett szlovákiai magyarság törekvéseinek bemutatása kimaradt, 
vagy csupán periferikusán jelent meg.1 E tanulmány célja az, hogy ezt a hiátust kitöltve, 
megpróbálja bemutatni azokat az eseményeket -  külön hangsúlyt helyezve az államha
talom és a magyar lakosság viszonyára - , amelyek a bécsi döntést megelőző hetekben 
Dél-Szlovákiában2 lejátszódtak.

*

Az, hogy Csehszlovákia számára 1938 a fordulat éve lesz, már az új év első napja
iban mindenki előtt világossá vált.' A következő hónapokban pedig az is kiderült, hogy 
a prágai kormányzat válaszút elé került: vagy felhagy az 1918 óta szorgalmazott nem
zetállami terveivel, és teljes egyenjogúságot biztosít az ország nemzeti kisebbségeinek 
(beleértve a szlovák autonómia követelését), vagy kérdésessé válik magának az állam
nak a léte. Nem kétséges, hogy ezt a köztársaság vezetői is tudatosították, s ennek 
fényében a Milan Hodza miniszterelnök nevével fémjelzett nemzetiségi statútum-ter
vezetet4 a Csehszlovák Köztársaság megmentésének utolsó, de elkésett kísérleteként 
értékelhetjük.5 Az persze már más kérdés, hogy a statútumban felvázolt elképzeléseket, 
amelyek nemzetállamból nemzetiségi állammá alakították volna át Csehszlovákiát, 
mennyire gondolta komolyan a teljes csehszlovák vezetés (itt elsősorban Eduard Benes 
elnök őszinteségében van okunk kételkedni), s az Anschluss hatására mennyire tartot
ták még fontosnak az érintett nemzetiségek egy ilyen kompromisszum létrejöttét. A 
Szudétanémet Párt (SdP) magatartása mindenesetre arra utal, hogy az SdP már 1938 
tavaszán is Csehszlovákia felbontásában látta az egyedüli megoldást. Az SdP Berlinből 
sugallt agresszív fellépésének köszönhetően (s ehhez a cseh hatóságok és nacionalista 
szervezetek sokszor jó partnernek bizonyultak) a német határszélen az 1938. májusi 
községi választásoktól a müncheni döntésig szinte folyamatosak voltak a kisebb-na- 
gyobb incidensek, fegyveres konfliktusok.

Bár a szlovák szakirodalom olykor igyekszik összemosni az SdP és az Egyesült 
Magyar Párt (EMP) szerepét, illetve módszereit/’ a magyarok által lakott Dél-Szlová- 
kia ettől teljesen eltérő utat járt be 1938-ban. Szlovákia déli járásaiban ugyanis a mün
cheni válságig teljes béke honolt, az Egyesült Magyar Párt és a szlovákiai magyarok 
pedig nap mint nap bizonyították, hogy mindenféle erőszakos megoldás távol áll tőlük. 
Az EMP alapkoncepcióját illetően úgy véljük, hogy a magyar párt vezérkara (a válasz- *

* Készült az MTA Határon Túli Magyar Tudományos Ösztöndíj program támogatásával.
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tők széles bázisával összhangban) hosszú távon továbbra is a békés revíziótól várta a 
trianoni sérelmek megoldását, ám egy ilyen változás realitását 1938 elején még nem 
látta (láthatta). Ezért a csehszlovák válságban -  a szudétanémetektől eltérően -  1938 
őszéig nem a köztársaság feldarabolásának, hanem a magyar kisebbség jogai kiszélesí
tésének a lehetőségét érezte meg. S bár a pártépítést és pártmunkát illetően követendő 
példaként értékelte az SdP gyakorlatát, annak ideológiáját és antidemokratikus mód
szereit nem kívánta átvenni. Az EMP az első bécsi döntésig megmaradt a parlamentáris 
politika talaján, s ebben nemcsak a Budapestről a párt vezetőihez érkező nagyon is 
határozott utasítások és az EMP-nek a kivárásra játszó magatartása volt a döntő, hanem 
a pártban működő polgári reflexek is. A magyar párt nemcsak hogy nem folyamodott 
a hagyományos parlamentáris politizálástól eltérő eszközökhöz, de -  néhány radikális 
egyéni elképzeléstől eltekintve -  nem is volt benne erre hajlandóság. Ez persze sokak, 
köztük Kozma Miklós számára inkább határozatlanságnak, sőt megalkuvásnak tűnt. A 
neves médiapolitikus naplójegyzetei (amelyek nem hagynak kétséget afelől, melyik 
magatartás volt szimpatikus neki) is jól tükrözik a Konrád Heinlein és az Esterházy 
János által vezetett pártok közötti különbséget. ,A szudétanémet szervezetek is politikai 
alapon készültek fel, de volt harcos magjuk is és legalább annyit mertek, hogy a bekül
dött SA és SS embereket, akik mint elégedetlen szudétanémetek szerepeltek, legalább 
bujtatták és segítették. A felvidéki magyar szervezet nálunk -  úgy látom -  csupán rossz 
értelemben vett régimódi politikai szervezet volt harcos mag nélkül és alkalmatlan véres 
incidensek provokálására. ”1

Az Egyesült Magyar Párt mérsékelt magatartásának köszönhetően a magyar lakos
ság körében mind a párt számára jelentős sikert hozó 1938-as községi választások ide
jén,8 mind pedig a nyári belpolitikai válság időszakában viszonylagos nyugalom ho
nolt. Ezt egy szeptember 23-i csehszlovák rendőrségi jelentés is nyugtázza, amely sze
rint „az események oly gyorsan követik egymást, hogy a magyar lakosság nem tudja 
azokat követni és megérteni, mivel hosszú ideig arra volt felkészítve, hogy a kisebbségi 
kérdés a köztársaság keretein belül a határrevízió kizárásával lesz rendezve. A magyar 
lakosság széles rétegeinek semmiféle radikalizálódása nem észlelhető, bár az bizonyos, 
hogy nemzeti tudatuk jelentős mértékben megerősödött az utóbbi napokban. ”y

Ez a helyzet azonban 1938 szeptemberében megváltozott, hiszen ekkorra már mind 
az EMP, mind a kisebbségi lakosság számára világossá vált, hogy az addig nyíltan ki 
nem mondott és csak titkolt távlati célkitűzésként értelmezett határrevízió kézzelfogha
tó közelségbe került. A szudétanémetek és a prágai kormány közötti nyílt szakadásra, 
valamint a szudétanémet kérdésnek az európai diplomácia fókuszába kerülésére az EMP 
képviselői klubja a szeptember 17-én megfogalmazott nyilatkozatával reagált. A cseh
szlovák rendőrség információi szerint a Budapest sürgetésére és „fogalmazási segítsé
gével” elkészült nyilatkozat nyilvánosságra hozásának feltételéül Jaross Andor azt szabta, 
hogy a magyar kormány nyíltan álljon a nyilatkozat mögé.10 A nyilatkozatban az EMP 
azt követelte, „adassék meg a lehetőség arra, hogy a magyar népcsoport népszavazással 
dönthesse el, miként kíván elhelyezkedni a középeurópai térben', vagyis a megváltozott 
helyzetre reagálva immár nyíltan megfogalmazta a határrevízió igényét. A szeptember 
17-i pártülésen döntés született arról is, hogy a feszült helyzetre való tekintettel a párt 
bizalmas iratait meg kell semmisíteni (az EMP vezetői ugyanis komolyan számoltak a 
párt feloszlatásával), a területi szervekhez szóló utasításokat és információkat pedig 
nem írásban, hanem futárszolgálat segítségével, szóban kell az érintettekhez eljuttatni.
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Mindazonáltal a párt továbbra is igyekezett nyugalomra és higgadtságra inteni a lakos
ságot. Különösen Esterházy János volt az, aki elsődlegesnek tartotta, hogy a magyar- 
szlovák viszony ne romoljon, s a változások kizárólag parlamentáris úton történje
nek.11

Az EMP fentebb említett megnyilatkozására meglehetősen feszült belpolitikai idő
szakban került sor, hiszen a szudétanémet válság miatt a kormány az előző napokban 
tiltott be minden politikai jellegű gyűlést, szeptember 17-i hatállyal pedig három hóna
pos időtartamra rendkívüli intézkedéseket hirdetett az állam egész területére, amelyek 
az alkotmányban biztosított szabadságjogok korlátozásával, illetve felfüggesztésével 
jártak együtt. A rendkívüli intézkedések egyik elemeként a kormány előzetes cenzúrát 
vezetett be, amelynek következtében a Prágai Magyar Hírlap (PMH) kénytelen volt 
átmenetileg csökkentett terjedelemben megjelenni.

A magyar lakosság azonban továbbra is higgadtan reagált az eseményekre. 
Rendpártiságát és „lojalitását” támasztotta alá az is, hogy a szeptember 23-án a prágai 
kormány által meghirdetett mobilizáció során a magyar behívottak döntő többsége idő
ben és fegyelmezetten bevonult. Ám a visszaemlékezők szerint a bevonuló magyar 
katonák több helyen is Horthy-nótákat énekeltek, s egyértelművé tették azt is, hogy 
nem szándékozzák életüket áldozni a köztársaságért.12 A magyar falvakból azonban 
nem csupán a katonaköteles korosztályokat vitték el, de a hadsereg számára bevonultat
ták a falusi gazdák lovait és szekereit is, a rendkívüli intézkedések kapcsán meghirde
tett általános munkakötelezettség értelmében pedig a dél-szlovákiai lakosságot tömege
sen vitték közhasznú munkára, elsősorban lövészárkot ásni, vagy más katonai célú erő
dítési munkát végezni.

Noha a mobilizáció kapcsán az EMP vezetőinek internálására nem került sor, mint 
azt egy rendőrségi forrás alapján maguk a magyar politikusok is várták, a hatóságok 
számos településen tartóztattak le magyar közéleti személyiségeket, akiket túszként tar
tottak őrizetben az esetleges magyar „megmozdulások” ellensúlyozására. Az internál
tak számáról jelenleg még nem állnak rendelkezésünkre pontos adatok, vélhetően azon
ban több száz személyről lehetett szó, hiszen csupán a rimaszombati és a feledi járásban 
őrizetbe vett személyek száma elérte az 50 főt.11 A magyar lakosság esetleges radikali- 
zálódásának megelőzését szolgálta a pozsonyi Tartományi Hivatal14 rendelkezése, amely
nek értelmében a müncheni döntést megelőző napokban Szlovákia déli járásaiban köte
lezően be kellett szolgáltatni a rádiókészülékeket.

Dél-Szlovákia azonban ekkor még -  legalább is látszólag -  nyugodt maradt. Igaz, a 
szlovákiai magyarok hangulatának megváltozását már jelzi, hogy az 1938. szeptemberi 
iskolakezdéskor szinte mindenhol több gyerek lépte át a magyar iskolák kapuit, mint 
korábban. Kassán például a magyar elemisták száma kétszázzal volt több, mint az előző 
évben, a komáromi Állami Polgári Leányiskolába pedig szeptember 1 -je és október 7- 
e között 44 fővel növekedett a tanulók létszáma.15 Mindezt mással, mint valamiféle 
döntő fordulat reményével nem lehet magyarázni. S noha az érzelmek és remények 
nyíltabb kinyilvánítása még váratott magára, a változást már jelezte, hogy a csallóközi 
Csicsó községben szeptember 23-án reggel a falusi mulatságból hazatérő legények az 
utcán a magyar himnuszt énekelték. Ez az apróságnak látszó momentum azért érdemel 
figyelmet, mivel az első csehszlovák köztársaságban a magyar nemzeti színek viselését 
és a nemzeti himnusz nyilvános éneklését egyáltalán nem tolerálták, sőt -  mint azt 
számos büntetőper is tanúsítja -  szigorúan büntették.16
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Az 1938. szeptember 29-30-i müncheni konferencia eredményei magyar szempontból 
egyrészt csalódást okoztak (hiszen a konferencia végül nem foglalkozott a szlovákiai 
magyarok ügyével), ám a precedens értékű döntés egyben reményeket is ébresztett. A 
magyar diplomácia azonnal mozgásba is lendült, s október 1-jén a kétoldalú tárgyalá
sok mielőbbi megkezdését sürgető jegyzéket intézett Prágához.17 Október 3-án a ma
gyar kormány újabb jegyzékben fordult a csehszlovák félhez, amelyben a tárgyalások 
feltételeként a magyar nemzetiségű politikai foglyok szabadon bocsátását, a magyar 
nemzetiségű katonák leszerelését és hazaengedését, vegyes etnikumú rendfenntartó erők 
létrehozását, továbbá a területátadás szimbolikus jeleként 2-3 város azonnali visszaadá
sát követelte. Miután München miatt Csehszlovákiában épp komoly belpolitikai válság 
volt, amelyet Benes lemondása, majd a szlovák autonómia kihirdetése tovább mélyí
tett, a határátadásról szóló tárgyalások csupán október 9-én kezdődhettek meg Komá
romban.

A szlovákiai magyar politika, illetve a magyar lakosság hangulatának és reakciójá
nak tekintetében a müncheni egyezmény megkötése és a szudétanémet területek német 
megszállásának megkezdése jelent éles cezúrát. Az etnikai revízió megvalósulása, majd 
azt követően a csehszlovák kormányzat bejelentése, miszerint nem akadályozza az or
szág területén élő nemzeti kisebbségek önrendelkezési jogának érvényesülését, az egyik 
pillanatról a másikra szabadította ki a palackból a szellemet. Szlovákia lakosságában -  
nemcsak a magyarokban, de a szlovákokban is -  ekkor tudatosult, hogy a trianoni 
határok revíziója bármelyik nap megtörténhet. Ennek a felismerésnek a hatására az 
addig nyugodt Dél-Szlovákia szinte egy emberként mozdult meg A megmozdulások 
részben spontán akciók lehettek, nem szabad azonban kizárni, hogy azok mögött az 
EMP és közvetetten a budapesti kormányzat állt, bár a rádiókészülékek beszolgáltatása 
kétségkívül gyöngítette a magyarországi propaganda lehetőségeit.

Október 2-án a magyar járásokban még nyugalom volt. Igaz, Feledről már ekkor is 
vitatkozó csoportok kialakulásáról számolnak be a jelentések, Ekecsen pedig a délután 
folyamán magyar zászlót tűztek ki a községházára, amit még aznap este leszedett a 
Komáromból kiküldött csendőrjárőr.18 Október 3-án azonban, amikor a köztársaság 
iskoláiban újra indult a már több mint egy hete szünetelő tanítás, már általános nyugta
lanság volt érzékelhető egész Dél-Szlovákiában. Az események gócpontjai a Csalló
közben és Kassán voltak, de szinte valamennyi magyarlakta járásban történtek meg
mozdulások: az utcára kivonuló tömegek magyar lobogót tűztek a lakóházakra és a 
középületekre, a himnuszt énekelték, s az általuk lakott területek, azonnali visszacsato
lását követelték. Visszatérő követelése volt a magyar lakosságnak a mozgósításkor el
vitt lovak, valamint a lefoglalt rádiókészülékek visszaadása is.

A dél-szlovákiai megmozdulások alaphangját a somorjai események adták meg. E 
felső-csallóközi járási székhelyen a Járási Hivatal vezetőjének másnapi jelentése szerint 
„1938. október 3-án 9 órakor a magyar lakosság mintha parancsra cselekedne, magyar 
nemzeti színű zászlókat rakott ki a házakra, a templomokra, és magyar nemzeti színű 
kokárdákkal a ruháján, magyar zászlók alatt a Járási Hivatal előtti téren gyülekezett.”19 
Ezt követően a mintegy ezer fős tömeg elénekelte a nemzeti himnuszt és Magyarorszá
got, illetve Horthy Miklós kormányzót éltette. A községi hivatal előtt tartott nagy de
monstráción Somorja polgármestere, dr. Zellinger Ernő és az EMP helyi vezetői tar
tottak beszédet; az anyaországhoz való visszacsatolás óhajáról beszéltek, egyben azon
ban nyugalomra és a törvények respektálására szólították fel a város lakosságát. A
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következő órákban a környező falvak lakossága is Somorjára sietett, a falvakban pedig 
hasonló jellegű megmozdulásokra került sor. Még ugyanezen a napon hasonló ese
ményre került sor a csallóközi Dunaszerdahelyen is, a gömöri Pelsőcön pedig a köz
munkára kivezényelt magyarok gyűltek össze a községháza előtt, elénekelve a nemzeti 
himnuszt.

A somorjai események híre, különösen az, hogy a hatóságok nem léptek közbe, 
gyorsan elterjedt, s másnap már a Csallóköz és a Mátyusföld szinte valamennyi telepü
lésén sor került a határrevízió melletti megmozdulásokra. A legnépesebb Komáromban 
zajlott le, ahol 4-én, az esti misét követően, mintegy 6-8 ezer ember gyűlt össze, a 
Felvidék visszacsatolását követelve. A tömeg egy része a határátkelőhelyként szolgáló 
Duna-hídra is megpróbált felmenni, de a fegyveres határőrség visszafordulásra 
kényszerítette őket,20 Kassán október 5-étől vált szinte mindennapossá a főleg diákok
ból álló csoportok tüntetése; esténként az emberek a dóm falán lévő Rákóczi-emléktáb- 
lánál gyülekeztek. A szinte egész Dél-Szlovákiát eluraló megmozdulások elsősorban a 
helyi magyar lakosság örömteli felszabadultságát jelezték, nacionalista, szlovákellenes 
él azonban csak elvétve jelent meg ezek során. Ilyenről a mátyusföldi Taksonyból, 
illetve Szeredről van tudomásunk.21

A müncheni döntés utáni napok feszültségét az egyre gyakoribbá váló határinciden
sek is növelték. A budapesti kormányzat által tolerált, s a magyar hadseregen belül 
viszonylag szabadon agitáló szélsőjobboldal is csalódottan és türelmetlenül vette tudo
másul. hogy Münchenben nem született döntés a magyar-szlovák határ revíziójáról. 
Ennek, és néhány hivatásos tiszt kalandor hajlamának a számlájára írhatók azok a ha
tárincidensek, amelyek ezekben a napokban a magyar-szlovák határszakaszon történ
tek: október 5-én a Feledi járásba tartozó Kacagópusztánál, október 7-én Párkány mel
lett, október 13-én pedig a Királyhelmeci járásba tartozó Perbenyiknél. Ezen esetek 
közül különösen a felsőhangonyi határbiztosító század kacagópusztai támadása érdemel 
figyelmet, hiszen a Felcsíki Gábor főhadnagy állal vezetett támadók (akiknek valódi 
célja a határ menti cseh telepes községek felszámolása és a telepes birtokok megszerzé
se lehetett) egy nap időtartamra néhány dél-szlovákiai magyar lakosságú községet is 
elfoglaltak. Ezekben a falvakban a helyi lakosság már ekkor átélhette a visszacsatolás 
érzését, igaz. a magyar csapatok visszavonulása után a csehszlovák hatóságok tömeges 
letartóztatásokkal igyekeztek rendet teremteni.22

Az etnikai elv müncheni érvényesítését s a küszöbön álló kétoldalú tárgyalásokat 
nem csupán a magyar lakosság, de az EMP vezetői is a határkorrekció közeli jeleként 
érzékelték. Ennek hatására az EMP szenátorai, továbbá országgyűlési és tartományi 
képviselői október 7-én bejelentették a szlovenszkói és kárpátaljai magyarság legfőbb 
képviseleti szervének, a Magyar Nemzeti Tanácsnak (MNT) a megalakulását. A Szlo
vákiában élő nemzetek közötti megbékélés jeleként pedig a pozsonyi rádióban aznap 
este egymás után intéztek szózatot saját nemzetcsoportjukhoz a szlovákok, németek és 
magyarok képviselői. Esterházy János és Jaross Andor beszédei (ezek az előző napok
ban és években egyáltalán nem hangozhattak volna el a csehszlovák tömegtájékoztatás
ban) arról tanúskodtak, hogy a két magyar politikus biztos a komáromi tárgyalások 
sikerében, s már csak napok kérdésének tartják a határváltozást. „Tudom, hogy néhány 
napon belül a magyarság egyesülni fog" — mondta Esterházy, az MNT Jaross által 
felolvasott nyilatkozatában pedig az hangzott el, miszerint a „Csehszlovákiában lakó 
magyar nép törvényes képviselői kimondják, hogy hűen az ezeréves történelmi múlthoz
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és a vérség szent kötelékéhez, vissza akarnak térni az anyaállamhoz: Magyarország
hoz.”2* Az MNT ennek érdekében többek között azt követelte, hogy a csehszlovák 
hadsereg vessen véget a magyar lakosság zaklatásának, s ürítse ki a magyarlakta terüle
teket, a közhatalmat pedig ezen a területen az EMP kapja meg.

*

A müncheni egyezmény sokkhatása alatt álló csehszlovák közigazgatás az első na
pokban bénultan és tanácstalanul figyelte a dél-szlovákiai történéseket. Míg korábban a 
magyar nemzeti szimbólumok nyilvános viselése azonnali büntetést váltott ki, október 
3-a után egész települések öltöztek több napra is teljes magyar zászlódíszbe. A somorjai 
Járási Hivatal vezetője a pozsonyi Tartományi Hivatalba küldött egyik jelentésében 
saját toleráns magatartását, miszerint megengedte a zászlók kitűzését és a himnusz ének
lését, azzal magyarázta: csupán ezzel tudta elejét venni annak, hogy vérontásra kerüljön 
sor. Véleménye szerint a magyar lakosságra nagyon jó hatást tett a rádiókészülékek 
visszaadása is, s az ilyen intézkedéseknek köszönhető, „hogy a járásban rend és nyuga
lom van, a lakosság örömének kifejezését sem garázdaság és fosztogatás, sem pedig a 
csehszlovák lakosság elleni támadások nem kísérik.”24

Ezzel egy időben -  részben Jaross és Esterházy sürgetésére -  a hatóságok megkezd
ték a korábban letartóztatott magyar politikai foglyok és internáltak szabadon bocsátá
sát, amit majd utólag egy október 7-én kiadott közkegyelmi rendelettel törvényesítet
tek. Október 5-én megkezdődött a rádiókészülékek visszaszolgáltatása is, igaz, hogy 
már másnap napvilágot látott a postaügyi minisztérium rendelete, amely szerint nyilvá
nos helyen (vendéglőben, utcán vagy akár vendégek előtt magánlakásokban) szigorúan 
tilos „Csehszlovákia ellenes propagandát” folytató rádióadásokat hallgatni.25

A hatóságok „engedékenysége” nem mindenkinek tetszett. Az országos politika „te
hetetlenségét” látva először a csehszlovák hadsereg egyes körei reagáltak, s már októ
ber 5-én kemény fellépést, a polgárok szabad mozgásának korlátozását, a gyülekezési 
szabadság megvonását, az eddigieknél szigorúbb cenzúrát követeltek. Javasolták az ál
lamhatalom azon képviselőinek leváltását, akik határozatlannak és engedékenynek 
mutatkoztak a magyar lakossággal szemben.26 Sőt, a nemzetvédelmi minisztériumból a 
belügynek küldött helyzetjelentés egyenesen olyan konklúziót vont le az események
ből, mely szerint egyedül egy szigorú katonai rezsim lehet képes Szlovákia területén 
helyreállítani a rendet.

A hadsereg erélyes fellépése is közrejátszott abban, hogy a pozsonyi Tartományi 
Hivatal október 7-én a közrend helyreállítására szólította fel a dél-szlovákiai járási 
hivatalokat. Az intézkedéscsomag részeként korlátozták a polgárok szabad mozgását és 
a vendéglátóhelyek nyitva tartását, megtiltottak minden gyülekezést, megtiltották a 
kisebbségek nemzeti színeinek és jelképeinek nyilvános használatát. A körlevél arra is 
felszólította a járások vezetőit, hogy ha szükséges, az erőszak alkalmazásától se riadja
nak vissza, lőfegyvereket azonban csak a legszükségesebb esetben használjanak.27 A 
rendelet hatására a következő napokban a hatóságok valamennyi járásban helyreállítot
ták a korábbi állapotokat, megszűntek a demonstrációk, az épületekről pedig lekerültek 
a magyar nemzeti színek. A hatóság intézkedései és a MNT nyugalomra intő felhívá
sai28 ellenére azonban néhány dél-szlovákiai városban (Komáromban, Kassán, Pozsony
ban) továbbra sem nyugodtak meg a kedélyek.

A feszültség újabb forrását az október 9-én, Komáromban megkezdődött kétoldalú
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tárgyalások jelentették, amelyek lefolyását nap mint nap izgatott tömegek figyelték a 
helyszínen és Dél-Szlovákia egész területén. Nyugtalanság honolt Kassán is, ahol októ
ber 10-én a helyi magyar gimnazisták az iskola épületére kitűzött szlovák lobogó miatt 
kivonultak a tanításról, este pedig a premontreiek templománál verekedés kezdődött a 
nemzeti himnuszt eléneklő magyarok és az azt sérelmező szlovákok között,29 Különö
sen feszült volt a helyzet Pozsonyban, hiszen október 10-én a Duna jobb partján lévő 
Ligetfalut a német hadsereg szállta meg, s a Birodalomhoz csatolta. A pozsonyi utcá
kon ettől kezdve eluralkodott a bizonytalanság érzése: vajon a város megmarad-e Cseh
szlovákián belül, vagy Németországhoz, esetleg Magyarországhoz csatolják. A koráb
ban a tolerancia szigeteként ismert városban egymást váltották a tüntetések s az etniku
mok közötti incidensek. A pozsonyi magyar konzul jelentései szerint a hatóságok ma
gyarellenes propagandája által felbátorodott szlovák diákok agresszívan viselkedtek a 
magyarokkal szemben, több esetben letépték azok nyakából az azokban a napokban 
közkedvelt Bocskai-kendőt.30 Végül Esterházynak kellett közbelépnie, akinek sikerült 
megegyeznie a szlovák politikusokkal, hogy kölcsönösen nyugalomra intik az ifjúsá
got, s a hatóságok is mindent meg fognak tenni az erőszakos cselekmények megakadá
lyozása érdekében.

A komáromi tárgyalások október 13-i, eredmény nélküli befejezése nem a határre
vízió lehetőségének megszűnését, csupán a döntés elodázását jelentette. Ezzel mind a 
magyar, mind a szlovák fél tisztában volt, s mindkét kormány erőteljes diplomáciai 
offenzívába kezdett, hogy a számára kedvező határvonal elérésének támogatására a 
nagyhatalmakat (elsősorban Németországot) megnyerje. A komáromi tárgyalások be
fejezésével egy időben kezdett világossá válni a frissen megalakult, autonóm szlovák 
vezetés irányvonala is. A kommunista pártot s a baloldali szervezeteket betiltó és hatá
rozottan jobboldali, autoriter irányba forduló kormány -  miközben már megkezdte a 
déli területeken lévő gazdasági üzemek és hivatalok evakuálását -  adminisztratív intéz
kedésekkel, valamint erőteljes propagandával igyekezett elhitetni a lakossággal, hogy 
ura a helyzetnek, s képes megakadályozni a dél-szlovákiai területek elcsatolását. Ennek 
egyik elemeként október 12-én Kárpátalján és a délkelet-szlovákiai járásokban, októ
ber 14-én pedig Dél-Szlovákia többi magyar lakosságú részén hirdetett statáriumot, s 
fellépett az MNT tevékenysége ellen is. Ezzel egy időben a baloldali érzelmű, illetve a 
cseh nemzetiségű hivatalnokok helyére a Hlinka-féle Szlovák Néppárt tagjait ültették, 
és számos település (köztük Kassa és Pozsony) önkormányzatát a kormány feloszlatta, 
kormánybiztosokat nevezve ki a helyükre. Ezek az intézkedések azonban csak a fe
szültség további növekedését és a bizonytalanság érzésének fokozódását eredmé
nyezték.

*

A komáromi tárgyalások és az első bécsi döntés közötti időszakban -  noha a népsza- 
vazásos rendezés esélye egyre kisebb volt -  megélénkült a Szlovákia magyar, illetve 
szlovák nemzetiségű lakosságának megnyeréséért folytatott küzdelem is. A szlovák 
propaganda elsősorban a magyarországi és a szlovákiai szociális helyzet közötti kü
lönbséget, a feudális viszonyok magyarországi továbbélését, a földkérdés ottani megol
datlanságát igyekezett kihangsúlyozni. A nagyrőcei tanfelügyelőség által kibocsátott 
felhívás a csehszlovák demokrácia előnyeire igyekezett emlékeztetni a szlovákiai ma
gyar pedagógusokat, figyelmeztetve őket a magyarországi szegénységre, a munkanél-
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kiili támogatás és a megfelelő szociális segélyek hiányára.31 A Magyarországról a zöld
határon átcsempészett, illetve repülőről szétszórt röplapokon ennek viszont épp az el
lenkezőjét lehetett olvasni, miközben a magyar propaganda jól észlelhető különbséget 
tett a testvérekként aposztrofált szlovákok, illetve a megszállónak nevezett csehek kö
zött. A szlovák és a rutén katonákat a „cseh hadseregből” való dezertálásra szólították 
fel, a szlovákiai magyarokat pedig arra, hogy „pusztítsatok mindent, ami csehi” és 
„segítsetek a szlovák testvéreinknek a cseh zsarnokság lerázásában!”,32 A magyarorszá
gi röplapok nem szűkölködtek a később be nem váltott ígéretekben,33 s tulajdonképpen 
azokra az utólag jogosnak tűnő kétségekre igyekeztek választ adni, amelyek a szlováki
ai magyarok között a visszacsatolás kapcsán minden bizonnyal megfogalmazódtak. Hogy 
ilyen félelmek léteztek, azt egy október 5-én, Komáromban keltezett, de ismeretlen 
eredetű memorandum is alátámasztja. Ennek szerzői többek között azt kérik, hogy a 
felvidéki területek visszacsatolása után a megüresedő állásokat ne magyarországi tiszt
ségviselőkkel, hanem ottani magyarokkal töltsék be;34 méltányos áron történjék a cseh
szlovák pénz beváltása; a magyar állam vegye át a tanítókat és ne rövidítse meg illetmé
nyüket; az „eltévelyedett” szocialista és kommunista érzelmű magyarokat ne érje retor
zió; a munkanélkülieket pedig, munkanélküli segély hiányában, juttassák munkához.35

A bécsi döntést megelőző feszült hangulatú időszakban az Egyesült Magyar Pártnak 
nem csupán a magyar lakosság lecsendesítésére kellett az energiáját fordítania, de a 
párton belüli viszonyok is rendezést igényeltek. Gondot okozott, hogy a közelgő határ
módosítás kapcsán egyre többen kérték felvételüket a pártba, ami feszültséget keltett, 
és a régi tagság körében visszatetszést szült. Ennek hatására az EMP vezetése október 
utolsó napjaiban befagyasztotta az új tagok felvételét. A határrevízió realitása minden
esetre megteremtette azt, amire az EMP a korábbi években sikertelenül törekedett -  a 
szlovákiai magyar kisebbség szinte teljes egységét. Ennek jele volt, hogy a korábban az 
Esterházy-féle magyar pártot kíméletlenül támadó Agrárpárt és a Szociáldemokrata 
Párt magyar szakosztályai is bejelentették csatlakozásukat a Magyar Nemzeti Tanács
hoz. Sőt, így cselekedtek a szeptemberben még a Csehszlovák Köztársaság mellett ha
tározottan kiálló magyar kommunisták is. Az ő pálfordulásukhoz azonban a felfokozott 
hangulaton kívül nagymértékben hozzájárult az is, hogy Csehszlovákia Kommunista 
Pártjának (CSKP) a tevékenységét a szlovák autonómia kikiáltása után azonnal betil
tották. így a kommunista párt nagyszámú magyar szimpatizánsa számára Horthy Ma
gyarországával szemben már nem a masaryki Csehszlovákia, hanem Tiso fasizálódó 
Szlovákiája jelentette az alternatívát.

Eközben az események hatására az Egyesült Magyar Párton belül eddig rejtőzködő 
radikális, szélsőjobbos irányzat is egyre hangosabbá vált, s egy nemzetiszocialista elve
ket valló új magyar párt megalakításának híre is felröppent. A szlovákiai magyarok 
körében -  bár teljesen súlytalanul -  a szélsőjobboldali nézeteknek vitathatatlanul voltak 
támogatói. A csehszlovák fasiszta pártnak (Národná obec fasistická) Pozsony központ
tal külön magyar osztálya is működött, amelybe elsősorban a baloldalban csalódott 
munkások és kisiparosok léptek be. Az EMP-n belül pedig a magyarországi nyilaske
resztes pártnak voltak hívei, akik Érsekújváron, november első napjaiban (de még a 
magyar honvédség bevonulása előtt) Ersekújvári Magyar Nemzeti Gárda aláírással ter
jesztették röplapjaikat. A nacionalista és antiszemita szemléletű röplapokon elsősorban 
az EMP helyi vezetőit, Holota Jánost és Turchányi Imrét támadták, akiket a cseh és a 
zsidó érdekek kiszolgálójának neveztek.35 Mindazonáltal a szélsőséges vélemények to-
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váhhra is csak periferikusán jelentkeztek a szlovákiai magyarok között, s az Egységes 
Magyar Párton belüli szakadásnak nem volt valódi esélye.17

A hivatalos szlovák propaganda ellenére október második felében már nem csak a 
szlovákiai magyar lakosság, de a Dél-Szlovákiában élő szlovákok is kész tényként ke
zelték a határrevíziót. Ezt az érzést az is erősítette bennük, hogy a prágai belügyminisz
térium október 13-án kiadott körlevelében (a szudétanémet területek átadásának ta
pasztalatait is felhasználva) az állami hivatalok tudomására hozta a déli területek kiürí
tésének alapelveit.1* A körlevél az evakuálás előkészítésének azonnali megkezdésére 
szólította fel az érintetteket, hogy a kiürítést a szükséges időben minél gyorsabban 
végre lehessen majd hajtani. A valóság azonban ebben az esetben is megelőzte a hiva
talokat, hiszen a Dél-Szlovákiából érkező hírek már október első napjaiban egyes üze
mek és hivatalok költöztetéséről, az élelmiszerraktárak kiürítéséről szóltak. A nyitrai 
méntelep igazgatósága például, a prágai földművelésügyi minisztériumból érkezett uta
sítások értelmében, már október 3-án a lóállomány evakuációjának előkészítésére szó
lította fel a Komáromi járás méntelepeit,19 de hasonló utasítást kapott Prágából Dél- 
Szlovákia egyik legjelentősebb ipari üzeme, a füleki zománcgyár is.40 A Rimaszécs 
melletti cseh-szlovák kolóniáról már október első napjaiban, a már említett kacagópusztai 
fegyveres incidens után megkezdődött a legionárius-telcpcsek családjainak elköltözése, 
noha a Telepítési Hivatal „csupán” október 18-án adta ki a várhatóan elcsatolandó 
területek telepeseinek evakuálási tervét.41 A titkos tervezet a Dél-Szlovákiába települt 
kolonisták többségének evakuálását irányozta elő; elsősorban azonban a határvédelem
ben is exponált, a légionárius múlttal rendelkezők, valamint a cseh nemzetiségűek útra 
kelésével számolt, s minden számba jöhető kolónia esetében kijelölte azt a szlovákiai 
birtokot, ahová a telepeseket evakuálni fogják. Átmeneti szállásként elsősorban állami 
birtokokat, maradékbirtokokat és egyéb olyan nagybirtokokat jelöltek ki, amelyek a 
menekültek állatainak elhelyezésére megfelelő gazdasági épületekkel rendelkeztek, s 
közei voltak a vasúthoz. Hasonlóan gondolkodott a Hadügyminisztérium mellett mű
ködő Csehszlovák Légionáriusok Irodája is, amely október végén megkezdte a légioná
riusok evakuálásának előkészítését, valamint annak felmérését, hogyan lehetne vagyo
nukat is kimenteni a köztársaság számára várhatóan elvesző területekről.42

A képlékeny és feszültséggel teli helyzetet végül Németország és Olaszország no
vember 2-i döntőbíráskodása oldotta fel. A szlovákság keserű érzéssel fogadta a Bécs- 
ben meghúzott határokat. Tiso miniszterelnök a döntés utáni órákban a pozsonyi rádi
óban elhangzott beszédében az igazságtalanság érzésének kihangsúlyozása mellett azonban 
arra is kitért, hogy a szlovákok „az. idegen elemektől megtisztítva”, végre a maguk 
elképzelése szerint alakíthatják életüket.41 A magyar lakosság viszont kitörő örömmel 
vette tudomásul a többségükben magyarok által lakott területek visszacsatolását, s az 
előző napok lázas, de még titokban való készülődésének köszönhetően, a magyar tele
pülések nagy része már másnap ünnepelni kezdett. Egy kassai cseh szemtanú leírása 
szerint november 3-án reggel „az egész, város magyar színekbe öltözött, csupán az álla
mi hivatalok nem voltak fellobogózva. [...] Rákóczi emléktábláját a szó szoros értelmé
ben betemették a virágok. A Magyar Nemzeti Tanács, amely korábban nem volt megtűr
ve, megkezdte az. ügyintézést. A város különböző részein irodákat nyitott, ahol jelentkez
ni lehetett a magyar polgárőrségbe. Ennek tagjai fehér karszalagot viseltek, amelyen 
Kassa címere, a polgárőr neve és azonosítási száma volt. Később a kereszteződésekben 
magyar cserkészek jelentek meg, s önkényesen irányítani kezdték a közlekedést. A ma
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gyár lakosság nem tudott betelni a lelkesedéssel. Tüntetésekre azonban nem került sor, 
mivel a nyilvános helyek nyitva tartása csupán este nyolcig, az utcákon való kijárás 
pedig este kilencig volt engedélyezve. A cseh és szlovák lakosság között viszont gyakor
latilag pánik tört ki. Mindenki azonnal költözni akart és menteni a vagyonát. Az első 
napokban azonban nem volt elegendő jármű, autó és vasúti kocsi”.*4 A bécsi döntés 
ünneplése nem mindenütt zajlott békésen, hiszen a hatóságok számos helyen erőszakkal 
léptek fel az ünneplő tömeggel szemben. Ez történt például a Rimaszombat melletti 
Osgyán községben, ahol november 2-án este a katonák az utcára tóduló tömegbe lőttek, 
aminek következtében egy felnőtt férfi meghalt, egy fiatal lány pedig megsérült.45

A bécsi döntés kihirdetése és a magyar honvédség bevonulása közötti napok még 
számos feszültséget hordoztak magukban. A csehszlovák rendfenntartó erők ottlétük 
utolsó percéig igyekeztek megőrizni tekintélyüket: leszedették a házakra kirakott ma
gyar zászlókat, s a legtöbb helyen a bevonuló honvédek tiszteletére emelt díszkapukat 
is csak titokban lehetett elkészíteni.46 Számos településen konfliktusokat okozott a hi
vatalok és üzemek evakuációja is, miközben néhány településen valóságos kettőshata
lom alakult ki, hiszen még jelen voltak a csehszlovák hatóságok, de a közrend fenntar
tásában már a Magyar Nemzeti Tanács helyi szervei és az általuk létrehozott polgárőr
ségek is részt vállaltak. A polgárőrségek szerepe azért is volt fontos, mivel számos 
helyen meg tudták gátolni, hogy a kivonuló hatóságok magukkal vigyék a hivatalok 
berendezését vagy az élelmiszerraktárak készletét; más településeken azt akadályozták 
meg, hogy a helyi magyar lakosság szétrabolja a menekülő cseh telepesek visszahagyott 
ingatlanjait.

*

Összességében elmondható, hogy a kisebb helyi incidensek és lakossági túlkapások 
(elsősorban a telepesek elleni akciók) ellenére a csehszlovák hatóságok és a hadsereg 
korrekt viselkedésének, valamint a helyi magyar lakosság visszafogott, mértéktartó 
magatartásának köszönhetően a bécsi döntés által kijelölt területek 1938. november 5- 
e és 10-e közötti Magyarországhoz csatolása komplikációk nélkül, rendben zajlott le. A 
visszacsatolt területek lakossága -  a magyar honvédség bevonulását érthetően nehezen 
megélő szlovák nemzetiségű polgárok kivételével -  kitörő örömmel üdvözölte a koráb
ban csak titokban remélt pillanatot, amikor 20 év után ismét Magyarország állampolgá
rának vallhatta magát. Öröme őszinte volt és nem mások ellen irányult; megfelelt an
nak a felhívásnak, amelyet a bécsi döntés kihirdetése után a kassai Magyar Nemzeti 
Tanács megfogalmazott, s amelyben a méltóságteljes ünneplés mellett kérték a magyar 
lakosságot: „tartózkodjunk attól, hogy a bánkódok bánatát és keserűségét súlyosbítsuk 
és fokozzuk, ezt megköveteli tőlünk a magyar lelkűiét és emelkedett szellem s a csorbítat
lan magyar becsület. Úgy ünnepeljünk, hogy ellenfeleink menekülő tábora is kalapot 
emelhessen a magyar nemzet előtt. ”47

A több napig tartó mulatozás befejeztével a visszacsatolt területeken, ha nehezen is, 
de rendes kerékvágásba zökkent az élet. S noha a helyi lakosságnak a következő hóna
pokban rá kellett döbbennie, hogy a megnagyobbodott Magyarországon sem „fenékig 
tejföl az élet”, az anyaországhoz való visszatérés több generáció kitörölhetetlen, ám 
1945 után hosszú évtizedekre elhallgattatott élménye maradt.
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12 A mozgósítás fogadtatásával kapcsolatban lásd Hangéi László (szerk.): Mit élt át a Felvidék? Budapest, 
é. n.

11 SNA, KÚ BA, 254. doboz, 3057/1938. prez. Sozam osob konfinovanyeh u krajského súdu v Rimavskej 
Sobote.

14 1928-tól 1938-ig Csehszlovákia négy közigazgatási területi egységre -  tartományra -  oszlott: Csehor
szágra, Morvaországra és Sziléziára, Szlovákiára, valamint Kárpátaljára. A Szlovák Tartomány élén a 
Tartományi Hivatal elnöke állt. A tartományi rendszer bevezetésének oka elsősorban a kisebbségi 
német, illetve magyar lakosság majorizálásának a biztosítása volt, amelyet a megyék megléte idején 
nem lehetett biztosítani.

15 Popély Gyula: Erős várunk az. iskola. Bratislava, 2005, Madách-Posonium, 314. o.
Amikor 1938. augusztus 28-án Kamocsán tűzoltó ünnepséget szerveztek, a komáromi járási hivatal 
még arra is felhívta az ünnepséget ellenőrző szervek figyelmét, hogy ellenőrizzék: a népviseletbe 
öltözött lányok szoknyájának alsó szegélyén nincsenek-e magyar nemzeti színek. Státny okresny 
archív, Komárno (a továbbiakban: SOA Komárno), OÚ KN, 82. doboz, I I I 1/1938. prez.

’7 A bécsi döntés diplomáciai előzményeiről lásd Sallai: i. m.
IS SNA, KÚ BA, 255. doboz, 62139/1938. prez. és 62963/1938. prez.
1" SNA, KÚ BA, 255. doboz, 65647/1938. prez. Okres Samorín, demonstrácie obyvatel’stva za pripojenie 

k Mad’arsku.
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211 Az október 5-i komáromi hangulatról Esterházy Lujza naplója ad plasztikus képet. „Komárom piros- 
fehér-zöld zászlóerdő. A Szlovákiai Magyar Kultúr Egylet főtitkársága előtt álló Jókai-szobor piros- 
fehér-zölddel van bevonva. S a Szent András-templom hatalmas tornyairól messzire ellátszik a magyar 
trikolór. A kirakatokban Magyarország kormányzójának, miniszterelnökének és vezérkari főnökének a 
képei, virággal borítva. Az utcákon hömpölygő embersokaság, -  állandóan tüntető tömegekké verődik 
össze. Az. emberek már nem tudják kivárni a felszabadulást. Szavalókórusok harsogják mindenfelé: 
Vissza-vissza! Horthy-Horthy! Du-ce, Du-ce! Hit-ler, Hit-ler!” Esterházy Lujza: A huszadik esztendő. 
Budapest, 1942, Új élet, 53. o.

21 Bukovszky: i. m. 136. o.
22 A kacagópusztai esetről bővebben lásd Simon Attila: Síppal, dobbal, nagybőgővel -  avagy kísérlet a 

„Felvidék visszafoglalására” 1938. október 5-én. Fórum Társadalomtudományi Szemle, 2006. 4. sz. 
145-159. o.

23 Prágai Magyar Hírlap, 1938. október 9.
24 SNA, KÚ BÁ, 255. doboz, 65647/1938. prez. Okres Samorín, demonstrácie obyvatel’stva za pripojenie 

k Mad’arsku.
25 Kassai Újság, 1938. október 6.
26 Státní ústíední archív, Praha (a továbbiakban: SÚA Praha), PMV-AMV 225, 1212. doboz, 28442/ 

1938 prez. Stefánik -  zpráva o situaci na Zitném ostrove.
27 SÚA Praha, PMV-AMV 225, 1045. doboz, 64204/1938 prez. Udrzovanie verejného kl’udu a poriadku 

-  zvysené bezpecnostné opatrenia.
28 A komáromi tárgyalások idején kiadott felhívásában az MNT arra kérte a magyar lakosságot, hogy 

tartózkodjon az egyéni kezdeményezésektől, az egyes települések közrendjének fenntartása érdekében 
pedig alakítson polgárőrségeket. SOA Komárno, OÚ KN, 83. doboz, 1478/1938. prez.

27 SNA, KÚ BA, 255. doboz, 17551/1938. prez. A kassai Magyar Nemzeti Tanács az incidenssel kapcso
latban másnap kemény hangú nyilatkozatot bocsátott ki, amelynek szövege a katolikus egyház felelős
ségét is felveti. „A tegnap este történtekért elégtételt követelünk! És addig is, amíg a premontreiek 
templomában történt véres verekedésért az. egyházi kiengesztelés (expiatio ecclesiae) meg nem történik, 
egyetlen magyar katolikus hívő se lépje át a templom küszöbét! Fáj a lelkünk, hogy erre kell felszólíta
nunk testvéreinket, -  a felelősséget azonban isten és ember előtt azok viseljék, akik keresztény létükre 
féktelen magyar-gyűlöletük kinyilvánítására használták fel az örök Szeretet házát. ”

311 MOL, K 64, 79. cs., 65. t. Konzuli jelentés. 1938. október 15-16.
31 MOL, K 763 (Flachbart Ernő miniszteri tanácsos iratai), 16532. sz. mikrofilm, d. dosszié.
32 Cselekednünk kell nekünk is! -  röplap. A szerző személyes tulajdonában.
33 Az egyik ilyen röplap szerint az anyaországhoz visszatérő területeken „a magyarok földel adnak a 

szegénységnek! Élebniszerhozó vonataik már indulásra várnak! Minden állami alkalmazott a helyén 
marad, csak a cseheknek kell elkotródniuk! [...] A magyar pengő hússzor többet ér, mint a cseh 
korona!" -  Ne higgyetek a csehek hazugságainak! -  röplap. A szerző személyes tulajdonában.

34 Az a félelem -  amely később kétségkívül beigazolódott - , hogy a visszacsatolást követően majd 
„anyaországi jövevények” foglalják el a cseh és szlovák hivatalnokok helyét, már 1938 tavaszán 
felbukkant. Rimaszombatban például olyan hírek keringtek, miszerint Budapesten már készülnek azok 
a jegyzékek, amelyek a kassai trafikok és hivatalok iránt érdeklődők neveit tartalmazzák.

35 MOL, K 763, 16532. sz. mikrofilm, d. dosszié.
36 MOL, K 28, 18. cs. 1938-P-16240. sz.
37 A szlovákiai magyarok köreiben is felbukkanó nemzetiszocialista tendenciákat a visszacsatolt területek 

politikai fejlődése is igazolja. A Szlovákiában maradt magyar kisebbség köreiben pedig 1939 tavaszán 
történt egy -  sikertelen -  kísérlet a Nemzetiszocialista Magyar Párt nevű politikai alakulat megalakítá
sára.

38 SÚA Praha, PMV-AMV 225, 1045. doboz, 28550/1938. Jednání s Mad’arskem.
39 SOA Komárno, OÚ KN, 82. doboz, 1430/1938. prez.
4,1 Nem minden csehszlovák vállalat választotta a menekülést. A Bat’a cipőgyár (amelynek szinte vala

mennyi jelentősebb településen volt boltja) képviselői még a komáromi tárgyalások idején tárgyaláso
kat folytattak az MNT képviselőivel, majd Komáromban bejegyeztették a Cikta Cipőipari és Kereske
delmi Részvénytársaságot.

41 SNA, MH 950. doboz, i. sz. 14/38 táj.
42 Vojensky historicky archív, Praha (a továbbiakban: VHA Praha), fond Hlavny stáb (Vezérkar), 283. 

doboz. A szlovákiai légionárius kolóniák ingóságainak evakuálása.
43 Idézi Deák: Viedenská arbitráz... I. köt. 29. o.
44 SÚA Praha, PMV-AMV 225, 145. doboz, Obsazení Kosic Mad’ary, zpráva cetnického kapitána Sekvence.
45 SNA, KÚ Bratislava, 255. doboz, 1948/1938 prez.
46 Arról, hogy az egyes településeken mindez hogyan zajlott le, értékes információk találhatók Hangéi: i. 

m.; id. Mács József visszaemlékezése szerint a gömöri Bátka községben már a honvédek bevonulása
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előtt 2-3 nappal felállították a díszkaput, s az ide-oda vonuló csehszlovák katonák is az alatt közleked
tek. Lásd Mács József önéletrajza. Kézirat.

47 Kassai Újság, 1938. november 4.
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Rolontári Attila

A Szovjetunió és az első bécsi döntés

Az 1930-as évek második felére egyre inkább nyilvánvalóvá vált, hogy az első 
világháborút követően „Köztes-Európában” létrehozott kisállami térség nem tudja be
tölteni „történelmi hivatását”, nem jelent hatékony gátat Németország megerősödésé
vel és a Szovjetunióval szemben. Sőt, Moszkva és Berlin fokozódó külpolitikai aktivi
tása már a kortársak számára is sejtetni engedte: a térség hamarosan a két nagyhatalom 
vetélkedésének színtere lesz, az első világháború korábbi győztesei pedig nincsenek 
abban a helyzetben, hogy ezt megakadályozzák. Hitlernek a Mein Kampfoan lefekte
tett, a versailles-i békeszerződés revízióján jóval túlmutató, a keleti élettér megszerzé
sére irányuló elképzeléseivel szemben a szovjet külpolitika eleinte egy úgynevezett 
„kollektív biztonsági rendszer” vagy „keleti Locarno” létrehozásán fáradozott Német
ország, Lengyelország, a balti államok és Csehszlovákia részvételével, Franciaország 
garanciavállalásával. Az aláírók kötelezték volna magukat arra, hogy a Népszövetség 
alapokmánya értelmében segítséget nyújtanak egymásnak, ha bármelyiküket nem pro
vokált fegyveres támadás érné. Miután a szovjet kezdeményezést mind Berlinben, mind 
Varsóban elutasították, 1935 tavaszán a Szovjetunió kölcsönös segítségnyújtási szerző
déseket kötött Franciaországgal és Csehszlovákiával.1 Ezzel Moszkva közvetlenül is 
érdekeltté vált a közép-európai ügyekben, szerződéses viszonyba került a Magyaror
szág elszigetelésére törekvő kisantant egyik államával. Ráadásul ez az érdekeltség olyan 
területeket is érintett (Felvidék, Kárpátalja), melyek Trianon előtt a Magyar Korona 
részét képezték, ahol jelentős létszámú magyar kisebbség élt, és amelyekkel kapcsolat
ban Magyarország soha nem adta fel a reményt, hogy egy eljövendő rendezés során 
legalább egy részüket visszaszerezheti. A körvonalazódó szovjet-csehszlovák együtt
működés úgy tűnt, veszélyezteti a magyar törekvéseket. Ebből az alapállásból a ma
gyar-csehszlovák és a szovjet-csehszlovák reláció történései egyúttal a magyar-szovjet 
viszony jellegét is befolyásolták.

*

Az Anschlusst követően Prágára nehezedő, növekvő német nyomás Csehszlovákiát 
az európai politikai történések centrumába helyezte. Makszim Litvinov külügyi nép
biztos már a német csapatok ausztriai bevonulása után két nappal a moszkvai magyar 
követtel, Jungerth-Arnóthy Mihállyal folytatott beszélgetésében Csehszlovákia sorsáért 
aggódott.2 A két diplomata most is -  akárcsak korábbi találkozóik során — „elbeszélt 
egymás mellett”: Litvinov a német terjeszkedés veszélyét hangsúlyozta a térség kis 
államaira, köztük Magyarországra nézve, míg Jungerth a csehszlovák-magyar viszony
latban fennálló megoldatlan kérdésekre hívta fel a figyelmet, melyek akadályozzák az 
átfogó rendezést a Duna völgyében. Magyarország -  amint az Jungerth jelentéseiből 
kiderül -  egyetlen vonatkozásban értékelődött fel a Szovjetunió számára: Moszkva 
hangsúlyozta érdekeltségét Magyarország függetlenségének megőrzésében.2
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Litvinov március 17-én kifejezte a Szovjetunió készségét, hogy továbbra is részt 
vesz a kollektív biztonsági rendszer fenntartásában, egyúttal egy nemzetközi konferen
cia összehívását szorgalmazta, ahol az agresszió megfékezésének lehetőségeit vitatnák 
meg.4 A népbiztos kitért azonban a beszélgetés elől, amikor Jungerth a konkrét szovjet 
elképzelések iránt érdeklődött: magába foglal-e ez a javaslat valamiféle átfogó rende
zést, avagy a békeszerződések még meglévő igazságtalanságainak konzerválását szol
gálná a status quo megőrzésének örve alatt. Jungerth kérdései megválaszolatlanok ma
radtak. Mindenekelőtt -  mondta Litvinov -  „a németek további expanziójának kellene 
gátat vetni. [... ] Később azután esetleg lehetne szó arról is, hogy a kollaboráló államok 
békés úton bizonyos változtatásokat eszközölnének.”5 Nyilvánvaló, hogy az ilyen hozzá
állás nem képezhette alapját egy esetleges csehszlovák-magyar közeledésnek.

A szovjet diplomácia továbbra is érzéketlen maradt Magyarországnak a trianoni 
békediktátumból fakadó sajátos problémái iránt. Azok a magyar próbálkozások, ame
lyek megpróbálták ellenkező irányban befolyásolni a Szovjetuniót, 1938 folyamán ered
ménytelenek maradtak. Kánya Kálmán külügyminiszter Viktor Plotnyikovval, a Szov
jetunió ideiglenes budapesti ügyvivőjével folytatott beszélgetésében az utódállamokba 
került magyar kisebbség kapcsán a balti országokkal példálózott. „Ha Észtország és 
Litvánia, ahol az őslakosság lélekszámú lényegesen kisebb, mint a magyaroké a szom
szédos államokban, annakidején jogot kaptak az. önálló létezésre, akkor Magyarország 
érdeklődése is teljesen jogos határon túli testvérei iránt.” Magyarország -  folytatta 
Kánya-Németországon kívül eddig sehol nem talált megértésre (Olaszországról látha
tóan a magyar külügyminiszter „megfeledkezett”), ma már azonban más országokban, 
például Angliában is felismerik a helyzet tarthatatlanságát.6 Moszkva Csehszlovákia 
melletti, a magyar érdekeket és kívánságokat negligáló kiállásával szemben Jungerth 
épp a Szovjetunió nemzetiségi alapokon nyugvó állami berendezkedésével kívánt ér
velni. Egy-másfél milliós népek szövetséges tagállamokat alkotnak a Szovjetunión be
lül, néhány tíz- vagy százezres nemzeti kisebbségek autonóm területtel rendelkeznek, 
ugyanakkor a szovjet diplomácia vitatja a Csehszlovákiában élő 3,5 millió német, 2 
millió szlovák, 1 millió magyar lakos autonómia iránti igényének jogosságát. Elsősor
ban -  véli Jungerth -  Londonban és Párizsban lehetne ezzel érvelni Moszkva intrikáival 
szemben.7

A csehszlovák kérdéssel kapcsolatos szovjet magatartás iránti magyar érdeklődést 
mutatja, hogy az április elején hazautazó moszkvai magyar követ nem csupán hivatali 
elöljárójának. Kánya külügyminiszternek referált az ügyben, de fogadta őt Werth Hen
rik vezérkari főnök, Darányi Kálmán miniszterelnök, sőt maga Horthy Miklós kor
mányzó is. Jungerth részletesen kifejtette koncepcióját a sztálini külpolitika alapelvei
ről. Ennek központi eleme volt, hogy a kollektív biztonság, az agresszor megfékezésé
nek legfőbb szószólója, Litvinov külügyi népbiztos és az egész külügyi apparátus csak 
egy „redukált” részét képezi a főtitkár külpolitikai elgondolásainak. Feladatuk abban 
áll, hogy megakadályozzák a polgári hatalmak között a megegyezést, a köztük lévő 
ellentéteket lehetőleg a háborús konfliktusig mélyítsék. Ez megérlelné a helyzetet a 
forradalomra, a proletariátus hatalomátvételére. Ebből adódóan -  Jungerth szerint -  a 
Szovjetunió nem fog segítségére sietni Csehszlovákiának. Amennyiben Franciaország 
mégis eleget tenne szerződéses kötelezettségének, akkor korlátozott, a Vörös Hadsereg 
állományától elkülönített erőkkel (elsősorban repülő alakulatokkal) esetleg belépnek a 
konfliktusba, nem fognak siettetni azonban egy német-szovjet összeütközést.8 A moszk
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vai magyar követ álláspontja a következő hetekben némileg módosult. 1938 júniusában 
már úgy látta, hogy egy Csehszlovákia elleni német támadás esetén a Szovjetunió min
denképpen be fog avatkozni, ráadásul tevékenysége nem pusztán légi úton történő se
gítségnyújtásra korlátozódna, hanem számolni kellene szárazföldi alakulatok bevetésé
vel is. Utóbbi módozatairól Jungerth egy 1938. június 15-én kelt jelentésében a követ
kezőket írta: az áttörés román területen keresztül történne, formális román tiltakozás és 
esetleg némi katonai látszat-ellenállás mellett. A magyar követnek információi voltak 
szovjet szárazföldi alakulatok összevonásáról Vinnyica térségében. Amennyiben ezek 
helytállóak -  írta - , akkor a szovjet csapatok a magyar határ közelében érnék el Cseh
szlovákiát, így ha Magyarország részt venne a konfliktusban, a szovjetek az ő határait 
sem „respektálnák”.1’

Magyarországot a csehszlovák válság kezdeti szakaszában a szovjet sajtó másként 
kezelte, mint Németországot és Lengyelországot. Ezt Jungerth nem utolsósorban saját 
érdemének, Litvinovval folytatott megbeszéléseinek tudta be. Az első, Magyarországot 
nyíltan támadó cikk 1938. július 3-án jelent meg az Izvesztyija ban Magyar miniszter-  
a fasiszta agresszorok védelmezője címmel. Az apropót Kánya külügyminiszter előző 
nap elmondott parlamenti beszéde jelentette. A szerző rossz néven vette a magyar dip
lomácia irányítójától azt a kijelentést, miszerint a magyar-kisantant ellentétek csak 
akkor számolhatók fel, ha az utódállamok betartják a magyar kisebbség helyzetének 
javítására tett ígéreteiket, továbbá közelednek a Bcrlin-Róma tengelyhez. A cikkíró 
szerint Kánya különösen élesen nyilatkozott Csehszlovákiáról és előre kétségét fejezte 
ki, hogy a magyar követelések ebben a vonatkozásban teljesülnek.1" Jungerth már más
nap, július 4-én felkereste Grigorij Vajnsteint, a 2. Nyugati Osztály" vezetőjét. Kette
jük között kisebb polémia bontakozott ki a szovjet sajtó által Kányának tulajdonított 
megjegyzések kapcsán. Jungerth tiltakozott a beszéd rosszindulatú beállítása miatt. A 
beszélgetésről készült magyar és szovjet feljegyzésekben a tartalmi elemek nagyjából 
megegyeznek; eltérés annyiban mutatkozik, hogy mind Jungerth, mind Vajnstein úgy 
érezte, ő került ki győztesen a vitából, neki sikerült érveivel a sarokba szorítania ellen
felét. Vajnstein, akinek mondanivalója oda konkludált, hogy egy fenyegetett kis ország 
külügyminiszterétől felettébb furcsa egy másik fenyegetett állam jogos védelmi intéz
kedéseinek bírálata, politikai naplójában úgy fogalmazott: replikái zavarba hozták 
Jungerthet.12 A moszkvai magyar követ ugyanakkor aláhúzta, Magyarország felől nem 
fenyegeti veszély Csehszlovákia biztonságát, a csehszlovák védelmi intézkedések ezért 
az ottani magyar kisebbség gazdasági, szociális tönkretételét szolgálják. Majd az iránt 
érdeklődött Vajnsteinnél, hogy van-e a Szovjetuniónak olyan koncepciója, amely job
ban biztosítja Magyarország állami függetlenségét, mint a német-olasz barátság. A 
kérdés -  a „kollektív biztonságról” hangoztatott néhány általános frázistól eltekintve -  
megválaszolatlan maradt. Jelentésének végén Jungerth a beszélgetésből azt a következ
tetést vonja le, hogy „annak a kivételes bánásmódnak, amellyel a szovjet sajtó eddig 
minket kezelt, most hamarosan vége lesz."u

Hogy a Jungerth által érzékelt kíméletnek mi volt a pontos oka, azt a rendelkezésre 
álló töredékes forrásanyagból nem sikerült megállapítani. A kérdéses napokban a moszk
vai magyar követ találkozott csehszlovák kollégájával, Zdenek Fierlingerrel. A köztük 
lefolyt beszélgetés -  amely során Fierlinger ajánlata tulajdonképpen nem ment túl a 
kisebbségi kérdés rendezésén -  Jungerthben azt a benyomást keltette, hogy a Litvinovval 
szoros kapcsolatban álló diplomata a külügyi népbiztos tanácsára keresi vele az érintke
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zést.14 A kontaktusnak diplomáciai berkekben hamar híre ment. Június 18-án Friedrich 
von Schulenburg moszkvai német követ már az iránt érdeklődött, igaz-e, hogy Litvinov 
Magyarországnak Jungerthen keresztül „pozitív javaslatot” tett a Duna-völgyi kérdés 
rendezésére. Magyar kollégája megnyugtatta, hogy szó sincs ilyesmiről.15

Jungerth -  diplomáciai tevékenységéről 1945-ben készített feljegyzéseiben -  erőtel
jesen hangsúlyozta saját moszkvai aktivitását. 1938 folyamán több beszélgetést folyta
tott Litvinovval és más szovjet diplomatákkal, amelyek során a közép-európai orszá
gok együttműködésével kapcsolatos elképzeléseit fejtette ki. Koncepciója az 1936-1937 
folyamán (több politikai beszélgetésben) előadottakhoz képest igazán új elemet nem 
tartalmazott. Elgondolásának kiindulópontjául Magyarország és a kisantant megegye
zése szolgált. A német expanzió megakadályozásában érdekelt Szovjetuniónak és a 
nyugati hatalmaknak nyomást kell gyakorolniuk a kisantantra. Ily módon -  vélte 
Jungerth -  a Magyarországnak teendő kisebb területi engedményekkel egy olyan blokk 
jönne létre Közép-Európában, amely ellen tudna állni a német törekvéseknek. Litvinov 
-  Jungerth elmondása szerint -  nem csak nagy érdeklődéssel hallgatta a koncepciót, de 
egyet is értett vele. Centrális fekvése révén éppen Budapestet tartotta alkalmasnak arra, 
hogy egy ilyen „közép-európai hatalmi csoport” központja legyen.15 Litvinov azonban 
elzárkózott attól, hogy a Szovjetunió kezdeményező szerepet vállaljon ebben a kérdés
ben. Jungerth még hozzátette, hogy akciójára Kánya külügyminiszter tudtával és he
lyeslésével került sor.17

A szovjet dokumentumok szerint Moszkva korántsem tanúsított olyan mértékű fo
gadókészséget Jungerth elgondolásai iránt, mint amit a magyar követ feljegyzései su
gallnak. A budapesti szovjet követségről érkező jelentések szerint Magyarország egyér
telműen elkötelezte magát Németország mellett. Plotnyikov ezt a folyamatot visszafor
díthatatlannak tartotta, szerinte ezen még Bethlen István volt miniszterelnök kormány
ra, illetve kormányba kerülése sem tudna segíteni.18 Már csak ezért sem valószínű, 
hogy a Szovjetunió a legcsekélyebb mértékben is Magyarországra kívánt volna építeni 
közép-európai politikájában. Azt természetesen Moszkvában nem vették volna rossz 
néven, ha Magyarország a lehető minimumra mérsékeli és a német akcióktól elválasztja 
a Csehszlovákiával szemben támasztott követeléseit. A „demokratikus Csehszlovákia -  
feudális Magyarország” dichotómiájában gondolkodó szovjet politikusoktól távol állt a 
magyar igények bármilyen formában történő támogatása.

A Jungerth által prognosztizált „hangváltás” nagyon hamar bekövetkezett a szovjet 
sajtóban. Kánya Kálmán magyar külügyminiszter római tárgyalásai kapcsán az Izvesz
tyija már egyenesen arról cikkezett, hogy Közép-Európában a háború és béke kulcsa 
Magyarország kezében van. Éppen a magyar revíziós törekvések jelentik azt a vízvá
lasztót, amely mentén meg lehet bontani a béke fenntartásában érdekelt államok egysé
gét, át lehet őket csábítani az agresszió táborába. A napilap római tudósítója itt egyér
telműen Jugoszláviára és Romániára gondolt, mint olyan államokra, melyeket csak a 
magyar területi követelések tartanak vissza a német-olasz blokkhoz való csatlakozás
tól. Előbbi vonatkozásában -  olvasható a tudósításban -  Róma nyomására Magyaror
szág beleegyezett a revíziós törekvések legalább ideiglenes feladásába. Lényegesen ne
hezebb feladat lesz azonban a Romániához fűződő viszony rendezése. A folyamat vé
gül Csehszlovákia teljes izolációjához, végső soron feldarabolásához vezethet. A ma
gyar-olasz tárgyalások tehát komoly fenyegetést jelentenek Európa békéjére. ,Annak 
függvényében, hogy a magyar miniszterek milyen messze mennek el azon az, úton, amelyre
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a fasiszta Itália vezetői olyan erőteljesen és határozottan taszítják őket, közeledhet, 
vagy távolodhat az európai háború időpontja.”19 E sajátos gondolatmenet szerint tehát 
a magyar revíziós törekvések feladása Jugoszlávia és Románia irányában sietteti, míg 
fenntartásuk távolíthatja a háború kitörésének pillanatát.

1938 szeptemberében az Izvesztyijában két olyan cikk jelent meg, amelyek rendkí
vül negatív fényben ábrázolták a magyar törekvéseket, Magyarországnak a térségben 
játszott jelenlegi és múltbéli szerepét, a magyar „feudális elnyomást”. Az éles hangvé
telű írások szerzője egy bizonyos A. Szmirnov volt. A magyar történelemmel és az. 
akkori politikai eseményekkel kapcsolatos -  bár helyenként kétségtelenül egyoldalú -  
ismeretei alapján joggal feltételezhetjük, hogy az illető vagy a Külügyi Népbiztosságon 
dolgozott, vagy közvetlenül onnan kapott információkat cikke megírásához.20 A szep
tember 14-i számban megjelent cikk címe: A magyar labda. Központi mondanivalója, 
hogy a magyar külpolitika letért az óvatos bethleni irányvonalról („Mindent Olaszor
szággal és semmit Németország ellen!”), de még a gömbösi pályán sem tudott megma
radni, a Berlin-Róma tengely két végpontja között egyensúlyozva. Ehelyett egyre erő
södik a Magyarországra nehezedő német nyomás, fokozódik a német ügynökök tevé
kenysége. Szmirnov a magyar történelem lényegi elemét az. idegen érdekek kiszolgálá
sában és a magyar nép, valamint a nemzetiségek elnyomásában vélte felfedezni. „Ez a 
királyság története során a kora középkortól Trianonig sok istent szolgált. A magyar 
feudális osztály kiszolgálta a lengyel királyokat [sic! -  K. A.], a török szultánokat, a 
Szent Római Birodalom császárait, az. osztrák Habsburgokat, sőt a cseh királyokat és az 
augsburgi Fugger-bankházat is. Kései utódai pedig Hitlert és Mussolinit szolgálják. ”21 
A magyar feudális uralkodó osztály csak külső segítséggel és egyre fokozódó elnyo
mással tudja hatalmát fenntartani. Ez a némi gúnnyal vegyített indulatos hangnem érez
hető A magyar reviz.ioniz.mus álmai és valósága című cikkből is. Horthy szeptemberi 
németországi útjával kapcsolatban a következőket olvashatjuk: „Egy büszke magyar 
mágnásnak szenvedélyes vadásznak kell lennie. De ha Szent István királyságának kor
mányzója hirtelen elnapolja az általa megnyitott vadászszezont a gödöllői állami birto
kon, és a távoli Kelet-Porosz.országba, Romintenbe siet »vadászatra« Göringhez, akkor 
a »zsákmány« kétségkívül igen figyelemreméltó lehet. ”22 A magyar fasizmus igényt tart 
Szlovákiára és Kárpátalja egy részére. Ehelyett azonban maga fog áldozatul esni a 
német kolonizációs törekvéseknek. Szmirnov a magyarországi német kisebbséget a Drang 
nach Osten egyik fő eszközének tekinti, és nem mulasztja el megjegyezni, hogy magát 
Budapestet is német települések gyűrűje veszi körül. „ A magyar nép tömegei az uralko
dó körök Berlin által megrendelt kardcsörtetését látva még inkább ökölbe szorítják 
kezüket az elviselhetetlen földesúri-fasiszta elnyomással szemben. ” A magyar miniszte
rek útja Hitlertől hazafelé „a mai Ostmark (Ausztria) területén keresztül vezetett a jö 
vendő német Pannóniába (Magyarország).”22 A szovjet külpolitika tehát egyszerre ke
zelte Magyarországot Berlin vazallusaként és a keleti irányú német expanzió áldo
zataként.

*

Az 1938 szeptemberében kiéleződő válság egyik kulcskérdése volt, hogy a Cseh
szlovákiával kölcsönös segítségnyújtási megállapodást aláíró Franciaország, illetve Szov
jetunió, eleget tesznek-e a szerződésben vállalt kötelezettségüknek. Az érintettek köl
csönös bizalmatlansággal szemlélték egymás lépéseit, hiszen önmagában egyik fél sem
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rendelkezett megnyugtató erőfölénnyel Németországgal szemben. A szovjet és ennek 
nyomán a kelet-európai országok történetírásában az 1990-es évekig evidenciaként ke
zelték, hogy a Szovjetunió mindenképpen Csehszlovákia segítségére kívánt sietni, akár 
a francia támogatás elmaradása esetén is, — a müncheni nagyhatalmi alku és annak 
csehszlovák részről történt elfogadása azonban megakadályozta ebben. Az utóbbi évek
ben azonban az orosz történetírásban árnyaltabb megközelítési módokkal is találkozha
tunk. Ezek szerint nem csak a Szovjetuniónak volt alapja gyanakvással szemlélni a 
Hitlerrel való megegyezés lehetőségeit kereső angol és francia politikusokat, hanem 
Párizsban sem lehettek maradéktalanul biztosak afelől, hogy Moszkva egy francia- 
csehszlovák-német katonai összeütközés esetén valóban hajlandó-e, tud-e fegyveres 
segítséget nyújtani.24 Egyrészt a hadseregben lezajlott tisztogatások erősen kétes értékű 
szövetségessé tették a Szovjetuniót. Másrészt nyugati diplomaták számára is érzékelhe
tő volt azon ellentmondás, amely a kollektív biztonság litvinovi koncepciója és a kapi
talista környezet Sztálin által hangoztatott homogén, ellenséges közegként való felfo
gása között feszült. A két irányvonal esetleges konfliktusa esetén nem volt kérdés, hogy 
melyik kerülne ki győztesen. Ezt az 1939-es események később világosan megmutat
ták.

1938 februárjában a Pravda közölte Sztálin Válasz Ivanov elvtársnak című írását. A 
cikkben a főtitkár a Szovjetuniót kívül helyezte az európai „kollektív biztonság” rend
szerén, olyan államként mutatva be, amely minden pillanatban ki van téve a kapitalista 
államok intervenciójának. A fenyegető veszély véglegesen csak a szocializmus világ
méretű győzelmével szűnik meg, de elengedhetetlen, hogy a munkások legalább né
hány országban magukhoz ragadják a hatalmat, illetve egy háborús konfliktus esetén a 
Szovjetuniót támogassák saját burzsoáziájukkal szemben. Ezen feladatok megoldása 
érdekében a Szovjetunió és a többi ország munkásságának közös erőfeszítéseket kell 
tennie. „Magam is az.t szeretném, ha [...] nem volnának a földön olyan kellemetlen 
dolgok, mint kapitalista környezet, háborús veszély [...]. De sajnos ezek a kellemetlen 
dolgok továbbra is léteznek.”25 A sztálini válaszban megfogalmazott gondolatok min
den bizonnyal Párizsban és Londonban nem növelték túlzottan a Szovjetunió iránti 
bizalmat. Robert Coulondre, Franciaország moszkvai nagykövete a cikk tartalmából 
azt a következtetést vonta le, hogy a főtitkár előkészíti a talajt a Szovjetunió távoltartá
sához egy esetleges európai konfliktustól.26 1938 őszére mindkét oldalon felerősödtek 
azok a politikai erők, amelyek szerettek volna megszabadulni a kölcsönös segítségnyúj
tási kötelezettség ódiumától. Neville Chamberlain brit miniszterelnök és Edward Halifax 
külügyminiszter ebben készséggel siettek a franciák segítségére, és tolták őket a Hitler
rel való egyezkedés irányába.27

A francia-szovjet érintkezés egyre inkább a „süketek párbeszédére” kezdett hason
lítani. Egyik fél sem volt hajlandó teljes mértékben felfedni kártyáit. Ebből a szem
pontból kétségtelenül a Szovjetunió volt előnyösebb helyzetben. A franciák sorozatos 
érdeklődésére: mit tesznek a szovjetek, amennyiben Németország megtámadja Cseh
szlovákiát, a sztereotip válasz az volt, hogy a szovjeteknek több joga van ezt kérdezni, 
hiszen a francia segítségnyújtás előfeltétele a szovjet szerepvállalásnak.21* Ezen túlme
nően azokat a nehézségeket hangsúlyozták, melyek a csehszlovák-szovjet közös határ 
hiányából fakadtak, a franciák feladatává téve: ha akarják, érjék el, hogy Lengyelor
szág vagy Románia átengedje területén a szovjet csapatokat.29 Szovjet részről a népszö
vetségi mechanizmus beindítását javasolták. Amennyiben a Népszövetség agresszornak
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bélyegezné Németországot -  vélte Litvinov -  az minden bizonnyal Románia magatar
tására is hatással lesz. Ezt a lehetőséget egyébként a „másik oldalon” is figyelembe 
vették. A magyar kormány többek között azzal indokolta a Csehszlovákiával szembeni 
óvatosságát Berlinben, hogy nem akarják a románokat a szovjetek karjaiba kergetni, 
mert „semmi kedvünk sem volna a magyar alföldön román és szovjet-orosz, csapatokat 
üdvözölni" ,30

A franciák meglehetős bizalmatlansággal fogadták a szovjet felvetést, ők konkrét 
katonai elképzeléseket kívántak hallani. Coulondre szerint a szovjetek alibit keresnek, a 
Népszövetség háta mögé kívánnak bújni, holott a Népszövetség eddig minden nemzet
közi konfliktusban csődöt mondott.11 1938. szeptember 23-án, mikor egy pillanatra 
úgy tűnt, Hitler újabb követelései miatt az angol-francia-német megbeszélések meg
szakadnak, Genfben angol diplomaták találkoztak Litvinovval, és érdeklődtek az eset
leges szovjet segítség konkrétumai iránt. Litvinov nem kevés sértődöttséggel vetette a 
szemükre: „eddig figyelmen kívül hagyva, hogy Európa sorsa, vagy talán több is a tét, 
minket teljesen mellőzlek, most pedig úgy akarnak választ tőlünk, hogy nem adnak 
semmiféle információt:' Majd hozzátette: a szovjet hadsereg sem fog azelőtt megmoz
dulni, hogy Genfben határozatot fogadnának el a kérdésben. „Mi semmiképpen nem 
fogunk korábban fellépni, mint Franciaország, különösen mindazok után, ami az utób
bi napokban történt. ”12 Vlagyimir Patyomkin külügyi népbiztos-helyettes nem alapta
lanul élt a gyanúperrel, miszerint a franciák a kérdéseikre szívesen hallanának olyan 
értelmű választ Moszkvából, amelyre hivatkozva elállhatnak a kölcsönös segítségnyúj
tási kötelezettségtől.13 A Genfben tartózkodó Litvinov már szeptember 15-én a Kül
ügyi Népbiztosságra küldött táviratában a következőt írta. „Immár semmi kétség sem 
férhet ahhoz, hogy Csehszlovákiát elárulják. A kérdés csupán az, belenyugszik-e ebbe 
maga Csehsz.lovákia. ”34 A „mundér becsülete védelmében” szeptember 21 -én Kliment 
Vorosilov honvédelmi népbiztos még elrendelte, hogy a Kijevi Különleges Katonai 
Körzetben a vinnyicai hadseregcsoport parancsnoksága, három lövészezred, egy 
lovashadtest harckocsizó dandárokkal, bombázó- és vadászrepülőgép-ezredekkcl meg
erősítve tartson hadgyakorlatot a katonai körzet területén. A gyakorlat célja az állo
mány feltöltése, tartalékosok behívása, felszerelése, az alakulatoknak az összevonási 
körzetekbe történő előrevonása volt.35 Az erődemonstrációnak azonban semmiféle ha
tása nem volt az eseményekre.

*

Érdemes megvizsgálni a Csehszlovák Kommunista Párt magatartását is. Nyilvánva
lóan a Komintern vezetésével egyeztetve, és annak utasítására a párt olyan felhívásokat, 
röplapokat terjesztett a lakosság körében, melyek szerint a Szovjetunió minden körül
mények között támogatja Csehszlovákiát, ha az ellenállást fejt ki. ,,Mindenkinek, min
denkinek, mindenkinek mondjátok meg: »Legyetek határozottak! Védjétek saját földete
ket! A Szovjetunió ingadozás nélkül velünk van!«. ” „A Szovjetunió azonnal és minden 
körülmények között fellép, ha Csehszlovákia eltökélten védekezik és a Szovjetunióhoz 
fordul segítségért. ” ,A Vörös Hadsereg várja, mikor hívjuk segítségül/ ”36 A jelszavak, 
felhívások nem egyeztek teljes mértékben a diplomáciai úton Prága tudomására hozott 
hivatalos megnyilatkozásokkal. Utóbbiakban szó sem volt a Szovjetunió feltétel nélkü
li segítségéről. Szeptember 20-án Eduard Benes csehszlovák köztársasági elnök két 
kérdésére érkezett igenlő válasz Moszkvából. 1. Segít-e a Szovjetunió, ha Franciaor
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szág is segítséget nyújt Csehszlovákiának? 2. Ha Benes a Népszövetséghez fordul, szá- 
míthat-e a Szovjetunió támogatására a 16. és 17. cikkely életbe léptetése ügyében?37

Jelen ismereteink alapján az ellentmondás pontos okát nem tudjuk megmagyarázni. 
Jungerth 1938. szeptember 26-án kelt jelentésében a várható szovjet magatartást ele
mezve már felvázolta annak lehetőségét, hogy amennyiben ,Anglia és Franciaország a 
békés megoldás mellett foglalnak állást”, úgy a Szovjetunió is visszavonul, a Kreml a 
Kominternnek fogja átengedni a terepet. A Komintern fő feladata Csehszlovákiában a 
nemzeti-népi ellenállás megszervezése a függetlenség védelmének jelszavával, a nyu
gati országokban pedig baloldali megmozdulások útján nyomásgyakorlás az ottani kor
mányokra a Csehszlovákiával kapcsolatos politikai irányvonaluk megváltoztatása érde
kében.3S

München tehát sok egyéb összetevő mellett egyszerre volt oka és következménye a 
szovjet külpolitika változásainak. A Szovjetuniót a csehszlovák válság „rendezésénél” 
egyrészt kizárták az „európai hatalmi koncertből”, másrészt maga is a kívülálló pozíci
ójának megőrzésére törekedett. A teljes kép felrajzolásához egyelőre hiányzik egy na
gyon fontos szál: semmit nem tudunk Sztálin szerepéről a kérdéses napokban; a Sztá- 
lin-Litvinov közötti információáramlás dokumentumait, amelyek hozzásegíthetnének 
minket a szovjet magatartás jobb megértéséhez, talán az Orosz Föderáció Elnöki Le
véltárában őrzik.

Ami a Csehszlovákiával szemben támasztott magyar követelésekkel kapcsolatos szov
jet álláspontot illeti, arról a kétoldalú diplomáciai megbeszélésekből meglehetősen ke
vés derül ki. Litvinov külügyi népbiztos 1938. október 8-án Fierlinger csehszlovák 
követ előtt a rosszallását fejezte ki, hogy Prága engedékenységet tanúsít nemcsak Len
gyelország, de még a gyenge Magyarország irányában is, melyekkel szemben a cseh
szlovák hadseregnek lenne keresnivalója. „Érthetetlen -  mondta Litvinov —, hogy 
Magyarország miért engedheti meg magának, hogy ultimátumot intézzen Csehszlováki
ához, Lengyelország pedig saját belátása szerint foglaljon el területeket. ”v>

A müncheni döntés után Jungerth elsősorban Patyomkin külügyi népbiztos-helyet
tessel érintkezett, és tájékoztatta őt a fejleményekről. Október 2-án a Moszkvába vissza
térő magyar követ tolmácsolta a hivatalos magyar álláspontot, miszerint Magyarország 
nem tűrhet el diszkriminációt, és követeli Csehszlovákiától mintegy másfél millió ma
gyar lakos átadását, az általuk lakott területtel együtt. Magyarország -  tette hozzá Jungerth 
-  előbb-utóbb Romániával és Jugoszláviával szemben is hasonló követeléssel fog fel
lépni.40 Október 17-én Jungerth már a komáromi kétoldalú tárgyalások megszakadásá
ról informálta Patyomkint. A szovjet diplomata itt is lényegében érdemi észrevétel 
nélkül hallgatta végig a magyar követ fejtegetéseit. Időnként rákérdezett a magyar 
követelések pontos részleteire, érdekelte, hogy milyen alapon követel Magyarország 
népszavazást Szlovákia és a Ruténföld egész területére. Jungerth itt a magyar Alfölddel 
meglévő természetes gazdasági kapcsolatokra utalt, melyek miatt az említett területek 
várhatóan a Magyarországhoz tartozást részesítik előnyben.41 Jungerth jelentésében egy
részt arról számolt be, hogy Patyomkin megértéssel viszonyult az általa elmondottak
hoz (különösen az 1910-es népszámlálási adatok alapulvételéhez), másrészt feljegyezte 
a népbiztos-helyettes azon kijelentését, miszerint ők a müncheni egyezményt igazságta
lannak és jogtalannak tartják, ezért minden olyan fejleményt helytelenítenek, amely 
ezzel áll összefüggésben.42 Molotov -  már az első bécsi döntés után -  az októberi forra
dalom évfordulójának előestéjén, a moszkvai Nagyszínházban tartott beszédében is
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mindössze egy rövid mondatot szentelt Magyarországnak. Miután hosszasan ecsetelte, 
hogy a négy nyugati imperialista hatalom hogyan győzte le a csehszlovák kormányt, 
utalt arra, hogy Lengyelország szintén kivette a részét a zsákmányból, továbbá „mohón 
leharapta a maga jókora falatját Magyarország is":''

1938. október 18-án, Párizsban, Georges Bonnet francia külügyminiszter aziránt 
érdeklődött Jakov Szuricnál, a Szovjetunió párizsi nagyköveténél, hogy Moszkva mi
képpen viszonyul a Csehszlovákiával szemben támasztott magyar és lengyel követelé
sekhez. Konkrétan a közös magyar-lengyel határ kérdését hozta fel, amit a lengyelek 
alkalmas gátnak tartanak a germanizmus terjeszkedésével szemben. Szuric, magánvéle
ményének hangot adva, kétségét fejezte ki Lengyelország ilyetén szándékainak ko
molysága iránt. Figyelembe véve Magyarország és Lengyelország Berlinhez fűződő 
viszonyát, a közös magyar-lengyel határ inkább elősegítője, mint gátja lenne a kelet 
felé irányuló német agressziónak. A szovjet nagykövet megígérte, hogy kikéri Moszk
va hivatalos véleményét is.44 Néhány nap múlva Litvinov táviratban utasította Szuricot, 
hogy haladéktalanul vessen véget a Bonnet-val folytatott hasonlójellegű megbeszélé
seknek, mivel ezeket a francia külügyminiszter „általunk ismeretlen célból" kezdemé
nyezi.45

A diplomaták visszafogottságával ellentétben, a szovjet sajtó egyáltalán nem volt 
kíméletes. Az újságokban a „fasiszta” és az „agresszor” kifejezések állandó jelzőivé 
váltak Magyarországnak.4'’ Az első bécsi döntés után pedig olyan adatokat közöltek a 
Magyarországhoz került területek nemzetiségi összetételéről, melyeknek közük sem 
volt a valósághoz. így például Kassa körzetének esetében 77,2%-nyi szlovák és cseh 
lakosságról s mindössze 12,5%-os magyar népességről írtak. Ugyanezek a számadatok 
Losonc körzetében: 68,7% -  25,8%, Léva vidékén: 68,6% -  27,7%’. A munkácsi kör
zetben 56,3%-os ukrán [!] népesség mellett mindössze 18%-nyi magyart említenek.47 
A sajtóba tehát egyáltalán nem szűrődtek ál azok az adatok, melyeket Jungerth közölt 
Patyomkinnal október 17-i beszélgetésük alkalmával. Patyomkin feljegyezte ugyan 
Jungerth számadatait, ezek azonban a Külügyi Népbiztosság falai között maradtak, és 
láthatóan nem voltak hatással sem a Magyarországgal szemben folytatott politikára, 
sem a közvélemény-formáló sajtó magatartására.48 A lapok az első bécsi döntést úgy 
interpretálták, mint a „csehszlovák nép” és a ruszinok akarata elleni erőszakot, az etni
kai elv megsértését.

Erre a kettősségre Jungerth is felhívta a figyelmet politikai jelentéseiben. A 
Litvinovval október 29-én folytatott megbeszéléséből azt a következtetést szűrte le, 
hogy a szovjet diplomácia a magyarlakta területek visszacsatolását München természe
tes következményének tekinti. Aláhúzta, hogy a kétoldalú beszélgetések során mind 
Litvinov, mind Patyomkin tartózkodott a magyar területgyarapodás tényének és mód
jának határozott elítélésétől.4" A sajtó ugyanakkor -  írta Jungerth - Csehszlovákiát az 
„áldozati bárány” szerepében, míg Magyarországot a „ragadozók” között mutatja be. 
Mindennek egyébként a moszkvai magyar követ nem tulajdonított jelentőséget, mivel a 
„lármát ugyanis a szovjet sajtó nem Csehszlovákia sorsa miatt, hanem a Szovjetunió 
presz.tízse érdekében csinálja".50

A hivatalosan tartózkodó szovjet magatartás mögött -  egyes momentumokban -  
mégis megfigyelhető az első bécsi döntés elítélése. Plotnyikov budapesti ügyvivő je
lentésében például következetesen „megszállt területekről” beszélt, és kizárólag a ma
gyar bevonulás negatív következményeit hangsúlyozta: fasiszta leszámolás a zsidó la
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kossággal, a közigazgatás helyi közegeinek felváltása „budapesti jövevényekkel”, nagy
arányú áremelkedés, a gazdasági helyzet romlása. Az elégedetlenség helyenként ma
gyarellenes tüntetéseket eredményez „Vissza Csehszlovákiába!” jelszóval.51 A magyar 
királyi csendőrség nyomozó osztályparancsnokságán 1938 november-decemberében 
kelt jelentések szerint a Komintern taktikája a visszacsatolt részeken elsősorban arra 
irányult, hogy az egykori csehszlovákiai jobb életkörülményeket, a magasabb munka
béreket, a politikai intézményrendszer nagyobb demokratizmusát (általános, titkos, 
egyenlő választójog) hangsúlyozzák. Mindez azért veszélyes a jelentések szerint, mert 
„az agitáció a tényleg meglévő és fennálló különbségeket” állítja előtérbe. Ebben a 
megközelítésben tehát a „Minden drága, vissza Prága!”, „Munkát, kenyeret, vagy vissza 
a cseheket!” jelszavak mögött elsősorban a Komintern kezét kell keresni.52

*

A Magyarországgal szembeni tartózkodó magatartás mögött ott volt a szovjet kül
politika általános, kiváró stratégiája. München után nyilván fel kellett mérniük, hogy 
milyen mértékű Moszkva elszigetelődése, mely országokra építhetnek a jövőben politi
kai elképzeléseikben. Ennek a magatartásnak a leglátványosabb eleme kétségtelenül a 
szovjet-lengyel kapcsolatok hirtelen javulása volt. Miután saját területi igényeiket ér
vényesítették Csehszlovákiával szemben, Varsóban hirtelen rádöbbentek, hogy Danzig 
és a korridor kérdése miatt Lengyelország lehet a keleti irányú német expanzió soron 
következő állomása. A germán veszéllyel szemben ellensúlyt kereső lengyel külpoliti
ka, a közös magyar-lengyel határ megteremtésére irányuló erőfeszítései mellett, köze
ledni kezdett Moszkvához is. A közeledés eredményeképpen 1938. november 27-én 
1945-ig meghosszabbították az 1932-es lengyel-szovjet megnemtámadási szerződést.55 
Jungerth terjedelmes jelentést szentelt a lehetséges következményeknek. Magyar szem
pontból -  írta -  különösen a magyar-lengyel barátság szemszögéből nem tekinthető 
közömbösnek, miként alakul Varsó és Moszkva viszonya. Ennek általános megállapítá
sán túlmenően azonban konkrét fejtegetésekbe nem bocsátkozott.54 A moszkvai magyar 
követ az események logikus folytatásának tekintette volna, ha hasonló közeledés a ro
mán-szovjet viszonyban is bekövetkezne. Ezzel a szovjet diplomáciának a régi törek
vését sikerülne megvalósítania, s a német expanzió által önmagukat fenyegetve érző kis 
államokat Moszkva köré csoportosítva, „barriert” lehetne létrehozni Berlin törekvése
ivel szemben.55 Ebben látta Jungerth a szovjet külpolitika legfontosabb törekvését a 
térségben. Valószínűleg ez eredményezhette a hivatalos külpolitika Magyarországgal 
szembeni -  Jungerth által érzékelt -  mérsékeltebb hangnemét is. Nem valószínű ugyan, 
hogy a szovjet diplomácia a lengyel-szovjet közeledés mintájára a Magyarországhoz 
fűződő kapcsolatainak átértékelését tervezte, de egyelőre semmi olyasmit nem akart 
tenni, ami tovább ronthatta volna Budapest és Moszkva még éppen normálisnak nevez
hető viszonyát.

Ez a tónus ugyanakkor azonnal megváltozott, mihelyt a szovjetek azt érzékelték, 
hogy Magyarország szorosabbra fűzi viszonyát Berlinnel. 1939 februárjában, az Anti- 
komintern paktumhoz történő csatlakozás miatt, a Szovjetunió felfüggesztette diplo
máciai kapcsolatait Magyarországgal, a képviseleteket bezárták. A nemzetközi gyakor
latban nem teljesen szokványos állapot felszámolására a „német-szovjet barátkozás far
vizén” került sor. 1939 őszén nemcsak a moszkvai magyar és a budapesti szovjet kép
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viselet kezdte meg újra működését, de a lezajlott területi változások következtében a 
két ország közvetlen szomszédja lett egymásnak.

Ugyancsak a Molotov-Ribbentrop paktum következménye volt, hogy a Szovjet
unió átmenetileg átértékelte a Csehszlovákia feldarabolásával kapcsolatos álláspontját. 
Ennek leglátványosabb eleme kétségkívül az „önálló” Szlovákia elismerése és a vele 
való diplomáciai kapcsolatfelvétel volt.56 1939 márciusát követően Zdcnek Fierlinger, 
Csehszlovákia korábbi moszkvai követe továbbra is a szovjet fővárosban maradhatott, 
és összeköttetést tartott fenn a Külügyi Népbiztosság hivatalnokaival.57 Szlovákia el
ismerésével ez a státusa megszűnt: 1939 szeptemberében Molotov külügyi népbiztos 
utasította beosztottjait, hogy Fierlingert többet ne fogadják. Érdekes, hogy maga az 
érintett ezt láthatóan nem nagyon bánta. A fejleményekről a következőket írta a Lon
donban tartózkodó Benesnek. „Moszkva kezét soha nem kötötték formális vagy szenti
mentális megfontolások. Szlovákia mostani elismerésével a Szovjetunió a megfelelő pil
lanatban át akarja venni a német protektorátus helyét.”''* Fierlinger megjegyzése jól 
jellemzi azt a hangulatot, azt a felfokozott -  sok esetben túlzó -  várakozást, mellyel a 
szlovák politikai körök és a közvélemény a Szovjetunióval való diplomáciai kapcsolat- 
felvétel tényét fogadták. A Slovenská politika című lap 1939. szeptember 19-i számá
ban a következőket olvashatjuk. „ Helyzetünk ezután még szilárdabb lesz, mivel a német 
biztosítékok kiegészülnek a Szovjet-Oroszországhoz fűződő jó  kapcsolatokkal, a német
orosz paktum pedig elősegíti nemzetközi pozícióink erősödését. ”w Szlovák politikusok 
a szovjet követség pozsonyi megjelenésében olyan körülményt láttak, amely lehetővé 
teszi, hogy ellenpólust keressenek az országra nehezedő német befolyással szemben.

Másrészt -  és ebből nem is nagyon csináltak titkot -  elsődlegesen Magyarország 
ellenében számítottak Moszkva támogatására. Jozef Tiso államfő a Georgij Puskin kö
vettel a megbízólevél átvételekor folytatott, mintegy 40 perces eszmecseréjében fon
tosnak tartotta kiemelni a szlovák nép szimpátiáját a Szovjetunió, és gyűlöletét Ma
gyarország iránt.60 Ján Spisiak budapesti szlovák követ a szovjet kollégájánál, Nyikolaj 
Saronovnál tett látogatása alkalmával nagy megkönnyebbüléssel nyugtázta a szovjet 
diplomáciai képviselet újbóli megjelenését a magyar fővárosban. Állítása szerint ko
rábban személyét teljesen ignorálták a Magyar Külügyminisztériumban, de azóta egész 
más hangnemben beszélnek vele. Spisiak kérte szovjet kollégája segítségét, hogy a 
Pravdában vagy az Izvesztyijái ban 2-3 cikk jelenhessen meg Szlovákiáról, ami országa 
számára „felérne 2-3 hadosztállyal”.61 Egyes szlovák politikusok (Jozef Tiso, Ferdinand 
Durcansky) nem is csináltak titkot abból, hogy a Szovjetuniótól hathatós támogatást 
remélnek az első bécsi döntés nyomán elcsatolt területek visszaszerzéséhez. Ugyancsak 
erőteljesen szorgalmazták, hogy a Szovjetunió foglalja el a magyarok által 1939 már
ciusában megszállt, korábban a csehszlovák állam kötelékébe tartozó Kárpátalját.62 A 
közös szovjet-szlovák határ nyilvánvalóan megnövelte volna Szlovákia egyébként 
meglehetősen korlátozott külpolitikai mozgásterét. A szovjet diplomaták (Saronov 
magyarországi, Puskin szlovákiai követ, valamint Kulikov prágai főkonzul) általában 
kitértek az ilyen jellegű beszélgetések elől, jelentéseikből úgy tűnik, hogy mindössze a 
passzív befogadó szerepét játszották a magyar-szlovák viszonyt érintő kérdések eseté
ben is. Saronov 1940. június 23-ai beszámolójában hosszabb részt szentelt Budapest és 
Pozsony kapcsolatának. „A magyar megalománia -  írta -  Szlovákiát »Szent István 
koronája« részének tekinti, nyilvános helyeken mindenhol a régi Magyarország térképe 
látható, amely magába foglalja Szlovákiát is. ”M Saronov előtt egyébként sem a szlo
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vák követ, Jan Spisiak, sem Csáky István magyar külügyminiszter nem fukarkodott a 
másik félre tett szemrehányásokkal. A fő „vádpontok” között a Szlovákiában maradt 
magyar, illetve a Magyarországhoz került szlovák kisebbség elnyomása, erőszakos 
asszimilálása, valamint a nagyhatalmaknál (elsősorban Berlinben) a másikkal szem
ben folytatott „intrikálás” szerepelt. Saronov mindezt szorgalmasan közvetítette fe
lettesei felé.64

Az adott politikai szituációban azonban Moszkva — a szlovák remények ellenére -  
tartózkodott minden olyan lépéstől, ami konfliktust eredményezhetett volna Németor
szággal. Berlin pedig több ízben is világosan értésére adta a szovjeteknek, hogy Szlová
kiát kizárólagos befolyási övezetének tekinti, ott semmiféle konkurenciát nem hajlandó 
megtűrni. Nem véletlenül jegyezte fel Puskin egyik jelentésében, hogy „a szlovákok 
többet várnak tőlünk, mint amit mi nyújthatunk nekik”/ 0 A szovjet követ fontos megfi
gyelőpontnak nevezte ugyan Szlovákiát, de „amíg ott a németek az urak” , addig nem 
látott esélyt a politikai kapcsolatok fejlesztésére.66 A szovjet külpolitika formálói egy
előre megelégedtek azzal, hogy érzékelték az országban irántuk megnyilvánuló szim
pátiát, a pánszláv és szovjetbarát hangulat erősödését. Ennek megfelelően a hivatalos 
külpolitika az 1939-1941-es periódusban tartózkodott attól, hogy döntőbíróként pró
báljon fellépni Magyarország és Szlovákia viszályában.
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fel a Képviselőházban. Külpolitikai helyzetértékelő beszédében az alábbi kulcsmegállapítások szere
pelnek: az úgynevezett „tekintélyi államok”, Németország és Olaszország fokozatosan megerősödnek, 
külpolitikai aktivitásuk fokozódik. A „tekintélyi államok” legnagyobb ellensége, a Szovjetunió, az 
utóbbi időben belső zavarokkal küzd. Magyarország és a kisantant vonatkozásában a magyar külügy
miniszter hangsúlyozta, hogy a kisantanttal, mint blokkal, nem hajlandók tárgyalni. Különösen élesen 
bírálta Csehszlovákia kisebbségi politikáját, a probléma megoldását -  beszédében legalábbis -  egy 
kisebbségi statútum kiadásában látta, összességében pedig komoly engedményeket tartott szükséges
nek Prága részéről a konfliktus feloldása érdekében. Képviselőházi Napló, 1936-1939. 20. köt. 271- 
275. o.

1' A Külügyi Népbiztosságon belül a területi alapokon szervezett osztályok közül három foglalkozott 
európai, illetve amerikai ügyekkel. A 2. Nyugati Osztály hatásköre Magyarország mellett Németor
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szágra, Ausztriára, Svájcra, Hollandiára, Csehszlovákiára, Bulgáriára, Görögországra terjedt ki. (A 
bolgár, a magyar és az osztrák ügyek egy előadóhoz tartoztak.)

12 AVP RF, F. 077. Op. 18. P. 108. gy. 03./11. I.
1' A moszkvai magyar követség jelentései 1935-1941. Szerk.: Peter Pastor. Budapest, 1992, 149-150. o.
14 MOL, K 63, 1938-7/28/2057, 26-28. I. Jungerth szerint Litvinov kifejezetten a „tótokkal, magyarok

kal és lengyelekkel” való megegyezést tanácsolta a cseheknek, akik ily módon erősebb alkupozícióba 
kerülhetnének a németekkel szemben.

15 Jungerth-Arnóthy: i. m. 271-272. o.
16 Politikatörténeti Intézet Levéltára (a továbbiakban: PIL), 972. f. 9. ő. e./l 14-115, 152. 1.
17 Uo. 153. 1.
18 AVP RF, F. 01 1. Op. 2. P. 12. gy. 3775-7. I. Csehszlovák diplomaták Plotnyikovval folytatott beszél

getéseikben kifejtették: amennyiben Bethlen venné át a külügyi tárcát, az a magyar-csehszlovák 
kapcsolatok lényeges javulását eredményezné. A budapesti szovjet ügyvivő nem értett egyet ezzel a 
felfogással.

17 Izvesztyija, 1938. július 21.4. o. Galeazzo Ciano és Kánya Kálmán 1938. júliusi római megbeszélésein 
valóban előkelő helyet foglalt el Jugoszlávia lehetséges magatartása a csehszlovák konfliktusban. 
Ciano szavai szerint Milan Stojadinovic alig várja, hogy megszabaduljon a kisantant-megállapodások- 
ból reá háruló kötelezettségektől. Kánya nem osztotta Ciano lelkesedését, szerinte a jugoszláv minisz
terelnök legalábbis kettős játékot űz, ezért ő nem tud száz százalékosan hitelt adni olasz kollégája 
kijelentéseinek. DIMK, 1965, 502-503., 506-507. o.

211 Az illető pontos személyazonosságát nem sikerült megállapítani. Az 1939-1940-es évek fordulóján -  
a rendelkezésre álló adatok szerint -  két A. Szmirnov nevű diplomata dolgozott a Külügyi Népbiztos
ság kötelékében. Egyikük 1937 és 1941 között a berlini szovjet követség másodtitkára volt, 1941-től 
teheráni követ; a másik, Andrej Szmirnov 1940-1941-ben a pozsonyi szovjet követség sajtóattaséja 
volt.

21 Izvesztyija, 1938. szeptember 14. 2. o.
22 Izvesztyija, 1938. szeptember 22.2. o. A cikkíró sugalmazásával ellentétben, Horthy látogatását Hermann 

Göringnél már korábban elhatározták, -  azt a csehszlovák válság kiéleződésétől függetlenül tervezték 
szeptember 18-ra. Adám Magda: Magyarország és a kisantant a harmincas években. Budapest, 1968, 
287. o.

22 Izvesztyija, 1938. szeptember 22. 2. o.
24 Lásd például Nadzsafov, D. G: SZSZSZR v poszlemjunhenszkoj Jevrope. Otyecsesztvennaja /sztorija, 

2000, 2. sz.; Belouszova: i. m.; Cselisev, I. A.: God krizisza: szentyabrj 1938 -  szentyabrj 1939. In 
SZVP, 1992.

25 Pravda, 1938. február 14. o. A cikk egy 1. F. Ivanov nevű komszomolista propagandista Sztálinhoz 
írt levelére adott válasz. Ivanovot trockizmus vádjával ki akarták zárni a Komszomolból, mikor egy 
politikai foglalkozáson Sztálinnak A latinizmus kérdései című művében kifejtett téziseire hivatkozva 
arról értekezett, hogy a Szovjetunióban a szocializmus győzelme a külső körülmények miatt még 
nem tekinthető véglegesnek. Ivanov Sztálinhoz fordult segítségért. A főtitkár védelmébe vette a 
levélírót, kifejtve, hogy az ellenséges kapitalista környezet állandó fenyegetést jelent a szocializmus 
hazájára.

26 Belouszova: i. m. 148. o.
27 Adám: i. m. 284. o.
28 Dokumenti i matyeriali po isz.torii sz.ovjetsz.ko-csehosz.lovackih otnosenyij. Szerk.: Nyedorezov, 

Alekszandr. Moszkva, 1978. (A továbbiakban: DIM, 1978.) 485. o. Litvinov távirata Szergej 
Alekszandrovszkij prágai követnek a francia ideiglenes ügyvivővel folytatott megbeszéléseiről.

29 Uo. 484. o.
211 Ádám: i. m. 279. o.
21 DIM, 1978, 501-502. o.
22 Dokumenti vnyesnyej polityiki SZSZSZR. 21. köt. Szerk.: Gromiko, Andrej. Moszkva, 1977 (a továb

biakban: DVP SZSZSZR, 1977), 521. o. Litvinov elzárkózott az elől, hogy bármiféle felvilágosítást 
adjon a szovjet katonai előkészületekre vonatozó kérdésekre: hívtak-e be tartalékosokat, vannak-e 
szovjet repülőgépek Csehszlovákiában, mi a helyzet a Románia területén történő átvonulással?

22 DIM, 1978, 485. o. Francia és angol politikai körök számára kockázatosnak tűnt a Szovjetunió beavat
kozása, hiszen egy nagy európai háború együtt járhat a bolsevizmus nyugati irányú expanziójával. 
Ennél a perspektívánál még a Hitlerrel való egyezkedést is jobbnak tartották.

24 DIM, 1978, 494. o.
25 Uo. 515-517. o.
2 6 Uo.
37 Uo. 504-505. o. A Népszövetségi Statútum hivatkozott paragrafusai az agresszor elleni intézkedések

ről, a megtámadott állam megsegítéséről szólnak. A 16. cikkely kötelezi a szövetség tagállamait, hogy
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az agressziót végrehajtó népszövetségi tagállammal minden összeköttetést szakítsanak meg. Csehszlo
vákia szempontjából kiemelt fontosságúnak tűnt a cikkely 3. bekezdése, amely a megtámadott fél 
segítségére igyekvő haderő átengedésének kötelezettségét mondta ki harmadik államok területén. A 
17. cikkely deklarálja, hogy a fenti rendelkezések és szankciók olyan államok esetében is alkalmazha
tók, melyek nem tagjai a Népszövetségnek. Halmosy Dénes: Nemzetközi szerződések 1918-1945. 
Budapest, 1966, 44-46. o.

18 A moszkvai magyar követség jelentései... 156. o.
29 AVP RF, F. 05. Op. 18. P. 138. gy. 6./156—157. 1. Az irat másolatát Seres Attila bocsátotta rendelkezé

semre, amit ezúton is köszönök neki.
411 AVP RF, F. 077. Op. 18. P. 108. gy. 174.1.
41 AVP RF. F. 077. Op. 18. P. 108. gy. 1./5-6. 1.
42 MOL, K 63, 1938-21/28/3665.
42 DIM, 1978, 586. o.
44 DVP SZSZSZR, 1977, 593. o.
45 Uo. 600-601. o. Litvinov megrótta a párizsi szovjet nagykövetet, amiért az a kérdésben személyes 

véleményét megosztotta Bonnet-val.
48 Lásd például A magyar fasizmus ambíciói című cikket az Izvesztyija 1938. október 3-i számában (1. o.).
47 Pravda, 1938. november 5. 1. o.; Izvesztyija, 1938. november 5. 2. o. Az újabb orosz historiográfiában 

néhány helyen már a valóságnak megfelelő számadatokkal is találkozhatunk. Andrej Puskas a magyar 
külpolitika eseményeit 1937 februárjától 1939 szeptemberéig tárgyaló monográfiájában a Központi 
Statisztikai Hivatal 1939. júliusi adatsorát közli az első bécsi döntés során visszacsatolt területek etnikai 
összetételéről. (1040401 fő -  ebből magyar: 879007, német: 10010, szlovák: 123 864, ruszin: 19891, 
egyéb: 8829.) Puskas nem vonja kétségbe az adatok hitelességét. Az ő munkája nyomán ezek az adatok 
más, a korszak közép-európai eseményeivel foglalkozó cikkekben is visszaköszönnek. Anatolij Szalkov 
A Szovjetunió és a délkelet-európai nemzeti-területi átrendeződés (1938-1941) című tanulmányában 
már Puskásra hivatkozva közli a százalékos arányokat (84,5% magyar, 11,9% szlovák, 1,9% ruszin, 
1% német). Puskas, Andrej: Vnyesnyaja polityika Vengrii (fevral 1937 -  sz.entyabr 1939). Moszkva, 
2003, 291-292. o.; Szalkov, A. P.: SZSZSZR i nacionalno-tyerritorialnoje pereusztrojsztvo v Jugo- 
Vosztocsnoj Jevrope (1938-1941). Otyecsesztvennaja 1sztorija, 2005. 3. sz. 72. o. Szalkov tanulmá
nyával kapcsolatban érdemes megjegyezni, hogy néhány sorral később a Szlovákia története című, 
2003-ban Moszkvában megjelent könyvre hivatkozva, már teljesen más számadatot közöl, és a vissza
csatolt területeken élő szlovákok arányát 31,6%-ban adja meg. Szalkov a szembetűnő ellentmondás 
feloldására még csak kísérletet sem tesz. Uo. 73. o.

48 Jungerth szerint a magyar delegáció Komáromban mintegy 840 ezer fő átadását követelte, ebből 140 
ezer a szlovákok, 57 ezer a németek és 30 ezer a ruszinok száma. AVP RF, F. 077. Op. 18. P. 108. gy. 
175-6. 1.

49 A moszkvai magyar követség jelentései... 164., 166.0.
50 Uo. 167. o.
51 AVP RF, F. 077. Op. 19. P. 108. gy. 272-3. 1.
52 MOL, K 63, 1938-37/7365, 14, 16. o.
53 A moszkvai magyar követség jelentései... 334. o. Nem érdektelen megjegyezni, hogy a Szovjetunió a 

München előtti napokban (a csehszlovák határ menti lengyel csapatösszevonásokra hivatkozva) a 
megnemtámadási egyezmény felmondásával fenyegette meg Varsót, amennyiben a lengyel alakulatok 
Csehszlovákia területére lépnének. DIM, 1978, 525. o.

54 A moszkvai magyar követség jelentései... 170. o. Jungerth jelentésében sokkal nagyobb teret szentel a 
japán diplomácia rosszallásának, mint a Magyarország számára levonható következtetéseknek.

55 A moszkvai magyar követség jelentései... 168.0.
56 A szlovák kezdeményezésre válaszul, a Szovjetunió berlini nagykövete, Alekszej Skvarcev szeptem

ber 16-án közölte ottani szlovák kollégájával, Matus Cérnákkal, hogy országa kész a diplomáciai 
kapcsolatok felvételére Szlovákiával. 1939 decemberében mindkét részről megtörtént az új követek 
akkreditálása. Szlovákiát Moszkvában Frano Tiso, Szlovákia elnökének unokaöccse képviselte, szov
jet részről pedig követi minőségben Georgij Puskint küldték Pozsonyba. Marina, Valentyina: „Vorota 
na Balkáni”. Szlovakija v geopolityicseszkih konsztrukcijah SZSZSZSR i Germanyii 1939-1941. In 
Vojna i polityika. Szerk.: Csubarjan, A. O. et al. Moszkva, 2001, 474-475. o.

57 Marina, Valentyina: Szlovakija v polityike SZSZSZR i Germanyii. In Vosztocsnaja Jevropa mezsdu 
Gitlerom i Sztálinim. Szerk.: Volkov, V. K. -  Gibijanszkij, L. J. Moszkva, 1999, 208., 212. o. Igaz 
ennek inkább jelképes, mint gyakorlati jelentősége volt, hiszen -  Litvinov szavaival -  úgy kezelték őt, 
mint egy „szimbolikus állam és ország” képviselőjét.

58 Marina: Szlovakija v polityike SZSZSZR... 212. o.
59 Uo. 213. o.
6,1 Uo. 217. o.
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M AVP RF, F. 01. Op. 6. P. 36. gy. 15./6. 1.
1,2 A Szovjetunió Kárpátaljával kapcsolatos politikájáról a két világháború közti időszakra vonatkozóan 

lásd Kolontári Attila: ,.Az egyik legstabilabb határszakasz Európában”. Adalékok a szovjet-magyar 
kapcsolatok történetéhez. In MOSZT könyvek I. „Önkényuralom, alkotmányosság, forradalom". Elő
adások és tanulmányok az első orosz, forradalom 100 éves évfordulója alkalmából. Szerk.: Bebesi 
György - Polgár Tamás. Pécs, 2006, 118-136. o.
AVP RF, F. 077. Op. 20. P. 109. gy. 4724. 1.

M Uo„ valamint F. 077. Op. 20. P. 109. gy. 3./61-62, 71. 1.
65 Marina: Szlovakija v polityike SZSZSZR... 219. o.

US: „Vorota na Balkáni”... 484. o.
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Hitler és Tiso a térkép fölött
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Janek István

A szlovák politikai vezetés törekvései 
a szlovák-magyar határ revíziójára 1938-1944

kozott

Szlovákia és Magyarország között kezdettől fogva neuralgikus pontnak számított a 
határkérdés. A szlovák állam még hivatalosan meg sem alakult, amikor határai máris 
tárgyalási alapnak számítottak.1 1938. október 9-én Rév-Komáromban megindultak a 
cseh-szlovák-magyar tárgyalások. Kánya Kálmán és Teleki Pál vezette a magyar dele
gációt, a cseh-szlovákot pedig Jozef Tiso, az autonóm szlovák kormány miniszterelnö
ke. Tiso kormánya első hivatalos ténykedését területi kérdésekkel kezdte, ezért csak az 
elkerülhetetlen minimumot akarta átadni. A szlovák fél stratégiájának vezérelve az 
volt, hogy minél kevesebbet adjanak vissza a vitatott területekből, és minél több ma
radjon náluk. Magyarország a magyar többségű területeket kérte vissza. A szlovák 
politikusok először autonómiát ajánlottak, amit a magyarok azonnal visszautasítottak. 
Tiso személyes véleménye szerint a szlovák-magyar kérdést egy nagyszabású közép
európai újjárendezés szempontjából kell vizsgálni, és olyan rendezési alternatívát kelle
ne keresni, amely biztosítja az érintett népek gazdasági-kulturális együttélését. A szlo
vák vezető a nemzetiségi kérdésről így nyilatkozott: ,A szlovákok maguk tudják a leg
jobban, mit tesz, az., ha egy nép nemzetiségi szempontból nem élheti ki magát. Ezért a 
szlovák kormány nem fog abba a hibába esni, hogy a magyar lelkeket el akarja nemze- 
tietleníteni. Legyen a magyar delegáció meggyőződve, hogy a csehszlovák delegáció
ban senki sincs, aki egy új Trianont akarna csinálni.”2 A gazdasági érdekek figyelem- 
bevételét is kihangsúlyozta Tiso, mert szerinte e nélkül a béke nem lehet tartós.

1938. október 11-én Ferdinánd Durcansky, az autonóm szlovák kormány minisz
terelnök-helyettese és a cseh-szlovák delegáció tagja, megszakította részvételét a tár
gyalásokon és Németországba utazott, ahol Piermann Göring birodalmi marsallal ta
nácskozott a magyar-csehszlovák határ kérdéséről. Innen október 13-án tért csak vissza.3 
Durcansky Berlinben kijelentette, hogy a szlovákok sohasem akartak uniót Magyaror
szággal, és teljes függetlenségre törekszenek Pozsony fővárossal. A jövőben szoros 
politikai, katonai és gazdasági kapcsolatokat kívánnak kiépíteni Németországgal.

A kétoldalú tárgyalások 1938. október 12-én folytatódtak Rév-Komáromban, ek
kor Tiso a Csallóközt ajánlotta fel a magyaroknak. Tiso, látva a magyar fél elutasítását, 
kifejtette, hogy a Kis-Duna vonala szilárd határvonal, és lakosságcserét ajánlott. „Nem 
volna-e lehetséges a jelenleg Magyarországon élő szlovákok és a Csallóköztől északra 
élő magyarság között kölcsönös áttelepítést csinálniV’4 -  kérdezte. Teleki Pál válaszá
ban elvetette a lakosságcserét, mivel azt úgysem lehetne az érdekeltek megkérdezése 
nélkül keresztülvinni, másrészt hosszú időt venne igénybe, és ő egyébként sem támo-

A tanulmány az International Visegrad Fund Scholarship Program támogatásával készült.
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gatná azt. Tiso kijelentette, hogy a szlovák nép semmilyen körülmények között sem 
tudna belenyugodni abba, hogy 400 ezer testvérét Magyarországnak engedjék át. A 
szlovák delegáció egy másik tagja, Jozef Zvrskovec még azt is hozzátette, hogy „a 
szlovákok inkább a háborút választanák, minthogy négyszázezer szlovákot Magyaror
szágnak átengedjenek” ? 1938. október 13-án végül 5405 négyzetkilométernyi területet 
ajánlottak 349 ezer lakossal, amelyből 342 ezer volt magyar nemzetiségű. Teleki a 
cseh-szlovák ajánlatot „lemérsékelt” Trianonként értékelte, amely stratégiai és közleke
dési szempontokon alapult, és 90%-os többségű magyarlakta területeket csatolt volna 
el. Másik fő hibaként azt említette, hogy több magyar népességű város is kimaradt az 
ajánlatból. Teleki hangot adott a következő nézetének. „Azért, hogy ne kelljen esetleg 
egyes területeken új vasútvonalakat építeni, nem lehet zárt etnográfiai egységeket meg
bontani. Nem lehet városokat önkényesen visszatartani és a városok vásárterületének 
biztosítása címén nagy magyar tömböket szlovák területeken meghagyni. ”6 Teleki ki
fejtette, hogy a cseh-szlovák javaslatot a 20 évvel korábbi szempontok alapján állítot
ták össze, ezért ez teljes egészében elfogadhatatlan a magyar delegáció számára.

Durcansky Telekinek elmondta: javaslatuk figyelembe veszi az egyenlőség elvét, 
ami alatt azt kell érteni, hogy a határok úgy lettek megállapítva, hogy pontosan annyi 
magyar maradjon Szlovákiában, mint amennyi szlovák marad Magyarországon. Ez az 
egyetlen elv, amely alapján Durcansky szerint el lehet járni, mivel etnikai határt kije
lölni ezeken a területeken -  a lakosság vegyes összetétele miatt -  lehetetlen. Ezért úgy 
kéne kialakítani a határvonalat, hogy később a lakosságcserét is megvalósíthassák.7 
Teleki ezt úgy értékelte, hogy [„magyarokat akarnak túszokként fogva tartani”]. Vála
szában figyelmeztette Durcanskyt: „itt most arról van szó, hogy egy igazságos határ- 
megvonás útján megalapozzuk a két nemzet barátságát, nem pedig arról, hogy kölcsö
nösen túszokat tartsunk egymás birtokában” f  Durcansky vázolta nézetét, amely szerint 
ők nem akarnak magyarokat Szlovákiában visszatartani. Ha azt megtehetnék úgy, hogy 
Magyarországon se maradjon szlovák, készséggel visszaadnának mindent Magyaror
szágnak. A magyar delegáció elvetette e feltevést. Durcansky Teleki észrevételére kije
lentette, hogy kénytelenek az egyenlő elbánás elvéhez ragaszkodni, ezért választották 
ezt a megoldást. Végül a két fél álláspontja között áthidalhatatlan szakadék jött létre, 
amelynek következményeként a magyar delegáció október 13-án megszakította a dip
lomáciai tárgyalásokat. A magyar igény 14153 négyzetkilométernyi terület visszacsa
tolásáról szólt, 1 millió 91 ezer fővel, melyből 849 ezer volt magyar nemzetiségű 
(78%). A szlovákok megkönnyebbüléssel fogadták a hírt a tárgyalások megszakításá
ról.9 A későbbiekben mindkét fél a németek segítségében bízva remélte területi igénye
inek a kielégítését. Durcansky azzal jött vissza Németországból, hogy a németek mö
göttük állnak, és a nagyhatalmi döntés kedvező eredményt hozhat számukra.10

Az első bécsi döntés11

Joachim von Ribbentrop 1938. október 19-én fogadta Tisót és Durcanskyt Néme
tországban, akik egyhangúlag a magyar követelések elfogadhatatlanságáról nyilatkoz
tak. A szlovákiai népszavazás gondolatát elvetették, mivel attól tartottak, hogy a ma
gyarok ,,mesterkedései” miatt az hamis és kedvezőtlen képet mutatna a szlovákok rová
sára. Tiso azt állította, hogy a magyarok összefognak a kommunistákkal és a zsidókkal, 
így a szlovákok részére kedvezőtlenül alakulna a helyzet. Ezért Tiso eleve ellenzett
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minden népszavazást. Ribbentrop rokonszenvét fejezte ki a szlovákok irányába, de egyút
tal a megértés szükségességét is hangsúlyozta a magyarok jogos követelései iránt. ígé
retet tett arra, hogy Kassát, Munkácsot és Ungvárt megmenti a szlovákok számára, de -  
mint tudjuk -  ezt az ígéretét később nem tudta megtartani.12

1938. október 20-án a cseh-szlovák kormány, német közvetítéssel, eljuttatta végle
ges területi javaslatát a magyar kormányhoz, amely 11 300 km2-nyi területről szólt, de 
a felvidéki magyar városok nélkül, -  emiatt a magyar delegáció ezt nem fogadta el. 
Körülbelül 700 km2 volt a két delegáció elképzelései közötti különbség, ami a városok 
hovatartozása miatti nézeteltérésből fakadt. Ha a magyar tárgyalófél elfogadta volna az 
ajánlatot, akkor kétoldalú megegyezés jöhetett volna létre. Végül 1938. november 2- 
án, a bécsi Belvedere palotában a német-olasz vegyes bizottság jelölte ki az új határt a 
két állam között. Magyarország a bécsi döntés értelmében 1 1 830 km2-nyi területsávot 
kapott vissza, valamivel több, mint egymillió lakossal.

Az önálló Szlovákia területi követelései

1939. március 14-én a szlovákok Tiso vezetésével kikiáltották az önálló Szlovákiát, 
és ezzel formailag is felbomlott a Cseh-Szlovák Köztársaság. Németországban Hitler a 
március 14-éről 15-ére virradó éjszaka kikényszerítette Emil Hácha elnök beleegyezé
sét abba, hogy a német hadsereg megszállja Csehországot, s ezt követően megalakult a 
Cseh-Morva Protektorátus. Szlovákiának három szomszédja volt: Németország, Ma
gyarország és (1939 szeptemberéig) Lengyelország. Az ország vezetői eleinte azt az 
illúziót próbálták kelteni a lakosokban, hogy Szlovákia a semleges Svájchoz hasonló 
szerepet tölthet be Németország, Magyarország és Lengyelország között. A valóság 
azonban más volt: megalakulása után Szlovákia szinte azonnal elvesztette függetlensé
gét. 1939. március 23-án Németországgal védelmi szerződést (Schutzvertrag) írt alá, 
amelyben a Német Birodalom 25 évre biztosította Szlovákia függetlenségét, Szlovákia 
viszont arra kötelezte magát, hogy külpolitikáját a német kormánnyal szoros együttmű
ködésben, katonai erejének szervezését pedig a német véderővel közösen valósítja meg; 
ezenkívül beleegyezését adta a Schutzzone11 létesítésébe, amely az ország területének 
mintegy öt százalékát foglalta el. A szerződés révén a németek lehetőséget kaptak arra 
is, hogy fokozatosan ellenőrzésük alá vonják a szlovák állam gazdasági életét, s a bel
politika színpadán zajló eseményekbe is beavatkozhassanak. A Szlovák Köztársaság 
kezdettől fogva a német nagyhatalmi politika „sakkfigurája” volt, önálló államisága 
kizárólag a német külpolitikai érdekektől függött. Érdekes adalék, hogy Hitler 1939. 
március 16-án, a Hácha elnökkel folytatott tárgyalása alkalmával úgy nyilatkozott Szlo
vákia hovatartozásával kapcsolatosan, hogy az számára „teljesen közömbös".14 Néhány 
nappal később változott meg a véleménye, Szlovákia határainak garantálása mellett 
döntve.15 Szlovákiát elsőként közvetlen szomszédai: Magyarország, Lengyelország és 
Németország ismerték el. Szlovákia önálló államként való bejelentése azt jelezte a magyar 
politikai vezetés számára: Szlovákiában nincs olyan politikai erő vagy jelentősebb párt
csoport, amely azt szorgalmazná, hogy Magyarországhoz csatlakozzanak, továbbá a 
politikai helyzet sem kedvező egy közös autonómia létrehozásához, -  ezért döntöttek 
az önállóság elismerése mellett.

1939. március 23-28. között Magyarország és Szlovákia között határkonfliktus 
bontakozott ki; ez bombázásokká, fegyveres összecsapásokká terebélyesedett, és „kis
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háborúként” vált ismertté a szakirodalomban.1'’ Ennek következtében Magyarország
hoz került mintegy 20 kilométer mélységű és 60 kilométer hosszúságú területsáv a 
Szlovákia s az akkor már Magyarországhoz tartozó Kárpátalja közti határszakaszon. A 
szlovák nacionalista politikai körök ideológiai fegyverként használhatták fel a magyar 
támadást, melynek következtében a két állam viszonyában a kölcsönös ellenszenven s a 
reciprocitáson alapuló sérelmi politika elvei érvényesültek.

A magyar politikai vezetés azon elképzelése, hogy idővel Szlovákia esetleg Magya
rországhoz csatlakozik, ekkor még nem került le teljesen a napirendről. A csatlakozás
sal kapcsolatos magyar utalásokra Durcansky szlovák külügyminiszter adott választ, 
kihangsúlyozva, hogy a szlovák nemzet nem hajlandó politikai és nemzeti öngyilkossá
got elkövetni azzal, hogy a Szent István-i koronához csatlakozik. Véleménye szerint ez 
az elmélet elavulttá vált és nem vezethet célhoz.

Szlovákia határainak kiszélesítése a bécsi döntés után már csak a németek kegyétől, 
illetve hozzájárulásától függött. A Szlovák Köztársaság külpolitikájában Magyarország 
foglalta el az egyik legjelentősebb helyet. A két ország kapcsolata feszült volt, mivel 
mindkét fél nehezményezte a bécsi döntés által kialakult határt, amely a határforgalom
ban is nehézségeket okozott. Rendszeresek voltak az átlő vések és a katonák által elkö
vetett határsértések.17 Szlovákia igazságtalannak érezte déli területeinek bekebelezését 
és a magyar hatóságok ott alkalmazott kisebbségi politikáját. Magyarország elégedetlen 
volt a visszacsatolt területek nagyságával, de 1939 végére, 1940 elejére belenyugodott 
a kialakult határviszonyokba. Mindkét állam „szemmel tartotta” egymást, és mindkettő 
gyakran fordult Németországhoz problémáik megoldása ügyében.

Berlinben a magyar-szlovák területi viták ügyében a háború befejezésével ígértek 
megoldást, ezzel is jelezve, hogy az elbírálás a „kérvényezők” politikai és katonai érde
mei szerint történik majd. A szlovák politikai vezetés körében elterjedt a hír, hogy 
Hitler jóindulatát a területi kérdések vonatkozásában meg kell szolgálni. így 1939 szep
temberében, amikor Szlovákia részt vett a németek oldalán Lengyelország elfoglalásá
ban, Pozsony úgy vélte, hogy a korábbi függő helyzetből szövetségesi pozícióba léphet 
elő a németeknél. Szlovákia nem pusztán a német hadsereg stratégiai felvonulási terü
lete lett Lengyelország lerohanásában, hanem az egyetlen ország, amely már 1939 szep
temberében csatlakozott a hadjárathoz. Szabó György, pozsonyi magyar követ erről 
szóló beszámolójában kifejtette: Szlovákiában a lengyelországi hadjárat után az a hie
delem járta, hogy Hitler -  a szlovák csapatoknak a lengyelországi harcokban való rész
vételéért -  hálából visszaadja nekik a déli területeket, valamint Kassa városát. Szabó 
szerint ez a tévhit abból eredt, hogy Hitler köszönő táviratot intézett Tisóhoz, amely
ben háláját fejezte ki a Lengyelország elleni hadjáratban nyújtott segítségért. Ez a táv
irat reményekkel töltötte el a szlovákokat. Alexander Mach, a szlovák kormány propa
gandafőnöke, a német tiltakozás ellenére sem zavartatta magát, és továbbra is Szlová
kia területi követeléseit hangoztatta beszédeiben. Burkoltan -  és a németek figyelmez
tetése miatt immár körmönfontabban, Magyarország nevének említése nélkül -  utalt 
országa területi követeléseire. 1939. szeptember 21-én, Zakopanéban, az egyik szlovák 
helyőrséget meglátogatva, Mach az alábbiakat nyilatkozta. „Szlovákia soha nem akart 
idegent magának és most sem kér ilyet, ami azonban az övé, azt mindig és mindenütt el 
fogja venni”.'* A nagy remények nem teljesültek ugyan, de Szlovákia határait a koráb
ban Lengyelország által elvett szlovák kisebbségi területekkel és néhány lengyel falu
val azért megtoldották Berlinben jutalomként a győztes hadjáratban való részvételért.
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Ferdinánd Durcansky szlovák külügyminiszter abban reménykedett, hogy a győztes 
hadjárat következtében nagyobb mozgásteret és függetlenebb politikát folytathatnak a 
németek mellett. Az ehhez vezető út első lépése az volt, hogy 1939-ben Szlovákia 
diplomáciai kapcsolatot létesített a Szovjetunióval. Tiso egyik rokonát, Frano Tisót 
küldte Moszkvába követnek, hogy ezzel is jelezze a kétoldalú viszony fontosságát.19 
Durcansky Moszkva támogatását arra kívánta felhasználni, hogy erősítse országa nem
zetközi helyzetét Szlovákia függetlenségének elismertetésében.20 A szovjetek és a né
metek támogatását maga mögött remélve, a szlovák sajtó magyarellenes kampányba 
kezdett 1939 végén. A Slovak arról írt, hogy békés revíziót akarnak Magyarországgal 
szemben. A szlovák vezetés (látva a Molotov-Ribbentrop paktum megkötése utáni né
met-szovjet barátkozást) abban kezdett reménykedni, hogy mindkét hatalmat meg
nyerve. felléphetnek majd a magyarokkal szembeni területi követeléseikkel. Durcansky 
abból indult ki. hogy mivel az első bécsi döntésnél Olaszország töltötte be a segédhatal
mi pozíciót, az újabb területi rendezésnél a Szovjetunió veheti majd át ezt a szerepet. 
Bízott benne, hogy a Szovjetunió, mint szláv nagyhatalom, megsegíti és támogatja 
majd Szlovákia területi követeléseit. A szlovák külügyminiszter a Szovjetunió felé 
irányuló barátkozását a németekkel szembeni védelemre is fel kívánta használni.

1940 elején Magyarországon olyan híresztelések kaptak szárnyra, hogy Szlovákia 
Magyarország megtámadására készül, Szlovákiában pedig az. terjedt cl, hogy Magyar- 
ország el akarja foglalni Szlovákiát. A kétoldalú viszony rosszabbodásának körülmé
nyeit abból a beszélgetésből rekonstruálhatjuk, amely a magyar követ, továbbá Jozef 
Tiso és Durcansky szlovák külügyminiszter között zajlott 1940 januárjában. A magyar 
követ nyíltan megkérdezte Tisót Szlovákia támadási szándékának valódiságával kap
csolatosan, aki egyértelműen cáfolta azt. Válaszában a következőképpen kommentálta 
a magyar követ értesülését: ,, Szlovákia békében akar maradni. Nekünk mindnyájunknak 
itt az az érdekünk, hogy etnikai és fizikai épségünket lehetőleg megóvjuk a mai világfel
fordulásban, mert ezzel legjobban biztosíthatjuk népeink érdekeit, ezért békességben 
kell élnünk egymással.”2' Tiso szavai jól hangzottak, de a valóság más volt, és a két 
ország közötti viták (amelyek a kisebbségi- és határkérdést is érintették) továbbra sem 
csitultak.

Hitler a szlovákok és szovjetek között kialakult „barátkozást” nem nézhette tétlenül, 
ezért 1940. július 27-én Salzburgba rendelte Tisót és a szlovák kormány fontosabb 
tagjait.22 Elérte, hogy leváltsák Durcanskyt, akinek fő bűnéül „pánszlávizmusát” emlí
tette, és azt, hogy túlságosan jó viszonyban van a pozsonyi szovjet követtel. Tiso Salz
burgban átadott Hitlernek egy térképekkel illusztrált memorandumot; ez a magyaror
szági szlovák kisebbség helyzetét tárgyalta, különösen az „elmagyarosodás” tüneteire 
mutatva rá, de foglalkozott a magyarországi német kisebbségek helyzetével is. A me
morandum hat zárt területet emelt ki, melyek a következők voltak: Vercbély-Surány, 
Losonc, Jolsva, Kassa, a Sátoraljaújhelytől északra fekvő terület, végül az egész szobránci 
kerület. A memorandum utószava hangsúlyozta, hogy a békét csak a népi elv alapján 
megállapított, igazságos határok biztosíthatják Közép-Európában; Szlovákia ezen elv 
megvalósítására törekszik, és célját úgy kívánja elérni, hogy a szlovák anyaországhoz 
csatolná a külföldre szakadt területeken élő szlovákokat. Azon országrészekben, ahol a 
lakosság túlzottan vegyes etnikumú, lakosságcserét alkalmaznának Magyarország és 
Szlovákia között. A szlovák vezetés szerint a Magyarországon élő szlovákok száma túl 
magas ahhoz, hogy a szlovák állam le tudjon róluk mondani, ezért kénytelenek a reví
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zió útjára lépni. Hitler a tárgyalások során megerősítette a szlovák állam szabadságát és 
szuverenitását, de területi revíziót nem ígért, igaz, nem is vetette azt el, hanem a háború 
utáni rendezésre hagyta. A szlovák vezetés ezt eredményként és kisebb győzelemként 
fogta fel. Propagandája ezt igyekezett is kihasználni. Vojtech Tuka szlovák belügymi
niszter 1940. július 30-án idézte Ribbentrop kijelentését, amely szerint a szlovák ügyet 
a Führer „szívügyének” tartja. A pozsonyi magyar követ megbízható értesülésekre hi
vatkozva azt jelentette a magyar kormánynak, hogy a háború befejezése után a szlová
kok előállhatnak majd bizonyos területi igényekkel. Eszerint a szlovákok Kassa, Surány 
és Komját környékén népszavazást kérnének a németektől.

A második bécsi döntés eredménye, azaz Erdély egy részének Magyarországhoz 
való csatolása nagy csalódást okozott a szlovák közvélemény és politikai vezetés szá
mára. Magyarország erejének és politikai súlyának növekedését, valamint a szlovák 
propaganda kudarcát látták benne, amely propaganda azt hangoztatta, hogy Szlovákia 
visszakaphat bizonyos, szlovákok által lakott területeket. így például Tuka 1940. au
gusztus 16-án közölte Esterházy Jánossal a szlovák kormány Magyarországgal szembe
ni területi követeléseit. Az igény mintegy 2500 km2-nyi területet foglalt magába, mint
egy 140 ezer lakossal,23 és Kassa városa is szóba került. Tuka a szlovák területi követe
lést 1940. szeptember 1-én Varga József magyar iparügyi miniszter előtt ismételten 
feltárta. Tuka arra kérte Vargát: legyen szószólója Budapesten annak, hogy a területi 
követeléseket vegyék komolyan magyar részről. „ Oka van állítani, hogy a kérdés meg
oldása előhb-utóhh befog következni, ezért szerencsés gesztus volna magyar részről, ha 
önszántukból fognának mielőbb neki a rendezésnek, aminek hiánya lehetetlenné teszi, 
és egyre jobban elmérgesíti a viszonyt közöttünk, megvalósítása viszont u legszorosabb 
barátság alapja lehetne a két ország között.”24 Varga igyekezett kitérni a kérdés tagla
lása elől. Szabó György, pozsonyi magyar követ ezen eseményeket elemezve arra a 
következtetésre jutott, hogy a szlovák vezetőknek a németek azt tanácsolták, közvetle
nül tárgyaljanak a magyarokkal. Miután a magyar kormány elzárkózott a hivatalos 
tárgyalásoktól, a szlovák diplomácia egy időre levette a kérdést a napirendről, és más 
úton próbálkozott.

A kisantant felújításának terve és szlovák revíziós elképzelések 1941-1942-ben

Durcansky bukása után a szlovák vezetés felismerte, hogy a közeljövőben nem vár
hatja a németektől az első bécsi döntés határainak megmásítását. A Szovjetunió elleni 
háborúban viszont a szlovák vezetés ismét lehetőséget látott arra, hogy a németeknek 
tett katonai szolgálatok fejében területi kompenzációt kaphasson. A szlovák külpoliti
kai törekvésekben 1940-ben és 1941-ben is fontos hangsúlyt kapott, hogy Szlovákia jó 
viszonyt alakíthasson ki Romániával és Horvátországgal, mivel Pozsony elképzelése 
szerint ezen államok beléphetnének majd (a szlovák vezetéssel) újjáalakítani szándéko
zott kisantantba; ez Magyarországgal állna szemben, és területi követelésekkel is fel
léphetne irányába. Mihail Antonescu román politikussal és a horvát vezetéssel is tár
gyalások folytak ez ügyben. A románok lelkesen támogatták az elképzelést, a horvátok 
pedig nem vetették el, de túl nagy aktivitást sem fejtettek ki. Miután a szlovák külpoli
tika ezen törekvései Budapest tudomására jutottak, a magyar vezetés a németekhez 
fordult, akik azonnal (burkoltan) az érintett államok tudomására hozták: az együttmű



Janek István 43 Várakozás-visszatérés

ködés nem irányulhat a kisantant megújítására, megszabva ugyanakkor, hogy az csak a 
gazdasági—kulturális kapcsolatok fejlesztésére korlátozódhat.25

Az ekkor már miniszterelnök-külügyminiszter Tuka 1941 elején több német politi
kusnak is előadta országa Magyarországgal szembeni területi igényeit. Hans Eduard 
Ludin, pozsonyi német követ megígérte, hogy a kérdésről beszélni fog Ribbentroppal. 
Ludin a következőképpen vélekedett a szlovák-magyar határkérdés megoldásával kap
csolatosan: a háború befejeztével nagyszabású áttelepítést tartott megvalósíthatónak, 
mert ha nem így történik, akkor szerinte Európának ezen a részén sohasem lesz béke.26

Tuka állandóan napirenden tartotta a szlovák területi igényeket: elsősorban Kassát s 
a határ közelében lévő, szlovákok által is lakott területeket akarta visszaszerezni,27 
újból és újból próbálkozva a németeknél. Ribbentrop azonban közölte, hogy a kérdés 
nincs napirenden, annak rendezése csak a jövőben várható.28 A szlovák kormány ismé
telt próbálkozásait nyomon követhetjük az alábbi eset kapcsán is. Tuka szlovák minisz
terelnök a magyar-szlovák határtárgyalások kapcsán kijelentette Kuhl Lajos pozsonyi 
magyar követ előtt, hogy a szlovák kormány nem tartja időszerűnek a két állam közötti 
határ végleges megállapítását, mert a bécsi döntés ellen idővel beadja revíziós igényét. 
Sztójay Döme berlini magyar követ az esetről beszámolt Ernst von Weizsäcker német 
külügyi államtitkárnak, arra kérve őt: Berlin hívja fel a szlovák kormány figyelmét 
arra, hogy törekvéseik nem fognak eredménnyel járni, mivel ezzel megzavarnák a Duna- 
vidéki országok békéjét. Sztójay egy korábbi beszélgetésük alkalmával azt javasolta 
Ribbentropnak, hogy hivatalosan ne hozza szóba a szlovák-magyar határ kérdését, mert 
ez a magyar-német viszonyt katasztrofális irányba befolyásolná; saját kormányának 
viszont azt tanácsolta a követ, hogy ne tekintsék komolytalannak a szlovák revíziós 
törekvéseket, mert a szlovákok idővel elérhetnek bizonyos eredményeket a Németor
szágban kifejtett propagandájukkal. „A tótok, amint ismeretes, mindent szolgalelkűeti 
megtesznek, hogy megnyerjék a németek támogatását és a Führer kegyét. ”2‘J Sztójay 
véleménye szerint a szlovákok valahonnan biztatást kaphattak, ezért oly bátrak revíziós 
igényeik hangoztatásában. (A pozsonyi magyar követ, Kuhl úgy vélte, a biztatást 
Ribbentrop egyik közvetlen munkatársától kaphatták.)30 Sztójay emlékeztette a magyar 
vezetést: a szlovákok a német-szovjet háború kitörése alkalmával azonnal csatlakoztak 
a német haderőhöz, hogy ezzel is bizonyítsák hűségüket, valamint biztosíthassák féltett 
szuverenitásukat, és érdemeket szerezhessenek későbbi revíziós igényeik alátámasztá
sához. Tuka a pozsonyi magyar követnek 1941. július elején ismételten föl is hozta a 
magyar-szlovák határ rendezetlen voltát, s tolmácsolta a szlovák kormány szándékait, 
miszerint,,Délkelet-Európában a közelmúltban nagy területi eltolódások jöttek létre, s 
minthogy ugyanezen a területen a jövőben további nagy területi eltolódások lesznek, a 
szlovák kormány Európa e részének végleges területi rendezésénél szántén be fogja je 
lenteni szerény igényeit”." A magyar-szlovák határ végleges kijelölését ezért nem tar
totta időszerűnek. Tuka kijelentette: megállapítását nem Magyarország elleni éllel tet
te, s az nem a bécsi döntés elleni tiltakozás kíván lenni, csupán ezzel akarja tudatni 
szomszédjával, hogy a határ kérdése függőben lévő ügy, amelyet egy későbbi időpont
ban véglegesen rendezni kellene. Miután a magyar külügyminiszter tudomására jutott 
Tuka kijelentése, a berlini magyar követet arra kérte, hogy tolmácsolja a magyar kor
mány álláspontját a kérdésben a német vezetés felé, miszerint erről továbbra sem kí
vánnak tárgyalni. Ez a kérdés így lekerült egy időre a napirendről.

1942 áprilisának elején Mach beszélgetést folytatott bizalmasaival Eperjesen, akik-
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nek a következőket mondta. „Hitlertőlpozitív ígéretünk van, hogy visszakapjuk Kassát, 
sőt a trianoni határon túlra fogunk benyomulni, 5 megkapjuk Abaújt, Borsod felső  
részével és Miskolccal. ”32 Mach úgy képzelte, hogy a magyarokat kitelepítenék ezekről 
a területekről. Reményét fejezte ki, hogy azok, akik a bécsi döntés után magyarnak 
vallották magukat, a területcsere után ismét szlováknak vallják majd magukat. A nem
zetiségi hovatartozást Mach úgy határozta volna meg, hogy ha az illető személy beszél 
szlovákul, akkor azt szlovák nemzetiségűnek lehet minősíteni. Mach a szlovák revíziót 
német segítséggel vélte kivitelezhetőnek, megvalósítását pedig tárgyalások vagy nép
szavazás útján gondolta elintézhetőnek. A propagandafőnök arra kérte híveit, hogy 
vegyék fel a kontaktust azokkal a szlovák ismerőseikkel, akik Magyarországhoz kerül
tek, és készítsék fel őket a népszavazásra. Mach terve nem valósult meg -  annak 1942- 
ben nem is volt politikai realitása —, de a magyar diplomaták továbbra is figyelték a 
szlovák politikusok területi revízióval kapcsolatos megnyilvánulásait, és azokról jelen
téseket készítettek.

A két ország közti viszonyt károsan befolyásolta az Antal István magyar propagan
daminiszter által 1942. május 27-én Apatinban elmondott beszéd is, amit a magyar 
újságok is közöltek. Ez ismételten felerősítette mindkét oldalon a revíziós hangokat. A 
beszéd -  amelyben Antal Szlovákiát az ezeréves magyar határok keretében képzelte el 
-  a budapesti szlovák követség erőteljes tiltakozását vonta maga után. Tuka július ele
jén kijelentette, hogy amíg Magyarországon ilyen hangok hallatszanak, addig Szlová
kia nem érezheti magát biztonságban, s ezért a két ország között nem tud kifejlődni 
baráti viszony. E problémát orvosolandó, Tuka azt kérte a magyar követtől, hogy egy 
magas beosztású magyar politikus részéről hangozzék el olyan kijelentés, mely szerint 
a magyar revíziós törekvések Szlovákia területét nem érintik. A magyar külügyminisz
térium hiába próbálta megmagyarázni, hogy az ilyen revíziós megnyilvánulások nem a 
kormány hivatalos álláspontját képviselik, a két ország közti viszony ismét feszültté 
vált. Szlovák részről ez abban nyilvánult meg, hogy barátságtalanabbul viszonyultak a 
szlovákiai magyarok kisebbségi kívánságaihoz, de letartóztatásokra és atrocitásokra is 
sor került.

Magyar közeledési kísérletek és szlovák revíziós elképzelések 1943-ban

1943. március 19-én Ián Spisiak budapesti szlovák követ beszélgetést folytatott 
Kállay Miklós miniszterelnökkel, aki közölte vele, hogy számára a magyar kisebbség
gel szemben Szlovákiában alkalmazott politika érthetetlen. „Nem látom okát, miért 
igyekeznek mindig belénk kötni és ezzel a marakodással megnehezíteni minden komo
lyabb és nagyvonalú közeledést, amely mindkét államnak csak közös érdeke lehet. 
Spisiak fölvetette, hogy Szlovákia esetleg visszakaphatná Kassa városát, amit Kállay 
nem tartott elfogadhatónak, de hangoztatta Szlovákia függetlenségének fontosságát.34 
Spisiak támogatta a jószomszédi viszony fejlesztését, és azt mindkét állam közös érde
keként említette. A közeledés legfőbb akadályaként a Szent István-i gondolatot hozta 
fel. Kállay megmagyarázta beszélgetőpartnerének, hogy a szlovákok félreértik annak 
mondanivalóját. A magyarok számára a Szent István-i eszme azt jelenti, hogy a Kár
pát-medencében élő népeket „tiszteljük és becsüljük, és ugyanúgy bánunk velük, mint 
saját magunkkal. Ennek a gondolatnak a megértése Szlovákia számára nem jelenthet 
mást, mint a beneid gondolattól való elszakadásának helyeslését.” Kállay szerint ez
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semmiképpen sem érinti a szlovák állam szuverenitását, és nem magyarázható bele 
olyan magyar szándék, amely által a szlovák állam szuverenitását csorbítani kíván
nák.35 A magyar miniszterelnök kifejtette: nagyon örülne, ha Szlovákiával szorosabb 
kapcsolatra léphetne Magyarország, mivel a két ország egymásra van utalva földrajzi és 
gazdasági szempontból is; ezáltal nem egy harmadik állam, mint például Németország 
kerülne előtérbe, amelyik teljesen idegen a Kárpát-medencében.36 Spisiak a magyar 
miniszterelnökkel folyatott megbeszélései alapján azt jelentette feletteseinek: Kállay 
értesülései alapján úgy lett informálva, hogy a szlovákok Magyarországhoz akarnak 
csatlakozni. Emiatt a szlovák kormány azonnal tiltakozott. A magyar cáfolat már 1943. 
március 23-án megérkezett Kuhl Lajoshoz, mely szerint Spisiak követ helytelenül refe
rált feletteseinek a Kállayval folytatott megbeszélésről, arra kérvén őt, hozza rendbe a 
helyzetet. Kuhl elmagyarázta Tukának, hogy Magyarország a szlovák szuverenitást 
nem kívánja megsérteni semmilyen eszközzel, és Spisiak információja egy nyelvi fél
reértésen alapul. Magyarországnak semmiféle olyan politikai célkitűzése nincs, amely 
Szlovákia önállóságát, nyelvét, kultúrpolitikáját érintené. Szlovákiával Magyarország 
baráti kapcsolatba kíván kerülni, mert földrajzi fekvésük és gazdasági kapcsolataik 
miatt is egymásra vannak utalva.37 A szlovák vezetés a magyar sajtó támadásait is szóvá 
tette. Spisiak erre feletteseinek kifejtette, hogy Kállay nézetei a szlovákok iránti köze
ledésről még nem mentek át teljesen a magyar köztudatba, és ezért fordulhatott elő, 
hogy időnként revizionista cikkek jelennek meg a magyar sajtóban.

Kállaynak érdekében állt a szlovákokkal a barátkozás, és ezért több magyar parla
menti képviselőt is elküldött Szlovákiába, de tárgyalásaik a kétoldalú együttműködés 
megvalósítására nem vezettek eredményre.31*

Az olasz kiugrás hatásai a szlovákok revíziós elképzeléseire

Az olasz kiugrás a szlovák vezetést arra ösztönözte, hogy az első bécsi döntés felül
bírálását kérje a németektől. Pozsony szerint az első bécsi döntés Magyarországra néz
ve kedvező végkifejlete kizárólag Olaszország, elsősorban az akkori olasz külügymi
niszter, Galeazzo Ciano gróf érdeme, illetve -  szerintük -  bűne volt. A szlovák vezetés 
szerint a németek Szlovákia részére kedvezőbb határvonalat húztak volna, ha az ola
szok nem avatkoznak közbe. Amíg Olaszország egyenrangú tengelytag volt, e nézetet a 
szlovák propaganda nem merte nyíltan hangoztatni, azonban az. olasz kiugrással a hely
zet megváltozott. A szlovákok propagandája azt hirdette, hogy az olasz külpolitika 
eredményei, így az, olasz „erőszakoskodás” folytán létrejött bécsi döntés által elcsatolt 
területek hovatartozása is revízió alá kerül, s német segítséggel (Szlovákia javára) új, 
igazságos döntés fog születni.

Kuhl Lajos pozsonyi magyar követ úgy látta, hogy a revízió hangoztatására a szlo
vákok a németektől is bátorítást kaptak, mert c nélkül ilyen nyíltan nem mertek volna 
vállalkozni követeléseik hangoztatására. Az, olasz események hatására a szlovák politi
kai vezetés parancsot adott a magyar határ megerősítésére. A határ szlovák oldalán 
erődítési munkálatokba kezdtek, mivel attól tartottak, hogy a magyarok támadást indít
hatnak ellenük.39 Az olasz kiugrás miatt Mach és más, szélsőségesen németbarát szlo
vák politikusok azt remélték, hogy eljött az idő a régóta várt revízióra. A németek 
részéről erre voltak is bíztató jelek. Az egyik ilyenjei az volt, hogy az olasz kapituláció 
után a németek szabad kezet adtak Horvátországnak Dalmácia elfoglalására. A szlovák
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külügyminisztérium már 1940-ben kidolgozta a szlovák-magyar határ módosításával 
kapcsolatos terveket. Ezek szerint mintegy 3606 négyzetkilométernyi területet követel
tek volna vissza. A nagyobb városok közül Kassa, Losonc és Léva járt volna vissza 
Szlovákiának.411 A német vezetés tudomásul vette a szlovák követeléseket, de az érdemi 
tárgyalásokat ismételten csak a háború utáni időszakra ígérte.

A szlovák külpolitika 1943-ban is kitartott a németek melletti szövetségben, és nem 
kívánt abból kiugrani. Külpolitikai tevékenysége elsősorban abban nyilvánult meg, 
hogy a revízióban érdekelt szövetségeseivel, Romániával és Horvátországgal erősítette 
kapcsolatait. 1943 szeptemberének elején a bukaresti szlovák követ kormánya nevében 
Románia teljhatalmú vezetőjével, Ion Antonescu marsallal folytatott tárgyalásokat. 
Vázolta neki, hogy Németország helyzete meggyengült, és ezért Szlovákiát az a ve
szély fenyegeti, hogy Magyarország megtámadja. Arról kérdezte román partnerét, hogy 
segítségére sietnének-e egy magyar támadás esetén. Antonescu a szlovák vezetőknek 
azt válaszolta, hogy „Románia hadserege felkészült és mindig készen áll Magyarország 
ellen A”.41

1943 szeptemberében a pozsonyi magyar követ értesülést szerzett arról, miszerint a 
németek afelől érdeklődnek a szlovák kormánynál, hogy csapataikkal részt vennének-e 
Magyarország szlovákok lakta területeinek megszállásában, a Vác-Miskolc vonalig ter
jedően. Kuhl pozsonyi magyar követ úgy értesült, hogy Tiso elutasította az akcióban 
való részvételt. A szlovák közvélemény is tudomást szerzett arról, hogy a magyar kor
mány az olasz példát készíti elő, és kiugrásra készül. Ez nagyon népszerű lehetőség volt 
Szlovákiában, mivel ettől a háború gyors befejezését várta a szlovák közvélemény. 
1943 végén a Szlovák Propagandaügyi Minisztérium a Magyarország irányába Szlová
kia területén megnyilvánuló szimpátia ellensúlyozására azt terjesztette, hogy Magyar- 
ország külpolitikailag rosszul állhat, mivel felajánlotta Szlovákiának Kassa visszacsa
tolását. Ennek fejében garanciákat kapna arra, hogy Szlovákia nem fog új területi kö
vetelésekkel előállni Magyarország esetleges külpolitikai irányváltása esetén. A Szlo
vák Propagandaügyi Minisztérium szerint a szlovák vezetés azonban elutasította a ma
gyar ajánlatot.42

A Kállay-kormány stockholmi és ankarai titkos tárgyalásai a nyugati hatalmakkal 
ismertek voltak a szlovák vezetők előtt is. Ullein-Reviczky Antal, a Külügyminisztéri
um sajtóosztályának és kulturális osztályának vezetője sürgette Spisiak követet az együtt
működés összehangolására a két kormány között. Jelmondata a következő volt: tegye
nek közös lépéseket „addig, amíg nem jön valaki más”.43 Ullein-Reviczky attól félt, 
hogy ha Magyarországon kormányváltás történik, akkor már nem lesz esélyük az együtt
működést kivitelezni. Kifejtette a szlovák követnek, hogy az a „Nagy-Magyarország”, 
amelyről korábban a magyarok az iskolában tanultak, már nem jöhet létre, és ez nem is 
célja a magyar politikának. Megvalósítandó célként azt tűzték ki, hogy megakadályoz
zák az idegen érdekek érvényesülését a Kárpát-medencében. Megítélése szerint az oro
szok mellett a magyarok és a szlovákok közös ellenségének kell tekinteni Eduard Benes 
politikai célkitűzéseit, hiszen ő Csehszlovákia újjáalakításával fenyegetett. A kétoldalú 
megbeszélésekből Spisiak azonban nem az együttműködés realizálásának fontosságát 
szűrte le, ami beszélgetőpartnere célja lett volna, hanem azt, hogy Magyarországnak 
szüksége van a kisebb országok támogatására. Spisiakban felmerült a kérdés: mi az oka 
ennek? Szlovákiára azért van-e szükség, hogy az etnikai Magyarországot védje, vagy 
azért, hogy utat teremtsen a későbbi területi terjeszkedéséhez? Spisiak az utóbbit való
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színűsítette. További okként azt jelölte meg, hogy a kisebb országokkal való megbéké
lés nyomán Magyarország szabad kezet nyerne a nagyobbakkal szemben -  Romániát és 
Németországot említve, mint szóba jöhető államokat. Spisiak azon a véleményen volt: 
ha a magyar diplomácia Szlovákia függetlenségének megóvását támogatja, azt csak 
azért teszi, mert attól tart, hogy a háború után Csehország és Szlovákia ismét egyesülni 
fog, és ez veszélyes lenne Magyarország területi integritására nézve. A Spisiak jelenté
sében foglaltakat örömmel vették tudomásul a szlovák vezetők, főleg azt az értesülést, 
hogy Magyarország nem kívánja Szlovákia önállóságának megszűnését. A bizalmat
lanságuk azonban továbbra is fennállt a magyarokkal szemben.

Jozef Tiso és Hitler tárgyalásai a magyar kérdésről

A szlovák vezetésben Kállay béketapogatózási kísérletei Szlovákia, valamint a nyu
gati szövetségesek felé azt a benyomást keltették, hogy Budapest mindenáron be akarja 
biztosítani a német védnökség alatt szerzett területi gyarapodását. Hitler tudta, hogy 
Tisóékat úgy nyerheti meg, ha Németország egyrészt garantálja Szlovákia területi in
tegritását és államisága fenntartását, másrészt elítéli a Szent István-i eszmét. Hitler 
Magyarország iránt táplált valódi érzelmeit a legjobban talán az a jegyzőkönyv tükrözi, 
amelyet a Tiso szlovák államelnökkel 1943. április 22-én44 folytatott tárgyalásokról 
készítettek a német külügyminisztériumban. Tiso panaszkodott a magyarok revíziós 
törekvései és az ezeréves Szent-István-i birodalom helyreállítására irányuló propagan
da miatt, amire Hitler a leghatározottabban kijelentette: „a Szent István-i Birodalom a 
maga ezeréves határaival soha többé nem fog életre kelni”. Hitler a további megbeszé
lés során azt is leszögezte: „Németország sohasem tűrné, hogy Magyarország esetleg 
Szlovákia ellen forduljon”, mivel Németország korábban területi biztosítékot adott Szlo
vákiának. A Führer kifejtette: „ahhoz nem fér kétség, hogy Magyarország sohasem 
merészelné megtámadni Szlovákiát”.45

A tárgyalások alatt Hitler elismeréssel beszélt Szlovákia vezetőiről, megjegyezve: 
tulajdonképpen nem volt semmi komolyabb megbeszélnivalója Tisóval, és csak azért 
hívta meg Salzburgba, mert demonstrálni akarta az egész világ előtt, hogy Szlovákia 
önálló állam, amellyel Németország baráti kapcsolatban áll. Ugyanezen tárgyalás alatt 
a magyar-román ellentétre utalva azt is megjegyezte, hogy ha a jelenlegi háború befe
jezése után a magyarok és a románok még háborúskodni akarnak egymással, az a Né
met Birodalmat nem érdekelné, de „Szlovákia bizalommal számíthat Németország vé
delmére” .4f> Kijelentette: Horthyval a legélesebb formában tudatta, hogy nem bízik 
Kállayban, aki benne, Hitlerben olyan benyomást keltett viselkedésével, mintha Ma
gyarország nem hinne többé Németország győzelmében. Amikor Tiso újra szóba hozta 
a magyaroknak az ezeréves határ visszaállítására irányuló propagandáját, a Führer meg
jegyezte, hogy az ezeréves határ a valóságban sohasem létezett, a magyarok egyszerűen 
csak igényt tartanak minden olyan területre, ahol ez alatt az ezer év alatt valamikor 
magyarok laktak. A két politikus megbeszéléséről készült jegyzőkönyv szemléletesen 
bizonyítja, hogy Hitler milyen ügyesen kihasználta Tiso félelmét a magyarok újabb 
területi követeléseivel szemben. Hitler a Tisóval folytatott tárgyalásai során a magyar 
veszélyt igyekezett „Damoklész kardjaként” beállítani és azt a magyaroktól tartó szlo
vák politikus feje fölött lebegtetni. Érdekes tanulságként említhetjük, hogy amikor 
Hitler a magyar vezetőkkel beszélt, többnyire nem hozta szóba Szlovákiát -  mivel
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tudta, hogy tárgyalópartnerei leginkább Romániától tartanak, ezért őket a román ve
széllyel riogatta. A Tiso és Hitler közötti beszélgetés valódi lényegére Hitler csak akkor 
tért rá, amikor felvetette: vajon nem lenne-e szükség a Kis-Kárpátokban néhány német 
szuronyra. Ezzel igazolva látta a korábban elfoglalt szlovák területeket, amit így a 
magyar veszélyre hivatkozva legalizálhatott.47

Szlovák politikai és területi elképzelések 1944-ben

1944-ben a szlovák vezetők közül néhány an béketapogatózási kísérletekbe kezdtek, 
burkolt formában. Nem a Nyugattal való együttműködés megteremtésére, hanem in
kább Szlovákia önálló államként való létezésének szükségességére próbálták irányítani 
a figyelmet, illetve a Csehszlovákia megújítására törekvő Benes-féle propagandát pró
bálták tompítani. A szlovák vezetők közül Ferdinánd Catlos hadügyminiszter és Karol 
Sidor, Szlovákia vatikáni követe lépett a tettek mezejére. Sidor 1944-ben memorandu
mot készített Szlovákia jövőjével kapcsolatban és tárgyalásokat is folytatott az angol
szász hatalmakkal, eredménytelenül.48 Catlos a katonai átállást tervezte a szovjetek ol
dalára, amit úgy gondolt el, hogy megnyitná a Lengyelország felőli frontot. Tervét úgy 
folytatta volna, hogy a Szlovákia keleti részén tartózkodó német erőket megkerülik és 
bekerítik a szovjetekkel közösen, majd a magyar egységek ellen vonulnak Kassánál. 
Mivel Szlovákia átállt volna a Szovjetunió oldalára, Catlos azt is tervezte, hogy azon
nal hadba lép Magyarország ellen. Ettől azt remélte, hogy a korábban elvesztett terüle
teket is visszaszerezheti, s ebben a Szovjetunió is támogatni fogja. Catlos elképzelései 
nem váltak valóra, mert 1944 augusztusában kitört a szlovák nemzeti felkelés. Catlos 
később eljutott a felkelők területére, de ott letartóztatták, és fogolyként Moszkvába 
szállították. A többi szlovák vezető a kivárás és a német orientáció híve volt. Tiso az 
angolszász hatalmak 1944. július 6-i normandiai partraszállása után is kitartott a néme
tek szövetségében. „Csak dolgozzatok nyugodtan továbbra is” -  adta irányelvül kormá
nya tagjainak és a közigazgatás vezetőinek. Ehhez azt is hozzátette, hogy Szlovákiának 
fegyelmezetten ki kell várnia a háború végső fázisát, mert „ha a hadsereg és a lakosság 
is fegyelmezett marad, ez esetben a győztesek is kénytelenek elfogadni a szlovák állás
pontot.”49 (Ez alatt azt értette, hogy Szlovákia önálló státusa tovább élhet.)

A szlovák propaganda a magyar Szent István-i eszmével -  reciprocitási alapon -  a 
Nagy-Szlovákia és a Nagymorva Birodalom elméletét állította szembe. Nagy-Szlová- 
kia területéhez tartoztak volna az első bécsi döntés által elcsatolt, valamint a szlovákok 
lakta morvaországi területek is. Az így létrejövő államból kitelepítették volna a zsidó
kat, a magyarokat, a cseheket és a cigányokat. Hazatelepítették volna az amerikai szlo
vákokat, s így egy számbelileg jelentős, nemzetileg egységes szlovák tömb alakult vol
na ki, amely ellen tudott volna állni mind a cseh, mind pedig a magyar hatalmi törek
véseknek. Az ezeréves kultúrfölényt hangoztató magyar propagandával Cirill és Metód 
kultuszát állították szembe.

1944-ben a szlovák politikai vezetés -  a front közeledte és a nemzetközi helyzet 
változásai ellenére -  sem adta fel revíziós elképzeléseit Magyarországgal szemben. A 
sajtóban egyre radikálisabb cikkek jelentek meg, és már annak a gondolata is felmerült, 
hogy ne csak azokat a területeket kérjék vissza, amelyeket elcsatoltak az első bécsi 
döntés nyomán, hanem azokat is, amelyeket az ezeréves magyar uralom alatt szerintük 
„elloptak” tőlük. (Ezalatt a Miskolcig, illetve a Vácig húzódó területeket értették.)
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A szovjet csapatok előrenyomulása miatt azonban Szlovákia még önállóságát sem 
őrizhette meg, és területén a korábbi államalakulat, Csehszlovákia újult meg 1945-ben.

*

A szlovák vezetés 1938-1944 között mindvégig a területi revíziót kívánta megvaló
sítani a magyarok irányába, de ezt a németek jóváhagyása nélkül nem tehették. A „ma
gyar kártya”, hogy a korabeli és napjainkig is használt szóhasználattal éljünk, mindvé
gig előhúzható volt ebben az időszakban. A szlovák politikusok ezzel is lecsillapíthat
ták a saját ellenzéküket. Minden gazdasági nehézség és az emiatt kialakuló feszültségek 
eredendő forrása szerintük az volt, hogy az első bécsi döntésnél aránytalanul nagy 
területek kerültek Magyarországhoz. A szlovák sajtó, majd a későbbiek folyamán a 
szlovák történetírás is úgy hívta e területeket, hogy „elrabolt” vagy „elszakított” or
szágrész. Tuka és a szlovák vezetés többször is kísérletet tett arra, hogy legalább egy 
kisebb részt diplomáciai úton visszaszerezzen, de mint láthattuk, eredménytelenül. A 
németeknek nem volt érdekük, hogy egyértelműen elutasítsák a szlovák területi revízi
ót, -  nekik az volt a céljuk, hogy a szlovák és a magyar kormány mindvégig kiszolgálja 
őket. A szlovák revíziós elképzeléseket a németek ütőkártyaként a magyarok ijesztgeté
sére használták. Hitler 1944-ben Horthyt azzal fenyegette: ha kilép a háborúból, akkor 
Magyarország területére a környező államok katonái, így a szlovák csapatok léphetnek, 
ami azt eredményezheti, hogy elvesznek a korábban megszerzett területek. A megosz
tás ügyes taktikai húzás volt a németek részéről. Mindkét állam -  a szlovák és a magyar 
-  féltékenyen szemlélte a másikat, igyekezvén mindent megtenni annak érdekében, 
hogy területi integritásukat megőrizzék, s az azt biztosító németek kegyeit megszerez
zék. Tiso -  a korábbi magyar területi követelések megakadályozása céljából, illetve 
saját állama területi gyarapodásának megvalósítása érdekében -  mindenképpen Néme
tországot tekintette legfőbb szövetségesének. Szlovákia 1939-1944 között az első bécsi 
döntés nyomán létrejött határokat kívánta felülbírálni, de a magyar politikai vezetés 
mindvégig ragaszkodott a már kialakult status quóhoz. A két államnak nem volt esélye 
a megegyezésre, mert nem tudtak felülemelkedni a határrevízió gondolatán. De ha a 
háború alatt létre is jött volna a megegyezés Szlovákia és Magyarország között a határ
kérdésben, 1945 után a nagyhatalmak, valamint az újjáalakult Csehszlovákia (a politi
kai helyzet változása miatt) feltehetően nem ismerte volna el érvényesnek a megállapo
dást. Olyan kiegyezésre, amelyet a háború után is elismerhettek volna a nagyhatalmak, 
egyedül 1938-ban lett volna esély a kétoldalú tárgyalások alkalmával. Ezt azonban 
elmulasztották, aminek a kárát elsősorban a felvidéki magyaroknak kellett megfizetni
ük a benesi dekrétumok révén.
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Bukovszky László

A visszacsatolt Felvidék (Dél-Felvidék) 
közigazgatási szervezete

Az 1938. november 2-i első bécsi döntés által Magyarországnak ítélt területeknek 
az „anyaország“ jogrendjébe való beillesztése egy többlépcsős folyamat részét képezte. 
Ennek során a magyar kormány (értelemszerűen) prioritásként kezelte a visszacsatolt 
területek közigazgatási szervezetét is. A visszacsatolt felvidéki területek anyaországgal 
való egyesítését az 1938. november 13-án kihirdetett 1938:XXXIV. törvénycikk mondta 
ki.1 A kormány a törvényhozás további rendelkezéséig e törvénycikk alapján meghoz
hatta mindazon intézkedéseket, melyek a visszacsatolt területek közigazgatásának, tör
vénykezésének, közgazdaságának az ország fennálló jogrendszerébe való beillesztése 
miatt szükségessé váltak.2 A törvény értelmében a visszacsatolt területeken az 1938. 
november 2-ig érvényben volt jogszabályok átmeneti jelleggel hatályban maradtak. 
Kivételt képeztek azok, amelyek az impériumváltás következtében a dolgok természe
ténél fogva nem voltak alkalmazhatók.

Közigazgatási értelemben az első bécsi döntés alapján megállapított dél-felvidéki 
területet nyolc teljes (Ogyalla, K irályhelm ec, Komárom, Kassa, Párkány, 
Dunaszerdahely, Zselíz, Tornaija) és huszonegy csonka közigazgatási járás (Feled, 
Galánta, Kékkő, Nagykapos, Kassa-vidék, Korpona-Ipolyság, Léva, Losonc, 
Nagymihály, Szepsi, Nyitra, Nagyrőce, Rozsnyó, Szirma, Rimaszombat, Szobránc, 
Vágsellye, Somorja, Tőketercbes, Verebély, Érsekújvár) alkotta.1 Az 1928. június 30- 
ig érvényes megyerendszer (az ún. „nagyzsupák“) alapján a visszacsatolás területileg öt 
addigi szlovákiai megyét érintett.4

Az első bécsi döntés alapján Magyarországhoz csatolt területek közigazgatási rend
szerének vizsgálatát 1938 novemberétől 1945 tavaszáig három önálló, elkülönülten 
tárgyalható időszakra bonthatjuk:

a) katonai közigazgatás (1938. november 5 -  1938. december 21.);
b) polgári közigazgatás (1938. december 22 -1944. november 29.);
c) hadműveleti közigazgatás (1944. október 30 -1945 tavasza).

I. A katonai közigazgatás időszaka (1938. november 5 -  december 21.)

A döntőbírósági határozat második pontja értelmében a Magyarországnak ítélt terü
let kiürítésével párhuzamosan, 1938. november 5-10. között került sor annak katonai 
megszállására. A kiürítés, illetve a megszállás egyes szakaszait és módját a döntőbíró
ság határozata alapján létrehozott csehszlovák-magyar vegyesbizottság állapította meg.5 
A katonai bevonulás, melyet a négy vegyesdandárból alakult L, II., VI. és VII. hadtest 
hajtott végre, a honvédség első hadmozdulatát jelentette a második világháborút meg
előző időszakban.

A katonai megszállással egyidőben került sor a visszacsatolt területek közigazgatá
sának átmeneti kiépítésére. Az átmeneti katonai közigazgatás bevezetését a visszacsato
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landó részeken a Legfelsőbb Honvédelmi Tanács, mint a legmagasabb szintű honvédel
mi és országmozgósítási politikai döntéshozó testület, eredetileg még a kétoldalú ko
máromi tárgyalások előtt, 1938. október 4-én határozta el.6 Bevezetésére Werth Henrik 
vezérkari főnök 1938. november 2-án elkészített parancsa alapján került sor. A rendel
kezés értelmében a trianoni határ átlépésével az átmeneti jelleggel bevezetett katonai 
közigazgatás ideiglenes főhatalmat biztosít a honvédség számára. A katonai közigazga
tás életbelépésével hat héten keresztül a honvédségre hárult a két állam politikai beren
dezkedése és jogrendszere közötti különbségek ideiglenes áthidalása. E hat hét alatt a 
honvédségnek kellett biztosítania a visszacsatolt területek mielőbbi integrálását az anya
országhoz, többek között annak polgári közigazgatási rendszeréhez.

Szervezeti felépítésében a katonai közigazgatás teljes egészében alkalmazkodott a 
volt csehszlovák polgári közigazgatás (járási igazgatás) belső szerkezetéhez. A vissza
csatolt területek katonai közigazgatása háromszintű volt: az első szinten a járási, illetve 
városi katonai parancsnokságok, a másodikon a hadtestparancsnokságok polgári osztá
lyai, a harmadik szinten pedig a Vezérkari Főnökség (Vkf.) polgári csoportja állt.

A katonai közigazgatás polgári ügyeinek legfelsőbb szerve a Vkf. polgári csoportja 
volt. Az 1938. október 17-én megalakult hivatal élén Csatáry Béla államtitkár állt. A 
Vkf. polgári csoportja irányította a visszacsatolt területeken felállított hadtestparancs
nokságok mellé kirendelt kormánymegbízottakat, valamint a területükön működő járá
si (városi) katonai parancsnokságokhoz kijelölt közigazgatási előadókat, illetve minisz
teri megbízottakat.7 A honvédség bevonulásával egyidőben épültek ki a katonai köz- 
igazgatásba beolvasztott polgári igazgatás szervei. A visszacsatolt területekre az igaz
gatás egységességének biztosítása végett az egyes minisztériumok részéről konkrétan 
meghatározott feladatkör elvégzésével megbízott tisztviselők érkeztek. A kiküldött tiszt
viselők az illetékes járási (városi) katonai parancsnokságoknál jelentkeztek, és tevé
kenységükben azokkal egyetértőleg jártak el. A katonai közigazgatás idejére csaknem 
minden járási (városi) katonai parancsnoksághoz állandó vagy átmeneti szolgálattétel
re, a illetékességi terület nagyságától függően, 10-15 tisztviselő került: közigazgatási, 
közélelmezési, gazdasági és szociális előadó, a „Magyar a Magyarért mozgalom” kép
viselője, zöldkeresztes védőnő, a Magyar Nemzeti Bank, a Magyar Királyi Posta, az 
Országos Közegészségügyi Intézet, a Központi Statisztikai Hivatal, a Magyar Királyi 
Dohányjövedék és a SAO képviselője/

1938. november 15-ére az egész visszacsatolt területen a járási katonai parancsnok
ságoknak, még ha nagy nehézségek árán is, de sikerült megoldaniuk a közigazgatás 
ideiglenes megszervezését. Általános problémát jelentett a megfelelő köztisztviselők 
hiánya. A csehszlovák kiürítés során ugyanis a vezető beosztású állami tisztviselők, 
kevés kivétellel, mindannyian elhagyták rendszeresített állásaikat. A helyzeten csak 
rontott, hogy a Vkf. rendelete alapján a katonai hatóságok kiutasították azokat a vissza
maradt közalkalmazottakat, akiket a csehszlovák kormányzat a történelmi Magyaror
szág határain kívül eső területekről telepített be.y Egybevetve, a legtöbb közigazgatási 
járásban a közalkalmazottak hiánya 40-50%-os volt.111 Ez a hiány az általános és a 
szakigazgatási szervek vezető beosztású tisztviselőire egyaránt vonatkozott.

A katonai közigazgatás ideiglenes rendelkezései jelentős hatással voltak a városi és 
községi önkormányzati testületek tevékenységére is. A helyükön maradt aktív tisztvise
lőket és közalkalmazottakat általában ideiglenesen, további intézkedésig szolgálataik
ban (a járási Nemzeti Tanácsok, illetve a járási katonai parancsnokságok polgári osztá
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lyai mellett felállított járási igazoló bizottságok meghallgatásával) megerősítették.11 A 
községi igazgatás további működésében a legnagyobb fennakadást a kör-, illetve vezető 
jegyzők távozása jelentette. A helyi önkormányzati testületek összetételében novem
ber-december folyamán szintén lényeges változás állt be. A Vkf. 1938. november 2-án 
kiadott rendelete alapján ugyanis a visszacsatolt területeken kizárólag csak a felvidéki 
magyarságot képviselő Felvidéki Magyar Párt szervezkedhetett, minden más, az anya
országból származó politikai párt szervezkedése és egyéb irányú tevékenysége tilos 
volt. Csatáry, a Vkf. polgári csoportjának vezetője ugyanakkor december 12-én az 
impériumváltás előtt működött politikai pártokat, az Egyesült Országos Keresztény
szocialista és Magyar Nemzeti Párt, az Andrej Hlinka-féle Szlovák Néppárt, az Auto
nóm Földműves Szövetség és az Autonóm Nemzeti Párt kivételével, feloszlatta. Ebből 
eredően a községi és járási képviselő-testületekben, a járási választmányokban a felosz
latott politikai pártok képviselői automatikusan elvesztették mandátumaikat.12 A meg
üresedett helyeket az említett négy párt jelölőlistáin szereplő egyénekkel kellett pótol
ni. Járási szinten azonban erre nem került sor, mivel az 1923-ban alakult és 1928-ban 
átalakult járási önkormányzati testületek tevékenysége automatikusan megszűnt.

A vezérkari főnök rendelkezése alapján a katonai közigazgatás mellett működő pol
gári osztályok tevékenységi ügyköre kiterjedt az általános közigazgatás feladatainak 
teljes ellátására, a büntető törvénykezésre és a közrend fenntartására. Az igazságszol
gáltatást ideiglenesen a katonai büntető bíróságok látták el.13 A katonai bevonulással 
egyidőben ugyanakkor megszűnt a pozsonyi Országos Hivatal által 1938. október 14- 
én elrendelt statáriális jogi eljárás.14

A visszacsatolt területekre való szabad be-, illetve kiutazást a katonai közigazgatás 
ideje alatt a Belügyminisztérium 12.139/1938. ein. sz. rendelkezése szabályozta.15 A 
trianoni országrészről polgári személyek csak fényképes igazolvánnyal utazhattak be. 
Kivételt képeztek a kormány, az államfő és a magyar közlekedési vállalatok megbízot
tai, valamint a kinevezett közszolgálati alkalmazottak. A katonai igazgatás alatt álló 
területekre való be-, illetve kiutazás csakis a kijelölt határátlépő állomásokon vagy 
helyeken volt lehetséges.16

II. A polgári közigazgatás időszaka (1938. december 22 -  1944. október 29.)

A már említett 1938:XXXIV. törvénycikk alapján a kormány mindent megtett, hogy 
a megszerzett területeket bekapcsolja az anyaország teljes vérkeringésébe. A belügymi
niszter 1938. december 9-én hatályon kívül helyezte a visszacsatolt területekre vonat
kozó utazási korlátozást, amely eredetileg a trianoni határ csaknem hermetikus lezárá
sát jelentette. Ezt követően utazási igazolvány nélkül, szabadon lehetett utazni az anya
ország felé, és fordítva.17 A miniszterelnök javaslatára az Egyesült Magyar Párt (EMP) 
volt nemzetgyűlési, szenátusi és tartománygyűlési képviselői közül 17 politikust hívtak 
be a képviselőházba.18 December 12-én a minisztertanács határozatban fogadta el a 
polgári közigazgatás mielőbbi bevezetését.19 Az egyes hadtestparancsnokságok polgári 
osztályai ennek alapján 1938. december 17-én értesítették az alárendelt járási (városi) 
katonai parancsnokságokat a tervezett változásról. Bár a minisztertanács határozata a 
katonai közigazgatás megszüntetéséről egyöntetű volt, az átállás pontos időpontjáról 
nem született döntés. A hadtestparancsnokságok ezért az alárendelt katonai parancs
nokságok számára a december 20-ai határnapot feltételes időpontként jelölték meg.
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A minisztertanács az átadás előkészítésének megszervezésével Keresztes-Fischer 
Ferenc belügyminisztert bízta meg.20 Az 1938:XXXIV. törvénycikk 4. §-ában foglalt 
felhatalmazása alapján a kormány 1938. december 18-án a 9.330. M. E. sz. rendelettel 
szabályozta az érintett területek polgári közigazgatását.21 A rendelet a visszacsatolt dél
felvidéki területeket, illetve az azokkal határos vármegyéket (december 22-i hatállyal) 
közigazgatási szempontból összesen 13 újonnan alakított, vagy már létező törvényható
ságba sorolta. Kassa volt szabad királyi várost a rendelet újból a törvényhatósági jogú 
városok közé emelte, a Duna két partján elterülő Komáromot, valamint Munkácsot és 
Ungvárt pedig a megyei városok közé sorolta.22

A 9.330/1938. M. E. sz. rendelet 2. §-ának 4. bekezdése alapján a belügyminiszter 
az 1938. december 19-én kiadott, 95.351. sz. rendeletével szabályozta a visszacsatolt 
területek és az azokkal határos részeken kialakított vármegyék járási beosztását.23 A 
közigazgatási beosztás meghatározása jelentette a leglényegesebb lépést a polgári igaz
gatás bevezetésének útján.

A minisztertanács által feltételezett december 20-i határidőt sikerült betartani. Az 
átalakított és az újonnan létrehozott törvényhatóságok élére a belügyminiszter, illetve 
Horthy Miklós kormányzó december 20-án kinevezte az új megyei főispánokat.24 A 
törvényhatóságok tisztviselői karát ideiglenes minősítésben -  mivel a rendes jogsza
bályok szerint a választás még nem volt lehetséges -  szintén Keresztes-Fischer nevezte 
ki a pénzügyminiszter és Jaross Andor, a felvidéki ügyek tárcanélküli miniszterének 
meghallgatásával. Erre ugyancsak 1938. december 20-án került sor.25 A katonai köz- 
igazgatás hivatalos átadására így december 21-én minden feltétel adott volt. December 
végéig a járási katonai parancsnokságok mellett működött közigazgatási hivatalnokok 
továbbra is hivatalukban maradhattak. Mivel tevékenységük elsősorban az átadás-átvé
tel lebonyolítására korlátozódott, ezért nagyon kevés helyen maradtak meg átmeneti 
állásukban: december 21-ét követően a katonai hatóságok által kiadott működési bizo
nyítvánnyal a kezükben visszatértek eredeti állásaikba.26 Ahol viszont szükség mutat
kozott további alkalmazásukra, a felvidéki ügyek tárcanélküli miniszterének jóváha
gyásával kivételesen 1939. május 31-ig megmaradhattak ideiglenes beosztásukban.27 
Kérdésessé vált ugyanakkor a komáromi tárgyalások idején felállított nemzeti tanácsok 
további tevékenysége. Mivel a törvényes magyar államhatalom bevezetése megszüntet
te létjogosultságukat, mint alapszabály nélküli egyesüléseket, Jaross Andor utasítására, 
a főispánok feloszlatták azokat.28

A visszacsatolt területek 1938. december 22-i hatállyal formálisan beépültek a hatá
lyos magyarországi közigazgatási szervezetbe. Az 1938. évi 9.330. M. E. sz. rendelet 
alapján az országos érvényű közigazgatási jogszabályok hatályának a visszacsatolt terü
letre is ki kellett volna terjednie, azonban azok teljes körű érvényesítésére még az 1945 
tavaszán bekövetkezett hatalomváltásig sem került sor.

A visszacsatolt területek közigazgatási beosztása a miniszterelnök és a belügymi
niszter hatáskörébe tartozott.29 A törvényhatósági beosztás a miniszterelnököt, a járási, 
valamint a körjegyzői beosztás a belügyminisztert illette meg. Mint láttuk, a polgári 
közigazgatás életbelépésekor a visszacsatolt területek közigazgatását a 9.330/1938. M. 
E. és a 95.361/1938. M. E. sz. rendelet tárgyalta. E két rendelet módosítására 1939. 
március 15-i hatállyal azok után került sor, hogy véglegesítették a magyar-cseh-szlo- 
vák országhatárt. Az 1939. évi 2.870. M. E. sz. és a 7.900. B. M. sz. rendeletek az
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1939. március 6-i megállapodás alapján visszacsatolt 18 község törvényhatósági és já
rási beosztását tárgyalta.

II. 1. Vármegyei, törvényhatósági igazgatás

A visszacsatolt Dél-Felvidék területi alapon szerveződő törvényhatósági beosztását 
a kormány 1938. évi 9.330. M. E. sz., már többször említett rendelete állapította meg. 
Bár a jogszabály 13 törvényhatóságot említett, a visszacsatolt területeken megszerve
zett, másodfokú közigazgatásként működő törvényhatósági testületek területileg csak 
tíz esetben szerveződtek újjá.10

A trianoni Magyarország polgári közigazgatása a területi alapon szerveződő másod
fokú közigazgatási önkormányzatoknak két típusát különböztette meg: a vármegyét és 
a törvényhatósági jogú várost, mely katcgorizáció még az 1886:XXI. törvénycikkre 
alapozva, a közigazgatás rendezéséről szóló 1929:XXX. törvénycikk alapján, változta
tott formában volt érvényes." Míg a városi törvényhatóság egyetlen egységet képezett, 
addig a vármegyét járásokba szervezett kis- és nagyközségek, valamint a járásoktól 
függetlenített megyei városok alkották. A polgári közigazgatás bevezetésétől számítva 
1945 tavaszáig a visszacsatolt területeken tíz vármegyei törvényhatóság és három tör
vényhatósági jogú város: Kassa (1938), majd 1939. július 15-i hatállyal Komárom és 
Ungvár alakult.32

A törvényhatóság egyetemét a törvényhatósági bizottság képviselte, mely a várme
gye, illetve a városi törvényhatóság legjelentősebb és legnépesebb önkormányzati tes
tületi szerve volt. A bizottság hatáskörébe a törvényhatóság területét, szervezetét és 
gazdaságát érintő legfontosabb kérdések tartoztak.31 Az 1918-ig fennálló gyakorlattal 
szemben a törvényhatósági bizottságok összetétele (az, időközben bevezetett demokrati
zálásnak köszönhetően) lényegesen megváltozott. Alapvetően lecsökkent a törvényha
tósági bizottságok tagjainak száma, ugyanakkor teljesen megváltozott annak összetéte
le. A választott virilisták száma az összes tagnak csupán a kétötöde lett; a tagok további 
kétötödét választották, a maradék egyötöd pedig a vármegyei érdekképviseletek, a val
lásfelekezetek lelkészei és a megyei szakigazgatási szervek vezetői közül került ki.34

A visszacsatolt területeken a közigazgatási szervek, köztük a törvényhatósági bi
zottságok megszervezése, újjáalakítása az erre vonatkozó jogszabályok szerint nem volt 
lehetséges. Éppen ezért megalakításukat a már idézett 9.330 sz. kormányrendelet sza
bályozta. A megváltozott helyzethez igazodva Komárom, Esztergom, Nógrád, Gömör 
és-Kishont, Bereg és Ugocsa közigazgatásilag egyelőre egyesített (k. e. e.) vármegyék
ben, Abaúj-Torna, Zemplén, Nyitra és Pozsony k. e. e. vármegyékben, Bars és Kishont 
k. e. e. vármegyékben, valamint Ung vármegyében a testületi tagokat nem választás 
útján biztosították. A visszacsatolt felvidéki területek lakosságának képviselete címén 
az említett vármegyék törvényhatósági bizottságait kiegészítették, illetve azokkal a sze
mélyekkel alkották meg, akik a vármegyék területén fennállott csehszlovák járások 
képviselő-testületeinek választott tagjai voltak. A vármegye területén való állandó lak
hely azonban feltételként volt megszabva. Az új tagok behívási joga minden esetben a 
vármegye főispánját illette meg. Az ún. behívott bizottsági tagok számát Imrédy Béla 
miniszterelnök 1939. évi 1.710. M. E. sz. rendelete pontosította. A rendelet külön 
érintette a visszacsatolt területrészekkel kiegészített és a két újonnan -  Nyitra és Po
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zsony k. e. e. vármegyék, Ung vármegye -  szervezett vármegye törvényhatósági bi
zottsága tagjainak számát.35

Az általános érdekű, de a törvényhatósági bizottság hatáskörébe nem utalt ügyek az 
1923:XXX. törvénycikk 35. §-a szerint felállított kisgyűlés hatáskörébe tartoztak. En
nek tagjait a törvényhatóság központi tisztviselőin kívül a törvényhatósági bizottság 
által választott, illetve a városi törvényhatóságokban részben a főispánok által kineve
zett 16-20-24 tag alkotta. A visszacsatolt területek törvényhatóságain belül felállított 
kisgyűlések szervezetét szintén a 9.330/1938. M. E. sz. rendelet szabályozta. Eszter
gom, Nógrád, Abaúj-Torna, valamint Zemplén vármegyékben a törvényhatósági bi
zottságok kiegészítése után a már működő törvényhatósági kisgyűléseket négy-négy 
taggal egészítették ki. Komárom, Nyitra és Pozsony, Bars és Hont, Gömör és Kishont, 
Ung, végül Bereg és Ugocsa k. e. e. vármegyékben a törvényhatósági bizottság alakuló 
ülésén 16-16 tagot választottak. Kassa törvényhatósági jogú városban nyolc tag válasz
tás, kettő pedig kinevezés útján került a kisgyűlésbe.36

A másodfokú területi közigazgatási hatóságok a belügyminiszter által kinevezett új 
tisztikarral kezdték meg működésüket. A legtöbb vármegyében az önkormányzati szer
vek megalakulására azonban csak a következő év tavaszán került sor.37 Az alakuló ülést 
csaknem minden megyeszékhelyen ünnepi szentmisével kezdték. Ezt követte a tör
vényhatósági bizottság megalakulásának kimondása, a főispán és a vármegye tisztika
rának kinevezéséről szóló miniszteri leirat ismertetése, a törvényhatósági kisgyűlés tag
jainak és póttagjainak s az egyéb bizottságoknak a megválasztása.38

A vámegye tisztikarát a központi tisztviselők (az alispán, a fő- és aljegyző, a tiszti 
fő- és alügyészek, az ellenőr, a főszámvevő, a levéltárnok, az árvaszéki nyilvántartó) és 
a külső, járási tisztviselők (főszolgabíró, illetve a megyei város polgármestere, a szol- 
gabírák, járási orvos, járási számvevő, járási gazdasági felügyelő) alkották.39

A második világháború alatt a közigazgatás centralizációja tovább erősödött.40 Ez a 
megállapítás a visszacsatolt területekre még inkább érvényes volt. A közigazgatási tiszt
viselői állásokat egészen az 1945-ös impériumváltásig nem választások útján töltötték 
be, hiszen ahhoz hiányoztak az előfeltételek. Esztergom, Nógrád, Abaúj-Torna és 
Zemplém vármegyék főispánjai mellé a felvidéki ügyekkel kapcsolatos tájékoztatás 
céljából tanácsadók voltak kirendelve, velük egyetértve jártak el a tisztviselők. A vár
megyei központi és külső tisztviselőket -  a városi segéd- és kezelőszemélyzet tagjait 
kivéve - ,  akárcsak a községi, illetve körjegyzőket (Jaross Andorral egyetértve) a bel
ügyminiszter nevezte ki.

Az 1939-ben esedékes törvényhatósági választások szintén elmaradtak. Az 1939. 
évi XIX. törvénycikk a törvényhatósági bizottsági tagok mandátumát egy évvel meg
hosszabbította. A következő évben újabb egy évvel kitolták a választások határidejét,41 
majd az 1941. évi XIX. törvénycikk a törvényhatósági bizottsági, kisgyűlési, valamint 
a képviselő-testületi tagok megbízatását „további intézkedésig” meghosszabbította. A 
testületi szervek változatlansága, a törvényes választások elmaradása nem jelentett au
tomatikusan politikai szélcsendet. A legérzékenyebb változásokra az 1944 őszi nyilas 
hatalomátvétel után került sor. Gyorsan és ellentmondást nem tűrő határozottsággal 
történt meg az „őrségváltás” . Leváltották Abaúj-Torna, Kassa, Gömör és Kishont, va
lamint Komárom vármegye főispánjait, valamint számos törvényhatósági tisztviselőt.42 
Legtöbbjüket letartóztatták, Komáromba internálták, majd Dachauba deportálták.

A törvényhatósági tisztviselők, mint közszolgálati alkalmazottak állásainak szerve
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zése és betöltése nagy nehézségeket okozott. A polgári közigazgatás bevezetésekor az 
átmenet gyors és zökkenőmentes biztosítása csak a kirendelt magyarországi tisztvise
lőkkel volt biztosítható. Hozzájuk csatlakoztak a visszacsatolt területeken élő. de az 
1918-as impériumváltozás nyomán állásukat vesztett, továbbá az ideiglenesen átvett, 
volt „csehszlovák” közalkalmazottak. Őket az egyes járási székhelyeken felállított iga
zoló bizottságok minősítették. A visszacsatolt felvidéki területen a közszolgálati állá
sok betöltéséről a kormány 1939. évi 2.300. M. E. sz. rendelete határozott. Az átmene
tileg megállapított létszámba tartozó állások betöltésénél a felvidéki ügyek tárcanélküli 
miniszterével egyetértve kellett eljárni. Szintén az ő egyetértése volt szükséges az újon
nan szervezett állások betöltésénél is. Csak az igazolt tisztviselők maradhattak állásaik
ban, s csak ők részesülhettek a törvényekben megszabott illetményekben. A törvényha
tóságokban felállított belügyi igazolóbizottságok tevékenységét több helyütt elégedet
lenség kísérte. Az igazolási eljárás során az EMP saját híveit igyekezett a megüresedett 
állásokba helyezni. Jaross ezen számítása azonban nem vált be teljes mértékben, mert a 
legtöbb esetben az anyaországiak kerültek be a hivatalokba.43 A viszonylag hosszú eljá
rási folyamat során a nem megbízható közalkalmazottak előéletét és tevékenységét a 
tárcanélküli mimisztérium politikai csoportja vizsgálta Vutkovich István irányítása alatt.44 
Az igazolóbizottságok működését a kormány 1943. évi 2.050. számú rendeletével szün
tette meg.

A visszacsatolt területeken a közigazgatás egyik legfontosabb kérdése továbbra is az 
ideiglenes hatállyal kinevezett tisztviselők véglegesítése volt. A kérdés megoldására az 
1942:XXII. törvénycikk adott további haladékot, legkésőbb 1947. december 31-ig.45

A visszacsatolt területeknek a törvényhatósági közigazgatásba való beillesztése nem 
az eredeti elvárások szerint alakult. A kezdeti objektív nehézségek után a további terü
let-visszacsatolások, majd az ország hadbalépése után kialakult helyzet csak fokozta a 
nehézségeket. Ehhez járult hozzá a bonyolult ügyvitel, valamint a megfelelő számú és 
képzettségű hivatalnokok hiánya. Majtényi József, Nyitra és Pozsony k. e. e. várme
gyék alispánja az 1941 őszi jelentésében például arra panaszkodott, hogy a vármegyé
ben négy segélydíjas közigazgatási gyakornoki állás van üresedésben, amelyeket képte
lenek betölteni.46

II. 2. Községi igazgatás

A visszacsatolást követően érzékelhető változásokra került sor a községi igazgatás 
területén is. A magyarországi jogrendben kisebb változtatásokkal, de továbbra is ér
vényben volt az 1886-ban elfogadott községi törvény. A hatályos jogszabályok a köz
ségek három típusát különböztették meg: a megyei városokat (a volt rendezett tanácsú 
városok), amelyek a legnagyobb, politikai és gazdasági szempontból legjelentősebb 
települések voltak; a nagyközségeket -  ezek a rájuk ruházott feladatok ellátását saját 
erejükből is képesek voltak ellátni; végül a kisközségeket, amelyek a feladatok ellátásá
ra más kisközségekkel szövetkeztek, egy-egy körzetet, körjegyzőséget alkotva.

A visszacsatolt Dél-Felvidék településeinek életében a községi igazgatásban újra 
bevezetett hármas kategorizálás pozitív hatást váltott ki. Ez elsősorban a csehszlovák 
időszakban nagyközségekké átminősített, egykori rendezett tanácsú városokra volt ér
vényes. A polgári közigazgatás bevezetésével egyidőben, 1938. december 22-től, át
meneti érvénnyel, Komáromot, Ungvárt és Munkácsot a megyei városok közé sorol
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ták.47 A kormány 1939. évi 6.460. számú rendeletével Beregszászt, Érsekújvárt, Lévát, 
Losoncot, Rimaszombatot, majd az 1939. évi 11.690. számú rendelettel (1940. január 
1-i hatállyal) Rozsnyó nagyközséget szintén megyei várossá minősítették át.48 A vissza
csatolt területeken végeredményben tehát három törvényhatósági jogú város (Kassa, 
Komárom és Ungvár), valamint hét megyei város alakult.

A megyei városok képviselő-testületei a 9.330/1938. M. E. számú rendelet alapján 
szerveződtek meg. Azokban a megyei városokban, ahol a képviselők száma nem érte el 
a 30-at, a hiányzó képviselők kinevezési joga a megyei alispánt illette meg.49 A megyei 
városok -  funkcióikat tekintve -  közel álltak az önálló törvényhatósággal rendelkező 
városokhoz. Első tisztviselőjük a polgármester volt. A falvaktól eltérően, a járási szer
vezeten kívül helyezkedtek el, és közvetlenül a vármegyei hatóság alá tartoztak.

A visszacsatolt területek településeinek legnépesebb csoportját a nagy- és kisközsé
gek alkották. A községek hatósági jogkörüket a községi képviselő-testület, az elöljáró
ság, a községi bíró és a községi főjegyző útján gyakorolták. Saját akaratukat és végre
hajtási feladataikat az elöljáróság, a segéd- és kezelőszemélyzet, a szolgaszemélyzet és 
egyéb, különleges megbízással ellátott alkalmazottak útján foganatosították. Önkor
mányzati jogukat a képviselő-testület által gyakorolták. Annak ellenére, hogy a jogsza
bályok szerint újra érvényre jutott a virilizmus elve, annak bevezetésére nem került sor. 
A községi képviselő-testületek tagjait a főszolgabíró hívta meg és nevezte ki az 1938-as 
utolsó önkormányzati választásokon mandátumot szerzett, valamint az Egyesült Ma
gyar Párt választási listáin szereplő többi jelölt közül. A legtöbb helyen a testületek 
megalakítására még 1938 decemberében, vagy a következő év tavaszán sor került, gz új 
szervezési szabályrendeleteket pedig 1940-ben, vagy ezt követően alkották meg.50

A nagy- és kisközségekben a községi főjegyző (körjegyző) kivételével az elöljáró
ság összes választás alá eső tagját, tisztviselőjét és az egyéb alkalmazottakat is a járási 
főszolgabíró nevezte ki. Hivatali esküjüket is a járás első tisztviselője előtt tették le. 
Ezzel megvonták a községek önálló, autonóm jogát az önkormányzati tisztviselők és az 
egyéb alkalmazottak szabad választásában.

A sokrétű községi igazgatás megfelelő számú és képzettségű hivatalnoki réteget 
igényelt. Ez több helyütt nem állt rendelkezésre. Ezért az 1939. évi 8.890. M. E. sz. 
rendelettel a kormány lehetővé tette, hogy az Egerben, Nyíregyházán és Szombathe
lyen folyó községi közigazgatási tanfolyamokra a visszacsatolt felvidéki és kárpátaljai 
területekről az egy évi jegyzői irodai gyakorlat igazolása nélkül is felvehetők voltak 
azok a hivatalnokok, akik a törvényben megszabott egyéb feltételeknek is megfelel
tek.51

III. A hadműveleti közigazgatás időszaka (1944. október 30 -1945 tavasza)

A Honvédelemről szóló 1939. évi II. törvénycikk indokolt esetben kivételes hatal
mi jogkört biztosított a kormánynak, amely a törvény értelmében szüneteltethette az 
önkormányzati hatóságok testületi szerveinek működését, hatásköreiket arra az időre 
más hatóságokra ruházva át. A közigazgatási hatóságok eljárását a hatályos törvények
től eltérően szabályozhatta, a főispán (főpolgármester) hatáskörébe tartozó feladatok 
ellátását kormánybiztosra bízhatta. Mindez a hadműveleti területek különleges köz- 
igazgatási szabályait feltételezte.52 A keleti front összeomlása erre minden indokolt 
alapot megadott. A kormány 1944. április 4-én elfogadta a hadműveleti területekre
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vonatkozó különleges közigazgatás szabályozásáról szóló 1.500. M. E. sz. rendeletet. 
Másnap, 1944. április 5-én a Honvéd Vkf Erdélyt és Kárpátalját, augusztus 25-én a 
német hadvezetés Kelet-Magyarországot a Tiszáig, Kárpátalját az Ung folyóig, szep
tember 25-én pedig az ország teljes területét hadműveleti területté minősítette. A ma
gyar honvédelmi vezetés egy hónappal később, 1944. október 30-án nyilvánította az 
ország egész területét hadműveleti területté.51 Természetesen a visszacsatolt dél-felvi
déki területeken is érvénybe lépett az 1.500/1944. M. E. sz. rendelettel előirányzott 
különleges közigazgatás.

A hadműveleti területek központi kormánybiztosának Endre Lászlót nevezték ki, az 
L, II. és III. Honvéd hadtestparancsnokságok mellé kormánybiztosnak pedig Varga 
Lajos főispán, Návay Imre és Szlávy László főispán került.54 A kormányrendelet alap
ján a hadműveleti kormánybiztosokra ruházott hatáskör a törvényhatóság területén a 
főispánt is megillette. A megszüntetett törvényhatósági bizottságok és kisgyűlések ha
táskörét a főispánok gyakorolták. Járási szinten hárman feleltek a törvények és rendele
tek végrehajtásáért: a Nyilaskeresztes Párt járási vezetője, a katonai parancsnok és a 
főszolgabíró. Nekik volt alárendelve a községekben a nyilas pártszervezet vezetője, a 
katonai megbízott, a községi jegyző és bíró.55 A kormány az 1944. évi 3.180. sz. rende
letével intézkedett a főszolgabírók jogköre ügyében. A rendelet megvonta a községi 
önkormányzati testületek közgyűléseinek hatáskörét. A községi képviselő-testületek te
vékenységének ellátása a járási főszolgabírók jogkörébe került. Minden esetben a köz
ségi jegyzők készítették el az önkormányzati testületek jogkörébe tartozó határozati 
javaslatokat, ezeket a járás első tisztviselője hagyta jóvá.5'’ A hadműveleti helyzet miatt 
a közigazgatási hatóságok közötti kapcsolatot futárszolgálattal biztosították. A kézbesí
tés a stratégiai helyeken és a járási székhelyeken kialakított futárközpontok feladata 
volt.57 A belügyminiszter 1944. november 29-i leirata alapján például a Nyitra és Po
zsony, valamint Bars és Hont k. c. e. vármegyék főispánjainak szóló hivatalos külde
ményeket a komáromi Révkapitányságról utalták tovább.511

A Nyilaskeresztes Párt befolyása a Szálasi-rendszer közigazgatására már 1944. ok
tóberének második felétől -  tehát még a különleges közigazgatási intézkedések beveze
tése előtt -  egyre nagyobb lett. Ezt csak fokozta a belügyminisztérium 1944. október 
24-én kiadott 203.400/1944 VII. A. sz. rendelete, amely szabályozta a közigazgatási 
hatóságok, a közbiztonsági szervek és a Nyilaskeresztes Párt Hungarista Mozgalom 
Pártszolgálatának együttműködését.59 A rendelet külön fejezetben rendelkezett a köz- 
igazgatási hatóságok tevékenységéről, amelyre -  1944 őszétől egészen a teljes össze
omlásig — a pártszolgálat nevében eljáró, menekülő tisztviselők önkényeskedése volt 
jellemző.60
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Melléklet
A visszacsatolt Dél-Felvidék közigazgatási állapota (1938)

Vármegye
(Törvényhatóság)

Székhely
(Megyei jogú város)

Járás Népesség Nagy
község

Körjegy
zőség

A b a ú j-T o r n a  vm . Kassa Cserhát-encsi j. 18603 - 7
Füzér-gönci j. 12394 - 3

Kassai j. 28559 - 11
Tornai j. 8404 - 4

K a ssa  tv h j. v áros Kassa - 58090 - -

B a r s  é s  H ont Léva Ipolysági j. 30682 1 12
k. e . e . vm . Lévai j. 52812 1 16

Szobi j. 8145 - 4
Verebélyi j. 25317 - 8

B e re g  é s  U gocsa Beregszász Beregszászi j. 55064 4 7
k . e. e. vm . Munkácsi j. 25844 1 5

Tiszaújlaki j. 24951 1 7
Munkács mv. 27223 - -

E sz te r g o m  vm . Esztergom Párkányi). 40085 7 6
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G öm ör és K ishont vm . Rimaszombat Putnoki j. 
Rimaszombati j. 

Rozsnyói j. 
Tornaijai j.

399
41748
28182
22183

1
3
1

1
13
6

10
K o m á ro m  vm . Komárom Dunaszerdahelyi j. 46957 2 13

Komáromi j. 42297 4 7
Ogyallaij. 35528 5 6
Somorjai j. 23428 1 7

Komárom mv. 17456 - -

N ó g r á d  vm . Balassagyarmat Balassagyarmati j. 11934 - 6
Losonci j. 36746 2 6

Salgótarjánij. 2277 - 1
Szécsényi j. 3267 - 1

N y itr a  és P o zso n y Érsekújvár Érsekúj vári j. 9153 7 12
k . e. e . vm . Galántaij. 61759 7 10

Vágsellyei j. 35798 6 2
U n g  vm . Ungvár Nagykaposi j. 17445 - 5

Ungvári j. 33911 - 8
Ungvár mv. 22624 - -

Z e m p lén  vm . Sátoraljaújhely Bodrogközi j. 24789 1 8
Sátoraljaújhelyi j. 22341 - 8

Forrás: A visszacsatolt Felvidék és Ruténföld címtára. Budapest, 1939, 11-21. o.; Az 1938. évi felvidéki 
nép-, földbirtok- és állatösszeírás. Magyar Statisztikai Közlemények, 108. köt. Budapest, 1939, 4. o.
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Demeter Gábor -  Radios Zsolt

A Dél-Felvidék reintegrációjának 
gazdaság- és társadalomföldrajzi vonatkozásai

A revízió állandó hangoztatása ellenére a magyar társadalom és a politika saját 
bevallása szerint sem volt felkészülve az 1938-as eseményekre1 -  bár a revízió jogossá
gának alátámasztására irányuló adatgyűjtést folyamatosan végezték a statisztiku
sok így a reintegráció sem volt zökkenőmentes. Az alábbiakban ezen állítások rele
vanciáját, a Dél-Felvidék gazdasági-társadalmi állapotát, beilleszkedését, s a különbö
ző államkeretekben játszott szerepét elemezzük.

A regionális térszerkezet tulajdonságainak öröklődése és új funkciók 
megjelenése az államkeretek változása során

Az első bécsi döntéssel visszatért területek nem képeztek sem természet-, sem köz
lekedés-földrajzi egységet (ahhoz túl kellett volna lépni az etnikai elven), ugyanakkor 
szerves folytatásai voltak a magyarországi (Kárpát-medencei) tájegységeknek és köz- 
igazgatási rendszernek. A visszacsatolt területek önállóan nem voltak életképesek, vi
szont fontos elemeit képezték mind a magyar, mind a csehszlovák gazdaságnak. A Dél- 
Felvidék nyugati része a Kisalföld folytatásaként mezőgazdasági és átmenő forgalmi 
központ volt, melynek egyik centruma (Győr) 1920-ban, másik központja (Pozsony) 
1938-ban maradt vonzáskörzet és hátország nélkül. írásunkban arra összpontosítunk, 
hogy a visszatért területek milyen változásokat eredményeztek a magyarországi gazda
sági térszerkezetben, beillesztésük milyen kihívásokat jelentett, s csak érintőlegesen 
foglalkozunk azzal, hogy Szlovákia milyen hátrányokat szenvedett közlekedési kap
csolatainak és „éléstárának” elvesztésével.

Az egyes járások fejlettségében és egyéb mutatóiban megjelenő különbségek egy
aránt tükrözhetik a dualizmus kori Magyarország térszerkezetének hatását, de fakad
hatnak a csehszlovák állam saját belső fejlődésének törvényszerűségeiből is. Az előbbi 
esetben egy továbbélő, de eredeti alapjaitól megfosztott struktúráról van szó, az utóbbi 
esetben egy új, sikeres integrációs kísérletről. Példa erre a Győrrel szemközt fekvő 
szlovákiai Dél-Csallóköz (Révkomáromi járás): lakosságának nagyobb része élt ipar
ból, kereskedelemből, vagy vett részt a közigazgatásban (sorrendben: 15-20%, 9-12%, 
9-12%), mint a Pozsonyhoz közelebb fekvő Közép-Csallóköz (Dunaszerdahelyi járás) 
(10-15%, 6-9%, 3-6%) esetében.2 A különbséget két tényező idézhette elő. Egyrészt 
Révkomáromnak a szlovák gazdaságban betöltött önálló szerepét bizonyítja az, hogy a 
magyarországi Komárom környéki területek rosszabb paraméterekkel rendelkeztek (10— 
15%, 6-9%, 6-9%), tehát nem a „magyar” Komárom átsugárzó hatásáról volt szó. 
Másrészt Győr egykori hatása sem elhanyagolható (adatai: 30-40%, 12-15%, 6-9%), 
s már az 1910-es népszámlálás adatai révén is megfigyelhető volt a Dél-Csallóköz 
kiugró szerepe. A trianoni határ, bár egységes régiót vágott ketté, nem vezetett a határ
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menti térség degradációjához', a létrejött egységek új funkciót kapva, vagy elegendő 
hátországgal bírva, életképesek maradtak (első strukturális típus).

A Duna-Ipoly-mentén is találkozunk hasonló jelenséggel, hiszen a párkányi térség 
hasonló fejlettségi mutatókkal rendelkezett (az ipari, kereskedelmi és közszolgálatban 
dolgozók aránya rendre 30-40%, 6-9%, 3-6%), mint Esztergom térsége (40-50%, 6- 
9%, 3-6%). Párkány szerepe a szlovák gazdaságban kisebb volt, mint Révkomáromé 
(jóllehet az export-import forgalomban vasútja, határátkelője miatt Párkány sem elha
nyagolható tényező), azaz valószínűsíthető, hogy inkább a Monarchia gazdasági szer
kezetére jellemző adatok maradtak meg 1940-ig, nem pedig egy újszerű belső fejlődés 
eredményére kell gyanakodnunk (második strukturális típus). Ebben az esetben az 1938- 
as „egyesülés” helyreállította a korábbi kapcsolatokat, melyek hiányában a párkányi 
térség hosszú távon valószínűleg a rurális Ogyallai (10-15%, 3-6%, 0—3%) vagy a 
Dunaszerdahelyi járás mutatóihoz vált volna hasonlatossá.

Ehhez hasonló, de más szerkezetre utaló jelenséget figyelhetünk meg a második 
földrajzi régióban, Salgótarján, Ózd, Rozsnyó, Rimaszombat és Losonc térségében (har
madik strukturális típus). A térséget szintén kettévágta a trianoni határ, de mindkét 
oldalon hasonló volt az iparban dolgozók aránya (15-35% között a szlovák, 25-40% 
között a magyar oldalon), a kereskedelemben, közlekedésben (9-15% a 6-9%  ellené
ben) és a közigazgatásban dolgozók aránya viszont a csehszlovák oldalon volt maga
sabb (6-9% a 0-6% ellenében). E területek a járásközpontok központi funkciói és 
részben a vasútvonalak miatt kerültek csehszlovák fennhatóság alá (nemcsak a Po- 
zsony-Kassa összeköttetés biztosítása miatt, hiszen arra Zólyomon keresztül is lehető
ség volt, hanem a nyersanyagkincs miatt is), s a Selmeci-hegységtől délre fekvő szlo
vákság elzártságának enyhítése érdekében (1. ábra). Az észak-déli kapcsolatok 1918 
után redukálódtak, ami a cseh vetélytársakkal rendelkező szlovák oldal iparosodottsá- 
gára hatott inkább negatívan, mint a nyersanyaghiányos, de rivális nélküli magyarra. A 
térségre jellemző tercier arányszámok a cseh uralom alatt sem tolódtak el, -  tehát egy 
régi, egységes gazdasági struktúráról van szó, melynek összeköttetési irányait megvál
toztatták, s csupán emiatt maradhatott szétvágva is életképes.

A kettévágott régiókra felhozott negyedik példa még markánsabb: Kassa elcsatolása a 
vonzáskörzetébe tartozó Cserehát „halálra ítélésével” vált egyenértékűvé. Miskolc nem 
tudta pótolni Kassát: vonzáskörzete a Sajó-tengely mentén Ózd-Rimamurány felé, s nem 
a Hernád felé terjedt ki. Kassa visszacsatolása ellenére 1939-ben a térség állandó állami 
segélyre szorult: a községek segélyezési alapjából a segélyek az összes bevételi költség- 
előirányzat 35%-át tették ki,3 amely (az 1938. év végi területi beosztást tekintve) a leg
rosszabb volt az egész országban. Abaúj-Torna megye 221 települése közül csak 14 nem 
szorult állami segélyre, 94 esetben pedig az állami segély a bevételek 50%-át jelentette.4

Kelet felé a régiók fejlettsége észrevehetően csökkent. Győr-Esztergom, illetve a 
Duna túlpartján Pozsony-Révkomárom térsége közel azonos fejlettségű volt, -  nem
csak a térség természetes összetartozását bizonyítva a Duna, mint forgalmi csomópont 
és a rá merőleges folyók (mint a Rába, illetve a Vág, Garam) találkozásánál, lehetősé
get adva a hegyvidéki és síksági termékek cseréjére, hanem azt is, hogy a régió ketté
vágva is életképes. Kelet felé viszont, az alföldi régió összeszűkülésével a centrum
periféria dichotómia egyre érezhetőbbé vált. Míg szlovák részen Nagykapus-Ungvár- 
Munkács-Beregszász sorakozott fontos forgalmi kapuként (vásárvárosok) Lengyelor
szág és Románia felé, addig Magyarország a Csereháton túl a Bodrogközt, Bereget és
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Szabolcsot tudta felmutatni, mint perifériákat. A Beregszászi járásban és Nagykapus 
térségében a kereskedelemből élők aránya 9-12% volt, míg Szatmárban, Beregben és a 
Bodrogközben csupán 3-6%. Nem állíthatjuk, hogy Trianon az oka ennek a ma is 
létező dichotómiának, hiszen ez a Monarchia idején is létezett, de a határmegvonás az 
itt maradt területek irányába negatív hatást jelentett.1 * * * 5

A négyféle fejlődéstípuson (strukturális régiók) túl, négy földrajzi-területi régiót 
különítettünk el. A Duna menti régiót három centrummal jellemezhetjük; a párkányi, 
révkomáromi központ mellett, mely mindkét uralomváltás során megtartotta centrum
helyzetét, az észak-csallóközi (az iparban, kereskedelem-közlekedésben, valamint a köz
szférában dolgozók aránya rendre 15-20%, 3-6%, 6-9%) és a galántai érdemel emlí
tést (20-25%, 9-12%, 3-6%). Ez utóbbiak viszont, míg 1918-ban gazdaságilag nem 
sújtotta őket az uralomváltás, 1938 után perifériává váltak, hiszen Pozsony nem került 
Magyarországhoz, így mutatóik a rurális járások értékei felé mozdultak cl. A második 
központ az Ipoly-Rima-Sajó-tengcly, a harmadik régió Kassa vonzáskörzete, a negye
dik az Ungvár-Bcregszász-Huszt vonal. A négy régiót először Trianon szelte ketté, 
majd -  bár etnikailag indokoltabb volt -  az 1938-as események is hasonló helyzetet 
eredményeztek, s egységes gazdasági régiókat csonkítottak meg. Ezt elsősorban a köz
lekedési vonalakkal és a piacozási lehetőségekkel bizonyíthatjuk. Az új határ kettévágta 
az Ipoly-Rima-Sajó tengelyt, s elvágta az észak-déli összeköttetéseket. A hegyvidé
kekről lefutó patakok mentén 166000 ember (90 százalékuk szlovák) veszítette el meg
élhetésének nagy részét, mikor a „vásárvonalat” Magyarországhoz csatolták.6 Vasút 
csak Zólyom felé, Lévától, Losonctól és Rimaszombattól északra vezetett át a hegye
ken, s a Jávorostól és a Selmeci-hegységtől délre fekvő hegylábi térségnek nem volt 
vasúti összeköttetése sem egymással, sem Szlovákia többi részével (1. ábra).7

1. ábra. A felvidéki vasúti közlekedési vonalak (I), a visszakapott városok magyarországi (4) és 
szlovákiai vonzáskörzete (2) és a közlekedési akadályt jelentő hegységek (5)

Forrás: Földrajzi Közlemények, 1939. 3. sz. 198. o.

Közlekedésföldrajz

Mint azt az 1. ábra is mutatja, a visszakapott terület közlekedés-földrajzi szempont
ból nem volt egységes, jóllehet 1920-1938 között Csehszlovákia részeként kompakt
egészként működött. A visszatért területek egységes régióként való értelmezése ellen
hatott, hogy nem volt vasúti összeköttetés Rozsnyó és Kassa között -  Miskolcig kellett
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leutazni, ha vasúton akartak árut szállítani az egyik helyről a másikra. Kassától keletre 
a Kassa-Sátoraljaújhely szakasz egy része szintén szlovák kézen maradt (Nagyszalánc- 
Legenye/Alsómihályi). Ez azt jelentette, hogy Kassáról Csapra, Ungvárra és Bereg
szászra csak Miskolcon vagy Nyíregyházán keresztül lehetett eljutni. Ezzel Kassa „izo
lált” régióvá vált, amely csak észak-déli összeköttetést mutatott a Cserehát és Miskolc 
irányába. Kassának a szlovák kézen maradt Stósz és Mecenzéf felé szintén volt vonala, de 
ez csak Jászóig volt magyar kézen. Ezzel a visszakapott sáv darabokra hullott, melyeket a 
közlekedési kapcsolatok inkább Magyarországhoz, mint egymáshoz kapcsoltak.

Szlovákia szempontjából kedvezőtlen volt, hogy az Ungvár-Nagykapus vonal ma
gyar kézre került, elvágva ezzel Kárpátalja községeit Kelet-Szlovákiától, s csak a 
Legenye-Tőketerebes-Nagymihály-Homonna vasút maradt szlovák kézen. A magya
rok számára volt viszont hátrányos, hogy a Nagykapus-Ungvár vonal Üngvártól Mun
kácsig tartó szakasza szlovák maradt, akárcsak a Királyhelmec-Csap-Bátyu—Munkács 
vonal egy rövid szakasza (Barkaszó-Mezőterebes) is, így Munkácsnak nem volt Ma
gyarországgal vasúti összeköttetése.8 A helyzet 1939 márciusában, Kárpátalja elfogla
lásával oldódott meg. Nagykapus és Sátoraljaújhely azonban közvetlen vasúti összeköt
tetés nélkül maradt.

Rónai András szerint a Bécs-Pozsony-Komárom vonallal ellentétben az Érsekúj- 
vár-Ipolyság-Losonc-Rozsnyó vasút nem volt létfontosságú a csehszlovák gazdaság 
szempontjából,9 megszerzését 1920-ban csak a Zólyomtól délre lévő szlovák területek 
összeköttetésének és nyersanyagkincsének biztosítása indokolta. A bécsi döntés után 
Rozsnyótól nyugati irányba el lehetett jutni Rimaszombatra (Sajólénártfalván át), Lo
soncra (Pelsőc-Bánréve-Losonc), Ipolyságra, Lévára, Párkányba és Galántára anélkül, 
hogy korábbi magyar területre lépett volna a vasút, jóllehet a Rimaszombat—Losonc 
szakasz szlovák kézen maradt. Délre viszont a Fülek-Ajnácskő vasút biztosította az 
összeköttetést a két város között, melyet 1920-ban a csehszlovák állam nem etnikai és 
közlekedési szempontok alapján, hanem a bazaltbányák miatt kapott meg.

Galántáról viszont csak Komáromon keresztül lehetett vasúton a közeli Somorjára 
vagy Dunaszerdahelyre eljutni, mert Pozsony Csehszlovákiánál maradt. A Pozsonyból 
kiinduló fővonal Érsekújváron ágazott szét Révkomárom (Csehszlovákia fő szénkikö
tője: 1930-ban 652000 tonna szénexport, 1936-ban 173000 tonna) és Párkány felé, 
ahol Szlovákia fő vasúti és folyami hajózási útvonalai találkoztak -  ez is hozzájárult e 
járások fejlettségéhez, -  így egy jól működő struktúrát választott szét az új határ. Ma
gyarország teljesen megkapta a Párkány-Léva, Csata-Ipolyság, Ogyalla-Komárom 
összekötő vonalakat, ezzel a vasutak hossza 1100 km-rel nőtt, ami 15%-os növekedést 
jelentett."1 A közutak között megemlítendő a Losonc-Rimaszombat-Rozsnyó-Torna- 
Kassa vonal, mely a rozsnyói kohászati alapanyagok Kassára való szállítását biztosítot
ta.

Összefoglalva elmondható, hogy az 1938-as határ inkább az etnikai határokat kö
vette, mint a gazdaság- és közlekedés-földrajzi adottságokat. Hogy a visszatért terüle
tek a gazdasági élet ütőerének számítottak (Rónai véleményével ellentétben) mind Szlo
vákia, mind Magyarország szempontjából, Thirring Lajos szerint az bizonyítja, hogy 
népsűrűsége 87 fő/km2, míg Magyarországé Budapest nélkül 79 fő/km2, a Csehszlová
kiánál maradt Felvidéké pedig 55 fő/km2 volt.11 Ez az állítás további elemzést igényel.
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Gazdaság- és társadalomszerkezeti problémák és lehetőségek

Tagadhatatlan, hogy a foglalkoztatottak számát tekintve ipari túlsúllyal jellemezhe
tő Csehszlovákiának juttatott magyar Felvidék 1920-ban strukturális szempontból ked
vező helyzetbe került, hiszen óriási piacot kapott, amit a cseh protekcionizmus révén 
élvezhetett is, így a magyar Kisalföld egyre kevésbé jelentkezett riválisként. Az 1921- 
es 4 millió mázsás cseh búza- és lisztbehozatal 1937-re 2,3 millió mázsás exportba 
fordult át. Magyarországon ugyanekkor 22%-kal nőtt a mezőgazdasági termelés volu
mene, de az export részesedése a termelt kalória-érték 30%-áról 20% alá esett, részben 
Csehszlovákia önellátása miatt. A revízió nemcsak etnikai, de gazdasági (piac- és bevé
teli) kérdés is volt.

A Szudéta-vidék elvesztése miatt azonban Csehszlovákiában a mezőgazdasági ter
melők aránya ugrott meg az iparban foglalkoztatottak számához képest (0,95:1-ről 
1,33:1-re). Varga István érvei szerint, ha Csehszlovákiánál marad, akkor a magyar 
Felvidék exportínséggel és a belső piac szűkösségével lett volna kénytelen szembenéz
ni, hiszen a megmaradt területek is agrárjellegűck, így riválisok és kis felvevő-képessé- 
gűek voltak. Valóban: Magyarország nagyobb belpiacot jelentett, viszont maga is ag
rárexportőr volt, jelentős túltermelési kapacitással, ami gazdaságilag önmagában nem 
indokolta volna a Dél-Felvidék Magyarországhoz való csatolását. Varga azzal a feltéte
lezéssel élt, hogy a visszakapott iparterületek konjunkturális hatást idéznek elő Magya
rországon, ami a mezőgazdaságra is húzó hatással lesz. Igaz-e a feltételezés? Iparoso
dottabb volt-e a Dél-Felvidék, mint az anyaország? A felvidéki területek gazdasága 
mennyiben járult hozzá a magyar ipari többlettermeléshez, hogyan hatott az iparszer
kezetre?

Magyarország számára a Csallóköz visszaszerzése exportracionalizálásokat tett le
hetővé. A térség lett a Németországba induló gabonakivitel központja -  ezzel a néme
tek szereztek egy újabb beszállítót, hiszen korábban a csehszlovák állam részeként a 
terület Csehszlovákia és nem Németország ellátását biztosította - , Kárpátalja és Len
gyelország gabonacllátó-területévé pedig a Tisza-vidék vált.12 Magyarország nemcsak 
új belső, hanem -  a megszerzett területek kapcsolatai és kapacitása révén -  új kül
piacokhoz is jutott: a revízió ezen eredménye legalább annyira fontos volt, mint a 
nemzet egyesítése.

A visszacsatolt részek erdőterületben nem voltak gazdagabbak, mint Magyarország, 
így ott is ugyanazok a kedvezmények váltak érvényessé, mint a „csonka” országterülctcn. 
Ez a korábbinál kedvezőbb helyzetet eredményezett a felvidéki faiparban, hiszen a 
csehszlovák érában 1930-1934 között 47%-os csökkenés volt tapasztalható a visszatért 
területek fakitermelésében, míg Csehországban 31%, azért, hogy a fa piaci árának zu
hanását megakadályozzák.1' A hazai erdőterületek növekedése a németországi cellulóz
behozatalt csökkentette.

A szénbányák közül csak a salgótarjáni szénmedencét kaptuk vissza, ahol a szénter
melés 100 ezer tonna éves kapacitást mutatott, s 2,5 millió tonnára becsülték a készletét 
(akkori kutatottság szerint). Azaz a visszatért területeken egy főre évi átlagban 100 kg 
szén jutott, ami jóval alatta maradt a magyarországi 1000 kg/fő/év termelési átlagnak.14 
Mivel Magyarországon a fejenkénti szénszükséglet 1031 kg volt 1937-ben, azaz a szén- 
termelés nem tudta fedezni a lakosság igényeit, a visszatért szénbányák nemhogy javí
tották, de rontották az átlagot.
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Hat vasércbányát kapott vissza Magyarország; ezek hatmillió tonnás vasércmennyi
sége a teljes felvidéki 100 millió tonnára becsült készlet (az egész Kárpát-medencében 
140 millió tonna) elenyésző hányada volt csupán, bár a csonka-magyarországi vasérc
készletekhez viszonyítva nem elhanyagolható mennyiség. A hazai termelés ugyanis 
290 ezer tonna volt 1937-ben, az előző 10 évben pedig átlagosan 160 ezer, míg a 
visszakapott bányák teljes kapacitása 320 ezer tonna -  felülmúlta tehát Csonka-Ma- 
gyarország termelését. (Bár ebből 1937-ben ténylegesen csak 220 ezer tonnát realizál
tak a szóban forgó felvidéki bányákban.) Figyelembe véve, hogy Magyarország 280 
ezer tonna vasércbehozatalra szorult, az átlagos 160 ezer tonnás hazai termelést hozzáad
va 440 ezer tonna volt az ország éves szükséglete, a visszakapott felvidéki bányák 
(Rozsnyóbánya, Dernő, Csúcsom) termelése tehát kiiktathatták az importszükségletet. 
(Nem számítva az ötvözetekhez szükséges, svéd és marokkói különleges vasérceket és 
ötvözőket.) Az évi 100 tonnás antimon-behozatalt (antimon = ötvözet-keményítésre használt 
érc) szintén helyettesítette a visszakapott csucsomi antimonbánya. (Rudnok és Aranyida 
településeket a magyar kormány a végleges határkijelölés során szintén megszerezte.)

Mintegy 170 gyártelep került vissza (8%-os növekedés az 1913-as állapotot tekintve), 
ami arányaiban kisebb, mint ahogy azt a visszakapott területek lakossága és területe su
gallná (12%). A motorok száma 570-nel emelkedett (9%), a lóerő viszont csak 30000-rel 
gyarapodott (7,5%). A visszatért területeken mintegy 17000 munkás élt (7,5%), s az 
összmunkanapok száma is csak 4,1 millióval nőtt (7,5%); a kifizetett bér 6%-kal nőtt, 
tehát a munkaerő olcsó volt. A termelés eladási évi értéke 137,5 millió pengővel nőtt 
(8,5%), ami megint csak azt jelzi, hogy a visszakapott terület (1913-ban) nem volt fejlet
tebb Csonka-Magyarországnál (ha Budapestet kihagyjuk, akkor viszont az országos átla
got bőven elérte), s nem ipara, hanem mezőgazdasága és bányászata, azaz nyersanyagter
melése volt jelentős Magyarország számára.15 A vasipar értéktermelésének növekedése 
csak 6 millió pengővel nőtt (2,3%), a gépiparé 4,5 millióval (2%), a kő- és kerámiaipar 
6 millióval (8,5%, de ez összértékben jelentéktelen volt). A vegyipari növekedés 4%-os 
volt (124,5 millió P-ről 129,5 millió P-re). Jelentősebb volt a bőripar értéktermelésének 
növekedése 5,3 millióval (11%), a fonóipar 8,2 millióval (10%), a papíripar 2,3 millió
val (23%), az élelmiszeripar 100 millióval (14%). A hitelintézetek tőkéje is csak 3%-kal, 
50 millióval nőtt, míg számuk 15%-kal, tehát a kis takarékpénztárak domináltak a térség
ben, és a takarékbetétekben lévő érték is csak 4,5%-kal gyarapodott.16

Forrás: Magyar Statisztikai Szemle, 1940. 1 1. sz. 928. o.

2. ábra. A visszacsatolt területen lévő gyárak
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Az 1939-es -  immár a csehszlovák éra fejlesztéseit is figyelembe vevő -  összeírás 
megállapította, hogy a visszatért területeken lévő 326 ipartelepből 68 megszűnt. így -  
Kárpátalja 48 ipari üzemét is beleszámítva -  az ipari munkásság aránya 4,7%-kal (ha a 
főváros környékét leszámítjuk, akkor 11%-kal), az ipartelepek száma 8%-kal, a terme
lési érték csak 4,2%-kal, a népesség és a terület viszont 19, illetve 25%-kal növeke
dett.17 Az új területek nélkül viszont a trianoni Magyarországon 1939-ben a termelési 
érték 420 millió pengővel, tehát 14%-kal nőtt (szemben a már említett 4,2%-kal), a 
munkáslétszám pedig 11 %-kal. Azaz a hazai növekedés zöme konjunkturális növekedés 
volt. Az élelmiszeriparban, a kerámia- és üvegiparban, valamint a faiparban nagyobb 
volt az új területek termelési értéke, mint a régi területek konjunkturális többlete, a 
többi esetben azonban a visszatért területek többletként jelentkező termelése a konjunk
turális növekedés I/3-át sem érte el (gépipar, vas- és fémipar). Az új országrész (Kár
pátalja nélkül) az anyaország régióihoz képest kevésbé volt iparosodott, igaz, a kapaci
tások átlag 60%-át használták csak ki.

Mi volt ennek az oka? Hiszen annak ellenére, hogy a Felvidéken csak 3 millióan 
laktak, az iparfejlesztési támogatások 40%-a jutott a térségbe 1900-1910 között, s 157 
új gyár jött létre, melyek 30000 főt foglalkoztattak. 1932-ig viszont 215 régi gyár zárta 
be kapuját és bocsátott el 25 ezer munkást, s az 1920 után alapítottak közül is megszűnt 
46 vállalat 3400 munkással, ami a magyar vidékeket is sújtotta. Ehhez járult, hogy 
amíg nem választotta el az országhatár a két régiót, addig 200 ezer ember jött a Felvi
dékről az Alföldre aratni, Trianon után ez a szám 14 ezerre csökkent.IX

A cseh gazdaságpolitika speciális vasúti tarifákat alkalmazott: Prágából Losoncra 
olcsóbb volt árut szállítani, mint fordítva: Losonc részben emiatt elvesztette edény- és 
gépgyárát, műtrágyagyárát, szeszfőzdéjét. Ez a vasúti tarifapolitika viszont az egységes 
csehszlovák gazdaság ellen hatott, s a peremvidékeket a cseh iparcikkek fogyasztópia
cává, „rurális gyarmattá” degradálta. A Felvidéken a cipőipari munkások száma 1921- 
1937 között nyolcezer fővel csökkent, a kohómunkások száma 7000-ről esett vissza 
2000-re, a fémipari dolgozók száma 1500 fővel csökkent. Az ércbányászok száma 1000 
fővel esett, a faipar 2000 főt vesztett. Az ércbányák egy része kénytelen volt cseh 
kartellekbe beállni, a cseh kartellek viszont fizettek, hogy a tulajdonos eressze szélnek 
a munkásokat, csökkentve a konkurenciát. A rozsnyói ércbányák egyébként is részben 
Ózdot, részben Diósgyőrt látták el nyersanyaggal, de az 1930-as vámháború itt is csök
kentette a forgalmat. (Vasércimportunk hatmillió pengőről 820 ezer pengőre csökkent 
1929-1936 között a Felvidéken, a tűzifa 20 millió pengőről esett kétmillió alá.) A 
kassai dohánygyár 1930-ban 550 munkást alkalmazott, míg 1910-ben I 120-at. Egye
dül a füleki zománcgyár prosperált.19 Ezek után nem meglepő, hogy a visszatért terüle
teken az ipar jóval kisebb arányban járult hozzá a magyar nemzeti össztermékhez, mint 
az elvárható lett volna.

Újabb kihívást jelentett a csehszlovák földreform (és részben annak felszámolása).211 
Mivel a nagybirtokok felosztásából a mezőgazdasági cselédek alig részesedtek, az al
földi aratási lehetőségek lecsökkentek, s mert az ipar pangott, a munkanélküliség elérte 
a 42 ezer főt telente.21

A regionális különbségek szemléltetésére: a Morva folyón túl egy mezőgazdasági 
lakos évente 339 koronát költött húsra, Szlovenszkóban ez 171, Ruténiában 76 korona 
volt. A gyermekek nevelésére ugyanígy: 221,90, 33 korona jutott.22 Ez óriási különb
ség egy centralizációra és modernizációra törekvő, de természet- és társadalom-földraj
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zi adottságai miatt erre egyaránt alkalmatlan országban: a régiók közti különbség nagy
sága miatt itt nem egyenlő felek kölcsönös érdekeken nyugvó társulásáról volt szó. 
Kérdés tehát, hogy a visszatért területek jobban illeszkedtek-e a magyar államba.

A reintegráció: a visszatért területek gazdasági állapota, 
költségvetés és közigazgatás

A visszatért területek beillesztése a magyar közigazgatási rendszerbe nem volt zök
kenőmentes, hiszen többletköltséget vonzott magával.23 A magyarországi községek költ
ségvetési szükségleteit az állam — fokozott beavatkozási és ellenőrzési jogkörével élve 
(az 1927:V. és az 1924:IV. te. alapján) -  korlátozni kívánta. 1931-ben 92 millió pengő 
volt a községek össz-szükséglete; 1936-ra ezt 73 millió pengőre csökkentették, miköz
ben a lakosság száma növekedett, a pengő pedig veszített értékéből. Ez azt jelenti, hogy 
az egy főre jutó szükséglet 15,8 pengőről 13 pengő alá csökkent, s bár 1937-1938-ban 
a javulás jelei már mutatkoztak (+2,7, illetve +7,5%-os növekedés következett be),24 az 
egy főre számított szükségletek csak a felvidéki területek visszatértével nőttek meg 
jelentősen. A megnövekedett szükséglet (kiadások) fedezése részben a helyi önkor
mányzatok hatáskörébe tartozott, részben viszont állami feladat volt. Kérdés, hogy az 
önkormányzatok mennyire tekinthetők önellátóknak az anyaországi és a visszatért terü
leteken, illetve van-e a két országrész között különbség, s hogy a szükségletek megnö
vekedése -  1939-ben egy főre 16,2 pengőt számoltak -  vajon a korábbi években meg
indult emelkedés folytatódásának tudható-e be, avagy a visszatért területeken végrehaj
tandó többletfeladatok miatt emelkedett meg?

1938-ban a 6,1 millió falusi lakosra 80 millió pengő szükséglet jutott, míg 1939- 
ben (Kárpátalja nélkül) a 6,9 millió falusi lakos szükségletére 112 millió pengőt szá
moltak. Ebből a „régi” területek 19 milliós kiadásnövekedést könyvelhettek el, tehát a 
visszacsatolt felvidéki részek szükséglete 13 millió pengő volt. Ez fejenként 16 pengő
nek felel meg, ami megegyezik a Csonka-Magyarországon tapasztalható értékkel, azaz 
a két terület nem tért el egymástól jelentősen.

A következőkben -  néhány régiót kiválasztva -  megvizsgáljuk, hogy volt-e különb
ség a visszatért rurális területek és a régi területek bevételi és kiadási forrásai között.25 
Az országos megoszlás a szükségleteket illetően a következőképpen alakult: igazgatás 
43%, tűzbiztonság 6,7%, köz- és állategészségügy 8%, tanügyi kiadás 11%, (!) nép- 
ügy-szegényügyi ellátás 3%, közlekedés 6,2%, vagyonkezelés 5,4%, rendkívüli kiadá
sok (földszerzés, a főbb beruházási prioritások) 13%. A fedezet pedig a következőkép
pen állt össze: 9% állami segély, 33% pótadó, 4% igazgatási bevétel, 27% helyi adó, 
4% tűzvédelmi bevételek, 4% köz- és állategészségügyi járulékok, 1 1% vagyonigazga- 
tási bevétel, 2% közlekedés, 4% rendkívüli bevétel.26

A visszatért területeken az igazgatási költségek nem haladták meg jelentősen az 
országos átlagot, egyedül a mindkét országrészre kiterjedő Abaúj-Torna volt kivétel, 
de a terület hátrányos helyzetéről már korábban is szóltunk. A rendkívüli kiadások 
viszont jelentős mértékben felülmúlták az országos átlagot és a fejlett nyugati megyé
ket (kivétel Vas). Az is érzékelhető, hogy a frissen visszatért területeken az első évben 
az igazgatási kiadások a legnagyobbak, s a következő évtől válik fontossá a rendkívüli 
kiadás, s esik le az igazgatás szükséglete.

Egy jól működő település a fedezete legalább egyharmadát adókból állta, s az ál
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lamsegély sem haladta meg a 20%-ot. A felvidéki területek esetében Gömör-Kishont 
az utóbbinak, Ung pedig egyiknek sem tett eleget: ez is bizonyítja, hogy kelet felé nőtt 
a szegénység. A Cserehát ismét „lehúzta” Abaúj-Torna átlagát, a települések nagy része 
csak állami segélyből tudta fenntartani magát. Az Ungi K. K esetében az államsegély 
kiemelkedő mértékű, ez valószínűleg a felvidéki visszatért területek esetében sem volt 
ilyen magas az első évben.27

Bár az egy főre eső fedezet 8,5 pengőről 11 pengőre nőtt a visszatért területekkel 
együtt, a 112 milliós szükségletre az 1940. évi háztartási költségvetésben csak 75 millió 
pengő fedezet jutott, tehát a belső források elégtelenek voltak. A megyék közül a fede
zet Barsban a 146 településből 108 esetben nem érte el a 10 ezer pengőt, s további 35 
esetben maradt 50000 pengő alatt. Gömörben a megoszlás viszont még rosszabb: 139/ 
149 és 6/149 volt. Nyitra és Pozsony megye falvai jóval módosabbak (vagy nagyob
bak) voltak: itt 38 település rendelkezett a 83-ból 10 ezer pengőnél kisebb fedezettel és 
37 helység 10-50 ezer pengő közöttivel. A szükséglet viszont Bars megyében 67 köz
ségben volt 10-50 ezer között, Gömörben ugyanez 26 esetben, Nyitrában 49 esetben -  
azaz a települések jelentős hiánnyal zártak. Ez nem helyi sajátosság volt: Sopron me
gyében 102 település szükséglete volt 10-50 ezer pengő között, fedezete viszont csak 
51 településnek érte cl e kategóriát; Komáromban ugyanez 91 és 68 volt. Az egész 
országban csak két falusias településnek volt pozitív a mérlege, ezek közül az egyik 
Ózd volt. A „faluhierarchia” nemcsak arra mutat rá, hogy a nyugati megyék falvai 
módosabbak, de legalábbis népesebbek voltak, de arra is, hogy kelet felé csökkent a 
különbség a falvak mérete (és gazdasági erejük) között. Ungban 50 település fedezete 
volt 10000 pengő alatt, s kilencé 10-50 ezer pengő között (5:1), míg Nyitrában ez az 
arány 1:1 volt, de akadt 50-100 ezer és 100-200 ezer pengő közti fedezettel rendelkező 
település is (Gömörben csak 3-1, Barsban 2-1); Komáromban 4 település fedezete a 
200 ezer pengőt is meghaladta, míg 87 esetben 10 ezer pengő alatt maradt.28

3. ábra. A szükséglet és a fedezet megoszlása a vizsgált területen 
Forrás: Magyar Statisztikai Közlemények. Magyarország községeinek háztartási viszonyai az. 1940. évi 

községi költségelőirányzatok szerint. Athenaeum, Budapest, 1943, 115. köt., 21-26. o. után

A fenti számok azt mutatják, hogy nemcsak országos (37 millió pengő, 33%) vagy 
megyei szinten mutatkozott hiány (Nyitra 40%, Heves 41 %, de Pest és Hajdú csak 26- 
26%), de a települések zöme is képtelen volt saját forrásból fedezni a szükségleteket. A 
hiány pótlására két mód volt. A 4. ábrán jól látható, hogy Gömör-Kishont és Abaúj- 
Torna esetében az állami segély az összes fedezeti előirányzatok 25-35%-át is elérte, 
jóval meghaladva az országos átlagot. Egy községre átlagosan 3200 pengő segély jutott
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1940-ben, ami részben a visszacsatolt területek, részben az 1939-es áradások miatt 
mintegy 16%-os növekedést jelentett az 1936-os 2780 pengős értékhez képest. (Kár
pátalja kapta az összes segély 36%-át: itt a települések 90%-a kapott segélyt, míg az 
anyaországban csak 67%-a.) Országosan a segély a települések 2/3-ában nem érte el a 
fedezetek 50%-át. Megyei szintre lebontva a következő képet kapjuk: a visszatért terü
letek közül Komárom, Bars és Nyitra Sopron és Bács-Bodrog adataival mutat hasonló
ságot, hiszen a települések 2/3-a nem szorult támogatásra. Abaúj-Torna Gömörnél, de 
Ungnál is rosszabb helyzetben volt, egyedül az Ungi K. K volt kritikusabb szituációban 
(1. táblázat). Ung és Szabolcs nagyjából hasonlóak a segélyt illetően, de az állami adók 
tekintetében a csonka-magyarországi régió települései mutatnak jobb megoszlást.29

Az államsegélyen túl a hiány pótlásának másik lehetősége a pótadó kivetése volt. Az 
adókivetés mértéke árulkodik a települések nagyságáról, részben gazdagságáról is. A 
helyzet nem meglepő: Nyitra, Bars és Komárom Sopron és Bács-Bodrog megyére ha
sonlít, míg Vas, Ung és Gömör-Kishont ennél rosszabb mutatókkal rendelkeznek, s a 
sort Abaúj-Torna és az Ungi K. K. zárja. Mint az 6. ábra mutatja, a községi pótadó
kulcs mértéke a visszatért területeken nem haladta meg az országos átlagot. Ismét a 
megyék bevételét tekintve, immár különválasztva a rendes bevételeket az államsegély
től és a pótadótól, a következő helyzet figyelhető meg (2. táblázat).

4. ábra. Az állami segély aránya a községi fedezetekben (%)
Forrás. Magyar Statisztikai Közlemények. Magyarország községeinek háztartási viszonyai az 1940. évi 

községi költségelőirányzatok szerint. Athenaeum, Budapest, 1943, 115. kötet

/ .  táblázat Segély a fedezet $-ában. településszám megyénként Állami adók (P) településenként
nincs l- 5 0 'í 51 -6 0 '., 61-70 '., 7 1 -1 0 0 ', < lé ze r P 1-2  ezer 2 -5  ezer 5 -1 0  e ze r 10 e /e r<

Bars 95 44 3 i 3 - 6 57 54 29
Gömör-Kishont 29 58 24 23 15 5 36 86 14 8
Nyitra és Pozsony 63 13 4 3 - 1 6 11 19 46
Abaúj-Torna 14 113 45 3.3 16 22 46 107 34 12
Komárom 78 59 1.3 3 6 - 8 48 45 60
Sopron 40 72 - - - - 2 26 43 41
Vas 56 161 2.3 10 2 7 18 114 84 37
Bács-Bodrog 20 6 - - - - 26
Szabolcs 12 73 26 14 4 1 2 41 42 4.3
Ung 4 39 1 1 4 - 3 14 29 9 4
Ungi K. K. 6 36 34 34 45 51 67 28 5 4
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2. táblázat
A bevételek 
megoszlása

pótadó
(%)

állam
segélyt)

rendes és 
rendkívüli 
bevétel {%)

összes
tanuló

összes
tanerő

segélyezett
iskola összeg

egy főre 
jut P

egy főre 
jutó tanár

Bars 35 10 55 494 20 3 2210 4,3 25
Gömör-Kishont 30 18 52 1523 37 1 1 23 521 15 41
Nyitra és Pozsony 40 5 55 3267 91 12 90 160 27 36
Abaúj-Torna 28 25 47 709 20 4 8 260 11,3 35
Komárom 33 7 60 7977 194 59 183 675 22,5 41
Sopron 35 10 55 569 28 4 2 100 3,5 20
Vas 33 10 53 3206 72 26 72547 22,1 44,5
Bács-Bodrog 34 1 65 1303 36 8 19704 14,7 36
Szabolcs 33 20 46 10166 201 71 207 282 20 50
Ung 28 20 51 433 14 5 15649 35 3 1
Ungi K. K. 33 30 27 355 14 2 6228 17 25

A kivetett pótadó mértékét nem tekinthetjük teljes egészében a gazda(g)ság, a la
kosság terhelhetőségének pontos mérőszámának, hiszen Szabolcsban is magas, 33%-os 
volt a teljes költségvetésből való részesedése, de az egy főre jutó értéke alig múlta felül 
a 4 pengőt: az alacsony pótadó egyaránt jelenthet szegény térséget vagy hiánymentesen 
gazdálkodó térséget. Az államsegély aránya már pontosabb tájékoztatást nyújt: eszerint 
Abaúj-Torna és Ung megye kullog leghátul a sorban, majd Gömör következik, végül 
Bars és Nyitra található a legjobb helyzetben. Ezt erősíti a rendes bevétel aránya is, 
mely az utóbbi megyékben Sopronéval vetekszik, bár Bács-Bodrogtól elmarad. A fel
vidéki lakosság pozitív jövőképét, fizetőerejét (anyagi tartalékait) és eladósodottságát 
támasztja alá, hogy a kölcsöntörlesztések aránya az országos 4%-ot helyenként 2-4%- 
kal is felülmúlta. (Kivételt képezett Abaúj-Torna, mely sereghajtó volt a maga 2%-os 
visszafizetési arányával).

5. ábra. Az egy hivatalnokra jutó lakosok száma

Forrás: Magyar Statisztikai Közlemények. Magyarország községeinek háztartási viszonyai az 1940. évi 
községi költségelőirányzatok szerint. Athenaeum, Budapest, 1943, 1 15. kötet
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6. ábra. A községi pótadó kulcsa vármegyénként (%)

Forrás: Magyar Statisztikai Közlemények. Magyarország községeinek ház.tartási viszonyai az. 1940. évi 
községi költségelőirányzatok szerint. Athenaeum, Budapest, 1943, 115. kötet

7. ábra. A kölcsöntörlesztések aránya az összes kiadásokból községi szinten 
(<2%, 2-3%, 3-4%, 4-6%, 6-8%, 8%<)

Forrás: Magyar Statisztikai Közlemények. Magyarország községeinek háztartási viszonyai az 1940. évi 
községi költségelőirányzatok szerint. Athenaeum, Budapest, 1943, 115. kötet, 79. o.

Ellentétben a felsőoktatásban résztvevő felvidékiek csekély számával (8. ábra), a 
visszatért területek adminisztratív reintegrációja olyan sikeres volt, hogy egy irodai 
tisztviselőre kevesebb ember jutott az új területeken, mint az anyaországban (5. ábra). 
1935-höz képest 1940-re a jegyzők száma 20%-kal, az egyéb irodistáké 64%-kal nőtt, 
az orvosoké 45%-kal, a gyakornokoké majdnem 50%-kal emelkedett (beleértve Kár
pátalját).3" A pótadó gyakorlatilag a hivatalnokok fizetését elégítette ki (országosan a 
személyi költségek 90%-át), -  Nyitra megyében ez a személyi kifizetéseken túl még 
36% többletet jelentett (Barsban csak 6%, Hevesben és Csanádban 4,5% volt ugyanez). 
A községek által fenntartott oktatási intézmények állami támogatását a 2. táblázat mu
tatja be. Azok az iskolák kaptak magasabb támogatást, ahol az egy tanárra ju tó  diákok 
száma magas volt, ez viszont nem mutat egyértelmű összefüggést a régiók eddig meg
állapított fejlettségi szintjével, miként az össztámogatás értéke sem.
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8. ábra. A 10000 főre jutó főiskolai hallgatók megoszlása vármegyénként 

Forrás: Magyar Statisztikai Szemle, 1940. 3. sz. 226. o.

A közigazgatás újjászervezése és költségei számos problémát eredményeztek. 1939. 
február 12-én az Egyesült Magyar Párt gömöri szervezete ezzel kapcsolatban pana
szokkal fordult az anyaországhoz; a személyi sérelmek közül az volt a legnagyobb, 
hogy a vasút és a posta személyzete egyrészt a régi, „csehpárti” alkalmazottakból állt, 
de kifogás alá esett az is, hogy a megüresedett állásokat az anyaországból érkezett 
munkavállalók kapták meg. A helyiek elleni kifogások között első helyen szerepelt, 
hogy a jelentkezők 30 év felettiek, tapasztalat nélkül, ami viszont nem meglepő, hiszen 
a magyar érzelmű lakosok nem kaphattak szerepet a cseh vasútnál és postánál. Panasz 
tárgyát képezte az is, hogy az ideiglenes katonai közigazgatás végén elbocsátották a 
helyiek közül kinevezett altiszteket, törvényszéki eljárókat, s helyüket magyarországi
akkal pótolták. A gazdasági sérelmek közül kiemelkedett, hogy csak a gabonát vásárol
ták fel a termelőktől piaci áron, továbbá, hogy a csehszlovák érában felvett hitelek 
törlesztését és kamatlábát sem törölték el. A dohánybeváltás árai az új uralom alatt 
leestek, ugyanakkor a termelési munkákat még a cseh érában végezték el, ami többlet- 
költséget jelentett a cseh adófajták miatt (betegsegélyező adó).31

A városok éves bevétele és kiadása is megközelítőleg 77 millió cseh korona, azaz 13 
millió pengő volt (az 1929-es csehszlovák összeírás alapján). Ebből Kassa 4,5 millió 
pengővel részesedett (33%), amely 800 ezer pengővel volt alacsonyabb, mint a nála 
kevesebb lakossal bíró Pécsé. A kisebb városoknál megfordult ez az arány: Komárom 
félmilliós hiánnyal rendelkezett (2,1-1,6 millió pengő), a hasonló méretű (Gyöngyös) 
magyarországi városok költségvetése viszont 100-200 ezer pengővel 1 millió pengő 
alatt maradt. Munkács és Ungvár költségvetése is 1,2-1,2 millió pengős összeget tartal
mazott, -  a hozzájuk hasonló magyarországi városok ez esetben is takarékosabbak, 
költséghatékonyabbak voltak. (A szigorú fiskális politika a visszaszerzett területeken 
nehézségekkel, a kiadások növekedésével nézett szembe, miként azt a falvaknál is meg
állapítottuk.)

1938-ban a 11 visszaszerzett város összvagyona 84 millió pengőre rúgott, amelyből 
Kassa részesedése 45%-ot tett ki. Ez egy lakosra számítva mindössze 555 pengő, mi
közben Magyarországon az átlag 800-900 pengőt ért el (Baja és Győr rendelkezett a 
fentinél kisebb egy főre jutó értékkel). Kassát Jolsva (573) és Rimaszombat követte 
(450), majd Ungvár (387), Léva (353) következett. Losonc, Beregszász és Érsekújvár
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200 pengő/fő alatt maradtak, Rozsnyó 207, Munkács 306, Komárom 330 pengő fejen
kénti értéket mutatott. Ez megegyezik a hasonló nagyságú magyarországi városok érté
keivel. A vagyon felét az ingatlanok, egyötödét az üzemek tették ki.32 A városok föld- 
birtokvagyona az ingatlanbirtokok értékének 1/3-át tette ki. A városok tartozásai a 
vagyon 40%-át jelentették, ami lakosonként 143 P volt, az anyaországi kétszerese. A 
vagyonérték felénél nagyobb adóssággal bírt Beregszász, Érsekújvár, Losonc és Mun
kács is (60%).

Mezőgazdaság, kiskereskedelem és ipar

A visszatért területek gazdasági szempontból főleg a mezőgazdasági és ipari nyers
anyagok miatt voltak fontosak. A szántóföldek aránya a Csallóközben és Galánta vidé
kén elérte a 60-80%-ot (mint Békés megyében), Losonc és Kassa között a dombvidé
ken 40-50% alá esett. A rétek aránya a Csallóközben 12-15%-ot tett ki, míg a Duna- 
Ipoly mentén 3-6%, a hegyvidéken és Kárpátalján 9-12% volt; a legjövedelmezőbb 
rétek és legelők a Rimaszombati és a Tornaijai járásban voltak, 90-120 pengő/ha jöve
delmezőséggel. A legtöbb legelő (20-24%) Losonc és Nagykürtös térségében volt. Az 
erdők zöme Rozsnyó és Kassa között helyezkedett el (55-65%-os részesedés).

A búza hektáronkénti termésátlaga 14-17 mázsa/ha volt a Duna mentén (ez megfe
lelt a magyar átlagnak), 11-14 mázsa/ha a dombvidékeken és 8-11 mázsa/ha Beregben. 
Az összlakosságra jutó gabonamennyiség csak Léva környékén és a Bodrog mentén 
érte el a 3-6 mázsa/főt, de ez a központi alföldi 6-15 mázsától elég messze volt. A rozs 
termésátlaga 11-14 mázsa/ha volt a visszatért területek zömén, csak Kárpátalján volt 
8-11 mázsa/ha. A kárpátaljai és Bodrog-menti térséget kivéve a visszatért területek 
kenyérgabonákból önellátóak voltak, a Rima-völgy és a Kisalföld pedig terméstöbblet
tel rendelkezett. Az árpa termésátlaga nyugaton 14-17 q/ha volt, kelet felé 11-14 q/ha, 
majd 8-11 q/ha alá csökkent Kárpátalján. Az összlakosságra jutó árpafejadag a Kisal
földön haladta meg a jónak számító 3-6 mázsa/főt. Zabból a visszatért területek egy 
kategóriával magasabb termésátlaggal rendelkeztek, mint a szomszédos magyar terüle
tek: a Csallóközben 14-17q/ha, a Rima-vidéken 11-14 q/ha. Kukoricából viszont a 
magyar teriilet’ek rendelkeztek magasabb termésátlaggal: a Kisalföldön csupán 17-20 
q/ha volt az átlag, Losonc környékén 1 l-17q/ha. Burgonyából a Csallóköz rendelke
zett az egész ország legnagyobb hektáronkénti termésével (100-150 mázsa/ha), így 
nem véletlen, hogy Csehszlovákia burgonyát nem importált Magyarországról, viszont 
kukoricát igen. A Kisalföld a Dunántúl és az Alföld után a harmadik legjelentősebb 
mezőgazdasági vidék volt. Minimális felesleggel a négyből három visszatért régió ren
delkezett a népélelmezési cikkeket illetően.33

Az állatállomány számát illetően a Kisalföld nem volt kiemelkedő, viszont területé
hez és lakosságához képest felülmúlta bármelyik csehszlovák régiót (1000 katasztrális 
holdra 149 szarvasmarha, 158 juh jutott, míg Magyarországon 136 és 152 volt ugyan
ez). Az egy lakosra jutó marhahús-mennyiség a Csallóközben, a Rima-vidéken és Rozs
nyó környékén, illetve Nagykapus térségében elérte a 25 kg/főt, ami a Dunántúli átla
got közelítette. A sertéshús mennyisége már egy nagyságrenddel a magyar alatt maradt 
(10-20 kg/fő a 20-30 kg/fő ellenében). Az egy főre jutó sertészsír 15-30 kg/fő volt 
nyugaton és 10-15 kg/fő keleten, ami a magyar átlagnak felelt meg. A juhtartás főleg
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a Losonc-Rozsnyó sávban múlta felül az országos átlagot. Ennek ellenére a visszatért 
terület általános húshiánnyal küszködött.34

Összességében a mezőgazdaság potenciálja kelet felé csökkent: a nyugati, alföldi 
régió sok esetben a magyar átlag 130%-át is megtermelte, a középső dombvidék nagy
jából a magyar átlagot hozta, kelet felé viszont a magyar átlag 80%-a alá süllyedt a 
termelékenység. Az 1,2 millió kataszteri hold mezőgazdasági területből 61% volt szán
tó, ami magasabb volt a magyarországi 54%-nál. Ez, valamint a kapásnövények része
sedése (22% a magyarországi 30%-kal szemben), a régió csehszlovákiai élelmezésben 
betöltött szerepére utal.35

A búza részesedése a vetésterületből a Duna mentén 25%, ez azonos az országos 
átlaggal, a rozsé pedig 10%. Mintegy 70 millió pengőt tett ki értékben (3,5 millió 
mázsa). Ugyanitt az árpa vetésterülete 13%, az országban a legnagyobb részesedését itt 
érte el. Zömmel sörárpát termeltek (az Érsekúj vár-Ipolyság vonaltól északnyugatra). 
A kukorica részesedése a termőterületből csak 8%-os, míg az ország egészében 20%-os 
volt. Az országos burgonyatermesztés 6%-át adta Gömör megye, míg Szabolcs 11%- 
ot, Bereg 7%-ot, a többi terület csak ezután következett. A cukorrépa-termesztés a 
visszatért területeken (Csallóköz: 250 ezer q, Bars-Kishont 350 ezer q, Nyitra 700 ezer 
q, Gömör-Kishont 50 ezer q, Losonc 50 ezer q, Munkács 50 ezer q, Szepsi 50 ezer q, 
Bodrogszerdahely 50 ezer q) igen jelentős volt, csak Sopron (1 millió q felett), Békés- 
Csanád (700-700 ezer q) és Hajdú megye (700 ezer q) termelése közelítette, vagy 
előzte meg.

Takarmányrépát a visszatért területeken elsősorban a Csallóközben, Ung megyében és 
a Rima-Ipoly vidékén termesztettek (az országos átlagot meghaladó fajlagos termésered
ményekkel), bár Vas és Zala (2500-3000 q) termelési értékeitől elmaradtak az eredmé
nyek (Léva 1500 q, Csallóköz 1000 q, Nyitra-Pozsony 1000 q, Rima-vidék 500 q).

Az ipari alapanyagok közül a rostlen és kender termesztése a Csallóközben és Nyitrában 
volt jelentős, a lené a Zseliz-Ipolyság vidékén. Nyitra repcetermelése meghaladta a 
4000 mázsát, Barsé csak 1500 mázsa volt, Gömör-Kishonté 500 q (Soproné 5000 q 
volt, Vasé 3000 q), de egyébként az összes visszatért terület termésátlaga meghaladta a 
magyar országos átlagot. A napraforgó-termesztés csallóközi területei is visszakapták 
természetes központjukat, a győri olajgyárat. Zseliztől keletre a fényigényes naprafor
gó termesztése jelentéktelen volt (3700-as összizoterma-vonal).

Dohányültetvények voltak a Léva-Zsitvabesenyő-Garamkövesd-Komárom négy
szögben, továbbá Rimaszombat, Ipolyság, Csap, Ungvár, Munkács és Beregszász (mint 
felvevőpiacok) térségében. A termelés csak a helyi igényeket elégítette ki. Paprika 
Ógyalla, Köbölkút és Érsekújvár térségében termett, a paradicsomtermelés pedig a 
Csallóköz déli részén volt jellemző. Mindkét termék exportra került. A gyümölcsök 
közül a (helyi piacra szánt) dió a Rima-Sajó völgyében, a szilva és az alma (ezek sem 
számítottak itt exporttermékeknek) szinte mindenütt, az exportképes kajszi és a meggy 
Csallóközben, Ogyallán, Érsekújvárod, a meggy és cseresznye a Léva-Garamkövesd 
vonalon, a kajszi Bodrogszerdahely környékén, Galántán és Tornócon volt felülrepre
zentált.

A visszacsatolt részen mintegy 300 raktár szolgálta a kereskedelem céljait, 1300 
alkalmazottal; ebből a nyolc dohányraktár az alkalmazottak majdnem felét (600 főt) 
foglalkoztatta, jóllehet a dohány csak hazai igényeket elégített ki. A raktárak 90%-a 
gabonaraktár volt (Kassa, Torna, Nagyida, Léva, Galánta, Tornóc, Somorja,
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Dunaszerdahely, Ekecs, Nemesócsa, Nagymegyer, Komárom, Párkány, Garamkövesd, 
Zseliz, Gúta, Érsekújvár), átlag 2-3 alkalmazottal, szemben a lévai és rimaszombati 
dohányraktár 200 fős létszámával.36

Az egyéni cégek száma 119, a fogyasztási szövetkezeteké 350, a kft-ké 75 volt, 
összesen 1630 alkalmazottal, ami a kiskereskedelem másodlagos jellegét mutatja. A 
Bata cipőboltok (szám szerint 16) áruhiány miatt 1-2 éven belül mind felszámolás alá 
kerültek. A városok közül a kiskereskedelem központjának Kassa számított 22 kisvál
lalkozással és kft-vel, illetve 127 alkalmazottal, emellett Ungvár (24, 147) és Munkács 
(13, 90), illetve Érsekújvár (8, 22) volt még jelentős. Léván és Losoncon 3-3, Bereg
szászon, Rozsnyón és Komáromban 2-2 kiskereskedés volt, Jolsván és Rimaszombaton 
monopolhelyzet alakult ki. A nagyobb cégek Kassán csoportosultak (28 cég 266 alkal
mazott); Munkácson 46 cég volt, de csak 76 alkalmazottal.

Hetivásárt 49 községben tartottak, 89 alkalommal. Csapon, Dunaszerdahelyen, 
Galántán és Munkácson hetente háromszor; további 25 településen volt kétszer hetivá
sár. 89 községben összesen 636 alkalommal tartottak országos állatvásárt egy évben, 
kirakodóvásárt 79 községben 456 alkalommal. Az állatvásárok tekintetében Munkács 
vezetett évi 16 alkalommal, s a határváltozás és a város külvilágtól (vasút) való elzárása 
csak azért nem okozta a ruszin hátország izolációját, mert Kárpátalja egy fél éven belül 
visszakerült magyar uralom alá.

A visszakapott területeken Fülek fém- és zománc-, illetve Losonc zománc- és kerá
miaipara, Kassa gépipara és Rozsnyó kohászata érdemel említést. A gyapjú- és pamut
ipart egyetlen ipartelep sem képviselte, a térség cseh textilipari termékeket kapott. A 
kisalföld cukorrépa-termelését helyben dolgozták fel (Magyardiószeg, Nagysurány, 
Oroszka). Az élelmiszeripar központja Kassa volt (konzervipar, sörgyár, húsfeldolgo
zó). A malomipart Somorja, Dunaszerdahely, Komárom, Érsekújvár, illetve Kassa, 
Ungvár, Munkács és Beregszász képviselte. Özörény és Pelsőc cellulózgyártása és Rozs
nyó papíripara érdemel még említést.37 Lenfeldolgozó telep volt Óhaj, Ógyalla és Ko
márom településeken. Dohánygyárat Munkácson, Kassán találunk. Az exportgyümöl
csöket feldolgozó üzemek közül a somorjai csomagoló és aszaló, a gútai aszaló, a 
zsitvabesenyői csomagoló, valamint a beregszászi csomagoló és aszaló érdemel említést.

Összegzés

A visszatért területek zömmel agrárjellegűek voltak, így beilleszkedésük zökkenő- 
mentes volt Németország növekvő importja miatt. A Darányi Kálmán miniszterelnök 
által 1938 tavaszán meghirdetett ún. győri program eredményeként fellépő (hadi- és 
nehézipari) konjunktúrába a visszatért területek csak későn kapcsolódtak be, de nyers
anyagforrásként számottevőek voltak. A visszatért területek elmaradottsága kelet felé 
nőtt, párhuzamosságot mutatva a trianoni Magyarországgal, -  egyébként a két ország
rész mutatói nem különböztek jelentősen. A visszatért terület négy régiója inkább Ma
gyarország felé mutatott kapcsolatot, mint egymás felé. A területen élő lakosság gazdasá
gi panaszait enyhíteni nem sikerült, és a bürokrácia személyzetpolitikája is sérelmes volt.

Jegyzetek
' A felvidéki magyarság húsz éve 1918-1938. Budapest, 1938, Magyar Statisztikai Társaság Államtudo

mányi Intézete, 136. o. A földrajztudósok a csehszlovák éra leghasznosabb eredményének a dél-
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felvidéki népesség korábban más régiókhoz kapcsolódó öntudatának átalakulását és egy -  vitathatóan 
-  egységes régiótudat kialakulását tartották; ezzel összefüggésben a régi észak-déli helyébe új, kelet
nyugati irányú gazdasági-társadalmi kapcsolatok léptek.

2 Rónai András (szerk.): Köz.ép-Eurápa Atlasz. Budapest-Balatonfüred, 1945, Államtudományi Intézet, 
Reprint, 178-184. o.

'  Magyar Statisztikai Közlemények. Magyarország községeinek háztartási viszonyai az 1940. évi községi 
költségelőirányzatok szerint. Athenaeum, Budapest, 1943, 1 15. köt., 29. o.

4 Uo. 30., 79. o.
5 A regionális különbségekre utal, hogy Szabolcsban a községi költségvetés hiányát kiküszöbölő pótadó 

csupán 4,1 pengő volt fejenként, 1940-ben az egyik legalacsonyabb az országban, míg például a 
visszatért Nyitra megyében ez 7,3 pengőt tett ki (magasabb, mint Sopron megyében). De ez még így 
is azt jelentette, hogy a pótadókulcs I 12% volt Szabolcsban, Nyitrában viszont 70%-os, ami az orszá
gos átlaggal esett egybe. Uo. 35-36. o.

6 Rónai András; Új felvidéki határunk. Földrajzi Közlemények, 1939. 3. sz. 197-198. o.
7 Nyitra és a környező magyar falvak azért is maradtak szlovák kézen, hogy a Kassával való összeköt

tetést a Vág völgyén kívül is biztosítani lehessen (Zólyom-Nyitra vasút). 1945 után a régió újraegye
sülése az észak-déli irányú kapcsolatok helyreállításához, s az urbanizáció miatt a városok 
elszlovákosodásához vezetett (állami ráhatás nélkül is).

s Fodor F.: Magyarország területi gyarapodásának gazdaságföldrajzi mérlege. Földrajzi Közlemények. 
1939. 3. sz. 203. o.

* Rónai: Közép-Európa Atlasz.■ . 360-363. o.
Petrichevich-Horváth M.: A visszacsatolt északi terület. Közlekedés. Magyar Statisztikai Szemle. 1938.
11-12. sz. I 100-1102. o.

11 Thirring Lajos: A visszacsatolt északi terület. Terület és népesség. Magyar Statisztikai Szemle. 1938. 
11-12. sz. 1016. o.

12 Varga I.: Az északi terület visszacsatolásával kapcsolatos strukturális jellegű változások. Magyar Sta
tisztikai Szemle, 1938. 1 1-12. sz. 1 145-1 146. o.

11 Uo.
14 Szalay Z.: A visszacsatolt északi terület. Bányászat. Magyar Statisztikai Szemle, 1938. 11-12. sz. 1062.

o.
17 Elekes D.: A történelmi, a trianoni és a megnagyobbodott Magyarország adatainak összehasonlítása. 

Magyar Statisztikai Szemle, 1938. 1 1-12. sz. 1 157. o.
18 Uo. 1157-1 158. o.
17 Farkasfalvy S.: A visszacsatolt északi terület. Az ipar. Magyar Statisztikai Szemle. 1940. 1 I. sz. 928- 

929. o.
18 A felvidéki magyarság luísz. éve... 85. o. A magyar gazdák mezőgazdasági termékeiket tudták értéke

síteni, de a felvidéki magyar földműves-társadalom l/3-a zsellér, napszámos, vagy 5 holdnál kevesebb 
földdel rendelkező kisbirtokos volt, akik számára a határmegvonás jövedelem-kiesést eredményezett, 
s az ipar sem tudta felszívni a munkaerőt. A munkanélküliség az „urbanizáció" gyorsulásához vezetett 
1938 előtt a Felvidéken: a királyhelmeci putrilakások például e korszak termékei. 1938 a régi kapcso
latok helyreállításával kecsegtetett.

14 Uo. 87-88. o. Midőn a dohánytermesztés már nem hozott hasznot, a magyar gazdák áttértek a paprika 
termesztésére, ekkor viszont a csehszlovák állam 1936-ban ennek forgalmazását is monopolizálta.

211 A csehszlovák földreform során a 11 ezer magyar jogosult (6%) végül 42 ezer hold szántót kapott a 
380 ezerből, egy olyan területen, ahol a lakosság döntő hányadát alkotta (átlag öt ha alatt). A 9000, 
nagybirtokon dolgozó alkalmazott közül viszont csak 4100 kapott földet, pedig magyar nyelvterüle
ten a földek 33%-át sajátították ki. A visszatérő magyar közigazgatás a volt birtokosok kártalanításának 
kérdésével volt kénytelen szembenézni. Korábban a cseh állam 56 aranykoronát (380 koronát) fizetett 
holdanként, de csak 18%-át pénzben, a többit államkötvényben, ami az uralomváltással részben értékét 
vesztette. A kiosztásnál viszont 2000-5000 cseh korona között mozgott a föld holdankénti ára. Uo. 
95-97. o. Mivel a cseh telepesek közül 1938-ban 50000 elmenekült, így a tulajdonosok kárpótlása 
részben megtörtént, de a földosztás kiigazítása elmaradt.

21 Uo. 108. o. 1935-ben azokban a régiókban (Losonc, Rozsnyó, Csallóköz) értek el a szociáldemokraták 
30%-os eredményt, ahol a földreformból a magyarság nem részesedett, a nehézipar válságban volt és 
nagy volt a munkanélküliség. Munkanélküli segélyt pedig csak szakszervezeti tag (azaz szociáldemok
rata szimpatizáns) kaphatott. Miután a cseh „szociáldemokrácia” a magyarokat kihagyta a javak újra
osztásából, a propaganda és segélyek révén bebiztosította saját újraválasztását). [?] A bérek nem 
növekedtek a hadiipari konjunktúra ellenére sem. (Uo. 112-113. o.)

22 Uo. 115. o.
21 Újjászervezték a választókörzetek határait, hiszen a csehszlovák érában a magyar vidékeken átlagosan 

32 ezer szavazat kellett egy képviselő megválasztásához, míg Túróéban, Pozsonyban 21-24 ezer fő.
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Az állampolgárságuktól megfosztottak -  akiknek csak kötelezettségeik (pl. katonáskodás) voltak, de 
jogaik (így a földreformból való részesedés, kórházi ellátás, választójog és nyugdíjjogosultság) nem -  
visszakapták jogaikat. A községek és városok bíráit a cseh korszakban nem a közösség választotta, sőt 
a belügyminiszternek is meg kellett erősítenie őket tisztségükben. Ezt most eltörölték, s az önkormány
zatiság és a települések korábbi közjogi státusa helyreállt.

24 Magyar Statisztikai Közlemények... 1943, 115. köt., 17. o.
25 Ung, Gömör-Kishont, Nyitra és Pozsony, illetve Bars és Hont megyék reprezentálták az 1938-ban 

visszakapott területeket (a kelet-nyugat dichotómiát szintén), Komárom és Abaúj-Torna pedig a 
mindkét országrészre kiterjedő megyét s egyben a kelet-nyugat dichotómiát is képviselték. Kontroll
ként kiválasztottuk a fejlettnek tekinthető Sopron és Vas megyéket (Komáromnak egyébiránt is szom
szédai), valamint egy viszonylag módos alföldi „csonka-megyét”, Bács-Bodrogot. Mivel adataink az 
1940-es helyzetet mutatják, mikor már megtörténtek az első reintegrációs lépések, ezért kiválasztottuk 
a frissen visszaszerzett Kárpátaljáról az Ungi Közigazgatási Kirendeltség (K. K.) területét, mely egyben 
Ung megye hinterlandjának is tekinthető (kontrollként a térségben Szabolcsot használtuk).

26 Magyar Statisztikai Közlemények... 1943, 115. köt., 18. o. Az adatok nem tartalmaznak számos tételt: 
a visszacsatolt területeken az oktatás finanszírozása állami feladat volt, nem a helyi hatóságoké.

27 A csehszlovák érában a községi bevételek súlypontja szintén a közjogi jellegű bevételeken nyugodott: 
1929-ben a visszacsatolt területeken 35%-ot tett ki az adók, pótlékok és járulékok együttes összege, 
ami kisebb, mint a magyarországi községek (42%) esetében, viszont a vagyongazdálkodási bevétel 
meghaladta a magyar részesedést.

28 Magyar Statisztikai Közlemények... 1943, 115. köt., 19-26.0.
29 Uo. 30-33. o.
30 A bécsi döntés a fiatal, állást kereső, közigazgatáshoz értő emberek számára nagy reményekkel kecseg

tetett. (A valóságban egy gyakornok alig havi 50 pengőt kapott, míg egy jegyző 300 pengő körül 
keresett). A fizetések között nagy volt a regionális különbség. Az állatorvosi illetmény például Nyitra 
és Pozsony megyében volt a legmagasabb (majdnem 6000 pengő évente), a legalacsonyabb viszont 
Abaúj-Tornában (2000 pengő alatt). Egy árvaszéki eljáró elöljáró Gömörben 16 pengő tiszteletdíjat 
kapott. Békésben 400 pengőt. Az éves bírói tiszteletdíj Csongrádban 570 pengő volt, míg Abaúj- 
Tornában átlagosan 120 pengő. Lásd Magyar Statisztikai Közlemények... 1943, 115. köt., 44-48. o. A 
községi bábákra Barsban fejenként 19 születés esett, születésenként 16 pengő átlagértékkel (304 P), 
míg Ungban több (28) születés, s gyermekenként kevesebb, mint 13,4 pengő, amely viszont mégis 
nagyobb bért eredményezett (375 pengő). Gömörben ugyanez 17x18 = 306 pengő, Nyitrán 42x10 = 
420 pengő, Sopronban 27x14 = 383. A magyarok lakta Dél-Felvidéken nem volt bábaszolgálat a 
csehszlovák érában. Az átlagos szlovák csecsemőhalandóság (142 ezrelék) jó 20-35 ezrelékkel maga
sabb volt a magyar vidékeken (Rimaszombat: 181 ezrelék). Lásd A felvidéki magyarság húsz. éve... 
117-118. o.

31 Magyarok kisebbségben és szórványban. A magyarságkutatás könyvtára XVI. köt. Szerk.: Bán D. 
András -  Romsics Ignác -  Vinnai Győző -  Diószegi László. Budapest, 1995, Teleki László Alapítvány, 
69-73. o. A csehszlovák érában a közigazgatás terén alulreprezentált volt a magyar kisebbség (1% az 
arányos 5% helyett): mintegy 15 000 állással jutott kevesebb a magyarokra a cseh éra alatt, mint az 
arányszámuk azt indokolta volna. Az uralomváltás e tekintetben nem hozott változást.

32 Szigeti Gy.: A községek és a városok háztartási mérlege és vagyoni helyzete. Magyar Statisztikai 
Szemle, 1938. 11-12. sz. 1115-1126. o. 37 iskola és óvoda volt a városok tulajdonában, a 39 kórház, 
gyermekotthon és szegényház mellett még 16 kulturális épület volt városi tulajdonban.

33 Lásd Rónai: Közép-Európa Atlasz...■ 219-232. o.
34 Uo. 310-314. o.
35 Fodor: Magyarország területi gyarapodásának gazdaságföldrajzi mérlege... 210. o.
36 Emellett öt zöldségraktár, négy gyapjúraktár, négy faraktár, három műtrágyaraktár, egy szeszraktár és 

hét hűtőház volt még a visszakapott területen. A legtöbb raktár (18, 76 fővel) Kassán, Komáromban 
(11, 50 fő), Galántán (8 raktár, 22 fő), Léván (8 raktár, 190 fő), Tardoskedd (6 raktár, 12 fő), 
Dunaszerdahely (5, 11), Nagymegyer (5, 29), Losonc, (4, 55), Érsekújvár (4, 12) településeken volt, 
Munkács és Ungvár 2-2, Beregszász és Rimaszombat 1-1 raktárral rendelkezett.

37 Fodor: Magyarország területi gyarapodásának gazdaságföldrajzi mérlege... 215. o.
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Gaucsík István

Bankstratégiák a dél-felvidéki területeken
(1938- 1941)

Az első bécsi döntés után Magyarországhoz került dél-szlovákiai/felvidéki/dél-fel- 
vidéki területek pénzintézeteinek a reintegrációja mind a magyar, mind a szlovák 
(gazdaság)történetírásban a kevésbé, vagy pontosabban fogalmazva: az alig kutatott 
témák közé sorolható. Ennek okát a vészterhes korszak (nemzet)politikai folyamatai
nak egyeduralmában jelölhetjük meg. A politikum, a nemzetiségi kérdés és a nemzetál
lami hatalmi tér elemzése a közelmúlt s a jelen történészeinek legkedveltebb témái közé 
tartoznak, a szlovák-magyar viszony és szembenállás tematikája, a szlovákiai magyar 
vagy éppen a magyarországi szlovák kisebbség helyzetének az alakulása iránt fokozott 
az érdeklődés.

A pénzintézetek történetére leszűkítve vizsgálódásunkat úgy tűnik, hogy a magyar- 
országi nézőpont az 1938 utáni néhány évet csak a bankfejlődés és a bankrendszer 
fejlődése szempontjából, nevezetesen a háborús gazdálkodás oldaláról vizsgálja.1 A 
szlovák történészek „indíttatása”, viszonyulása ehhez a problémakörhöz egészen más, 
mondhatjuk, hogy a nemzeti történetírás szempontjait alkalmazzák. Az elcsatolt terüle
tek pénzintézeteinek története szerintük nemzetállami térben, territórium és etnikum 
összekapcsolásával (is) kutatható. Ezekkel a gazdasági szervezetekkel azért foglalkoz
nak, még ha marginálisan is -  és a tárgyalt korszak magyarországi bankrendszerét 
„fejletlennek” tekintve-, mert Szlovákia területén működtek, 1918-ban a csehszlovák 
hitelszervezeti rendszerbe integrálódtak, 1938-ig a szlovák bankszervezet részét alkot
ták, majd 1945-öt követően, miután a szlovákság nemzeti tere rekonstruálódott, mint 
„visszakerült” magyar pénzintézeteket nemzeti tulajdonba vették át, államosították és 
felszámolták őket.2 Tehát látható, hogy a nem szlovák (magyar, német) pénzintézeteket 
az államnemzeti határokon belül az adott kisebbség gazdasági erőforrásaiként kezelik, 
miközben etnokulturális sajátosságukként az ügyviteli nyelvet és a tisztviselők nemze
tiségi hovatartozását jelölik meg. (Csak mellékesen jegyezzük meg, hogy ezek a kate
góriák nem mindig tekinthetők egyértelműeknek.)

Tanulmányunkban a dél-felvidéki területek pénzintézeteinek helyzetét szeretnénk 
bemutatni, különös tekintettel az új államjogi változás által kiváltott gazdasági-pénz
ügyi változásokra és az ezek következtében kialakított sikeres vagy kevésbé sikeres 
intézeti stratégiákra, útkeresésekre, amelyekkel a korábbi összeköttetéseiket és tőke
érdekeltségeiket akarták át-, illetve megmenteni. Az anyaintézet-a/fi/íácid/fiók kap
csolatra és a gazdasági érdekérvényesítésre fektetjük a hangsúlyt, amelyet gyakran, de 
nem kizárólag, és nem legfőbb „mozgatórugóként” követett a nemzetpolitikai érdek. 
Eszmefuttatásunkat az 1941-es évvel zárjuk. Az ekkor kötött szlovák-magyar pénz
ügyi egyezmény nemcsak a két ország közötti gazdasági kapcsolatokat volt hivatva 
normalizálni, hanem az elcsatolt területek pénzügyi problémáinak a rendezésére is kí
sérletet tett.
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„Újraegyesítő” törvények és rendeletek

A dél-felvidéki területek pénzügyi konszolidációját két, széles körű jogosítványok
kal rendelkező állami intézmény: a Pénzintézeti Központ (PK) és a Magyar Nemzeti 
Bank (MNB) végezte.3 A bankfelügyelettel megbízott PK működését 1939 elején ter
jesztették ki. A tagként belépett pénzintézetek revízióját végezte, üzletmenetüket, ügy
vezetésüket és ügykezelésüket ellenőrizte, betételfogadásukat szabályozhatta, vagy akár 
kényszerfelszámolásukról is dönthetett.4 Az MNB kirendeltségein és mellékhelyein 
keresztül kapcsolódott be a gazdasági vérkeringésbe. Több helyen a regionális viszo
nyokat jól ismerő vidéki pénzintézetek látták el a mellékhelyi teendőket.5 A megbízott 
pénzintézetekhez eljuttatott utasítások részletekbe menően foglalkoztak a legidősze
rűbb pénzügyi problémákkal és nagy jelentőséggel bírtak, mert a visszacsatolt területek 
pénzintézetei számára a sokszor áttekinthetetlen és hiteljogilag még éppen nem szabá
lyozott helyzetekben pontos útmutatásokat fogalmaztak meg. A határváltozással ma
gyar területre került szlovák intézetekkel fennálló hitelkapcsolatok szabályozása tarto
zott a legfontosabb feladatok közé.

A Magyarországhoz csatolt dél-felvidéki területeken található pénzintézetek, az 1918- 
as államjogi változáshoz hasonlóan, újabb szervezeti változásokkal szembesültek, és 
egy központosító gazdaságpolitikai folyamat részeivé váltak. A kormányzat az 1938 
novemberétől 1939 közepéig terjedő időszakban alapvető fontosságú, reintegráló cél
zatú valuta- és pénzügypolitikai lépések sorozatát valósította meg.

A pénzreformra, tehát a pengő bevezetésére és a csehszlovák korona becserélésére 
1938. november 19. és 1939. március 21. között került sor. (A két pénznem közötti 
átváltási árfolyam: 100 pengő = 700 csehszlovák korona; 100 csehszlovák korona = 
14,28 pengő értékarány.)6 A fizetési forgalom szabályozására és a külfölddel szembeni 
tartozások, követelések, befizetések elveinek a rögzítésére is sor került. A pénzintéze
tek kötelesek voltak bejelenteni a tulajdonukban található csehszlovák és egyéb külföl
di fizetőeszközöket, a külföldi adósokkal szemben fennálló nem pengős követeléseiket 
az MNB-nek, illetve valamelyik felvidéki kirendeltségének. A külföldi pénzértékre 
szóló követeléseket és értékpapírokat a magyar jegybank rendelkezésére kellett bocsá
tani, ezek pengőre átszámított ellenértékét a pénzintézetek visszakapták. Kivételes eset
ben ez alól a kötelezettség alól akkor mentesülhettek, ha a „követelésre oly szükséglet 
fedezése céljából van szüksége, amelynek mellőzése a gazdasági élet folytonosságát 
vagy létérdeket veszélyeztetne”. Az aranykészletek bejelentése is kötelező volt.7 Az ál
landó lakóhellyel bíró természetes és jogi személyek, cégek követeléseit és értékeit 
(számlák, letétek) belföldi tulajdonként kezelték, átminősítésükhöz az MNB engedélye 
kellett/

A magyar kormány elrendelte a visszacsatolt területeken székhellyel bíró pénzinté
zetek, ipari, kereskedelmi és egyéb vállalatok esetében fennálló követelések felmérését, 
illetve bejelentését az MNB-nél. A követelések, az 1938. december 15. állapot szerint 
kiterjedtek az immár cseh-szlovákiai adósokkal szembeni pénzkövetelésekre, értékpa
pírokra (részvények, záloglevelek, államkötvények stb.), ingatlan vagyonokra és ezek 
tulajdonjogára, az érdekeltségi körükbe tartozó vállalatokra és részesedésekre. Ez a 
bejelentési kötelezettség kiterjedt az ezeken a területeken található külföldi cégekre, 
fiókjaikra vagy képviseleteikre is.9 Az MNB többek között fenntartotta magának a 
jogot, hogy a külföldi betét- és folyószámlakövetelésekről, a letétek átutalásáról vagy a
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Ictétbchelyezésről rendelkezhessen.10 A hitelezést is szigorították. Az MNB engedélye 
nélkül tilos volt külföldi székhellyel híró személy vagy cég részére pengőértékű vagy 
más külföldi értékű kölcsönnyújtás. A bel földi hitelintézetek a már korábbról fennálló 
hiteleket, ha azok nem haladták meg a hat hónapot, meghosszabbíthatták, de ezekről 
kötelesek voltak jelentést tenni.11 A kormányzat az „ország közgazdasági, közhiteli és 
egyéb közérdekeinek" a biztosítására a bel- és külföldi gazdasági szervezetekhez, a 
vállalatok költségére, felügyelőket nevezhetett ki, hogy az ügyvitelt és az ügyleteket 
ellenőrizze.12

A magyar kereskedelmi és hiteljog bevezetésére 1939 nyarán került sor. A külföldi 
pénzintézetek fiókjainak az év végéig alkalmazkodniuk kellett a magyar törvényekhez, 
ellenkező esetben fel kellett számolni őket. A korábbi cseh-szlovák törvények és jog
szabályok ideiglenesen továbbra is érvényben maradtak azon külföldi hitelintézetek 
fiókjainak és ügynökségeinek esetében, amelyek betétek elfogadásával, kifizetésével és 
értékpapírmegőrzéssel foglalkoztak.1' A hitelintézeteknél kezelt betétek összeírását szin
tén ekkor bonyolították le.14

„A nemzeti erők szolgálatában”

Egy rövid kitérő erejéig érdemes foglalkozni a korszakban született jubileumi pénz
intézet-történeti kiadványokkal, jubileumi évkönyvekkel, mert mélyszövetükben egy 
közös, de ugyanakkor ellentmondásoktól sem mentes, a felerősödött nemzeti érzést 
kinyilatkoztató gondolat húzódik meg.15 Az 1938 előtti „gyarmati”, kisebbségi sors
ban, az „imperialisztikus” csehszlovák (illetőleg a gyakrabban szereplő „cseh”) gazda
ságpolitika nyomásával dacolva, ezek az intézetek a magyar gazdasági erők és érdekek 
„bástyáiként” jellemezték magukat. A cseh, szlovák és német bankokkal kialakított 
üzleti kapcsolatokról, személyi és szervezeti érdekeltségekről, hálózatokról vagy al
kukról, hirtelen mintha megfeledkeztek volna. A nyilvánosság számára készült, nem 
csekély szubjektív és propagandaelemet tartalmazó kiadványokban a nemzeti célok 
nyomatékossá tétele egyetlen célt szolgált: a közvélemény felé a bankok új képét kellett 
közvetíteni -  mindezt pedig (a száraz gazdasági tényszolgáltatás mellett) könnyen ért
hető nyelven kellett kommunikálni. Ezen üzenet sarokpontjai néhány alapelemre tá
maszkodtak. Ezek közé a következőket sorolhatjuk:

-  a folytonosság kihangsúlyozása az 1918 előtti mintákkal;
-  a csehszlovák bankrendszerbe történt integráció negatív hatásainak kiemelése 

(többségi nacionalisztikus pénzügypolitikai lépések, a magyar pénzintézetek mű
ködésének megbénítása) és a két évtized alatt folytatott „harcok” az intézetek 
fenntartása érdekében;

- közhasznúság és közösségtámogatás (településmodernizáció, infrastruktúrafejlesz
tés);

- a nyereségorientáltság és a szociális, kulturális célú adományozás egyensúlya;
-  gazdasági pozíciók a régióban, nem kis mértékben a pártoló, támogató fővárosi 

nagybankok révén;
- olyan személyek pozicionálása, akiknek társadalmi presztízse segíti a pénzintéze

teket céljaik elérésében (kapcsolathálók a közélet, a politika, az egyházak, a köz- 
igazgatás felé).
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A „visszatért” területek bankszervezete

A szlovák szakirodalom a „dél-szlovákiai” pénzintézetek „elvesztését”, az előtte két 
évtized alatt kialakult, egységessé vált szlovák bankrendszer megbontásaként értelme
zi. A szerzők az 1938 végén Magyarországhoz került intézetek számáról nem szerepel
tetnek részletesebb adatokat. A Horváth-Valach szerzőpáros szerint 51 szlovák bankfi
ók és 240 szövetkezet került a határon túlra, azonban a számba jöhető magyar bankok
ról nem tesznek említést.16 A szocialista hitelintézeti rendszer apológiáját tükröző Hor
váth-Valach kötet foglalkozik, még ha felületesen is, az 1938-1945 közötti időszak 
magyar pénzintézeteinek történetével, azonban az igencsak tendenciózus következteté
sek komoly kritikával kezelendők. A bankfejlődést egy sematikus képbe helyezik („fej
letlen” bankszervezet, gazdasági elmaradottság), és csupán az egyes fúziókat, az új 
pénzintézet-alapításokat, a fiókok földrajzi megoszlását, valamint a szlovák fiókok át
alakítását tekintik át. A magyar pénzintézetekre vonatkozó 1945-ös számokból indul
nak ki, mert az elkobzott és felszámolásra került magyar pénzintézeti tőke tárgyalásá
nál, még ha hézagosán is, de utalniuk kellett az előtörténetükre.17 A politikatörténeti 
tárgyú munkák közül Martin Vietor részletesebben ugyan nem, de néhány magyar inté
zetet név szerint említ.18

A dél-felvidéki területeken 1938-ban, a visszacsatolás idején működő, magyar ügy
viteli nyelvű pénzintézetek csoportját a következők alkották.19

A pénzintézet neve Székhely Alapítás éve
Barsmegyei Népbank Léva 1893
Első Vágsellyei Takarékbank Vágsellye 1873
Érsekújvári Takarékbank Érsekújvár 1848
Galántai Hitelbank Galánta 1873
Gazdák Hitelintézete Királyhelmec 1910
Hontmegyei Népbank Ipolyság 1904
Ipolysági Takarékbank Ipolyság 1868
Kassai Bank Kassa 1844
Királyhelmeci Gazd. és Kereskedelmi Bank Királyhelmec 1904
Komáromi I. Hitelintézet Komárom 1845
Lévai I. Bank Léva 1865
Rimaszombati Takarékbank Rimaszombat 1861
Somorjai Hitelintézet Somorja 1895
Tornaijai Hitelintézet Tornaija 1872
Vágsellyei Hitelintézet Vágsellye 1903

A szlovákiai magyar pénzintézetek száma tehát a masaryki köztársaság fennállásá
nak utolsó évére 15-re apadt. Ez az 1918-as állapotokhoz viszonyítva, ha az akkori 
magyar és német főintézetek számát nézzük (254), 94%-os csökkenést jelent. Ha az 
1920. évi, már csak a szlovákiai magyar főintézetek számával hasonlítjuk össze (65), a 
visszaesés 77%. 1938-ban a német bankokkal együtt a szlovákiai betéteknek csupán 
23,7%-át kezelték. Ezek az adatok is egyértelműen jelzik, hogy a csehszlovák bank- 
rendszeren belül a magyar pénzintézetek több ok miatt is (az 1918 előtti kedvezőtlen 
kisbanktípus öröklődése, agrárháttér, beszűkült helyi piacok, központosító pénzügyi
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politika stb.) elhanyagolható pénzügyi súllyal rendelkeztek. A 15 intézet közül hét nem 
is tekinthető önállónak, mert közülük öt a Pozsonyi I. Takarékbank affiliációjaként 
működött (Első Vágsellyei Takarékbank, Komáromi I. Hitelintézet, Lévai I. Bank, 
Rimaszombati Takarékbank, Tornaijai Hitelintézet), a Hontmegyei Népbank a cseh 
Legiobanka érdekszférájába tartozott, az Érsekújvári Takarékbank pedig a Dunabank 
affiliációja volt.20

A visszacsatolást követően a pénzintézetek visszatértek a régi takarékpénztár meg
nevezésükhöz és a magyar nyelvhasználathoz.21 Az új alapszabályokat a magyar keres
kedelmi jog rendelkezései szerint fogalmazták meg.22 1939 elejétől pengőben történő 
részvényjegyzések lebonyolítására került sor.

A visszatért területek pénzintézeteinek alaptőkéi 
csehszlovák koronában (Ke) és magyar pengőben (P)2 '

Pénzintézet Alaptőke (Ke) Alaptőke (P)
Barsmegyei Népbank 5000000 714286
Első Vágsellyei Takarékpénztár 600000 85714
Érsekújvári Takarékpénztár 1000000 375 000 (1939-es adat)
Galántai Hitelintézet 1200000 168 000 (1939-es adat)
Gazdák Hitelintézete 300000 42857
Hontmegyei Népbank 1000000 142857
Ipolysági Takarékpénztár 720000 102857
Kassai Takarékpénztár 1376000 571428
Királyhelmeci Gazd. és Kereskedelmi Bank 150000 21 428
Komáromi 1. Takarékpénztár 1050000 150000
Lévai Takarékpénztár 600000 85714
Rimaszombati Takarékpénztár 1200003 171429
Somorjai Hitelintézet 1000000 142857
Tornaijai Takarékpénztár 600000 85714
Vágsellyei Hitelintézet 400000 57142

A „visszatért” Dél-Felvidék bankszervezetében 1939-től két folyamat zajlott le. 
Egyrészt a szlovák fiókok átvételére és felszámolására, ezzel együtt a magyar pénzinté
zetek fiókhálózatának átalakulására, másrészt a budapesti nagybankok affiliációinak, 
érdekeltségi hálózatának a kiépítésére.24 A Magyar Általános Hitelbank (MÁH) 1939- 
ben megszerezte a Cseh Leszámítoló Banktól a Kassai Takarékpénztár részvény többsé
gét, majd 1942-ben, miután tulajdonába került az Egyesült Felsőmagyarországi Hitel
bank, megvalósította a két intézet fúzióját (az új név: Egyesült Felsőmagyarországi 
Hitelbank és Kassai Takarékpénztár); ezzel a legjelentősebb affiliációját hozta létre 
ezeken a területeken.25 Négy szlovákiai pénzintézet összesen 14 fiókját számolta fel a 
Dél-Felvidéken és Kárpátalján, 1942-ig pedig kiépítette fiókhálózatát, amelyet azon
ban a veszteségek miatt a háború végéig fokozatosan leépített.26 A MÁH Érsekújvárban 
alapított fiókot.27

A Pesti Magyar Kereskedelmi Bank (PMKB) kassai székhelyű intézetét, a Felvidéki 
Kereskedelmi Bankot 1939-ben gründolta. A PMKB egy szlovák és két cseh hitelinté
zet kassai fiókjait vette át, amelyekből saját fiókot alakított ki.28 A Nemzeti Hitelinté
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zet, amely a PMKB leányvállalata volt, Érsekújvárban és Rimaszombatban hozott létre 
fiókot. Az utóbbi helyen, a Tatra banka fiókjának átvételére tett kísérlete eredményte
lennek bizonyult.29 A Somorjai és a Galántai Hitelintézet az MNB-től a helyi szlovák 
fiókok felszámolására kapott engedélyt.30

A kisebb tőkeerejű, a csehszlovák időszakban működő pénzintézetek közül az Ér
sekújvári Takarékpénztár fejtett ki koncepciózus fiókhálózat-építést, de az intézetet a 
PMKB az érdekkörébe vonta. A Barsmegyei Népbank a szlovák-magyar határváltozás 
következtében perifériára szorult, az emiatt felbomlott fiókhálózatát újra kellett szer
veznie. Mindkét bankstratégiával részletesebben foglalkozunk a továbbiakban.

A szlovák fiókintézetek átvételének megoszlása

A pénzintézet neve A felszámolt szlovák/csehfiók 
anyaintézetének neve

Települések

Magyar Általános Hitelbank Dunabank Kassa, Beregszász, Munkács
Szepesi Hitelbank Rosznyó, Pelsőc
Szlovák Általános Hitelbank Dunaszerdahely, Érsekújvár, 

Kassa, Losonc, Rozsnyó, 
Tornaija

Tatra banka Kassa, Losonc, Rozsnyó
Pesti Magyar Kereskedelmi Bank Bratislavská vseobecná banka 

Zivnostenská banka 
Prazská úverná banka

Kassa

Barsmegyei Népbank Národná banka Ipolyság
Slovenská banka Komárom
Verebélyi Általános Hitelintézet Verébéi y
Zselizi Általános Hitelintézet 
(mindkettőt a Legiobankától 
veszi át)

Zseliz

Érsekújvári Takarékpénztár Dunabank Dunaszerdahely, Érsekújvár, 
Léva, Losonc

Galántai Hitelintézet Slovenská Tudóvá banka Szene, Galánta
Lévai Takarékpénztár Národná banka Léva
Somorjai Hitelintézet Slovenská Tudóvá banka Somorja

Az Érsekújvári Takarékpénztár pozíciókeresése

„Több mint 90 esztendős intézetünk annyira egybeforrott nemcsak Érsekújvár és 
tágabb értelemben vett környékével, hanem mondhatnánk Nagymagyarország minden 
tájával, hogy nemzeti és politikai felszabadulásunk után kivíilről is megnyilvánult már 
takarékpénztárunk újból való életrekeltésének óhaja és szükségessége. — Ezenfelül az 
élniakarás is arra bir bennünket, hogy egészséges talajba ültetett és 20 esztendős elnyo
matást megállóit terebélyes életfánk minden eszközzel támogassuk.” 1939 februárjában 
ezeket a sürgető sorokat vetette papírra az Érsekújvári Takarékpénztár egyik vezető 
tisztviselője, minden bizonnyal az a Szabó Kálmán, aki vezérigazgatói minőségében 
kidolgozta az intézet új stratégiáját. A Felvidék egyik legrégebbi alapítású pénzintéze
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te, amelyet 1918 előtt a Pesti Hazai Első Takarékpénztár majorizált, Csehszlovákiában 
a magyar bankok érdekvédelmi mozgalmának egyik kezdeményezője volt ugyan, de az 
1920-as évek elején elszenvedett vagyonveszteségekért súlyos árat kellett fizetnie. A 
tartalékainak és alaptőkéjének jelentős hányadát elveszítő, a betétesekkel kényszeregyez
séget kötő pénzintézetet a szanáló Leszámítoló és Közgazdasági Bank eladta a pozsonyi 
székhelyű Dunabanknak, amely 1931-ben elhatározta a felszámolását.11

Szabó Kálmán a kényszeregyezség „levezénylése” idején került az intézet élére. A 
Dunabank később, 1931-től ideiglenesen átvette az alkalmazottai sorába, ahogyan ő 
fogalmazott: „próbaszolgálatra”. Az első bécsi döntés után, mindjárt 1938 októberétől, 
miután sikerült visszaszereznie a takarékpénztár részvényeit, az ő nevéhez fűződik az 
Érsekújvári Takarékpénztár pénzügyi talpraállításának terve. Tárgyalásokat kezdemé
nyezett a Dunabankkal a Magyarországra került dunaszerdahelyi, érsekújvári, lévai és 
losonci fiókok átvételéről. A még csak „elvi” jelentőségű megállapodást 1939. január 
24-én tető alá is hozta.12 A fiókok átvételét alaptőkeemeléssel akarta összekapcsolni, 
amelyhez a PK jóváhagyását, illetve felülvizsgálatát kérte. Az eddigi két fiók (Gúta, 
Ogyalla) megtartása mellett három új nyitásával (Dunaszerdahely, Léva, Losonc) szá
molt. A PK ehhez „hallgatólagosan”, a források szerint azonban még nem hivatalosan, 
hozzá is járult.

Rövid időn belül azonban az érsekújvári elképzelések mintha zátonyra futottak vol
na. 1939 elejére, amikor a PK kiterjesztette befolyását a felvidéki területekre, a kiilföl
di bankfiókok kényszerfelszámolásának az irányvonalát kezdte képviselni. Szabó en
nek a központosító törekvésnek a veszélyeire hívta fel a figyelmet: ,,[...] teljesen érthe
tetlenné válik ilyen körülmények mellett kényszerfelszámolások útján megszüntetni a 
visszacsatolt területeken működő bankfiókokat. Teljesen felesleges legalábbis a kény- 
szerfelszámolás azon külföldi fiókoknál, amelyek átvételére valamely magyar pénzinté
zet elfogadható feltételek mellett vállalkozik. A kényszerfelszámolás iránt fogalom maga 
rendkívül veszélyes, ha betétesekkel kapcsolatban a köztudatba kerül. Azt hiszem, min
den arra hivatott közegnek egyik elsőrendű kötelessége a mai világviszonyok mellett is a 
»betétesek nyugalmáról« gondoskodni. Megnyugvást viszont az. érdekelt betéteseknél 
inkább fog  kelteni olyan kibontakozás, amely lehetőleg minden külföldi bankfióknak 
magyar pénzintézet által való átvételét elősegíti.” Az érvelés mögött azonban ott húzó
dott egy komoly érdek: az Érsekújvári Takarékpénztár az alaptőkcemelését, „saját pénztár 
hiányában”, a Dunabank folyószámláján keresztül bonyolította. Ebben a helyzetben a 
fiókok felszámolásával a takarékpénztár is nehéz helyzetbe került volna; Szabó kon
cepciójának a lényege az volt, hogy az átveendő Dunabank-fiókok pénzügyi konszoli
dálása csak a Dunabank szerepvállalásával hozhat eredményt. Szabó ezenkívül politi
kailag is védelmébe vette a Dunabankot. Szlovákiai magyar tőkeközpontként említi, 
amely a magyar érdekképviselettől sem zárkózott el.11

Az érsekújváriak terve végül sikerrel járt, mindhárom fiókot megszerezték. Bank- 
technikai lag azonban az átvételük -  a gazdaadósságok védelme, az iparjogosítványok 
megvonása és a PK által utólag nosztrifikált betétek rendezése miatt -  még 1941-ben 
sem zárult le. Ez a helyzet (természetesen a zsidóellenes rendelkezések érvényesítésével 
együtt) a volt dunabankos alkalmazottak átvételére hatott kedvezőtlenül.

Az érsekújvári fiókhálózat kiépítésének másik útját a gútai és ógyallai fiókok áthe
lyezése jelentette volna a Mátyusföld két legfontosabb centrumába, Galántára és Szencre. 
Mindkét helyen a Slovenská l’udová banka (Szlovák Népbank, SzN) fiókjait tervezték
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átvenni; ezt azonban a PK már nem támogatta, egy időre inkább az Országos Központi 
Hitelszövetkezetet és a Felsőmagyarországi Hitelbankot részesítette előnyben. Szabó 
Kálmán ambiciózus stratégiája, amely „a visszacsatolt nyugati területek gazdasági össze
fogását tűzte ki céljául”, itt már kudarcot vallott.34 A Felsőmagyarországi Hitelbank 
érdeklődése ellenére, az SzN galántai, szenei és somorjai fiókjait a helyi magyar pénz
intézetek vették át.

A Barsmegyei Népbank -  határon innen és határon túl

A két világháború közötti időszak egyik legjelentősebb vidéki szlovákiai magyar 
pénzintézete a Barsmegyei Népbank volt. A határváltozással gyökeresen átalakult a 
helyzete. A székhelye, Léva, gyakorlatilag határvárossá vált, így piaci lehetőségei be
szűkültek, és a szlovák területekkel való üzleti kapcsolatai megszakadtak. Magyar terü
letre öt fiókintézete került (Érsekújvár, Ipolyság, Párkány, Zseliz, Verebély), Szlová
kiában négy maradt (Aranyosmarót, Oszlány, Selmecbánya, Zsarnóca). A Barsmegyei 
Népbank terve már 1938 végétől az volt, hogy szlovákiai fiókjaiból egy önálló intéze
tet hozzon létre.35 Az új, ötmillió szlovák korona alaptőkéjű pénzintézet székhelyéül 
Aranyosmarótot választották, amelynek feladata lett volna a szlovákiai fiókok átvétele. 
A szlovák pénzügyi körökhöz eljuttatott javaslatnak azonban nem volt létjogosultsága, 
mert a Selmecbányái és zsarnócai szlovák bankfiókokkal szemben nem akartak egy 
magyar affiliációt „helyzetbe hozni”. Aranyosmarót és Oszlány kisebb gazdasági jelen
tőségénél fogva nem kaphatott egy fiókintézetet. A szlovák tanácsadói vélemény egy
ben kifogásolta, hogy külföldi magyar részvénytöbbségű pénzintézet terjeszkedjen a 
döntően szlováklakta területen. A szlovák gazdasági mininsztérium az esetleges meg
egyezés lehetőségét a reciprocitás elvéhez kötötte, amely szerint csak annyi fiókalapí
tást engedélyeznek, amennyit a magyar fél is engedélyez az elcsatolt területeken a szlo
vák érdekeltségeknek. Ha a magyar kormányzat a fiókok részvénytöbbségét magyar 
kézben akarja tudni, a szlovákok is ugyanúgy lépnek.36

1939 elején a lévaiak egy újabb kérvényt nyújtottak be a gazdasági minisztérium
hoz. Ez a dokumentum, amelyet valószínűleg az aranyosmaróti fiók vezetője és az 
összes fiók felelőse, Zsigárdy Jenő írt, azért kiemelkedő jelentőségű, mert a népbank 
céljait a szlovák bankrendszer reorganizációjának az összefüggésrendszerében képzeli 
el. Az ötoldalas elaborátum az aranyosmaróti székhely kiválasztását azzal indokolta, 
hogy a legnagyobb tőkeerővel rendelkező intézet éppen a népbanké, szemben a többi 
helyi szlovák fiókkal, amelyek gyengébbek. A bank vezetősége a kedvező pénzügyi 
mutatók miatt bízott benne, hogy a szlovák bankszervezet átszervezése során szükség 
lesz a fiókukra. A Selmecbányái fiókjuk megőrzését azzal indokolták, hogy a helyi 
egészséges verseny érdekében három intézet működése nélkülözhetetlen. Zsarnóca és 
Oszlány kisvárosi jellegét elismerték, azonban a fiókok kedvező üzleti eredményeivel 
érveltek. Az aranyosmaróti székhely mellett, nem éppen meggyőző módon, azért tör
tek lándzsát, mert a részvénytulajdonosok többsége Szlovákiában élt. A részvényeket 
nem tervezték kicserélni a lévai központtal, hanem meg szerették volna őrizni. (Ez egy 
taktikai jellegű lépés volt, hogy a szlovák részvénymajoritást bizonyítsák.) Az igazga
tóság és a felügyelőbizottság kizárólag szlovák nemzetiségű személyekből állt volna 
fel. A szlovák jelleget még azzal kívánták alátámasztani, hogy a fiókok vezetői már 
régebbtől szlovákok voltak. A Barsmegyei Népbank igencsak magas (5,75 millió cseh
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szlovák korona) „követelését” kívánták részvénytőkévé átalakítani. Az intézetalapítást 
egyben szociális szereppel ruházták volna fel, mert a hivatalnokok létszámcsökkentése 
ez esetben nem állt volna fenn.

A reciprocitás erőltetését a szlovák kormányzat részéről nem tartották adekvátnak. 
Szerintük a népbank négy fiókját, a pénzintézet specifikus helyzete miatt, nem állíthat
ták egy szintre a Magyarországhoz került szlovák fiókokkal, sőt, taktikai szempontból 
éppen a szlovák fél mutathatott volna példát ezen fiókok rendezésével. Követendő min
taként hivatkoztak az Érsekújvári Takarékpénztár reaktiválására, amellyel párhuzamba 
állították a Barsmegyei Népbank esetét. Rámutattak a reciprocitás gyakorlati nehézsé
geire, így arra, hogy a szlovák pénzintézetek a magyar területen maradt fiókjaikat nem 
látták el megfelelő pénzeszközökkel, emiatt azok immobilakká váltak. Ez rejtett célzás 
volt arra, hogy a népbank ezzel szemben nem vonta ki tőkéjét a Szlovákiában maradt 
fiókjaiból, hanem továbbra is fenntartásukra és likviditásuk megőrzésére törekedett -  
tehát a gondolatmenet szerint a reciprocitás nem is alkalmazható a Barsmegyei Nép
bank fiókjaira.

Az ügyben a gazdasági minisztérium számára kidolgozott belső jelentés a Barsmegyei 
Népbank érveit cáfolta, lesöpörve azokat az asztalról. A jelentés egyértelművé tette, 
hogy a külföldi pénzintézeteket nem fogja támogatni és erősíteni a belföldiekkel szem
ben, ezért az aranyosmaróti fiók átvételét csakis szlovák bankra bízhatják. (Ez az egyik 
legerősebb szlovák pénzintézet: a Slovenská banka volt, de elképzelhető volt a Tatra 
banka is.) Azzal érveltek, hogy Magyarországon a kormányzat ugyanilyen lépéseket 
tett az ottani szlovák fiókokkal szemben, amikor gyakran előre kijelölt magyar pénzin
tézetek vették át őket.37 A szlovák nemzetgazdaság érdekeit szolgálta az is, hogy a 
Magyarországgal szemben fennálló követelések nagyságát nem akarták kisebbíteni ilyen 
kétes rendezésekkel. A hivatalnokhelyek biztosításának érvét a bank részéről gyenge 
megokolásnak találták, mert a képzett munkerő iránt már érdeklődés volt tapasztalható. 
A szlovák fél esetleges példaadó magatartását, amelyet a Barsmegyei Népbank sugallt, 
sem találták helyénvalónak, mert egyrészt ez gyengeségnek tűnhetett volna, másrészt a 
magyar fél sem válogatott az eszközökben a szlovák bankfiókok esetében.38

A Barsmegyei Népbank vezetősége, számolva az elutasítással, közben már tárgyalá
sokat kezdeményezett több szlovák pénzintézettel a fiókok átvétele tárgyában. Ezt az 
irányvonalat a magyar területeken tervezett fiókalapításokkal kapcsolták össze.39 A 
szlovákiai fiókok átadásáról végül csak 1941 végén született megegyezés a Sedliacka 
bankával, amikorra nyilvánvalóvá vált, hogy a fiókokat nem tudják megmenteni. Ez
zel a pénzintézet történetének szlovákiai fejezete lezárult: „nem csupán a további kere
seti lehetőség megszűnését jelenti, hanem azt a tradicionális kapcsolatot, mely bennün
ket félszázadon át az. aranyosmaróti anyaintézethez fűzött” ,40

A Pozsonyi I. Takarékbank érdekeltségeinek sorsa

A fentiekben bemutott pénzintézetekhez képest a legbonyolultabb helyzetbe a Po
zsonyi I. Takarékbank került. A Magyarországhoz csatolt területeken öt affiliációja 
maradt, üzleti összeköttetései megszakadtak, így a váltókölcsön és általában a hitel- 
nyújtás megszűnt.41 A bank vezetése már 1938 októberében foglalkozott a határválto
zás következtében majdan előálló problémákkal, de a zavaros politikai helyzet miatt 
még nem alakulhatott ki az új intézeti stratégia.42 A pénzintézet igazgatósága ekkor



Gaucsík István 92 V áltozások-következmény ek

még három lehetőséget látott a helyzet rendezésére: fióknyitást a magyar területeken, 
valamelyik majorizált intézet átalakítását, végül új intézet alapítását, ha a szükséges 
jóváhagyást és engedélyt meg tudják szerezni. 1938 novemberében ezért folytattak 
tapogatózó tárgyalásokat Budapesten az MNB-vel, a PK-val, a Pesti Hazai Első Taka
rékpénztárral (PHET). A PHET-nél elért megegyezés legfőbb célja az volt, hogy az 
affiliációikkal és a pozsonyiakkal „barátságos” szerződéses viszonyban lévő Ipolysági 
Takarékbankkal, illetőleg a Somorjai Hitelintézettel a váltóüzletet fenntartsák, az inté
zetek mobilitását, mégha átmenetileg is, de biztosítsák.43 Az érdekelt pénzintézeteket 
erről értesítették és megszabták a váltók letétbe helyezésének feltételeit, egyben bizto
sították őket a hitelösszeköttetések további fenntartásáról.

A problémát azonban ez sem oldotta meg, mert a pozsonyiak szempontjából az 
alapvető kérdést az jelentette, hogy meddig tartható fenn ez az állapot, és miként tud
nák állandósítani kapcsolatukat az affiliációkkal. Ez annál is sürgetőbbé vált, mert az 
érdekkörükbe tartozó pénzintézetek közül kettőnél elszakadási tendenciák jelentkeztek. 
A Lévai I. Bank és a Komáromi I. Hitelintézet lojalitást és megértést mutatott a terve
ikkel kapcsolatban, de a Rimaszombati Takarékbank s a Tornaijai Hitelintézet önálló
sulási törekvéseit veszélyesnek ítélték. A rimaszombatiak elképzelését, miszerint füg
getlen pénzintézetként a régióban meghatározó szerepet játszhatnak, elutasították, érté
sükre adva, hogy az anyaintézet „a majoritást bírja és nem hajlandó őket mellékvágány
ra terelni”. A kiküldött bizottság jelentése erről így vélekedett. „ Benyomásunk ennél az 
intézetnél az, hogy kisebb falusi látókörű ambíciók számítás és komolyság nélkül elérke
zettnek tekintik f...l nagy szerepet játszani. ” A budapesti tárgyalások során pedig nyil
vánvalóvá vált, hogy a fióklétesítés és az önálló pénzintézet létesítése nehézségekbe 
ütközik. Az MNB elnöke az affiliációk fenntartására egyetlen kiskaput jelölt meg: a 
PHET-val való szorosabb együttműködést.44

Az 1938-as év végén az előző, bizonytalan garanciákkal szemben az intézet elnöke, 
Ludwig K. Vilmos mégis „az önálló, teljesen a mi érdekeinket szolgáló intézet” terve 
mellett állt ki. Lehetséges, hogy az újabb budapesti tárgyalásokon, 1938 végén és 1939 
első felében, már megfelelő biztosítékokat kaptak. Az ügy további fejleményei (a Fel
vidéki Minisztériumot és a PK-t meglátogató küldöttség 1939 márciusi egyeztetései) 
mindenesetre erre engednek következtetni.45 1939 áprilisára az engedélyt megkapták, 
és Felvidéki I. Takarékpénztár néven egymillió pengő alaptőkéjű pénzintézet létreho
zását tervezték, amelyben egyesítették volna az affi 1 iációikat. Az intézet székhelye Ér
sekújvár vagy Galánta lett volna. Részvényjegyzésre 750 ezer pengőt szántak, amely
ből 51%-ot a Pozsonyi I. Takarékbank, 49%-ot pedig az érdekelt pénzintézetek vagy a 
PHET, esetleg magánszemélyek jegyezhettek.46 Az új pénzintézetnek a PK megadta a 
betétgyűjtési jogot és felvette tagjai sorába.47

Ennek ellenére az év második felében megmutatkoztak az első (az általunk áttanul
mányozott forrásokból nem ismert) problémák a Felvidéki I. Takarékpénztár engedé
lyeztetése körül. A PK az alapítás határidejét 1941-ig folyamatosan meghosszabbította 
ugyan, de a pozsonyiak a komáromi érdekeltségüket voltak kénytelenek előnyben ré
szesíteni, és azon keresztül próbálták konszolidálni a többi intézetüket. A Felvidéki I. 
Takarékpénztár megalakítására végül nem került sor.48 Ebben a kényszerhelyzetben a 
pozsonyiak a Komáromi I. Hitelintézet átalakításáról döntöttek. A Pozsonyi I. Taka
rékbanknak a komáromiakkal kötött, kezdetben átmenetinek tűnő együttműködési meg
állapodása -  számolva még az önálló pénzintézet alapításával -  1939 őszén köttetett
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meg, azzal a kitétellel, hogy fel nem mondás esetén 1941 végéig érvényesnek tekinthe
tő. Ennek értelmében a komáromiak átvették a lévai, vágsellyei, rimaszombati és tornaijai 
intézetekkel kötendő, hitelnyújtásra vonatkozó szerződéseket, az aktív és passzív va- 
gyontételeket, és pontos instrukciókat kaptak az anyaintézettől a hitelmegállapodások 
feltételeiről. Képviselőiken keresztül továbbra is a pozsonyiak gyakorolták (a közgyű
léseken, az igazgatóságokban és felügyelőbizottságokban) a részvénytulajdonból szár
mazó jogaikat. Az affiliációk tulajdonjogilag átmentek a komáromi pénzintézet „tulaj
donába”. Érdekeltségüket kötelezték, hogy betartsa a magyarországi törvényeket és a 
MNB, valamint a PK rendelkezéseit. Az intézet működését szigorúan felügyelték: havi 
kimutatásokat kellett küldeniük Pozsonyba a betétek alakulásáról, a hitelek igénybevé
teléről, és tájékoztatást kellett nyújtaniuk a pénzintézet működéséről.

A pozsonyi bank egyértelmű felügyeletét jól jellemzik az alábbi sorok. „A jelen 
megállapodás alapján, miután Önök ebben az esetben csak a mi helyetteseink, s ennek 
következtében a mi intentióink és felfogásunk szerint járnak el, — a helyettesítési minő
ségben Önökre átruházott hatáskörrel -  Önök a mi akaratunknak végrehajtói. -  Tuda
tában annak, hogy Intézetük jogilag teljesen önálló személy, a részvénytöbbség azon
ban a mi tulajdonunkban van, magától értendőnek vesszük, hogy Önök minden vonat
kozásban a mi irányításunk szerint fogják az. ügyeket vezetni. ”4V A többi affiliáció vi
szonyulása a megváltozott helyzethez nem tekinthető problémamentesnek, de a köz
pont végül érvényesítette az akaratát a legfontosabb üzleti kérdésekben, és „kölcsönös” 
megegyezések születtek. A végleges hitelkeretek rögzítésére, a hitelmegállapodások 
megszövegezésére s azoknak az érdekelt felek általi elfogadására 1940 februárjában 
került sor.50

Az 1941. évi szlovák-magyar államközi gazdasági egyezmény fontos mérföldkő 
volt a Pozsonyi I. Takarékbank történetében. A Szepesi Hitelbankkal együtt a szlováki
ai magyarság pénzintézeteként működhetett, és politikailag is felértékelődött a szerepe, 
hiszen elnöke Esterházy János lett. Önállóságát azonban elveszítette, a PK-tól a MAH 
szerezte meg a részvényeit.51 A Komáromi I. Takarékpénztárt a MAH, a Lévai Taka
rékpénztárt egy szindikátus, a Rimaszombati, Tornaijai és Vágsellyei Takarékpénztárt 
a Felsőmagyarországi Hitelbank vásárolta meg.52
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Kadlec, V. -  Matas, J.: Penéznía úvérová soustava CSR za kapitalizmu. Praha, 1958, Státní nakladatelství 
politické literatúry; Vencovsky, Frantisek -  Jindra, Zdcnék -  Novotny, Ján -  Pűlpár, Karol -  Dvorák.
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Peter: Déjiny bankovnictví v ceskych zeitlich. Praha, 1999, Bankovní Institut, a. s.; Lacina, Vlastislav: 
Zlatá léta ceskoslovenského hospodárství (1918-1929). Praha, 2000, Historicity ústav AV CR.

7 A két említett intézmény, ill. az Országos Hitelügyi Tanács tevékenysége már az 1930-as évektől az 
erőteljes állami beavatkozást és bankfelügyeletet tette lehetővé, ami a tárgyalt korszakban még nyil
vánvalóbbá vált. Tomka: i. m. 100. o. Az Országos Hiteiügyi Tanács jogkörének kiterjesztésére vö. 
Magyarországi Rendeletek Tára 1938. Hetvenkettedik évfolyam. VI-VIII. füzet, Budapest, 1938. 
Kiadja a Magyar Kir. Belügyminisztérium, 2974-2978. o. 9870. sz. M. E. rendelet (1938. december 
31.).'

4 Magyarországi Rendelelek Tára 1939. Hetvenharmadik évfolyam. 1. kötet, 1940, Budapest. Kiadja a 
Magyar Kir. Belügyminisztérium, 5-7. o. 360. sz. M. E. rendelet (1939. január 16.).

5 A kirendeltségek: Érsekújvár, Kassa. Mellékhelyek: Abaújszántó, Dunaszerdahely, Galánta, Komá
rom, Léva, Ipolyság, Losonc, Rimaszombat, Rozsnyó. Compass Pénzügyi Évkönyv. Compass Finanzielles 
Jahrbuch 1940. Magyarország-Ungarn, Budapest-Wien, 1940, 115., 117. o.

8 A pénzcsere kezdetét az egyik szlovák kötet, tévesen, októberre teszi. Horváth -  Valach: Pehazníctvo 
na Slovensku 1945-1950... 52. o., majd helyesen közli, lásd 46. o. A rendeletre: Magyarországi 
Rendeletek Tára 1938... VI-VIII. füzet, 2891-2893. o. 7210. sz. M. E. rendelet (1938.' november 
19.). A rendelkezések rövid áttekintésére Compass Pénzügyi Évkönyv. Compass Finanzielles Jahrbuch 
1941. Budapest-Wien, 1941. 100. o. A háború végén, a felszabadított szlovákiai területeken 1945. 
március 19-én állapították meg a pengő ideiglenes árfolyamát. Hivatalos fizetőeszközként, több más 
pénznem mellett (protektorátusi korona, szlovák korona, birodalmi márka, a csehszlovák hadsereg 
pénzjegyei, orosz rubel), 1945. június 26-ig volt forgalomban Szlovákia azon területein, amelyek 
előtte magyar fennhatóság alá tartoztak. Uo. 46-41. o.

7 Magyarországi Rendeletek Tára 1938... VI—VIII. füzet, 2901-2907. o. 8820. sz. M. E. rendelet 
(1938. december 14.).

8 Archív národnej banky Slovenska (a továbbiakban: ANBS), Samorínsky úverny ústav (a továbbiak
ban: SÚÚ), inv. c. 17, 2. doboz, Obezníky Mad’arskej národnej banky v Budapesti (a továbbiakban: 
OMnb), 371. sz. körlevél (1938. november 17.).

9 Magyarországi Rendeletek Tára 1938... VI-VIII. füzet, 2907-2910. o. 9070. sz. M. E. rendelet 
(1938. december 15.).

10 Részletesebben ANBS, SÚÚ, inv. c. 17, 2. doboz, OMnb, 1. sz. körlevél (1939. január 4.).
11 ANBS, SÚÚ, inv. é. 17, 2. doboz, Omnb, 3. sz. körlevél (1939. február 25.), 11. sz. körlevél (1941. 

április 25.). A váltóhitelek beszedésének szabályozásáról lásd uo. 6. sz. körlevelet (1939. július 8.). A 
magyar területen található szlovákiai fiókokkal szembeni követelésekről, tartozásokról és visszafizeté
sekről lásd uo. 7. sz. körlevelet (1939. július 17.), 9. sz. körlevelet (1940. január 9.).

12 Magyarországi Rendeletek Tára 1938... VI-VIII. füzet, 2953-2954. o. 9710. sz. M. E. rendelet 
(1938. december 24.).

17 Magyarországi Rendeletek Iára 1939... I. kötet, 816-818. o. 5600. sz. M. E. rendelet (1939. július 2.).
14 Uo. 842-847. o. 5500. sz. M. E. rendelet (1939. június 17.).
15 Vö. Schubert Tódor: A Lévai Takarákpénztár 75 éves története 1865-1940. Különlenyomat a Magyar 

Takarékpénztárak és Bankok Évkönyve 1940. évfolyamából. Budapest, 1940; A hetvenötéves Ipoly
sági Takarékpénztár. 1868-1943. Budapest, 1943. Közzéteszi az Ipolysági Takarékpénztár igazgató
sága, Posner Grafikai Műintézet Rt.; Ide sorolom a Pozsonyi I. Takarékbank kiadványát is. Lásd A 100 
éves Bratislavai 1. Takarékbank R. T. azelőtt Pozsonyi 1. Takarékpénztár, 1842—1942. Pozsony, 1942.; 
A csehszlovák korszakban született pénzintézet-történet hangvételére vö. Alapy Gyula: A Komárom 
Vidéki Takarékpénztár R.-T. most Komárom Vidéki Hitelbank R.-T. története. Komárom, 1923.

16 Horváth -  Valach: Peha'níctvo na Slovensku 1918-1945... 170. o. Egon Hlavaty ezt az adatot veszi 
át. Hlavaty: i. m. 307. o.

17 Uő: Pehazníctvo na Slovensku 1945-1950... 113-116, 124-126. o.
18 Vietor, Martin: Dejiny okupácie juzného Slovenska 1938-1945. Bratislava, 1968, Vydavatel’stvo 

Slovenskej akadémie vied, 250. o. Tilkovszky Lóránt a pénzintézetekkel nem foglalkozik. Lásd a 
szlovák nyelvű fordításban megjelent kötetét: Juzné Slovensko v rokoch 1938-1945. Bratislava, 1972, 
Vydavatel’stvo Slovenskej akadémie vied.

19 A táblázatban a pénzintézetek a Csehszlovákiában használatos hivatalos magyar cégnéven szerepelnek. 
Az alapítások éveire lásd az alábbi forrásokat. Skorkovsky, Jaroslav (szerk.): Banky apehcúné ústavy 
na Slovensku a Podkarpatskej Rusi. [H. n.], 1923, 87., 93., 111., 117. o.; Horváth, Stefan -  Valach, 
Ján: Pehazníctvo na Slovensku do roku 1918. Bratislava, 1975., Alfa, Vydavatel’stvo technickej 
a ekonomickej literatúry, 139-140., 142-143., 146. o. Az intézeteket az 1938-1939-es statisztikai 
adatokat közlő pénzügyi évkönyvből azonosítottam. Compass Pénzügyi Évkönyv... 1940. 291., 292.,
294., 303-304., 308., 311., 314-315., 320., 323., 350., 354., 371., 375. o.

20 Az adatokra lásd Sbomík ceskoslovenského penéznictví 1920. Praha, 1920, 839. o.; Rados K. Béla: 
Magyar pénzintézetek Szlovákiában és Ruténiában. Magyar Kisebbség, 1933. 1. sz. 10. o.; Halion,
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Ludovít: Prííiny, priebeh a dősledky strukturálnych zmien v hospodárstve medzivojnového Slovcnska. 
In Bystricky. Valérián (szerk.): Slovensko v Ceskoslovensku 1918-1939. Bratislava, 2004, Veda, 330. 
o.; Compass fmancní rocenka. Compass Finanzielles Jahrbuch 1938. Cechoslovakei, Praha, 1938, 
311. o.; Compass fmancní rocenka. Compass Finanzielles Jahrbuch 1940. Praha-Prag, 1940, 1036. 
o.; A Hontmegyei Népbankra lásd Szőnyi, Dezider: História úcastinnych penaznych ústavov na üzemi 
terajsieho levického okresu. In Vlastivedny spravodaj Tekovského múz.ea v Leviciach. 1978, 9. sz. 16.
0. Az affiliált pénzintézetek száma lehet, hogy magasabb volt. Ezt további kutatásoknak kell tisztázni
uk. A hitelszervezetre a korabeli kiadványok pontatlan adatokat közölnek. Vö. Taubinger István: A 
visszatért Felvidék mai gazdasági helyzete. In Csatár István -  Ölvedi János (szerk.): A visszatért Felvi
dék adattára 1918-1938. Budapest, 1939, 267. o.; A visszatért magyarok. A felvidéki magyarság húsz 
éve. Szerkesztette a Magyar Statisztikai Társaság Államtudományi Intézete. Budapest, 1938, 98. o. A 
„kisebbségellenes” bankpolitika vádja több szerzőnél felbukkan. Lásd például Uo. 41. o.

21 Szlovákiában és Kárpátalján a letéti bankoknak 1920-tól a régi takarékpénztár cégnév helyett a bank 
jelölést kellett használniuk. Mérlegeiket szlovákul, magyarul, esetleg még németül jelentették meg. A 
két világháború közötti üzleti életre a többnyelvűség volt jellemző.

22 Egy alapszabály-változásra lásd pl. ANBS, Levická sporitel’fia, 1. doboz. A Lévai Takarékpénztár 
alapszabályai (1941. június 11.).

23 Források: Compass Pénzügyi Évkönyv... 1940. 292., 303., 304.. 311., 314-315., 320., 323.. 350.,
354., 371., 375. o.; Compass Pénzügyi Évkönyv... 1941. 307., 309., 325. o.; Compass Pénzügyi 
Évkönyv... 1942. 369. o. A hiányzó adatokat saját számításokkal pótoltam.

24 A továbbiakban, a tanulmány tárgyát szem előtt tartva, nem tekinthetem át részletesen a fiókalapításo
kat. A második világháború végén Szlovákia területén (a déli, magyarlakta járásokkal együtt) 14 
önálló bank volt, 14 fiókkal. Ehhez jött négy budapesti intézet hét fiókja. Lásd Horváth -  Valach: 
Pehazníctvo na Slovensku 1945-1950... 124—125. o.

25 Az igazgatóságban politikusok, így Révay István, Szent-Ivány József, Szilassy Béla is helyet kaptak. 
Compass Pénzügyi Évkönyv... 1941. 325-326. o.; Schranz András: Nagybankjaink érdekeltségi háló
zata. Különlenyomat az Új Magyar Museum IV. kötete I. (VII.) füzetéből. Kassa, 1944, 7. o.

26 Horváth -  Valach: Pehazníctvo na Slovensku 1945-1950... 114. o.; A Kassai Takarékpénztárra lásd 
Chudják, Frantisek: The Kosice Savings Bank. Biatec, Volume XI, 7/2003, 31-32. o.

27 Compass Pénzügyi Évkönyv... 1940. 187. o.
28 Horváth -  Valach: Pehazníctvo na Slovensku 1945-1950... 114. o. A szlovák szerzők a PMKB nevét 

rosszul fordították le, munkájukban mindenhol Magyar Leszámítoló és Pénzváltó Bankként említik. 
Compass Pénzügyi Évkönyv... 1940. 31 1-312. o. Esterházy János is az igazgatóságban volt. Schranz:
1. m. 9. o.

27 Compass Pénzügyi Évkönyv... 1940. 260. o.; Horváth -  Valach: Pehazníctvo na Slovensku 1945-
1950.. . 114. o.

111 ANBS, SÚÚ, inv. c. 34, 3. doboz, Galantská úverná banka, Kniha zápisníe -  Jegyzőkönyv 1932— 
1945. 124., 180. o. A Somorjai Hitelintézet és a Slovenská Tudóvá banka között 1943. június 30-án 
született meg a megegyezés a községi követelések kicseréléséről. A somorjaiak megkapták a magán- 
személyek, ill. a községek (Nagymagyar, Csenke, Előpatony, Gomba, Kismagyar, Keszölcés, Tejfalu, 
Sárosfa, Vajka) kölcsöneit az elmaradt kamatokkal együtt, míg a szlovákok a Hidaskürttel szemben 
fennálló követeléseket. A kompenzációt még a két jegybanknak kellett jóváhagynia. A történethez 
hozzátartozik, hogy 1941-ben a Barsmegyei Népbank eredménytelenül tárgyalt a galántaiakkal és a 
somorjaiakkal a szlovák fiókokról. ANBS, Tekovská l’udová banka, inv. c. 318, Igazgató-tanács 
jegyzőkönyve 1936. május 19-től, 1941. május 12. 256. o.

31 Gaucsík István: A magyar és a német pénzintézetek bankegyesületének megalakulása Csehszlovákiá
ban (1918-1920). Fórum Társadalomtudományi Szemle, 2002. 1. sz. 89. o. Az érsekújvári intézet 
1938 előtti történetét Szabó Kálmán vázolja a pénzügyminisztérium tanácsosának, Csepy Károlynak 
küldött bizalmas jellegű levelében, amelyből a továbbiakban is merítünk. ANBS, Novozámocká 
sporitefna, inv. c. 499, 1940. február 25-én kelt levél.

32 ANBS, Novozámocká sporitefna, inv. c. 499, Levél a Pénzintézeti Központnak (keltezés nélkül). Lásd 
még Érsekújvár és Vidéke, 1940. július 14. 4. o.

33 Az Érsekújvári Takarékpénztár iratai között megtalálható a Dunabanknak csehszlovákiai magyar 
bankká való átalakításának terve. A tárgyalásokra 1936 és 1938 között kerülhetett sor. A dokumen
tumból egyértelmű, hogy Szabó ez ügyben tájékozott volt. ANBS, Novozámocká sporite%óa, inv. é. 
499 (lásd Tervezet, Pro Memoria).

34 ANBS, Novozámocká sporitefna, inv. c. 499, Levél a Pénzintézeti Központnak (1940. június 7.), levél 
Csepcsányi Bélának (1940. június 22.), levél Kreschka Frigyesnek (1940. július 10.)

35 ANBS, Tekovská l’udová banka, inv. c. 318, Igazgató-tanácsjegyzőkönyve 1936. május 19-től, 1938. 
december 29. jegyzőkönyv, 127. o. A bank vezetősége a szlovákiai fiókok vezetését Zsigárdy Jenő, 
aranyosmaróti ügyvédre bízta. (Uo. 1939. április 4. jegyzőkönyv, 144-145. o.) A továbbiakban
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többször felbukkan Aranyosmarót neve. Itt egy régebbi kötődésről van szó a szlovák környezethez. 
A bank elődje 1886-ban, Kistapolcsányban alakult, szövetkezeti formában. 1891-ben a Kistapolcsányi 
Népbank nevet vette fel, majd 1893-ban Barsmegyei Népbankra változtatta, amikor az aranyosmaróti 
székhelyre költözött. Lévára 1921-ben helyezték át a központot. Lásd Szőnyi: i. m. 13. o.; Chudják, 
Frantisek: The Tekovská l'udová banka, Biatec, Volume XIII, 2005/3, 26-27. o.; Horváth -  Valach: 
Pehazníctvo na Slovensku 1945-1950... 115. o.

36 ANBS, Tekovská Tudóvá banka, 1. doboz, 1939. január 20. levél, 1939. január 21. levél.
37 A Barsmegyei Népbank esetét a Tatra banka helyzetével hasonlították össze. A szlovák pénzintézet 

Rimaszombatban működő affiliációjába, a Gömöri Nép- és Iparbankba akarta egyesíteni fiókjait, csak 
azzal a különbséggel, hogy kötelezte magát a részvények magyar tulajdonba való áthelyezésére, tehát 
a 100%-os nacionalizálásra. Végül a magyar pénzügyi hatóságok ezt a megoldást elvetették és a 
szlovák főintézet számára nyilvánvalóvá tették, hogy vagy felszámolja a fiókokat és az affiliációját, 
vagy átadja őket valamelyik kijelölt magyar pénzintézetnek. Az érsekújváriakra való hivatkozást sem 
tartották megfelelő érvnek.

38 ANBS, Tekovská Tudóvá banka, 1. doboz, 1939. február 3. levél, 1939. március 25. jelentés.
39 A cseh Legiobanka érdekkörébe tartozó két kisebb vidéki pénzintézetet (Verebélyi Általános Hitelin

tézet, Zselizi Általános Hitelintézet) két évig tartó egyeztetések után 1941-ben vette át. Az új fiókháló
zat kiépítése 1939 és 1941 között zajlott le. A Národná banka ipolysági fiókjának átvétele 1940-ben 
zárult le. A pénzintézet a szlovák intézet lévai fiókjának felszámolásában is részt vett. A Slovenská 
bankával is felvették a kapcsolatot, velük két fiók kölcsönös kicseréléséről tárgyaltak, sikerrel (a 
népbank átadta a Selmecbányáit, a szlovákok pedig a komáromit). Az aranyosmaróti fiók ügyét egy 
ideig lebegtették, abban bízva, hogy a Pozsonyi I. Takarékbank nyitrai fiókja átveszi az állományát. 
ANBS, Tekovská Tudóvá banka, inv. é. 318, Igazgató-tanácsjegyzőkönyve 1936. május 19-től, 145.,
173., 175., 179., 191., 199., 215., 232., 248-249., 264., 274-275., 284., 285. o. 1. doboz, A Barsmegyei 
Népbank Részvénytársaság XLIX. évi jelentése az 1939. üzleti évről, 3. o.

40 A vagyonátvételről szóló szerződésre és a feltételekre lásd ANBS, Tekovská Tudóvá banka, inv. c. 318, 
Igazgató-tanács jegyzőkönyve 1936. május 19-től, 285. o. A Barsmegyei Népbank részvénytársaság 
ötvenegyedik évi jelentése az 1941. üzleti évről, 3. o.

41 Első Vágsellyei Takarékbank, Komáromi I. Hitelintézet, Lévai I. Bank, Rimaszombati Takarékbank, 
Tornaijai Hitelintézet. A továbbiakban a pénzintézetek cégnevét a forrásokban előforduló alakban 
használom.

42 ANBS, Bratislavská I. sporivá banka, inv. c. 37, Végrehajtóbizottsági jegyzőkönyv 1936. június 26- 
1939. szeptember 15. 285-286. o. A dél-felvidéki területeken maradt érdekeltségeik pénzügyi állapo
tát 1938 végén tudták felmérni. A magyar területeken található követelések 40,9 millió csehszlovák 
koronát tettek ki, amelyből alig több mint kétmillió folyószámlakövetelés volt. A velük szemben 
fennálló magyarországi követeléseket kétmillió koronában határozták meg. Vö. ANBS, Bratislavská 1. 
sporivá banka, inv. c. 14, Jegyzőkönyv a Bratislavai I.ső Takarékbank R. T. Igazgatósági üléseiről 
1932. 1. 13 -  1939. IV. 2I-ig. 382. p. inv. c. 37, Végrehajtóbizottsági jegyzőkönyv 1936. június 26 -  
1939. szeptember 15. 297. o.

43 ANBS, Bratislavská I. sporivá banka, inv. c. 14, Jegyzőkönyv a Bratislavai I.ső Takarékbank R. T. 
Igazgatósági üléseiről 1932.1. 13 -  1939. IV. 21-ig. 369-370. o. inv. c. 15, Jegyzőkönyv a Bratislavai 
I.ső Takarékbank R. T. Igazgatósági üléseiről 1939-1945. 30. o.

44 ANBS, Bratislavská I. sporivá banka, inv. c. 37, Végrehajtóbizottsági jegyzőkönyv 1936. június 26 -  
1939. szeptember 15. 293. o. A pesti pénzintézettel kötött megállapodásra uo. 1938. november 19. 
levél és az affiliációknak küldött értesítés is. A Mussoni Antal igazgató és Czabán János cégvezető 
körútjáról szóló jelentés uo. található (1-10. o.). A magyar tárgyalópartnerek (PK, MNB, pénzügymi
nisztérium, Takarékpénztárak és Bankok Egyesülete) magatartását így jellemezték. „Mindenütt azt a 
felvilágosítást kaptuk, hogy ők a szlovák érzékenységre való tekintettel nem volnának képesek bennün
ket ily feltűnő módon nyilvánosan előnyben részesíteni és biztosra vesszük, hogy ha mi ily engedélyt 
kapnánk, úgy a többiek [a Szlovákiában maradt magyar pénzintézetek -  G. I.] is fognak jelentkezni. “

45 ANBS, Bratislavská I. sporivá banka, inv. c. 14, Jegyzőkönyv a Bratislavai I.ső Takarékbank R. T. 
Igazgatósági üléseiről 1932. 1. 13 -  1939. IV. 21-ig. 373. o.

46 ANBS, Bratislavská 1. sporivá banka, inv. c. 37, Végrehajtóbizottsági jegyzőkönyv 1936. június 26 -  
1939. szeptember 15. 315-316. o. inv. ö. 14. Bratislavai I.ső Takarékbank R. T. Igazgatósági üléseiről 
1932. I. 13 -  1939. IV. 21-ig. 393-394. o. A komáromiak 300 db 200 P névértékű részvényt 
jegyeztek. ANBS, Komárnanská I. sporitel’na, Igazgatósági és közgyűlési jegyzőkönyvek 1926-tól 
1942-ig bezárólag. 179. o.

47 ANBS, Bratislavská I. sporivá banka, inv. c. 37, Végrehajtóbizottsági jegyzőkönyv 1936. június 26 -  
1939. szeptember 15. 330. o.



Gaucsík István 97 V áltozások-követkczmények

4* ANBS, Bratislavská I. sporivá banka, inv. é. 38, Végrehajtóbizottsági jegyzőkönyv 1939. szeptember 
19. 4-5. p. inv. í. 15, Jegyzőkönyv a Bratislavai I.ső Takarékbank R. T. Igazgatósági üléseiről 1939- 
1945, 26-30., 83., 123. o.

4,1 ANBS, Bratislavská I. sporivá banka, inv. c. 38, Végrehajtóbizottsági jegyzőkönyv 1939. szeptember 
19. 15-19. o.

50 ANBS, Bratislavská I. sporivá banka, inv. c. 38, Végrehajtóbizottsági jegyzőkönyv 1939. szeptember 
19. 34., 35. o. Komárnanská I. sporitel’na, inv. ő. 8, Igazgatósági és közgyűlési jegyzőkönyvek 1926- 
tól 1942-ig bezárólag. 185-192. o.

51 ANBS, Komárnanská I. sporitel’na, inv. c. 8, Igazgatósági és közgyűlési jegyzőkönyvek 1926-tól 
1942-ig bezárólag. 255. o. Bratislavská I. sporivá banka, inv. é. 15, Jegyzőkönyv a Bratislavai I.ső 
Takarékbank R. T. Igazgatósági üléseiről 1939-1945, 147-148., 161-162., 195. o.; A 100 éves 
Bratislavai I. Takarékbank R. T. azelőtt Pozsonyi I. Takarékpénztár, 1842-1942. Pozsony, 1942, 30-
31., 38. o. Molnár Imre tévesen értelmezi a takarékbank szerepét. Lásd Esterházy János. Dunaszerdahely, 
1997. Nap Kiadó, 154-156. o. A Szepesi Hitelbankra ANBS, Spigská úverná banka, Korespondencia 
c. csomó, Vyrocná správa za rok 1941. 8. o. A magyarországi szlovák kisebbség pénzintézete a 
Szlovák Gazdasági Bank (Slovenská hospodárska banka) volt, amely átvette a Slovenská banka érsek
újvári, losonci és kassai fiókjait. ANBS, Slovenská hospodárska banka, 2. doboz, Vyrocné správy, 3. 
o.; Vietor: i. m. 251. o.; Horváth -  Valach: Pehazm'ctvo na Slovensku 1945-1950... 115. o.

53 Bratislavská 1. sporivá banka, inv. ő. 15, Jegyzőkönyv a Bratislavai I.ső Takarékbank R. T. Igazgató- 
sági üléseiről 1939-1945. 174. o.
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Képeslap: A Magyar Kir. Honvédség fogadtatása a Kossuth Lajos téren. Léva 1938. november 10.

Képeslap: Az országzászló felavatási ünnepélye Léván 1938. november 13.
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Bacsa Beáta

Az első bécsi elöntés következményei 
Léván és környékén 1938-1939-ben

írásom elején az első bécsi döntés létrejöttének körülményeivel, illetve következ
ményeivel foglalkozom röviden. Ezt követően a döntés okozta változások, a visszacsa
tolt területek Magyarországhoz való integrálódása néhány jellemvonását igyekszem 
felvázolni egy kisebb régió -  Léva és környéke -  példáján keresztül.

A komáromi tárgyalások

Ismeretes, hogy a müncheni egyezmény jegyzőkönyvéhez Mussolini javaslatára egy 
függeléket illesztettek. E függelék tartalmazta, hogy a csehszlovákiai magyar kisebb
ség ügyét tárgyalásokkal kell rendezni. A cseh-szlovák-magyar határtárgyalások 1938. 
október 9-13. között zajlottak le. A tárgyalási nyelv a francia volt, de szinte mindenki 
tudott magyarul. A magyar delegáció vezetője Kánya Kálmán külügyminiszter volt, fő 
tanácsadója pedig gróf Teleki Pál vallás- és közoktatási miniszter. A szlovák delegációt 
Jozef Tiso, Szlovákia teljhatalmú minisztere vezette.

Az első napon a felek megegyeztek Ipolyság és a Sátoraljaújhelyhez tartozó vasút
állomás -  ez Csehszlovákia területén feküdt -  átadásáról. A tárgyalások következő 
napján Kánya Kálmán elvetette a szlovák népszavazás ügyének megbeszélését, majd 
Teleki Pál ismertette a magyar fél álláspontját. A népszámlálások adatai alapján, térké
pek segítségével, Teleki pontosan felvázolta a szlovákiai etnikai viszonyokat, bemutat
ta a cseh légionárius betelepítéseket a színmagyar területekre. A csehszlovák fél felké
születlenül érkezett, s végig kitartott álláspontja mellett, miszerint nem fogadja el az 
1910-es népszavazások adatait, majd pedig gazdasági okokra hivatkozott. Jozef Tiso a 
Csallóközt, mintegy 1800 km2-nyi területet ajánlott átadásra, amire Teleki a következő 
választ adta. ,, Csallóközön kívül vannak más vidékek is, ahol magyarok zárt egységben 
élnek. Nincs értelme, hogy különbséget tegyünk. Javaslatunk megalapozott, de az egyes 
pontokról tárgyalhatunk. ” Hangsúlyozta, hogy „a magyar javaslat nem alkudozás cél
jára készült olyan ajánlat, mint aminőt az üzleti életben szoktak tenni a felek, akik előre 
tisztában vannak azzal, hogy mindegyik engedni fog a saját álláspontjából, és valahol 
a középúton találkoznak. A magyar javaslat elvi alapokon áll, és attól csak kisebb 
mértékben lehet eltérni."'

Az október 13-i cseh-szlovák javaslat több -  a magyar határ mentén, de nem össze
függő területen fekvő -, viszonylag jelentős nagyságú területrész (összesen 5405 km2) 
visszaadását tartalmazta. Ekkor azonban a tárgyalások megszakadtak. A két fél között 
áthidalhatatlan szakadékot jelentettek a népszámlálások vitatott eredményei. A tárgya
lások diplomáciai úton folytatódtak, aminek eredményeként megszületett a következő 
cseh-szlovák ajánlat. Ez 11 300 km2-nyi területet jelentett, de az ajánlat kizárta a nyelv
határ közelében fekvő összes nagyobb várost: Pozsonyt, Nyitrát, Lévát, Rimaszomba
tot, Kassát, Ungvárt, Munkácsot. 1938. október 24-én mindkét fél német és olasz dön
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tőbíráskodást kért; a britek is elfogadták a döntőbíráskodást, mivel ódzkodtak egy újabb 
négyhatalmi konferenciától.

Az első bécsi döntés

1938. november 2-án Bécsben, a Belvedere-palotában Joachim von Ribbentrop né
met külügyminiszter nyitotta meg a döntőbírósági tárgyalást. Nyitóbeszédében hangsú
lyozta, hogy a döntést az előzetes egyeztetések során mindkét kormány előre kötelező 
érvényű, végleges rendezésnek fogadta el.2 A magyar és a cseh-szlovák küldöttek kifej
tették álláspontjaikat, majd az ünnepélyes ebédet követően a két döntőbíró megállapí
totta a végleges határvonalat, amely vastag, zöld vonallal volt feltüntetve a térképen. A 
vonal többnyire egybeesett az etnikai-nyelvi határral; a Nyitra környéki, vegyes lakos
ságú területet nagyjából megfelezte, Kassa körül pedig számos szlovák községet is 
Magyarországnak ítélt. A térképen megrajzolt vonal a valóságban 750 méteres sávot 
jelentett, így sok község hovatartozását később a helyszínen kellett megállapítani. A 
jegyzőkönyv a magyar-cseh-szlovák vegyes bizottság létrehozásáról is rendelkezett.3

A döntés eredményeként Magyarország 12 109 km2-nyi területet kapott vissza, 86%- 
ban magyar nemzetiségű lakossal. A szlovák autonóm kormány, majd a Szlovák Köz
társaság az első perctől kezdve eleve elutasította a bécsi döntést. Az angol kormány a 
döntést -  amely, mint láttuk, többnyire az etnikai elvet érvényesítette, -  jogosnak is
merte el szóban, de hivatalosan, írásban nem foglalt állást.

A magyar honvédség alakulatai 1938. november 4-1 1. között, több szakaszban vet
ték birtokba a kijelölt területet. A katonai megszállás és kiürítés menetét a két érdekelt 
fél katonai delegátusai ezt megelőzően pontosan meghatározták. A területátadás komo
lyabb incidensek nélkül ment végbe. A bevonulással egy időben az átadott területeken 
katonai közigazgatást vezettek be, amelyet 1938. december második felében váltott föl 
a polgári közigazgatás. A katonai közigazgatás időszakában a Felvidéken működő négy 
vegyesdandár-parancsnokság mellé egy-egy kormánymegbízottat, a városi és járási 
katonai parancsnokságok mellé pedig összesen 28 miniszteri biztost jelöltek ki. E tiszt
ségekbe egykori csehszlovák állampolgárságú magyarok kerültek, akik vezető szerepet 
játszottak a felvidéki magyarság életében. A miniszterelnök Jaross Andort (a kormány 
főmegbízottjaként) kinevezte a honvédvezérkar főnöke mellé, tanácsadói jogkörrel. A 
katonai közigazgatás legfelsőbb szerveként működő vezérkari főnökség, az Egyesült 
Magyar Párton kívül, átmenetileg minden politikai párt működését felfüggesztette. A 
szlovák nyelv használata a hivatali életben megszűnt, a szlovák nyelvű feliratokat eltá
volították, az 1918 után betelepült személyeket elkezdték kiutasítani. A szlovákok egy 
része önként távozott, kisebb részük viszont sérelem nélkül helyben maradt 1945-ig. 
Sokan azonban a fenyegetések és az erőszak következtében kénytelenek voltak elmene
külni, másokat a magyar szervek hivatalosan is kiutasítottak; volt, hogy elszállíthatták 
az ingóságaikat, máskor mindenüket hátra kellett hagyniuk. Kisebb tettlegességek is 
előfordultak. Tudunk olyan esetről, hogy a helyi magyar lakosok közül néhányan szlo
vákokat raboltak ki; a bevonuló honvédség kivizsgálta az ügyet, majd a tetteseket letar
tóztatva, kártérítést nyújtott a szlovákoknak, pár nap múlva azonban kiutasította őket 
az országból. A cseh és szlovák hivatalnokok jelentős része (mintegy 81000 fő) a cseh
szlovák szervek támogatásával, ingó és ingatlan vagyonuk elszállításával, önként távo
zott 1938 októberében. Az átcsatolt területen 1088 szlovák tanár működött, akik közül
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kevesen várták be a magyar uralmat. A Lévai járás területén például apusztasándorhalmi, 
szlovák nyelvet oktató tanítónő, Mótyóvszki Erzsébet a határmódosítás után nem volt 
hajlandó magyar nyelven tanítani. O is önként távozott 1938. november 17-én.4

A határvonal megállapítása

A határmódosításból adódó kérdések megoldására bizottságok alakultak, amelyek 
létrehozását a döntőbírósági határozat jegyzőkönyve is előírta. Határmegállapító, jogi, 
valamint gazdasági jellegű cseh-szlovák-magyar vegyes bizottságok alakultak. A ha
tármegállapító bizottság főfelügyelője Teleki Pál, helyettese Nicki Alfréd volt. A szlo
vák autonóm kormány a cseh-szlovák delegáció vezetésével Milos Kobr budapesti cseh
szlovák követet bízta meg. A bizottságban cseh-szlovák részről csak szlovák és kárpát
aljai tagok vettek részt. A bizottság Budapesten, 1938. december 8-án tartotta első 
ülését. A legfontosabb alapelv az volt, hogy az egyes községeket, ha nem szólt ez ellen 
különleges érv, csak saját kataszteri területével csatolják az egyik vagy másik államhoz. 
A másik fontos szempontot az etnikai elv képezte.

A tárgyalások napokig nem hoztak eredményt, a szlovák bizottság szinte minden 
talpalatnyi földért küzdött. A tárgyalásokat a szlovák fél megszakította, majd csak 1939 
januárjában ült össze újból a két delegáció. A kataszteri elv azért sem volt könnyen 
elfogadható a szlovák fél számára, mert a magyar delegáció nem ismerte el a kolonizá- 
ciós célú, 1920 utáni községhatár-változtatásokat, végül azonban kompenzáció fejében 
a szlovákok mégis lemondtak a telepek többségéről. A tárgyalások utolsó szakaszában 
a szlovák fél elfogadtatta a Szudéta-vidéken már bevált elvet, hogy minden magyar és 
szlovák személy a saját tulajdonával tartozzék Magyarországhoz vagy Szlovákiához.5

A határszakasz néhány vitás pontját csak helyszíni szemlével lehetett eldönteni. Az 
egyik ilyen vitás kérdés Kassa város északi határánál Kavocsány szlovák falu hovatar
tozása volt. A magyar delegáció a falu Magyarországhoz való csatolását javasolta, mert 
a település Kassa város ellátásából élt: a lakosság tejet, zöldséget, baromfit, tojást árult 
a város lakóinak. Nemzetiségi alapon azonban a községet inkább Szlovákiához kellett 
volna csatolni. A falu ideiglenesen szlovák fennhatóság alatt állott, szlovák határőrség 
állomásozott benne. A bizottság ellátogatott Kavocsányba. A katonák civilbe öltöztek, 
vezetőjük Rudolf Viest tábornok volt. A generális megszólított egy szlovák parasztot, 
aki épp a községi bíró volt. Feltette neki a kérdést: hová akar a falu tartozni, Szlováki
ához vagy Magyarországhoz? A felelet -  jellemző módon -  így hangzott: do Kosice, 
azaz Kassához-6 E példából is jól látható, hogy a határ menti lakosság számára elsősor
ban a mindennapi megélhetés, nem pedig az etnikai hovatartozás döntött az új haza 
kiválasztásakor. A megállapodást végül szlovák részről Rudolf Viest és Stefan Jansák, 
magyar részről Andorka Rudolf és Benisch Artúr írta alá 1939. március 7-én, Budapes
ten.

A jogi bizottság és ennek albizottságai ugyancsak 1938 novemberében kezdték meg 
a munkát. Albizottságok jöttek létre az állampolgársági és opciós panaszokkal kapcso
latos, a kisebbségi, valamint a kolonisták kérdésével összefüggő ügyek rendezésére. A 
magyar fél a telepeseket „idegen elemeknek” tekintette, abba azonban mégis beleegye
zett, hogy a kiutasított vagy elmenekült egyének meghatározott időre visszatérhessenek 
Magyarországra ingóságaik elszállítása érdekében. A telepesek elidegenített vagy meg
károsított ingóságait illetően a magyar fél kárpótlást garantált. A megegyezésben a
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Cseh-Szlovák Köztársaság vállalta, hogy a Magyarországról 1939. október 31-ig átköl
töző egykori cseh, szlovák és ruszin telepeseket, valamint azok hozzátartozóit befogad
ja, tekintet nélkül arra, hogy az eltávozás már megtörtént-e, vagy csak ezután követke
zik be. Az egyezmény biztosította, hogy a szóban forgó személyek ingóságaikat, állata
ikat, gazdasági és egyéb felszereléseiket vám- és illetékmentesen szállíthassák el a Ma
gyar Nemzeti Bank tanúsítványa alapján. Arany, ezüst vagy műtárgy kivitelére a ma
gyar jegybank általában nem adott engedélyt. A telepeseket telephelyenként egy, a 
cseh-szlovák kormány által megbízott személy kísérhette, tartózkodási helyeiket nem 
hagyhatták el. A kárigényekkel kapcsolatos kérdéseket újabb magyar-cseh-szlovák 
megállapodások rendezték volna.

Cseh-Szlovákia 1939. márciusi felbomlása azonban új helyzetet teremtett. A cseh és 
morva nemzetiségű telepesek ügyében immár a protektorátust gyakorló német birodal
mi kormánnyal kellett megállapodni. A megegyezés 1940-ben jött létre. A szlovák 
nemzetiségű telepesek ügyében Pozsony nem ismerte el a korábbi megállapodást, 1941- 
ben sikerült csak megegyeznie a két félnek.

Az első bécsi döntés következményei Léván

A Bécsben megállapított államhatár a Lévai járás területén a Mohi-Kiskoszmály- 
Újbars-Marosfalva-Kiskálna-Felsőszecse-Léva-Hontkiskér-Csánk-Hontfüzesgyarmat- 
Deménd-Felsőszemeréd-Egeg—Szalatnya-Palást településvonaltól északra húzódott. A 
határvonalat a már említett, 1938. november 8-án megalakult cseh-szlovák-magyar 
határmegállapító bizottság 1939 márciusában módosította: újabb 19 községet csatolt 
Magyarországhoz, és nyolc községet visszaadott Szlovákiának.7 Mindez a Lévai járás 
két községét érintette: M agyarországhoz került a színmagyar Bori, valam int 
Hévmagyarád. A járás területén 13 ellenőrzött útvonal vezetett át Cseh-Szlovákiába. A 
demarkációs vonal Szántó és Magyarád bekerítésével az Ipolyság-Léva országutat több 
kilométeren át megszakította. A magyar és a szlovák hatóságok 1939. április 8-án meg
egyeztek a Bori-Szántó-Magyarád közti állami útszakasz használatáról. A megegyezés 
alapján a magyar állampolgárok közlekedhettek a Magyarád-Bori közti útszakaszon, 
amely már szlovák terület volt. A személy-, szekér- és gépjárműforgalmat engedélyez
ték reggel 4-től este 11 óráig.

A lévai városi tanács 1938. november 4-én ülésezett utoljára. Csernák Gyula város
bíró önként lemondott, őt Boros Béla váltotta fel, aki e funkciót 1938. november 10-ig 
látta el. A honvédek vitéz Makay József tábornok, dandárparancsnok vezetésével ér
keztek meg Lévára 1938. november 10-én. Klain Ödön fogadta őket a város főterén. A 
Lévai járási katonai parancsnok Winkler Ödön volt 1938 végéig, a polgári közigazga
tás bevezetéséig. A katonai közigazgatás feloszlatta a városi tanácsot. A Magyar Nem
zeti Párt, Andrej Hlinka Szlovák Néppártja, az Autonóm Földművesszövetség, vala
mint az Autonóm Nemzeti Párt kivételével a pártok működését felfüggesztették. A 
feloszlatott pártok vagyonát a járási katonai parancsnok a párt egy-egy tagjának jelen
létében zárlat alá helyezte, a párt hivatalos helyiségében talált értékeket leltárba vette.

A katonai közigazgatás ideje alatt került sor az ingó és ingatlan vagyon összeírására, 
a károk pontos kimutatására, a munkahelyi kérelmek elbírálására, továbbá határátlépési 
engedélyek kiadására, tisztviselők kinevezésére, stb. 1939 januárjáig a visszacsatolt 
Felvidéken felmérték a közhatóságokat ért károkat. A felmérésből kiderült, hogy a
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Lévai járás területén fekvő községekből főleg a kataszteri birtokíveket, térképeket és a 
légvédelmi iratokat vitték el a csehszlovák hivatalnokok.

A belügyi tárca hatáskörébe tartozó hivatalok és intézmények kárbejelentése Léva 
városában -  levéltári források alapján -  a következőképpen alakult, cseh koronában 
számolva: állami kórház -  1 549824; járási hivatal -  881 209; lévai katonai laktanya -  
446 814; kerületi betegbiztosító intézet -  401 700; csendőrlaktanya -  22873; polgári 
iskola -  39535 cseh korona, hogy csak a legnagyobb összegű károkat említsem. A 
legsúlyosabb károk az állami tanítóképző épületében keletkeztek: itt a csch-szlovák 
hatóságok betörték az ablakokat, ajtókat, megsemmisítették a zongorát és az orgonát 
is.“

A felszabadult terület lakossága a trianoni határt csak határszéli útiokmánnyal ellát
va léphette át, ezt a járási katonai parancsnok adta ki. (Két típusú útiokmány létezett: a 
rendszeres határátlépésre használható határszéli úti-igazolvány és az alkalmi útilap.) Az 
útiokmányok kiállítása díjtalan volt. Ennek ellenére is történtek illegális határátlépé
sek.'1

Az új magyar polgári közigazgatás szerint Léva 1938. december 22-én Bars és 
Hont közigazgatásilag egyelőre egyesített (k. e. e.) vármegye székhelye volt. A táblá
zatban is Bars és Hont k.e.e. szerepel. A vármegye főispánja Koczor Gyula lett. A 
vármegye területén négy járás jött létre: az Ipolysági, Lévai, Szobi és Verebélyi 
járás. A Magyar Királyság pénzügyi igazgatása szerint Bars és Hont k. e. e. vármegye 
az Esztergomi Pénzügyi Igazgatóság alá tartozott, mezőgazdasága pedig a Komáromi 
Kisalföldi Mezőgazdasági Kamara irányítása alá. A Lévai járás főszolgabírója Majláth 
László volt, aki e funkciót a szovjet megszállás kezdetéig, 1944. december 20-ig 
töltötte be. A járásban 17 körzeti jegyzőséget alakítottak ki. Maga a város nem tarto
zott a járási hivatal alá, Lévát önálló városi tanács igazgatta Klain Ödön polgármes
terrel az élen. Léva város képviselő-testülete 1939. március 9-én alakult meg. 34 
képviselő az Egyesült Magyar Párt színeiben nyerte el mandátumát. A városi hivatal 
keretében működő bizottságok a következők voltak: pénzügyi, építkezési, egészség
ügyi, tanügyi, mezőgazdasági, villanytelepes üzemi, nyugdíjügyi, jogügyi, könyv
tárügyi, tanonciskola, vágóhíd ellenőrző, országzászló és szociális bizottság. Baksa 
János főkapitány irányításával Léva a magyar királyi rendőrség vidéki főkapitánysá
gának székhelye is volt.

A magyar kormány 1939 februárjában rendeletben szabályozta a visszacsatolt terü
letek közalkalmazottai val kapcsolatos kérdéseket. A jogszabály többek között megálla
pította az új állások betöltésének kritériumait, és döntött az ottmaradt, egykor csehszlo
vák közszolgálati alkalmazásban állt személyekről is. Új állásokat a felvidéki miniszté
rium egyetértésével lehetett létrehozni. Az állás betöltésénél lényeges szempont volt, 
hogy a jelölt megfeleljen a szakmai követelményeknek, és részt vegyen az igazoló 
eljáráson. Ezen felül előnyt jelentett, ha az illető személy az előző rendszerben a „ma
gyarságának vállalása” következtében veszítette el állását, ezért ellátás nélkül élt és 
állandó lakhelyén maradt, vagy emiatt Magyarországra menekült, de olt sem elhelye
zéshez, sem ellátáshoz nem jutott, továbbá ha 1938. november 2-án a visszacsatolt 
területen közszolgálatban állott.

A közigazgatás terén a nehézségek viszonylag hosszú ideig fennmaradtak. A felvi
déki magyar tisztviselőréteg azon része, amelyet Csehszlovákiában félreállítottak, azt 
sérelmezte, hogy a kormány a korábban „nemzethűségüket megtagadó” magyarokat
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meghagyja állásaikban, a megüresedő helyekre pedig nagy számban vesz fel alkalma
zottakat az anyaországból. Az állásaikban megmaradt tisztviselők ideiglenes helyzete 
még sokáig fennállott.

A Bars és Hont k. e. e. vármegye területéhez visszacsatolt községek kinevezett veze
tő jegyzői, ha nem rendelkeztek magyar jegyzői oklevéllel és gyakorlattal, akkor a 
segédjegyzői állást olyan személy kapta, aki az anyaország területén szerzett jegyzői 
képesítést és gyakorlatot. írnoknak általában a visszacsatolás idején ott dolgozó alkal
mazottat neveztek ki, természetesen csak akkor, ha az illető a „nemzethűség” szem
pontjainak is megfelelt.10

A magyar állam a visszacsatolt területekre is kiterjesztette az 1933. évi VII. tör
vénycikket, amely a világháború során rokkanttá vált katonákról és a hősi halottak 
utódairól gondoskodott. A Honvédelmi Minisztérium utasítására hadigondozó bizott
ságokat alakítottak a visszacsatolt területeken. A bizottságok összeírták a Lévai járás 
területén élő hadigondozottakat és az új igénylőket is, akik az említett törvény alapján 
jogosultak voltak a segélyre. A járás területén -  a régi és az új igénylők számát össze
adva -  854 hadirokkant, 570 hadiözvegy, 33 hadiárva és 170 hadigondozott családtag 
élt." A visszacsatolás után az iparengedélyek felülbírálása is megtörtént; az ügyintézés 
hosszadalmas és körülményes volt.

Mivel a járás lakosságának többsége a mezőgazdaságból élt, különösen érzékenyen 
érintette a térséget az, hogy az új határ meghúzásával Léva határváros lett. A város 
ezzel elveszítette északi piacait, és az új határtól északra került lakosság felvásárló
erejét. A lakosság jó része egyébként is nehéz körülmények között élt, amit a levéltá
rakban fellelhető, a könyöradományi gyűjtésre benyújtott kérvények magas száma is 
alátámaszt. A Magyar a magyarért elnevezésű mozgalom keretében is próbáltak segíte
ni a rászorulókon, így például a karácsonyi akció során élelmiszerutalványokat osztot
tak szét. A városi hivatal szociális közmunka révén 200-250 munkanélkülit foglalkoz
tatott hetente a téli időszakban (kőbányai munkálatok, ároktisztítás stb.). A főispán 
kezdeményezésére az ínségesek népkonyhája is megalakult.

Összegzés

Az 1938-as szlovák-magyar államhatár ugyanúgy kettévágott egységes gazdasági 
régiókat, s ugyanúgy elválasztott számos vonzásközpontot a hozzá kapcsolódó vonzás
terület egy részétől, mint az 1920-as csehszlovák-magyar határ. Mégis, az első bécsi 
döntés nyomán az államhatárt többnyire a magyar-szlovák nyelvhatár mentén húzták 
meg, vitás esetekben pedig a helyi lakosság véleményét is figyelembe vették. Az integ
rálódás folyamatát a közigazgatás problémai és a meglévő gazdasági különbségek mel
lett -  úgy vélem -  a „visszatért” felvidéki magyarság mentalitása is bonyolulttá tette. A 
visszacsatolt területen élők ugyanis 20 évet töltöttek kisebbségben, s ennek köszönhető
en e közösséget feltehetően erőteljesebb összetartás jellemezte, mint a trianoni Magyar- 
ország lakosságát.
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Korabeli fotóreprodukció'. Honvéd dísszemle Kassán.1938. szeptember 10-11.
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Korabeli fotóreprodukció'. Az első honvédcsapatok érkezése Kassára. 1938. szeptember 10-11.



Limes 109 Felvidéki szellem

Filep Tamás Gusztáv

A „felvidéki szellemiről és utóéletéről
(Közelítések)

Csak sírj, anyám, sírj! Egyszerű és igaz 
szived átdobog a fiadéba. Sírj 

és ne szégyeld, hogy itt talállak 
térdreborulva a rádiónál:

én még nem tudtam sírni, de könnyeid 
látva elöntött a zokogó öröm: 

te voltál az igazi költő
abban a nagyszerű pillanatban,

mikor húsz évet visszapörölve oly 
sok balszerencse s annyi viszály után 

először mond most újra boldog 
hálaimát ez a meggyötört nép.

Csak sírj, sírj bátran! Ez nem a gyengeség 
sírása, ez már isteni fájdalom, 

a tisztulásé, gyógyulásé, —
és milliók szive dobban össze

velünk egy hitben, míg az Ipoly felől
friss fénybe gyűl a százados ének.1

Szabó Lőrinc verse pontosan tükrözi azt a közhangulatot, amelyet az első bécsi 
döntés a magyar közvéleményből kiváltott; a harmadik szakasz egyértelmű Vörösmar- 
ty-allúziója — „oly sok balszerencse s annyi viszály után” — azt is kétségtelenné teszi, 
hogy az aktus -  a költő szerint -  olyan történelmi igazságtalanságot szüntetett meg, 
amely törés nélkül illeszkedik a magyar nemzetet érő legnagyobb kataklizmák láncába, 
amelynek egyik szeme az országnak a török időkben történt földarabolása volt. A fel
földi, főként magyarlakta sáv visszakerülésének hatása alól a magyar közéletből senki 
sem tudta és nem is akarta kivonni magát, éppúgy, ahogy annak idején az 1848-as 
áprilisi törvények, köztük az unió-törvény végrehajtása sem hagyott senkit hidegen; a 
magyar honvédség bevonulása a két évtizeddel korábban Csehszlovákiának ítélt terüle
tekre a kikerekedés, kiteljesedés alkalmát jelentette, azon igazságok beteljesülésének 
egyikét, amelyek hosszú sorában ott volt a társadalmi igazságosságért vívott harc szá
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mos pontja is. A magyar értelmiség nem olvashatta még a majd csak tíz hónappal 
később elkezdődő második világháború történetét, és nem sejthette, milyen szövetségi 
rendszerek állnak föl később Európában. Tagjai azt látták, hogy a hatalmi táborok 
végre fejet hajtanak az igazság előtt. Noha az 1945 utáni magyar történetírás úgy érté
kelte a bécsi döntés itthoni fogadtatását, mintha a magyar társadalom ezzel elfogadta 
volna a német területi ambíciókat, Hitler tervezett, majd néhány év múlva részlegesen 
és ideiglenesen megvalósított világátszabási kísérletét, akkoriban mindenkinek tudnia 
kellett, hogy a határváltoztatás, legalábbis közvetetten, a demokratikus európai „nagy
hatalmak” -  ekkor még az alig több mint másfél év múlva hetek alatt összeomló Fran
ciaország is, de később már csak Anglia tartozott ide — egyetértésével jött létre. A 
magyar külpolitika -  értve itt a mérvadó szakembereket -  nagy súlyt fektetett arra, 
hogy Anglia pecsétje ott legyen magán a Magyarországot és a Cseh-Szlovák Köztársa
ságot a határok rendezésére kötelező dokumentumon is. Függetlenül attól, hogy a Ká
nya Kálmán vezette magyar külügy kísérlete kudarccal járt, Anglia csak évekkel ké
sőbb bírálta fölül akkori döntését és tekintette semmisnek a müncheni dokumentumot, 
amelynek megszületéséhez előbb hozzájárult, s amelynek a bécsi döntés a közvetlen, 
bár megkésett folyománya volt. Hitelesen írhatta tehát Babits Mihály az egyik, ekkori
ban született versében:

Lám, igaz jószágunk visszatér kezünkre, 
bár a világ minden fegyvere őrizze.
Mert erős a fegyver és nagy hatalmasság, 
de leghatalmasabb mégis az igazság.
Útja, mint a Dunánk és csillagok útja: 
nincs ember, aki azt torlaszolni tudja.

El a nagy Isten és semmise megy kárba,
Magyarok se lettünk pusztulni hiába, 
hanem példát adni valamennyi népnek, 
mily görbék s biztosak pályái az égnek.
Ebből tudhatod már, mi a magyar dolga, 
hogy az erős előtt meg ne hunyászkodna.2

Az, amit a föntiekben idéztem, nemcsak az élő klasszikusok személyes ügye, hanem 
az egész társadalom közös élménye volt tehát. A magyar képviselőházban liberálisok, 
szociáldemokraták, kisgazdák a kormánypártiakkal együtt ünnepelték és méltatták az 
eseményt, az egyházak hálaadó istentiszteleteket tartottak, beleértve természetesen az 
izraelita hitközségeket is,3 urbánusok, liberálisok, náciellenes írástudók írták cikkeiket 
a bekövetkező változásokról, azok lelkeket is fölszabadító hatásáról. Gáspár Zoltán, a 
Szép Szó szerkesztője, József Attila barátja (aki egyébként Rozsnyón született) tudósí
tóként küldte cikkeit a magyar hadsereg bevonulásáról a liberális Magyar Szabadság 
Párt elnöke, Rassay Károly lapjába, az Esti Kurírba (melynek egyébként belső munka
társa volt); a Pesti Naplóba. Hunyady Sándor írt beszámolót a beregszászi bevonulásról, 
Fenyő Miksa a Revíziós Liga elnökeként érdemeket szerzett, s az ünnepségsorozatból 
magát kivonó Herczeg Ferencet méltatta, Márai Sándor pedig fél kötetre való cikket 
közölt a döntést megelőző hangulatról és a visszatérés után általa fölkeresett városok
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ról.4 A szintén liberális parlamenti képviselő, gróf Apponyi György szerint jóformán 
az egész társadalom egységesen fogadta a határváltozásokat; a társadalom fegyelme
zett, a belpolitikai viták csöndesülnck, az ellenzék pedig ezúttal támogatja a kormányt, 
szünetelteti támadásait, leszámítva egyetlen csoportot: a nyilasokét. Egyetlen közös
ségről van szó tehát, azokéról, „akik magukat a nemzeti szellem, az újmódi nacionaliz
mus »egyedüli letéteményeseinek« tartják, akiknek »aljas zsidóbérenc«, vagy legjobb 
esetben is rothadt »gyászmagyar« az, aki nem hajlandó külföldi mintáról gyengén és 
tehetségtelenül lemásolt maszlagjaikat bevenni” f  Apponyi a magyar bevonulásban szü
lőfaluja, Eberhard hazatértét is ünnepelhette. A szintén felföldi születésű Schöpflin 
Aladár abban a cikkében, amelyben az a gondolatmenete olvasható, mely szerint a 
szlovákiai magyarság és az itthoniak „gondolat- és érzésvilágában” nincs, illetve a ko
rábbi két évtizedben nem alakult ki lényeges eltérés, külön üdvözli a határváltozás 
módját. „Akik hiszünk a szellem hatalmában az anyag felett, az. igazság hatalmában az 
erőszak felett, megerősödtünk ebben a hitünkben. Az eredményt, melyet elértünk, a szel
lem erejével értük el, erőszak nélkül, olyan eszmének — a népek önrendelkezési jogának 
— diadalra jutásával, amely beletartozik a szellem emberének hitvallásába. Hogy ez. egy 
régi történelmi babona kimerülését jelenti-e, s megdöntése-e annak az évezredes törté
nelmi elvnek, hogy országhatárokat csak fegyverrel lehet megváltoztatni, azt nem tud
hatjuk és egyelőre nem is merjük remélni. De azért szabad és lehet örülnünk az. igazság 
győzelmének akkor is, ha nagyon sokáig egyedülálló marad. ”f'

A gondolkodó elit a határváltozás tényét nem a cél beteljesülésének tartotta, hanem 
a készülő új reformkor szimbolikus értékű gesztusának, kegyelmi pillanatnak. Részben 
azért, mert mindannyian hitelesnek tartották azt az önképet, amelyet a hazatérő kisebb
ség önmagáról ápolt, illetve az őt vissza-„fogadó” társadalomnak fölmutatott. Arról a 
képről van szó, amelyet a szlovákiai magyar ideológusok és publicisták kidolgoztak, 
illetve 1937-1938-ban véglegesítettek, s amelynek jegyében a kisebbségi közösség egy
ségesülése az Egyesült Magyar Párt zászlaja alatt lezajlott. E szerint az önkép szerint a 
szlovákiai magyarság egységesebb a magyarországinál, mert a kisebbségi lét, ajogszű- 
kítettség állapota szolidaritásra, az osztálykülönbségek nivellálására késztette. Az el
múlt évtizedekben ez a közösség úgy kovácsolódott össze, hogy belső viszonyaiban -  
amint a cseh politikai szerveződések saját köreiken belül -  demokratikus rendszert 
alakított ki; tagjai szociálisan érzékenyebbek. A nemzetrész ráébredt, hogy lendületét, 
utánpótlását csak a népből nyerheti, ezért aztán a falusi társadalomnak a most már 
alulról szerveződő párt fölépítésében is helyet biztosított, és nem tűri azoknak a „fel
sőbb” osztályoknak a fölényét, amelyekkel Magyarországra visszatérve egyazon társa
dalom részét képezi majd.7 Logikus volt, hogy azok, akik -  reformok útján — meg 
akarják változtatni a szociális, s részben a társadalmi viszonyokat, mind potenciális 
szövetségesüknek látták ezt a töredéktársadalmat. De a változások szükségességét vissz
hangzók nem képeztek egyetlen csoportot, sőt, kitűzött céljaik és módszereik is homlo
kegyenest ellentétesek voltak; semmilyen esély nem volt arra, hogy együttműködhet
nének. Szövetségeseiket várták tehát a „felvidékick”-től azok is, akik a változásokat, a 
szociális reformokat demokratikus úton, csak jogki terjesztés révén gondolták végrehajt- 
hatónak, és azok is, akik radikális módon akarták átalakítani a társadalom szerkezetét.

A befogadó közeg egy része viszont már a kisebbségiek önképét is túlságosan radi
kálisnak tartotta, s féltette tőle a jól vagy rosszul értelmezett hagyományos társadalmi 
rendet. Nyelvezetükhöz forradalmi érzületet társított, képviselőiket pedig úgy minősí
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tette, mint akik „becseheltek”, azaz a cseh demokrácia által kialakított viszonyokat 
próbálják majd rákényszeríteni az „anya”-országiakra. S bár az e fölfogás talaját adó 
ókonzervatív társadalomszemlélet sok bírálatot kapott a visszatért ideológusoktól, köz
íróktól, sőt mozgalmi vezetőktől -  a sorba beletartoznak a korábbi baloldali szlovákiai 
ifjúsági mozgalom, a Sarló résztvevői, az egykor a Sarló ellenében létrejött neokatoli- 
kus Prohászka Körök tagjai, a régi pártelit, Szvatkó Pál, Pfeiffer Miklós és a legharsá
nyabbak között Jaross Andor, az Egyesült Magyar Párt elnöke is - , a valódi veszélyek, 
amint az látható lesz, nem ebből a táborból fenyegették a visszatértek töredéktársadal
mát, hanem annak a szerveződő-szaporodó ideológiai-kormányzati csoportnak a révén, 
amelynek a „felvidéki szellem” képviselőit (illetve egy másik nézőpontból: kisajátítóit) 
utóbb (átmenetileg) sikerült magába olvasztania.

A visszatértek belső demokratizálódását hűen tükrözték például Szvatkó Pál né
hány, a két nemzetrész mentalitásbeli különbségeit taglaló s a rang- és címkórságot 
elítélő cikke,8 a már korábban Magyarországra települt s az ellenzékhez csatlakozó -  
Bajcsy-Zsilinszky Endrével együtt dolgozó -  Simándy Pál egy-egy írása,9 illetve a 
prohászkások most a volt sarlósoknak kezet nyújtó1" szellemi vezetője, Pfeiffer Miklós 
a „neobarokk” társadalmat bíráló több megnyilatkozása;11 ráadásul hamar fény derült 
arra is, hogy ez az általuk bírált szemlélet -  nem függetlenül a magyar hadsereg, illetve 
a tisztikar jelenlététől -  nem maradt hatástalan a felföldi elit, illetve a középosztály egy 
részére sem. A neokatolikus fiatalok évtized eleje óta fönnálló folyóirata 1938 végén 
nem jelent meg, az 1939-es nyitó szám első oldalain, a Kérdések vonalán című rovat
ban viszont máris ott szerepelt e pár soros, az új jelenségre rávilágító glossza. „Bált 
adtak egy az anyaországhoz visszakerült felvidéki városban honvédségünk tisztikarának 
tiszteletére. Ha értesülésünk nem téves, a tisztes iparoscsaládok nem kaptak rá meghí
vót. Ez merénylet és sértés. Merénylet a magyar népi közösség ellen, mert megbontja a 
nemzeti összetartozás tudatát és vissza akarja hozni a magyarság egyik legnagyobb 
átkát, az antiszociális, tehát nemzetrontó osztályelkülönözést és osztálygőgöt. ”12 Pfeiffer 
egyik fontos cikkében11 kimutatja, hogy a felföldi társadalomban is ott van a „régi 
generáció magyarja”, a deklasszálódott régi úri osztály tagja, aki minden szociális vál
tozást meg akar akadályozni, izgatást, kommunizmust lát a népjóléti törekvésekben, 
sőt, a neokatolikus mozgalmat megindító pápai enciklikákat is kommunista iratoknak 
minősítené, ha „egyházi kitételei nélkül” olvasná azokat. Pfeiffer szerint az okok nyil
vánvalóak: a felvidéki szellem nem egységes, illetve nem érvényes az egész töredéktár
sadalomra; a felföldi magyar legalább kétféle. A reform szelleme árad a Prágai Ma
gyar Hírlap (PMFI) utódlapjából, a Felvidéki Magyar Hírlapból (FMH): cikkírói, az 
egységesülést végrehajtó ideológusok, az egykori sarlósok, prohászkások, a Magyaror
szágon tanult, de a prágai magyar szellemi enklávéban jelentős közíróvá vált Borsody 
István, az egykor szabadkőműves Vécsey Zoltán és a PMH volt főszerkesztője, Forgách 
Géza sűrűn hivatkoznak demokratikus hagyományaikra, a korai kisebbségi párttörténet 
emblematikus alakjára, a demokratikus útról korai haláláig le nem térő Petrogalli Osz
kárra, illetve az Egyesült Magyar Párt által végrehajtott egységesítés demokratikus 
alapelveire.14 Az FMH publicistái részletesen elmagyarázzák az itthoni olvasóknak, 
hogy a cseh demokrácia-különösen a kisebbségek szempontjából -  álságos volt ugyan, 
de ebből nem lehet arra következtetni, hogy a demokratikus alapelvek általában is 
elveszítették volna jelentőségüket,15 továbbá, hogy a Magyarországra visszakerült szlo
vákok jogait ők maguk fogják megvédeni az esetleges jogszűkítő elképzelésekkel szem
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ben.lf’ Rámutattak ugyanakkor a pozsonyi németség nácik által megszervezett részének 
magyarellenességére, továbbá arra, hogy a Pozsonnyal szemben fekvő, Németország
hoz csatolt településeken megszüntették a magyar anyanyelvi oktatást, végül arra a 
tényre (a bécsi döntés idején Magyarországhoz csatlakozni akaró mecenzéfi németek, a 
mánták kapcsán), hogy a náciknak a népi németek megszervezésére kidolgozott prog
ramja éppen a magyarországi németek hazafias, a magyarsággal történelmében egybe
forrott hányada esetében csődöt mondhat.'7

Már a bécsi döntés előtt fontos kérdésnek tartották, miként történik meg a visszake
rült területeknek az ország jogi és gazdasági rendszerébe való visszaillesztése. Az Egye
sült Magyar Párt álláspontja az volt, hogy a Magyarországhoz visszakerült közösség 
tagjainak itthon meg kell kapniuk mindazon lehetőségeket, amelyektől a centralista 
Csehszlovák Köztársaságban megfosztották őket, anélkül, hogy Csehszlovákiában szer
zettjogaikat elveszítenék. Az első csoportba tartozott például az önkormányzatok vissza
állítása; ennek kidolgozásában és végrehajtásában a visszatérés után létrehozott és tárca 
nélkülinek nevezett felvidéki minisztérium kapott kulcsszerepet. A helyi közigazgatás
ban már a bécsi döntés előtti tervek szerint is azoknak szerettek volna helyet biztosítani, 
akik részt vettek a kisebbségi idők munkáiban -  egyrészt a csehszlovák korszakban 
hivatalukban maradt aktív tisztviselőknek, másrészt azoknak, akiket korábban meg
fosztottak munkahelyüktől. Elvárták, hogy maradjon érvényben a Csehszlovákiában 
jobban kiépített társadalombiztosítás -  illetve ezt a mutatkozó szükségletek szerint még 
kiegészítették volna: a szociálpolitikai munkát a falvakra is ki akarták terjeszteni18- ,  és 
szorgalmazták, hogy a csehszlovák földbirtokreformból lényegében kizárt magyarok -  
részben a maradékbirtokok fölhasználásával, részben a politikai okokból földhöz jutta- 
tottak (főként a cseh és szlovák telepesek) visszatelepítésével -  kapjanak földet, leg
alább a korábbi magyarországi földbirtokreform mértékéig. Elképzelhetetlennek tar
tották, hogy az itthoni választójogi törvény alapján bárkit is megfosszanak addig gya
korolt jogától; ideológusaik a Köztársaságból éppen az általános választójogot tartották 
az egyik átmentendő hagyománynak. Más publikációk mellett Darvas Jánosnak az ön- 
kormányzatok megszervezésével kapcsolatos cikkéből (mely kétségkívül pártálláspon
tot tükrözött) is egyértelműen kiderül, hogy a „felvidéki szellemet” a párt ideológusai 
és közírói azonosnak képzelték az ottaniak által elvárt politikai célok megvalósításával, 
a teendők kidolgozását és a végrehajtást pedig pártjuk, az Egyesült Magyar Párt hatás
körébe utalták volna, mert az „már kisebbségi sorban totális nemzetképviseleti szerve
zetté épült ki”, tehát „azonos a felvidéki néppel és a felvidéki egész közvéleménnyel”. 
A „felvidéki szellem” eleme a szlovákok és a „kárpátoroszok” politikai pártjainak elis
merése, ezért „az egész magyar Felvidék lelkesedéssel üdvözli a magyar kormányzat 
elhatározását, hogy a szlovákok és kárpátoroszok nemzeti alapon álló politikai pártjait 
minden alkotmányos jogukban csorbítatlanul meghagyja".'1' Ma nehéz pontosan elkü
löníteni a felföldi vezető értelmiség elveit, szándékait, illetve a párt álláspontját, de 
valószínű, hogy ekkor még mindkettőre igaz, miszerint két nagy veszedelmet láttak a 
magyarországi társadalmi mentalitásnak a Felföldön való, lehetséges elterjedésében: a 
pártosodás és az osztályellentétek megjelenését.
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2 .

Most, kissé előrelépve az időben, azt nézzük meg egyetlen, fontos szövegkörnyezet
be épülő írás alapján, hogy két év múlva mi maradt meg ebből a „felvidéki szellemből” 
-  egyik reprezentánsának megítélése szerint. Ezzel talán el is árultuk már, hogy az 
eszmekor vagy ideológia sokat -  néhány reflektálója szerint mindent -  elveszített ere
deti értelméből 1938-1939 fordulóján, illetve 1939 folyamán. Számos olyan szöveg 
jelent meg a korszakban, amely az itt idézettel sok párhuzamosságot mutat, de a távlat, 
a kontextus és az ismétlődő helyzet Vass László cikkét a legfontosabbak egyikévé avat
ja. 1940 végén, már a második bécsi döntés utáni tapasztalatok birtokában, a Nyugat 
ankétot indított Egységes magyarság címmel; vitathatatlan, hogy az egység itt a vissza
tért magyarok lehetséges különfejlődése nyomán vált központi témává; a vonatkozó 
folyóiratszámokban néhány magyarországi író és tudós mellett főképp a frissen vissza
csatlakozott erdélyiek nyilatkoztak meg korábbi kisebbségi világnézetüknek az 
összmagyar szemlélethez való viszonyáról, illetve annak változásairól.

A folyóirat az ankét szövegét három folytatásban közölte. Az „anya”-országiak kö
zül sorrendben Illyés Gyula, Joó Tibor, Keresztury Dezső, Schöpflin Aladár, Tolnai 
Gábor, majd utolsó hozzászólóként Babits adta közre a kérdéssel kapcsolatos gondola
tait; az erdélyieket Asztalos István, Tabéry Géza, Wass Albert, Reményik Sándor, Kovács 
László, Molter Károly, Szemlér Ferenc, Szentimrei Jenő, Tompa László képviselte. A 
volt szlovákiaiak közül egyetlen ember szólt hozzá a kérdéshez: Vass László.211 A cím -  
Egységes magyarság -  alapján alighanem jogtalanul következtethetnénk arra, hogy a 
folyóirat a korábban elszakított magyarok sajátosságainak az itthoni hatékonyabb kép
viselete ellen akart föllépni. Hiba volna azt feltételezni, hogy Schöpflin vagy Babits 
például a felföldiek 1938 végén szorgalmazott népi és szociális elkötelezettsége ellen 
kovácsolt volna szellemi frontot. 1940-ben már régen ismert volt, hogy a „felvidéki 
szellem”-nek, mint politikai irányzatnak befellegzett. Az erdélyi hozzászólók némelyi
kének szövegéből viszont az is kiderült, hogy van, aki a korábbi kisebbségi ideológiá
kat -  esetükben értelemszerűen a transzszilvanizmust -  már rögtön a visszatérés után 
idejétmúltnak, anakronisztikusnak tekinti. Vass nem azonosul maradéktalanul ezzel az 
állásponttal, szerinte a „hazatérő magyaroknak” (még mindig) „mondanivalójuk van az 
anyaországhoz”; a baj az volna, ha elhallgatnák odakint szerzett tapasztalataikat. Hang
juk ugyan „kissé vádoló és dorgáló, kissé tanító és leckéztető”, de ebben a reformkor 
külföldjáróira emlékeztetnek (Vass elismeri, hogy a „hasonlat [...] nem egészen pon
tos”, hiszen a reformkoriak önként és ismeretszerzés céljából indultak el, szemben a 
kisebbségiekkel, akiket „a vak sors” szórt szét); az ő képviseletükben megidézett Szé
chenyi „egyik kezében ostorral, másikban okos nyugati receptekkel lépte át hazatérő
ben a nyugati kaput”. Vass megjegyzi itt, hogy a magyarországiak az ankét idején még 
mindig a kisebbségiektől várják „a megújulás titkát”, bár valószínű, hogy azok, bár 
„keserű és bölcs tanácsokat” tudnának adni, nem birtokolnak semmilyen csodaszert. A 
visszatértek első megfigyelése az volt, hogy a magyarországiak nem ismerik őket. Kéz
ről kézre adták őket, „mint valami csodalényeket, akik még tudnak magyarul beszélni”; 
voltaképpen azt sem tudták róluk, hogy honnan jöttek. „Az itthoniak tudatában úgy élt 
az elszakított Felvidék, mint a hegyek és fenyőerdők koszorúzta táj, omló várromokkal 
és pisztrángos patakokkal. Hányszor rajtakaptam itthoni írótársaimat, amint a hazatért 
felvidékieket ünnepelve egyszerre csak a késmárki, lőcsei gótika meg az eperjesi rene
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szánsz remekeiről kezdtek áradozni s a podolini kísértet kedves árnyéka borongta be 
ünnepi ódáikat. Arról egészen megfeledkeztek, hogy az igazi Felvidék ott kezdődik, ahol 
a belvedere-i döntés értelmében búcsút kellett vennünk a zoboraljai, a pozsonyi és sárosi 
magyaroktól, a Tátra szlovák és cipszer népétől. Innen már csak egy lépés volt a roman
tikusan elképzelt »felvidéki szellem«-ig. ”

Itt óhatatlanul szükséges egy közbevetés. Schöpflin Aladár idézett cikkében21 utal a 
felföldi történelmi kultúrhagyományra, de kimondottan úgy, mint a visszatérteket a 
trianoni Magyarország polgáraival és a kisebbségben maradt erdélyiekkel, illetve a 
többi nemzetrésszel összefogó közös szellemi alapra. Vass nem ezt vitatja, hanem a 
tudatlanságból eredő mítoszokat. Szerinte ugyanis, amint a továbbiakban olvashatjuk, 
magát a „felvidéki szellem”-et sem a visszatérők találták ki, hanem a visszafogadok. A 
kisebbségi lét idején ugyanis a jobb- és a baloldal egyaránt elutasította az „osztatlan 
magyar szellem” megbontására tett, s gyaníthatóan az új közhatalomtól eredeztetett 
kísérleteket: „mindig vallottuk, hogy a magyar nemzetnek, mint szellemi egységnek kell 
megjelennie mindenütt, ahol magyarok élnek. Kisebbségi nemzetrészek tehát nem te
remthetnek, és nem élhetnek teljesen önálló és öncélú nemzeti műveltséget. A »felvidéki 
szellem« különös fogalma az itthoni húszéves csodavárásból született." S nemcsak itt
hon várták őket sokan úgy, mint a messiást, a kisebbségi korszak egy szakaszában ők 
maguk is — noha később „ismételten” hangoztatták, hogy „nincs »felvidéki szellem«, 
csak felvidéki tapasztalatok vannak” -  e „kúldetéses hit”-ben égtek: talán nem is tudták 
volna átvészelni a két évtizedes periódust, ha nem bíznak eljövendő, az egész Duna- 
medcncérc kiterjedő szerepükben. Egyszóval a mcssianista hit a cselekvés esélytelensé
gének a pótszere volt. „Később aztán a gyengébbek, akik húsz éven át a kisebbségi 
ügynek is parveniii, kiválasztott élősdijei voltak, konjunktúrát szimatolva a népszerű
ségben, valóban elhitték, hogy létezik ilyesmi, s egyéni pecsenyéjüket már a »felvidéki 
szellem« görögtüzén kezdték sütögetni. ” Azokra a félreértésekre emlékszik vissza Vass, 
amely az ő visszafogadásukat kísérte, s attól tart, hogy e csalódásokon az erdélyiek is 
átesnek majd, ha nem figyelmezteti őket. A magyarországi Erdély-kép ugyanis -  „amely
ben élőbb a hagyomány, mint a valóság” -  szintén ismerethiányon alapul: előbb a 
dualista kor illúziókban ringó szemlélete takarta el Erdélyt, utóbb a „fájdalom” és 
„pátosz”, amelyet elvesztése okozott: „Két évtizeden át jóformán a repatriáltak, a va
gonlakók szemével nézte a társadalom Erdély vergődését." A  magyarországi csopor
tokban hasonló igény támadt az észak-erdélyi visszatértekkel szemben, mint amellyel 
1938-ban a szlovenszkóiakat fogadták; s bár az „erdélyi szellem”-nek „mélyebb törté
nelmi alapja van", mint a „felvidéki”-nek, „a fogalom ismét elég tág ahhoz, hogy a 
hazai pártok megtöltsék a maguk portékájával". A kisebbségi korszak építőmunkájának 
nyomai, a közösség szerveződése feltűnő módon rokonítják a Csehszlovákiából és a 
Romániából visszaérkezett társadalomtöredékeket; nemzetszemlélelúkben is több a ro
konság, mint a különbség. Nem igaz hát, mondja Vass, a régi tipizálás, mely szerint a 
felvidékiek szemlélete inkább szociális és jövőbe néző, az erdélyieké pedig történeti és 
múltba forduló. Egy kolozsvári lapra utal aztán, amely szintén óva int a sztereotípiák
tól, s ,,megmondja őszintén, hogy az. erdélyiek szeretnék megkímélni a közös országépítő 
munkát hasonló félreértésektől”, anélkül, hogy letagadnák sajátszerűségeiket. Egyéb
ként ott sem, ahogy a Felvidéken sem tette lehetővé a helyzet az osztálykülönbségek 
elmélyülését. Az összetömörülés itt is a kisebbségi sors következménye, ugyanannak 
eredménye „az új magyar életforma bölcs felismerése”. „Náluk a szociális, népi ma
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gyár szemlélet nem mai keletű és nem a totalitás politikai jelszava [kiemelés — F. T. 
G.], hanem természetes kisebbségi élmény. Az önvédelem legerősebb fegyverneme. Sú
lyos örökség, idehaza is kötelez. ”

Flozzászólása utolsó bekezdéseiben személyes élményéről vall Vass László, arról, 
hogy nem sokkal korábban egy gömöri faluba verte be a vihar; koromsötét volt, csak a 
kultúrház ablaka világított. Falusi emberek ültek körül egy térképet, s az anyaországból 
jött tanító magyarázatait hallgatták a tervezett alföldi csatornáról. „Pár éve ebben a 
maguk építette kültúrházban még puszta létükért harcoltak [...], az iskolájukért, a szö
vetkezetükért. [...] Most, íme, az egész érdekli őket, s részt kérnek az egész ország 
feladataiból.” Azaz a közös „lelki, erkölcsi” jegyek nem tűntek el a kisebbségi lét 
évtizedei alatt. „A hazatérőkben sok a bölcs tanulság. Gyakorlatuk van a társadalmi 
munkában s tapasztalatuk a közép-európai feladatok terén. Mindez biztos váltó, amit 
alkalmas időben beválthatnak az egész magyarság javára. ”

3.

Korábbi földolgozások nemegyszer azt sugallták, hogy az Egyesült Magyar Párt a 
földbirtokosok és arisztokraták érdekeit szolgáló szerveződés lett volna.22 Az 1939 ele
jén megválasztott országos pártvezetőség összetétele azonban közvetlenül cáfolja ezt.23 
Forrásunk számos megválasztott vezetőségi tag foglalkozását nem jelöli meg ugyan, de 
az így is bizonyos, hogy a vezetőségben ott volt szinte mindegyik társadalmi réteg 
képviselője. Példának okáért a Komárom vármegyéből választott tagok neve mellett 
munkás, kereskedő, református lelkész, gazda, plébános, ügyvéd, ügyvédjelölt, polgár- 
mester, esperes, közjegyző következnek a foglalkozás, hivatás meghatározásaként; leg
több a gazda. Kassa törvényhatósági jogú város részéről prelátus plébánost, építészmér
nököt, munkást, ügyvédet, vendéglőst, kereskedőt, iparost, mérnököt, városi főszám
vevőt, írót, nagykereskedőt választottak a pártvezetőségbe, továbbá a város akkori pol
gármesterét, Tost Lászlót. (Aki hamarosan távozott -  valószínűleg távoznia kellett -  
posztjáról, mert nem értett egyet a kormánynak a szélsőjobb felé fordulásával.) Az 
élvonalba többen bekerültek a volt sarlósok, illetve az ifjúsági egységmozgalmak kép
viselői közül is: Bolya Lajos, Berecz Kálmán, Dobossy Imre szintén ott van a listán. A 
földbirtokos Jaross Andor viszont vitán fölül a reformirányzathoz tartozott, akárcsak a 
pártvezetőség más közszereplő tagjai. A reformnak, amely ekkor közmegítélés szerint 
is csak jobbról jöhetett -  alulról csak így kaphatott támogatást, s a baloldal elleni közös 
attakok miatt a „fontiek” is csak egy jobbról érkező nyomás elől hátrálhattak meg (a 
kormánytól balra álló liberálisoknak nem volt tömegtámogatottságuk, mint ahogy ek
kor már a szociáldemokratáknak sem) persze Imrédy Béla miniszterelnök volt az 
irányítója-levezénylője. Ennek lett a következménye a demokratikus, illetve az alkot
mányos erők és a „felvidéki szellem” képviselőinek jó része közötti hasadás. Meglehet, 
hogy a párt irányítói, illetve közülük azok, akik konkrét esetekben döntési szerephez 
jutottak, szívesebben kedveztek maguknak -  például a földjuttatások során — mint a 
„köz”-nek, ahogy erre Tilkovszky említett könyvéből következtethetünk. Ebből azon
ban aligha vonhatunk le bármifajta következtetést ideológiai meggyőződésükre vagy 
gazdaságpolitikai ideáikra. A párt ekkori „betájolásához” nem is a vezetőiket kell elő
ször megnéznünk, hanem a programot.

Az utóbbi időben ismét sűrűn találkozhatunk az arra vonatkozó utalással, hogy Imrédy
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radikális fordulatát az ókonzervatívoknak, konzervatív liberálisoknak a reformokkal 
szembeni összezáródása váltotta ki, s hogy talán ez a „falanx” lendítette volna őt Hitler 
felé. Ezzel szemben a régi liberalizmus klasszikus orgánuma, a Pesti Hírlap világosan 
összefoglalta a „régi világ” Imrédyvel szemben támasztott kifogásainak fő pontjait. 
Gratz Gusztáv a (felföldi, gölnicbányai születésű) volt külügyminiszter, a liberális, 
Rassay-párti (Polgári Szabadság Párt) országgyűlési képviselő egyik, éppen a második 
„zsidójavaslat” bejelentése utáni napokban megjelent cikkében24 például határozottan 
állítja, hogy Imrédyt a közvélemény többsége támogatta reformtörekvéseiben; a re
formkövetelések viszont, szemben azzal, amit az azokat kísérő propaganda szajkóz, 
nem újak, már negyven évvel ezelőtt is ezek adták az ellenzék programjának fő pontjait; 
csakhogy ez az ellenzék akkor baloldali volt, amint az is, amelyik az őszirózsás forra
dalom idején hatalomra jutott. Viszont az akkori ellenzék is a szabadelvűséget tette 
felelőssé a közállapotokért, ahogy annyi idő után az Imrédy-féle kormányzat is. A 
földbirtok-megosztásnak, a hitbizományok eltörlésének követelése, részben az egyházi 
javak szekularizációja, a kapitalizmus „túlnövései” és a „bankokrácia elleni küzdelem” 
akkoriban baloldali terminológiában jelent meg, most pedig „[az úgynevezett jobbolda
li jelszavak divatja jár]”. „[A politikusok nagy része új igazságra vélt rábukkanni]”, 
amikor e programpontokra rátalált, és sokan azt hiszik, hogy a szociális problémákkal 
szemben közömbös „szabadelvű rendszer”-ből nem is sarjadhatott volna ki a közálla
potok megváltoztatására irányuló szándék, „csak az új, keresztény és nemzeti elneve
zéssel elterjedt világnézet”-ből. Gratz egyik megjegyzése mintha a „felvidékiek” felé 
(is) vágna: „Akik csak az utolsó években kapcsolódtak be a magyar politikába, azok úgy 
látják a dolgokat, mintha ők valamilyen új szükségleteket fedeztek volna fel, amelyekről 
a magyar politikai világ régebben nem vett tudomást, sőt amelyeket talán nem is akart 
meglátni. ” Nos, ez a beállítás, liberalizmuskritikájával együtt, részben megalapozat
lan, mert hiszen azok, akik negyven éve a reformokat követelték, „száz percentig” 
liberálisok voltak. A konzervativizmus elleni, indokolatlanul heves támadás a politikai 
élet egyik fontos alkotóelemének öncélú megsemmisítéséhez vezethet, holott minde
nütt szükség van a konzervatív és a haladó erőkre egyaránt, s főképpen ezek egyensú
lyára; a konzervatívok védik a jogrendet és a jogegyenlőséget; őket nem elsöpörni kell, 
hanem fogékonnyá tenni a szociális követelmények iránt. Ennek éppen az ellenkezője 
történik: „ Akkor [tehát négy évtizede -  F. T. G.J a törekvés a parlamentnek oly termé
szetű átalakítása volt, amely ez.t az. intézményt hajlamossá tehette volna a reformok 
keresztülvitelére, ma a törekvés [tudniillik a kormányé és támogatóié -  F. T. G.] oda
irányul, hogy a reformokat nehezítő konzervatív erőkkel teli parlament félretolásával 
valósuljon meg mindaz, ami az ország szociális haladása érdekében kívánatosnak lát
szik. ”

1938—1939-ben a liberálisok, a konzervatívok egy része és a szociáldemokraták 
azonos síkra látszanak kerülni a kormány szociális tervei kapcsán; a legfőbb közös pont 
az alkotmány védelme. Szerintük ugyanis a magyar alkotmányos elvekből logikusan 
következik a folyamatos jogkiterjesztés. Imrédy viszont a parlamentben totalitárius 
fordulatot készít elő, ráadásul a második zsidótörvénnyel tovább rombolja a már egyéb
ként is sérült jogegyenlőség alkotmányos elvét.

E tevékenységében a miniszterelnök fő szövetségeseként tekintett a felvidékiek párt
jára, főként Jaross Andorra, a párt elnökére. A pártot, úgy tűnik, a későbbi Imrédy- 
mozgalom mintájára (melynek Jaross az egyik „alvezére” lesz) igyekeznek átalakítani
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„rohamcsapattá”, s az elnök már a második zsidótörvény beterjesztése előtt — néhány fő 
kivételével -  kitagadja közösségéből a felvidéki zsidókat, sőt az egész „magyar népkö- 
zösség”-ből a zsidó állampolgárokat.25 A zsidók szerepének, sőt jogainak korlátozása 
bekerült az Egyesült Magyar Párt egy hónappal későbbi programjába is — egyébként 
számos szociális követelés mellett.26 A dokumentum, amelynek lényegesebb politikai 
következményei Imrédy bukása s az Egyesült Magyar Pártnak a kormánypártba való 
későbbi beolvadása miatt nem lettek, híven szemlélteti, hogyan szintetizálódtak ekkori
ban szocialista, sőt államszocialista, alkotmányos, korporációs és nacionalista prog
rampontok és elképzelések egyetlen párt programjában — amely ráadásul elütött a kor
szak legtöbb politikai csoportosulásától, nem lévén világnézeti párt. Az ellenzék úgy 
tudta, hogy a programot, mielőtt a pártkongresszus elé került volna, Imrédy ellenőriz
te.

Források hiányában nem tudhatjuk, mennyiben fejezte ki ez a program a párttag
ságnak, illetve a párt fontosabb közszereplőinek, vagy általában a revízió korábbi híve
inek álláspontját. Az is kétséges, hogy Jaross egyöntetű népszerűségnek örvendett vol
na saját pártján belül. A később, 1944-ben Mauthausenbe hurcolt Andorka Rudolf tá
bornok egyik naplóbejegyzésében említi, hogy az Egyesült Magyar Párt munkácsi kép
viselője 1939 januárjában a Szlovákiában maradt Esterházy Jánost méltatta Jaross elle
nében,27 s ez -  a személyi kérdésen túl -  politikai állásfoglalást is jelenthetett. Ester
házy kapcsolatban állt ugyanis a kormány konzervatív és liberális ellenzékének néhány 
tagjával, politikailag velük azonosult, s néhány hónappal később az alkotmányosság 
védelmében nyilatkozott Bethlen István mellett, illetve Jaross és köre ellen.2í< Porubszky 
Géza képviselőnek a második zsidótörvény bejelentése idején különvéleménye volt a 
zsidók megítélésében,29 Földesi Gyula, a korábban, az első Csehszlovák Köztársaság
ban a ruszin Kurtyák-párthoz tartozó, ekkor éppen behívott felvidéki, 1939 tavaszától, 
Kárpátalja visszaszerzése után ismét ruszin -  „kárpátorosz” -  képviselő meg egyenesen 
a legtörténelmibb liberális napilapban írta le ugyanakkor, 1938 karácsonyán: „Szólnom 
kell itt a zsidókérdésről is. Ez a kérdés fájdalmas. Meg kell mondanom, hogy az ottani 
zsidóság éppen úgy küzdött a Felvidék visszacsatolásáért, mint mi mindnyájan, és azért 
helytelen, amit egyes politikusok csinálnak akkor, amikor Felvidékünk még nincs felsza
badítva [tudniillik Ruszinszkó, Kárpátalja -  F. T. G.] és idegen uralom alatt sínylő
dik.”™ A példákat lehetne folytatni.31 Abban, hogy Jaross átmenetileg nagy támogatást 
kapott pártjától, nyilván szerepe volt annak, hogy sokan — tévesen -  Imrédy politikai 
képességének (és talán német kapcsolatainak) tulajdonították a revízió első sikerét,32 
annak, hogy nem hittek azoknak, akik Hitler valódi szándékaira hívták föl a figyelmü
ket, valamint a náciknál és a kommunistáknál is sarkalatossá váló azon torz elv beszü- 
remkedésének, mely szerint „a szociális igazságtétel fontosabb, mint a törvény előtti 
egyenlőség”. Van köztük, aki mindent a német szövetségre tenne föl; a korábban libe
rális Szent-Ivány József, a volt Magyar Nemzeti Párt egykori elnöke is ilyen értelmű 
nyilatkozatot tesz.33 Gyaníthatóan többen is voltak, akik úgy gondolták, hogy a zsidók 
„leválasztását” a nyilasokkal való versenyfutásban és az átalakuló közép-európai kö
zegben úgysem lehet megakadályozni, ezért inkább (ebben is) csatlakozni kell a „kor
áramlathoz”, helyi szinten megpróbálva korlátozni a következményeket. Tény, hogy 
miután Imrédyt 1938. november 23-án a parlament leszavazta, s ő kénytelen volt föl
ajánlani lemondását, a még mindig a visszatérés mámorában élő s az elkövetkezendő 
veszedelmeket nem érzékelő felvidékiek -  a képviselők behívásának jogi folyamata
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egyébként ekkor még nem zajlott le -  mellé álltak. Zsitvay szerint a két igazi vezér, 
Szüllő és a Szlovákiából Budapestre utazó Esterházy hiába győzködte őket, hogy állja
nak át.

Egyik, már hivatkozott írásomban34 a párt fő vonalával szemben álló, de szintén 
felvidéki (eredetű) politizálásnak, illetve közéletiségnek három, további kutatások tár
gyát képező változatát különítettem el. A legkevésbé ismert az 1938-ban (a visszatérés 
előtt) az Egyesült Magyar Pártot támogató, vagy ahhoz csatlakozó felföldi szociálde
mokratáké; e csoportból Borovszky Géza ekkori tevékenységét lenne különösen fontos 
föltárni. Az említett Surányi Lajos ez időben szintén aktív volt, a tagság helyzetértéke
léséről pedig a Népszavában közölt olvasói levelek tudósítanak. Úgy tűnik, hogy a 
nemzeti követeléseket ők is mind elfogadták, a „faji”-akat azonban természetesen nem; 
s talán meglepőnek tetszik, de az Egyesült Magyar Párt két ágából most az alkotmányo
sabb megoldásokat pártoló keresztényszocialistákkal találnak közös pontokat, szemben 
a volt liberálisokkal, akik Jaross alatt radikalizálódtak. A másik „különutas társaság” 
azoké a „felvidéki írók és kultúrmunkások”-é, akik 1939 virágvasárnapján, április I- 
jén és 2-án a budapesti Pilvax kávéházban gyűltek össze, s olyan határozatot fogadtak 
el, amelynek pontjaiban a totalitarizmus felé hajló Imrédyvel való együttműködés, és 
általában az országos politikába való illetéktelen és hatástalan beavatkozási kísérletek 
helyett a helyi problémák képviseletét szorgalmazzák.35 Az egyes pontok csak a legér
vényesebbnek tűnő, legégetőbb konkrét szociális-kulturális teendőket, a regionális szem
pontok érvényesítésének szükségességét (a Budapestről kiinduló lehetséges centraliz
mussal, illetve az „ejtőernyősökkel” szemben), illetve a szlovák nemzeti kisebbség vé
delmének akaratát fogalmazzák meg. A dokumentum előkészítői között (Narancsik 
Imre, Berecz Kálmán, Vájlok Sándor, Bolya Lajos és Pfeiffer Miklós) ott vannak ko
rábbi jobboldaliak és korábbi baloldaliak is, olyan személyiségek, akik a közösségépí
tésben talán fontosabb szerepet töltöttek be, mint maga a pártvezetés. A találkozón 
jelen volt, s a határozattal valószínűleg egyetértett a párt lapja, a Felvidéki Magyar 
Hírlap több munkatársa (Szvatkó, Borsody, Darvas), noha a határozat többek között az 
orgánum irányváltását is szükségesnek tartotta. A szöveg nyilvánvalóan a felföldi igazi 
részérdekek (köztük a szociálisak) hiteles képviseletére szólította föl a pártot.

A harmadik csoportot azok a felföldi konzervatívok, konzervatív liberálisok alkot
ják, akiknek nevében voltaképpen csak Szüllő Géza, az Országos Keresztény szocialista 
Párt volt elnöke jelenik meg; ő azonban csak a „jéghegy csúcsa”. A három közül ez az 
egyetlen, amelynek hangja eljut a nagypolitikáig. Szüllő, aki látta, hogy Imrédy azért 
akarja garantálni a visszatért terület corpus separatum jellegét, mert ez az Egyesült 
Magyar Párt révén számos szavazatot hozhat neki, már 1938 december közepén föllé
pett a „topografikus alapon” szervezett párt fönnmaradása ellen,36 továbbá a Pesti Nap
ló karácsonyi számában, amelyből Gratz és Földesi cikkét is idéztük, szembeállítja a 
nemzeti öntudatot a faji elvvel,37 a felsőházban az alkotmányt és az egyenjogúságon 
alapuló Szent István-i birodalomeszményt, illetve az alkotmányt védi, a maga idejében 
a zsidótörvények ellen nyilatkozik,313 sőt, még jóval a harmadiknak a törvénybe iktatása 
után is bírálja őket. „Én egy pillanatig sem képzelem, hogy a magyarságnak nem lenne 
asszimiláló képessége. Nem hiszem azt, hogy félni kellene s nem engedni, hogy aki 
magyar akar lenni, az magyar lehessen. Tagadni az. asszimilációt egyenlő lenne azzal az 
állásponttal, hogy mi gyengék vagyunk, pedig erősek vagyunk. ”39 E csoport tagjai, akik 
általában név nélkül szólalnak meg a klasszikus liberális lapokban vagy például a Ma
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gyár Nemzetben,41' elismerik ugyan a felvidéki szellem létét, de annak képviseletét nem 
a szerintük a náci vezérelvből merítő Jarossnak, hanem önmaguknak, s főleg Szüllőnek 
tulajdonítják. Az így értelmezett felvidéki szellemnek ugyanis az egységen és a szociá
lis igazságosságon kívül fontos eleme a történeti elv, a kereszténység -  nem a politikai, 
hanem a karitászon alapuló - ,  továbbá a magyar alkotmányosság tisztelete és védelme.

E ponton e másik „felvidéki szellenT’-felfogás, úgy tűnik, kiegészül azokkal az 
elemekkel, amelyet a szépirodalomban s az irodalmi publicisztikában Márai Sándor a 
történelmi és toleráns, az északi tájba ágyazott szabadelvű urbanitásból, polgári életfor
mából emel át a meghatározó felföldi jellegzetességek közé. Benne van ebben a tájban 
-  természetesen Márai írásaiban és Szüllőék felfogásában is -  a nemesi-polgári-honorá- 
cior kultúrhagyomány, a Nyugat iránt való nyitottság s a függetlenségi hagyaték; ebben 
az értelmezésben a két háború közötti nemzeti ellenállás a török- és Habsburg-ellenes 
szabadságküzdelmek egyenes folytatása volt, más eszközökkel. Ez az eszmekor a törté
nelmi nemzetből fakadt, a hozzá való tartozás tehát nem a származás függvénye, mert 
ott van benne a magyar hazafivá lett felföldi szász polgár hagyománya is.41 Márai írásai 
és a hasonló indíttatású szövegek nélkül valószínűleg a terminus alakulástörténete sem 
értelmezhető. Nála ugyanis a „felvidéki szellem” egyik szinonimája a „felvidéki lélek”, 
amely arra figyelmeztet, hogy a jelenség -  egzaktság hiányában -  csak politikai szem
pontok figyelembevételével nem határozható meg. E szövegek támpontokat adhatnak 
ahhoz is, vajon miért nevezte a többség „Felvidék”-nek a visszatért területeket. A bécsi 
döntés előtt e tárgykörben megjelent írásokban gyakran -  így az utóbb hivatkozott 
Márai-szövegben is -  együtt szerepeltek a visszavágyott területek különböző részei, 
városai. Márai is együtt emlegeti Komáromot, Sáros megyét, Ipolyságot, Kassát, Po
zsonyt, Lőcsét, Eperjest, egységes képpé oldva azt, amit Szlovenszkó magyar vonatko
zásban jelentett.

4.

A „felvidéki szellem” két elágazását (s részben konfigurációit) szemlélteti két fon
tos — egy, a határváltozások korszakán átmentett, s egy újonnan létesített — folyóirat 
útja. Az értelmiség 1939-es, Pilvax-beli találkozóján a legfőbb követelések közé tarto
zott a regionális folyóiratok fönntartása, továbbéltetése; a résztvevők fontosnak tartot
ták az új szemle létrehozását is. Sejthetően nagy erőfeszítéssel, és bizonyosan távolabbi 
szellemi körök bevonásával készítették elő Kassán a felföldi régió központi folyóiratá
nak -  s egyben a helyi erők által szorgalmazott Felvidéki Intézet alapjának -  szánt Új 
Magyar Museumot. A folyóirat, melynek Sziklay László lett a főszerkesztője, Sziklay 
Ferenc pedig az állandó szerzője, szándékoltan, vállaltan a regionális értékekre össz
pontosított, tulajdonosaként is a város patinás művelődési szerveződését nevezték meg 
(A Kazinczy Társaság tudományos, irodalmi és művészeti szemléje).

Dr. Buczkó Emil, a Társaság elnöke az első, 1942-ben megjelent füzet előszavában 
arról ír, hogy a fővárosra, illetve egy világvárosra természetesen szükség van, de -  
merthogy e nagyvárosokban nagy a valószínűsége az elnemzetietlenedésnek — a nagy 
kulturális múltú nyugat-európai városok, Firenze, Velence, München, Hamburg min
tájára létre kell hozni a regionális központokat is. Kassa a folyóirat körül szerveződő 
szellemi erők számára a tájkultúra és a tájgazdasági élet központját jelentette a Po
zsonytól Máramarosszigetig terjedő hosszú sávon, s abba a régióba, amelynek a köz
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pontjaként gondolták el, nemcsak a volt csehszlovákiai magyar területek, hanem a tri
anoni állam északi pereme is beletartozott. Magát a folyóiratot, amint azt az első szám
ban megjelölték, tizenhat (tételesen fölsorolt) vidéki város „irodalmi, tudományos és 
művészeti egyesület”-e „együttműködésével” jelentették meg (évente két kötetben [négy 
füzetbenj), s e városok között a korábbi szlovenszkóiakon és ruszinszkóiakon kívül ott 
volt Miskolc, Salgótarján, Eger, Sárospatak, Sátoraljaújhely, sőt a korábban Romániá
hoz tartozott Máramarossziget is. A szerzők egy része is ezekből a városokból küldte el 
kéziratait, a többséget azonban a szépirodalmi és tudományos élet korábban is Kassán 
élt képviselői, illetve a város hivatalaiba, kulturális és oktatási intézményeibe áramló 
„csonkaországiak” adták. Ez utóbbiak mellett szám szerint gyaníthatóan kisebbségben 
voltak mind a régi szlovenszkóiak — például Darkó István, Mécs László - , mind az 
„autochton” pályakezdők -  például a prózaíró Mezőssy Mária; legalábbis a legtöbb név 
nem a két háború közötti szlovákiai magyar kultúrából ismerős.

Az Új Magyar Museum az egykori „felvidéki szellem” összetevőiből főként a de
centralizáció elvét, a regionalizmust, illetve a helyi értékek és emlékek gyűjtésének, 
feldolgozásának szükségességét látszott megőrizni; ez nyilvánvaló a helyi vonatkozású 
történeti, néprajzi, nyelvészeti, irodalmi publikációinak, adatközléseinek viszonylag 
nagy számából, bár a folyóiratban olvasható tanulmány a természettudományi kutatá
sok vidéki feladatairól is, illetve van közigazgatási, továbbá olvasásszociológiai tárgyú 
közleménye is. Nyilván a régi szemléletből eredt a szlovák szellemi eredmények meg
ismertetésének szándéka is, bár ez a folyóiratban inkább deklarációszerű utalásokban 
jeleni meg. Az egyébként is gyérebb szépirodalmi közlemények között többször is 
föltűnt egy-egy szlovákból fordított vers, az egyik számban egy Milo Urban-novella, 
de ez természetesen nem fedte át a szlovákok megismerésének fennen hangoztatott -  s 
a főszerkesztő, Sziklay László más, a volt trianoni területen megjelenő folyóiratokban 
közölt írásaiból is kitetsző -  szándékát. (Azt, hogy ez a szándék őszinte volt, bizonyítja, 
hogy a folyóirat mellett útnak indított, s mindössze három kötetig eljutott könyvsoro
zatnak az egyik darabját a szlovák prózának szentelték; a Mai szlovák novellák című 
kötet anyagát Sziklay Ferenc, Sziklay László és Oláh József fordították magyarra.) A 
folyóirat a fiatal magyar tudósok, Sziklay László és Kovács Endre szlovák irodalomról 
megjelent munkáit is recenzálta. E szempontból természetesen szerencsés dolog, hogy 
a főszerkesztő éppen az iljabb Sziklay lett; ám a közeledési szándék a folyóirat szlovák 
nyelvű mellékletét nézegetve egyoldalúnak tűnik föl -  e melléklet ugyanis majdnem 
kizárólag a „törzslap” (a szerkesztőség által fontosabbnak ítélt) magyar anyagait tartal
mazta szlovák fordításban. A nemzeti kisebbségek iránti nyitottság viszont nem járt 
együtt a kultúrából akkor már kirekesztett zsidók iránti szolidaritással, sőt, az ő szám
lájukra tett fölösleges megjegyzésekkel a két Sziklay egy-egy írásában is találkozunk. 
Tanácstalanságba főképp Szentkirályi Zsigmondnak az első évfolyam első füzetében 
megjelent tanulmányát42 olvasva esünk; ő a cigányokat élősdieknek, a velük foglalkozó 
tudományt „parazitológiának” nevezi. Minthogy „a szociális gondolaton felépülő mo
dern állam nem tűrhet sem heréket, sem pedig parazitákat” -  bár „sajnos” még a tanul
mány írása idején is vannak, akik a beolvadást szorgalmazzák - , a kóbor cigányok 
internálása, a letelepedettek „megrendszabályozása” volnának a szerző által üdvözlen
dő módszerek. Ez az írás azonban inkább szabályerősítő kivétel. Információgazdagsága 
miatt emeljük ki a hatodik, 1943-ban megjelent füzet anyagát: ez a visszatérés óta eltelt 
öt év kassai eseményeit foglalja össze vezető tanulmányaiban.43
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A másik utat: a regionálisból az országos érdekűvé válásét járta be a Prohászka 
Körök Új Élet című folyóirata. Ez az orgánum 1938 végén szünetelt, majd 1939 elejé
től kezdődően ismét napvilágot látott, 1940-ben viszont két évre beszüntette tevékeny
ségét. 1942-1944 között aztán -  neve nem változott, szerkesztői is az 1939-es gárda 
köréből voltak -  a Prohászka Ottokárról elnevezett ifjúkatolikus szerveződések összes
ségének, a Prohászka Mozgalom orgánumaként jelent meg. A lapon mindkét szakaszá
ban érződött még Pfeiffer Miklós hatása, különösen a szociális érzékenységben, illetve 
a népi programban; 1942-től viszont, úgy tűnik, a fiatal és ideológiailag „intranzigen- 
sebb” szerkesztők, Sinkó Ferenc és András Károly egyfajta „jezsuitább” szellemet ér
vényesítettek benne, szemben a kassai kanonok türelmesebb, liberálisabb szemléleté
vel.44

A folyóirat -  erősödő népi elkötelezettsége mellett -  mind a népi írói mozgalom
mal, mind a polgári középosztállyal, mind a baloldalisággal szemben igyekezett meg
határozni önmagát (anélkül, hogy kétségbe vonta volna az övétől eltérő ideológiák 
létjogát), és programszerűen megnyilatkozott a társadalmi kérdésekben. Szerkesztői és 
szerzői szociális átalakulást követeltek. A keleti kurucos, népibb vétetésű és a nyugati, 
urbánusabb, polgáriasultabb magyarországi hagyománnyal kapcsolatos vitában a nép 
egysége s ugyanakkor a Nyugat-Európából eredő örökség megőrzése mellett foglaltak 
állást. A Tisza-féle liberális korszak hagyatékát hasznavehetetlennek minősítették, szi
gorú kritikával, sőt sértő szavakkal illették, az individualizmussal s magával a liberaliz
mussal szemben kollektivista alapon képzelték el az osztályelnyomást megszüntető tár
sadalmat. Alapeszméiket Aquinói Szent Tamástól eredeztették; ez legalább részben 
szintén Pfeiffer hatásának tulajdonítható -  akinek ezekből az évekből fönnmaradt A 
szociális igazságosság Aquinói Szent Tamásnál című, egyik előadásszövegét tartalma
zó sokszorosított füzete is —, a humanizmusnak pedig azt a változatát fogadta be a 
folyóirat, amely a francia neokatolicizmus közvetítésével jutott el hozzá. Ez tette lehe
tővé például Krammer Jenő jelenlétét is az Új Életben.

Az imperialista sovinizmust a folyóirat elutasította, ehelyett a magyarországi nem
zetiségekre igyekezett irányítani a figyelmet, azok alaposabb megismerésére biztatott; 
Szlovákiában maradt szerzői közül Esterházy Lujzától is ilyen intenciójú írások érkez
tek. 1944-ben még a 19. századi Duna-konföderációs tervek fölelevenítésére is sor 
került a folyóiratban. Itt jelent meg először a Pfeifferrel készített, már említett interjú 
a „neobarokk” társadalom visszásságairól. A közlemények a világháborút csak a bolse- 
vizmus ellen vívott harcként értékelték, s bár -  mint látható lesz -  a nácizmust nyíltan 
a neokatolicizmussal, illetve a kereszténységgel ellentétes eszmekörként ítélték meg, a 
német- és náciellenes polgári ellenzék megnyilatkozásaiban nemegyszer (népi alapon) 
a pozícióját veszített polgár siránkozását látták, sőt, még az ellenség megsemmisítésé
nek szükségességéről is értekezett az egyik, a lap szűk gárdájához tartozó szerző. A 
polgári írók (főleg a fővárosiak) mellett támadták például Márai Sándort is, sőt, a 
Kassai polgárokban is találtak kivetnivalót -  főképpen Szent Erzsébet profanizálását. 
Ez egyébként nem valamely egységes katolikus álláspontból fakadhatott. A szintén 
kassai születésű Salkaházi (Schalkház) Sára szociális testvér, akit utóbb a nyilasok a 
Dunába lőttek, azonosuló, az ekkoriban gyakran bírált idegen eredetű (sőt kimondottan 
a felföldi, illetve kassai) polgároknak az ország érdekében tett erőfeszítéseit magasztaló 
cikket írt ugyanis Márainak e drámájáról.45 E cikkben az író és méltatója közös élmé
nyei kaptak tehát hangot. Kassai születésű volt, tehát ugyanebben az értékrendben nőtt
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fel egyébként a Salkaházival együtt meggyilkolt Bcrnovits Vilma hitoktató és a Szoci
ális Testvérek Társaságának (melybe mindketten tartoztak) vezetője, Slachta Margit is, 
akit egy ízben az Új Élet szintén megbírált, mert állítólag nem értelmezte helyesen a 
katolikus karitászt (tudniillik szót emelt a zsidók érdekében).46 A zsidóságot egyébként 
már korán, 1939-ben is szigorú bírálattal illette a folyóirat egyik szerkesztője, Sinkó 
Ferenc, de az egyoldalú vita ez esetben teológiai síkon folyt, vagy innen indult ki, a 
cikkíró ugyanis a fajvédőkkel sem vállalt közösséget: a faji küzdelem „két pogányság 
harca: a zsidó és az árja vagy urál-altáji pogányságé”.47

A folyóirat, amely a szociáldemokráciával is szemben állt, többször írt a munkás
kérdésről is. Az első időszakban Janics Kálmán szociológiai ismeretek birtokában mu
tatta ki. hogy a szociális változások hiánya, illetve késleltetése a magyar falvak kiürü
lésével, a szórványok elvesztésével is jár. (A munkalehetőségek hiánya az embereket a 
városokba kényszeríti, s most már -  szemben a visszatérés előtti állapotokkal -  el is 
veszítik kapcsolatukat a faluval.) A fiatal orvos az ipartelepítést, az „ejtőernyősök” 
visszaszorítását követelte írásaiban, s arra hívta föl a figyelmet, hogy ezek hiányában 
egy „új felvidékiség” kialakulásával lehet számolni.41*

1944-ben az Új Élet köré szerveződött ideológiai csoport világképében már nem 
jelentek meg a regionális különállás érvei. Irányelveiket a német megszállást megelőző 
utolsó hónapban, februárban, szabatosan határozta meg Sinkó Ferenc vezető anyagként 
közreadott írása.49 E cikk szerint a folyóirat nem fogadja el a katolicizmusnak a csak az 
elvont teológiai tézisek hangoztatásában kimerülő formáját; a katolicizmus „ugyanak
kor, amidőn örökkévaló és egyetemes szempontokat követ, nagyon is hétköznapi, na
gyon is gyakorlati és nagyon is követeli a megvalósulást a részletekben '. Az általa 
képviselt igazság és több, az övétől eltérő ideológiákban szereplő részérdek átfedi egy
mást, de ettől még nem kell csatlakoznia valamelyik irányzathoz, illetve oldalhoz; „a 
katolicizmus minden táborban ott lehet, de egészen egyikben sem", mert nem engedhet 
az egyetemesség elvéből; ráadásul a sátán mindig a féligazságok álarcában jelenik meg. 
Sinkó cikke szerint a futólag csoportosított bal- és jobboldali ideológiák mindegyike 
antropocentrikus, metafizikaellenes és anyagelvű; a kereszténységre, Istenre hivatkozó 
tradicionalizmus is az. Mégis a baloldal veszélyesebb a katolicizmus szempontjából, 
mert ideológiája megalapozottabb, nagyobb hagyományra támaszkodik, antik és rene
szánsz előzményekre épül. Jól fölépített közgazdasági rendszerét a jobboldal is használ
ja; főleg a nemzetiszocializmus és a fasizmus is ebből él. Nacionalizmus és internacio
nalizmus között a lélek elleni támadásban nincs igazi különbség; a katolicizmussal egy
aránt szemben áll mindkettő, ahogy az imperializmus és osztályharc, „faji gőg” és 
„szociális gyűlölet” is. A jobboldalnak azonban tradicionalizmusa okán nagyobb az 
érintkezési felülete az egyházzal. Leszámítva a német típusú totalitarizmust: „a jobbol
dali frakciók közül egyedül a nemzetiszocializmus nyílt ellensége az Egyháznak."

Az egész gondolatmenet láthatóan a katolicizmus háború utáni feladatai felől 
szemléli a jobb- és baloldallal kapcsolatos problematikát. Az Új Élet következő, az évi 
harmadik száma talán meg sem jelent még, amikor Magyarországra bevonultak a né
met csapatok.
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5.

Közben az idő múltával, az imrédysta promenádot követően, majd a világháború 
kitörése, később Magyarország háborúba való bekapcsolódása után, úgy tűnik, a „felvi
déki szellemet” nem, vagy legalábbis jóval ritkábban emlegetik már. Egységes, látvá
nyos megnyilvánulásokra nemigen kerül sor; az írók, értelmiségiek az „anyaországi”, 
szemléletileg rokon csoportosulásokhoz kapcsolódnak, elvegyülnek, egyénileg nyilat
koznak meg. Az ideológusok közül Szvatkó, Borsody a kormánysajtónál helyezkedik 
el; 1942-től a Kállay-kormánynak próbálnak segíteni a háború minél kisebb ember
veszteséggel való lezárásában, illetve a pozícióváltoztatásban. Közvetetten ezt teszi Vájlok 
Sándor is. Jócsik a népi tábor egyik szárnyához kapcsolódik, Pfeiffer az egyházon s az 
egyházi mozgalmakon belül tevékenykedik, és így tovább. Simándy Pál két évvel a 
visszatérés után egy emlékkönyvszerű kiadványban már azt is kénytelen leírni, hogy 
nem csak a felvidéki szellem tűnt el, hanem általában a szellem, s elérkezett a tömeg
ember és a vezérek kora.50 De a korábban emlegetett eszmény néhány eleme azért 
megjelenik a továbbiakban is kiadványokban s főleg folyóirat-közleményekben, me
lyek módszeres földolgozása még várat magára.

Több helyütt, így ennek az írásnak a jegyzeteiben szereplő dolgozataimban is utal
tam már néhány kiemelkedő füzetre, könyvre, tanulmányra, amely e korszak értelme
zéséhez támpontokat adhat. Itt is főképpen ezekből utalok néhányra, annak hangsúlyo
zásával, hogy az egységes, pontosabban a megközelítőleg teljes kép nem pusztán az 
említettek, hanem mozaikként talán másfél-kéttucatnyi író, közíró és tudós írásaiból 
volna kirakható. A két háború közötti kisebbségi lét könyv formájában megjelent föl
dolgozásai közül ma is Jócsik Lajos munkáit tartom a leghasználhatóbbaknak.51 A szlo
vákokról főképp Vájlok Sándor és Sziklay László kisebb, folyóiratokban közölt tanul
mányaiban találhatunk érdemlegeset, illetve az első -  a világháború után a szerző által 
továbbfejlesztett -  összefoglalás Borsody István nevéhez kapcsolható.52 A Szlovákiá
ban maradt magyarok ügyeit, főként kulturális teljesítményeiket is Vájlok, Vass Lász
ló, Krammer Jenő tartották napirenden. Valószínű, hogy a háború utáni pozíció keresé
se céljából született meg Borsody és Vájlok egy-egy cseh vonatkozású könyve.53 Mind
ketten üdvözölték Milan Hod*a közép-európai föderatív agrárdemokráciájának tervét,54 
s szembeállították azt Benesnek a háború utáni újjárendezésre kidolgozott, a cseh-len- 
gyel hegemóniára épülő programjával. A kisebbségpolitika legbölcsebb, -építőbb, - 
toleránsabb gondolatmenete Pfeiffer egyik előadásában kap formát;55 ennek távlatai 
között (különösen a német-szovjet szövetség idején) ott lehetett az a megfontolás is, 
hogy nem szabad eljátszani egy, a nagyhatalmak viszonylagos ellensúlyozására létre
hívható közép-európai föderáció esélyét. Borsody említett, a szlovák-magyar viszony
ról szóló könyvében ez majdnem szó szerint ott áll.

E tanulmányok szerzői közül természetesen egyik sem jutott el az országos szintű 
ideológiák alakítói közé; volt viszont köztük, aki a „visszatérteknek” az általános kép
letből való óvatos kiválását regisztrálhatta három-négy évvel a bécsi döntés után. Jócsik 
Hazatérés -  Tájékozódás című könyve51’ szerint 1938 ősze után a felföldiek jelentékeny 
része a legvonzóbb mintát a fővárosi magatartásban találta meg; a kisnépi, kisebbségi 
tudat -  melynek megóvása érdekében Krammer Jenő emelt szót a Magyar Szemlében57 
-  egy időre eltűnt, megsemmisült; ez a nemzet egységében való feloldódás látszatát 
adta. A Jócsik könyvébe foglalt írások kelte idején viszont már újra kezdték számba
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venni a közös, az „anya”-országitól elütő jegyeket; föltűnt ez abban is, hogy sokan 
távolságtartással nézték az itthoni ideológiai esoportokat. Ez éppen az utóbbi két szerző 
esetében nem jelentette viszont a legmagasabb kulturális fórumoktól való elszigetelő
dést: a felföldiek közül Jócsik és Borsody lett a munkatársa a Nyugat folytatásaként 
1941 őszétől megjelenő Magyar Csillagnak.

Természetesen tudunk példát a részleges vagy teljes ideológiaváltásra is. Kováes 
Endre 1938 végén (közleményeiből is kitetszően) a Jaross-csoport híve -  a pártlappá 
váló Érsekújvár és Vidéke főszerkesztője -  volt, a „népi” program egyik változatát 
követte. 1943-ban viszont tanulmányban méltányolta Márai polgáreszményét. írása5* 
20. századi franeia írókkal és Thomas Mann-nal vállalt szemléleti rokonságot mutat föl 
a Márai-életműből, amelynek gyökereit -  mint később mások is — az ősök hagyatéká
ban, a kassai patrícius otthon emlékképcibcn keresi, amelyek az író gondolkodását és 
ízlését „misztikus kötelék”-ként tartják fogva. A polgári szellem hagyománya Kovács 
szerint nem homályosítja el Márai tudatát, így válik képessé a polgári család széthullá
sának ábrázolására is. A tanulmány sorra halad az író addigi fő művein, az Egy polgár 
vallomásain, a Kassai őrjáraton, a Féltékenyeken, s a történelmi hagyományokat szin
tetizáló A kassai polgárokon, leszűrve, hogy az író stíluseszménye polgárképéből ered, 
k u 1 túr fi I ózó fi ai passzusai a század humanista filozófusaival: Jaspcrs-szel, Ortegával, 
Madariagával, Huizingával rokonítják őt. A Kassai őrjáratot az, e gondolkodók és Márai 
által közösnek elismert eszmék nevében „egy építő polgári kultúra megteremtéséért” 
küldött hadüzenetként értelmezi a tanulmányíró.

Ha volt sajátszerű, elkülöníthető „felvidéki szellem” e korban, akkor annak utolsó 
látványos megnyilatkozásai közé kell sorolnunk Jócsik Lajosnak az 1943-as szárszói 
konferencián elmondott beszédét,59 annak ellenére, hogy ő ott nem egy korábbi szelle
mi vagy regionális csoportot képviselt, hanem saját magát. (Korábban, az évtizedfor
dulón egyébként Móricz Zsigmond mellett dolgozott, a Kelet Népe szerkesztőjeként.) 
Ez az előadás összefügg ekkori legfontosabb és legterjedelmesebb munkájával, a kö
zép-európai közgazdaságról írott nagy monográfiájával. Szárszón főleg a népi csopor
tok különböző árnyalatai voltak jelen, továbbá azok a szocialisták, akik képesek voltak 
együttműködni a népiekkel, de kétségtelenül alacsony volt azoknak a száma, akik a 
munkásság problémáit részletesen ismerték volna. Jócsik fontosnak tartotta, hogy a 
közgazdaság általános problémáira irányítsa a jelenlévők figyelmét, azaz kiterjessze a 
jóformán csak a mezőgazdasági kérdésekre irányuló ottani szemléletet. Szerinte a ma
gyarság egésze szempontjából elengedhetetlen a társadalom másik felét alkotó ipari 
munkássággal és a városiakkal való foglalkozás. Előadásának kiindulópontja az volt, 
hogy a magyarság, földrajzi elhelyezkedésének következtében, folytonosan védekezni 
kényszerült a középső Duna-medencét hatalma alá kényszeríteni próbáló északnyugati 
és délkeleti erőközpontok ellenében, amelyek a török idők végéig egyensúlyban tartot
ták egymást. Az ottomán birodalom visszaszorulása révén, a Habsburgok hatalmának 
megszilárdításával viszont elérkezett a módszeres kizsákmányolás kora. A Habsburg 
Birodalom gátolta a magyar iparfejlesztést, illetve visszafejlesztette a magyar ipari kez
deményeket, és ezen a helyzeten a dualizmus sem változtatott; dacára a vámterület 
egységes voltának, itthon jóval drágább volt a barnaszén, mint az örökös tartományok
ban, ezért logikusabb volt. ha valaki Ausztriában alapított üzemet. Az első világháború 
utáni békeszerződések széttördelték ugyan a területet, de a gazdasági egység nem szűnt 
meg: „az utódállamok és Magyarország politikai ellenfelekként éltek egymás mellett,
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ugyanakkor közgazdasági létük elképzelhetetlen volt egymás nélkül”. Ez azt is jelentet
te, hogy a nyilvánvaló politikai ellentétek nem voltak erősebbek, illetve hatékonyab
bak, mint a gazdasági egymásrautaltság. 1933 után a franciákkal szövetséges utódál
lamok gazdasági kapcsolatai (is) Németországgal voltak erősebbek, azt szolgálták és 
„belőle éltek”. A nácik hatalomra jutása után Németországban új hitelpolitikát vezettek 
be, a belső pénzforgalmat megszüntették; ez a módszer a külkereskedelemben nem volt 
alkalmazható; ez késztette Németországot keleti befolyásának növelésére. Itt a magya
rázata a náci ideológia környező országokra való ráerőltetésének. Amikor a Birodalom 
„felélte nyersanyagtartalékait”, „Németország gazdasági rendjének belső feszítő  erejé
től és megfelelő ideológiától hajtva, a legkisebb ellenállás irányában megrepedt, s 
elöntötte Európa ama részét, amelyet a németek ma megszállva tartanak”. Jócsik azt, 
ami ezzel a fordulattal kezdődött, egyszerűen gyarmatosításnak nevezte előadásában, és 
statisztikai adatokkal is szemléltette, hogy ezt követően az egész terület a német köz
gazdaságot szolgálta. Jócsik e helyzettel szemben a Duna-medence gazdasági egységé
nek visszaállítását tekintette célnak. Kétségtelenül nem abban a formában, ahogyan 
néhány évvel később a szovjet gyarmatosítók megvalósították.

6 .

1944 tavaszától a felvidéki városok közül Kassán és Érsekújvárban is működött 
Gestapo-kirendeltség.60 A megszállást követően elsősorban a szociáldemokrata és szak- 
szervezeti vezetőket internálták, bár a legfontosabb politikai foglyok, a mauthauseni 
koncentrációs táborba deportált prominensek között ott találjuk az egykori kisebbségi 
ideológusok egyikét, Szvatkó Pált is; egy ideig ott volt Mauthausenben a két, fentebb 
idézett, felföldi származású liberális politikus: Gratz Gusztáv és gróf Apponyi György 
is. Azt, hogy a „felvidéki szellem” és a német megszállókkal, a nyilasokkal való szem
befordulás, illetve az üldözöttekkel való szolidaritásvállalás között van-e közvetlen össze
függés, forrásokkal egyelőre nem tudom igazolni. Tény viszont, hogy azok közül, akik 
ezen eszmekörbe tartozó elemek egy részét -  a népi programot, a szociális változáso
kat, a nemzeti függetlenséget, a más etnikumúak iránti türelmet -  fontosnak tartották, 
illetve akiket a korábbi kisebbségi munkában való részvételük miatt külső szemlélők e 
csoportba soroltak, viszonylag sokan váltak a Gestapo vagy a nyilas kormányzat üldö
zöttjeivé. Sejthetően egy időben ide tartozott az említett baloldaliak -  szociáldemokra
ták, szakszervezetiek-egy része is, ugyanis az 1938-as visszatérés előtt velük is nőtt az 
Egyesült Magyar Párt támogatottsága (sőt, még volt kommunisták is részt vettek az 
egyesülésben). Erről a Népszavának a visszatérés utáni közleményei tudósítanak, de 
akkoriban egyébként is közismert tény volt; 1938 őszén a Csehszlovák Szociáldemok
rata Munkáspárt magyar osztálya megszűnt, vezetői pedig fölhívásban fordultak a ta
gokhoz (közgyűlést az akkori gyűléstilalom miatt nem tarthattak), hogy csatlakozzanak 
a Magyar Nemzeti Tanácshoz és lépjenek be a Magyar Nemzeti Pártba/'1 (Az, hogy a 
párt miként sáfárkodott ezzel a bizalommal, más kérdés, és a még ezután vizsgálandók 
tartományába tartozik.)

Az úgynevezett „keresztény középosztályba” tartozó felvidéki magyarok közül a 
németek és/vagy a nyilasok többeket elhurcoltak, illetve le akartak tartóztatni; a meg
szállók ellenségei között reprezentáltatta magát az Egyesült Magyar Párt korábbi elnö
ki tanácsa és országos pártvezetősége is. Az ide vonatkozó kutatások a kezdeti fázisban
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tartanak, ráadásul a felhasználható dokumentumok száma eleve csekély; az így is bizo
nyos, hogy az 1939-es elnökségből62 letartóztatták Király József csicsói esperesplébá
nost, országgyűlési képviselőt, akinek a deportálásból még itthon, út közben sikerült 
megszöknie.63 Elfogatóparancsot adtak ki az érsekújvári képviselők: dr. Holota János 
és dr. Turchányi Imre,64 illetve a munkácsi R. Vozáry Aladár,65 az országos pártvezető
ség Komárom vármegyei tagjai közül pedig Bolya Lajos66 ellen. Nagy Nándor főispánt 
le is tartóztatták: a deportálóvonatból Győrben leszállították és visszafordították a ko
máromi erődbe.67 Nyitra-Pozsony egyesített vármegyék pártvezetőségi tagjai közül 
Dobossy Imre a letartóztatandók azon listáján szerepelt, amelyen Holota és Turchányi 
nyitja meg a sort, Berecz Kálmán másodfőjegyző pedig azon, amelyik az Ez volt a 
Sarló című kiadvány 363. oldalán található. Bereczet le is tartóztatták, ő a 
deportálóvagonból szökött meg három társával együtt. Lapka Béla vármegyei főügyész 
viszont, aki szintén e vármegye pártvezetőségi tagja volt 1939-ben, meghalt a dachaui 
koncentrációs táborban.68 Kassa volt polgármesterét, Tost Lászlót, az országgyűlés tag
ját, aki a város részéről volt a pártvezetőség választott tagja, a nyilasok gyilkolták meg. 
(Az ő sorsa valószínűleg az ismertebbek közé tartozik, Gömöry János is leírja sokszor 
hivatkozott emlékiratában.)M A Kassai járásból választott vezetőségi tagot, Schell Péter 
bárót egy nyolc, majd tíz fős magyar csoport tagjaként (melyben ott volt Kállay Miklós 
volt miniszterelnök és ifjabb Horthy Miklós is), lágerről lágerre hurcolták a németek a 
Harmadik Birodalom legfontosabb foglyai között, mert belügyminiszteri szerepet vál
lalt a háborúból való kiugrást előkészítő, Lakatos Géza vezérezredes vezette magyar 
kormányban.70 Azon a listán, amelyet Turchányi és Holota neve nyit meg, ott szerepel 
még a letartóztatandók között a húszas-harmincas évek ifjúsági mozgalmainak, illetve 
az ekkori elitnek több tagja: Dobossy Imre testvére, Dobossy László, a későbbi iroda
lomtörténész, a pedagógus Krammer Jenő, Jócsik Lajos és Kovács Endre, Horváth 
Ferenc, Drien Károly, Balázs András, illetve a zsidó származása miatt (is) üldözött, 
egyébként lényegében a korábbi Egyesült Magyar Párt köreihez tartozó ügyvéd, dr. 
Winter Móric. Az ő mentesítését korábban, a zsidók deportálása idején maga Jaross 
garantálta;71 1944 őszén ez persze már nem számított. (Az e listán szereplők közül 
egyébként senkit sem tudtak elfogni, az egyik kortárs szerint azért, mert a városi rend
őrkapitány előre értesítette őket a letartóztatás tervezett időpontjáról.) Winter Móric 
fiát, Winter Lászlót viszont elhurcolták. Túlélte Dachaut, s utóbb listát készített azok
ról az ismerőseiről, akikkel együtt deportálták, följegyezve azt is, hogy ki halt meg 
bizonyosan a dachaui lágerban. A listán, amelyet Szita Szabolcs történész mindkét 
hivatkozott könyvében közreadott, Komáromban, Kassán, Párkányban, Érsekújvárban, 
Dunaszerdahelyen lefogott polgárok, közigazgatási tisztviselők, értelmiségiek szere
pelnek, köztük Alapy Gyula nyugalmazott komáromi polgármester. Szita egy másik 
lista fotókópiáját is közli, ezen újabb, a komáromi Csillag erődbe internált emberek 
neve áll; a Felföldről elhurcoltak között itt is többek között bankigazgatóval, városi 
aljegyzővel, lelkésszel, tanárral, rendőrkapitánnyal találkozunk; köztük olyan névre is 
rábukkanunk, amelynek viselőjéről más forrásból tudjuk, hogy megjárta a koncentráci
ós tábort.

Az említett listákon, névsorokban szereplők közül Lapka Bélán kívül bizonyosan 
meghalt a lágerban Alapy Gyula, a nyugalmazott komáromi polgármester (aki a cseh 
megszállás után a Duna túlsó oldalára költözött ugyan, de mindvégig ezer szállal kötő
dött Révkomáromhoz, ezért választották az egyesülő város élére 1939-ben), dr. Pataky
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Kálmán párkányi ügyvéd és a szintén onnan elhurcolt dr. Thury Géza közjegyző, to
vábbá Szegő Miklós nyugalmazott dunaszerdahelyi csendőralhadnagy, dr. Thoronszky 
Emil nyugalmazott kassai táblabíró, dr. Bereczky Miklós orvos és Szurovy Gyula ny. 
főszolgabíró, akik ugyancsak kassaiak voltak. Többjükről is sejthetjük még, hogy nem 
térhettek haza a deportálásból; biztos adatok azért sem lehetnek róluk, mert a háború 
befejeztével, amint az köztudott, a Csehszlovákiához visszakerült városokban magyar 
sajtó, amely a veszteségeket számba vette volna, nem működhetett.

Az eddig előkerült gyér adatok összesítésekor azt látjuk, hogy bányászt, gyári alkal
mazottat, csizmadiát, kovácsot, falusi asszonyt is elhurcoltak; e körben a felföldi ma
gyar társadalomtöredék szinte minden ága képviseltette magát. Korabeli írásos doku
mentumok híján névsoruk csak a helytörténészek, még élő kortanúk segítségével lenne 
kiegészíthető. Mint ahogy annak földerítése is, hogy az említettekre milyen mértékben 
hatott a „felvidéki szellem”. Hogy nem volt tőlük minden vonásában idegen, az így is 
valószínű; a letartóztatások pontos oka többnyire ismeretlen ugyan, de több személyről 
is tudjuk, hogy azért (is) kerültek fogságba, mert 1944 nyarán és őszén, 1944-1945 
telén nem tudták szó nélkül tűrni az embertelenség megnyilatkozásait.72
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17 (sp) [Szvatkó Pál]: Mecenzéf. Felvidéki Magyar Hírlap, 1938. december 14. [L] o.; (gi.): A szlovákiai 
németek és magyarok viszonya. Felvidéki Magyar Hírlap, 1938. december 28. 7. o.; Neményi Vilmos: 
A Cipszerföld igazi arculata. Háromszázezer magyar, német, szlovák és kárpátorosz cipszer várja a 
fölszabadulást. Felvidéki Magyar Hírlap, 1938. november 27. 6. o.

ls Nem a párt ide vonatkozó teljesítményéről, de az Imrédy-kormány (amelyben Jaross felvidéki minisz
terként vett részt) e területen érvényesülő szociális munkájáról kerek képet ad Hámori Péter tanulmá
nyának a Felföldre vonatkozó része. Lásd Hámori Péter: A magyar kormány szociálpolitikája a vissza
csatolt Felvidéken és Észak-Erdélyben. In Integrációs stratégiák a magyar kisebbségek történetében. 
Somorja, 2005. június 9-10. Szerkesztette: Bárdi Nándor -  Simon Attila. Somorja, 2006, Fórum 
Kisebbségkutató Intézet /Disputationes Samarienses 1.1, [ 167] 179. o.

19 Darvas János: A felvidéki önkormányzat. Felvidéki Magyar Hírlap, 1938. december 18. [ 1 ]—2. o.
211 Alább szemlézendő cikke: Egységes magyarság. [Vass László hozzászólása.] Nyugat, 1940. 527-530. 

o.
21 Schöpflin Aladár: Felvidék. Nyugat, 1938. II. köt. [381 [-383. o.
22 E prekoncepciót próbálta alátámasztani a korszakról és a témáról szóló legjobban dokumentált köny

vek egyikének több passzusa is. Lásd Tilkovszky Lóránt: Revízió és nemzetiségpolitika Magyarorszá
gon (1938-1941). Budapest, 1967, Akadémiai Kiadó.

23 Az Egyesült Magyar Párt elnöki tanácsának és országos pártvezetőségének névsora. Felvidéki Magyar 
Hírlap, 1939. január 21. 5. o.

24 Gratz Gusztáv: A reformtörekvések. Pesti Napló, 1938. december 25. II. o.
25 Jaross Andor: „A szegény embert olyan életszínvonalra kell emelni, hogy érezze, milyen becsület 

magyarnak lenni.” Leírhatatlan lelkesedéssel fogadta Érsekújvár népe a Felvidék miniszterének beszá
molóját. Az Egyesült Magyar Párt programja jobboldali, keresztény, szociális, nacionalista és magyar 
program. Felvidéki Magyar Hírlap, 1938. december 20. 5. o. (Jaross itt nem szerző; neve a beszámoló 
címében szerepel; a cikk nagy részét az ő beszédéből vett citátum alkotja.)

2f Az Egyesült Magyar Párt (Egyesült Keresztényszocialista és Magyar Nemzeti Párt) programja. Felvidé
ki Magyar Hírlap, 1939. január 22. 9-10. o.

27 „Délben ebéden Vozáry képviselőnél. Határozottan józan politikai felfogású. Jarossrót nagyon rosszul 
[értsd: elítélően -  F. T. G.[ beszél, de Esterházy szerinte kitűnő." A madridi követségtől Mauthausenig. 
Andorka Rudolf naplója. Összeállította, a bevezetőt és a jegyzeteket írta: Lőrincz Zsuzsa. Budapest, 
1978, Kossuth, 88-89. o. (1939. január 13-i naplóbejegyzés.)

28 Eredetileg a 8 Órai Újságban jelent meg, de onnan több lap is átvette; én az Esti Kurírban találkoztam 
vele először: Esterházy János -  Bethlenről. Esti Kurír, 1939. május 16. 16. o.

29 Porubszky Géza nyilatkozik: ,. Politikánk alapirányát a nemzet mindenekfelett álló fogalma szabja 
meg, amely kizár minden osztály-, felekezeti és faji megkülönböztetést. " „Akár katolikus, akár reformá
tus, akár zsidó, egyaránt tagja a nemzeti közösségnek, ha a nemzeti követelmények kritériumainak 
megfelelt. ” ,, Tiltakoznom kell az olyan népi, keresztény és szociális megújhodás ellen, amely csak a
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zsidó üldözésében éli ki magát és a zsidók ócsárlását teszi politikájának tengelyévé." Beszélgetés dr. 
Porubszky Géza országgyűlési képviselővel, kéméndi plébánossal. Érsekújvár és Vidéke, 1938. 51. sz. 
5. o. Bővebben idéztem: Filep Tamás Gusztáv: Felföldi társadalomkutatók az 1938 utáni magyarorszá
gi viszonyokról. In Nemzet a társadalomban. Szerkesztette: Fedinec Csilla. Budapest, 2004. Teleld 
László Alapítvány, 125. o. [A Teleki László Intézet 2003. szeptemberi, Nemzet a társadalomban című 
konferenciáján elhangzott előadások.]

30 Földesi Gyula: Őszinte szavak a szeretet ünnepén. Pesti Napló, 1938. december 25. 13. o.
31 Lásd még ehhez (is): Filep Tamás Gusztáv: Felföldi közírók a magyarországi állapotokról 1938 után. 

In Integrációs stratégiák a magyar kisebbségek történetében... [ 139]—153. o.
32 Erre céloz Zsitvay Tibor, aki sikertelenül igyekezett átállítani a felvidéki képviselőket ahhoz a csoport

hoz, melynek tagjai szembefordultak a miniszterelnökkel és kiléptek a kormánypártból. Lásd Magyar- 
ország 1921-1941. Zsitvay Tibor emlékiratai. Szerkesztette, a bevezető tanulmányt, a jegyzeteket és a 
személyes adattárt írta: Sipos Péter. Budapest, 1999, Palatinus-Ráday Gyűjtemény /Korok és doku
mentumok/, 408., 411., 446. o. Ezzel szemben a kormányon és a katonai eliten belül is voltak komoly, 
a németek eljövendő esélyeit is másképp értékelő ellenvélemények. „Estefelé átmentem Kányához 
[Kánya Kálmán külügyminiszterhez -  F. T. G.] megköszönni a fényképet. Sokáig elbeszélgettünk. Azt 
mondja, hogy Imrédy teljesen a németek karjaiba akarja magát vetni, s ő ezt nem tudja követni. Megint 
hangsúlyozta, hogy Imrédy minden [nyilván pénzügyi-gazdasági vonalon érvényesülő — F. T. G.] 
kitűnősége mellett is politikai analfabéta. Darányi, aki külügyminiszter akar lenni, szamár -  Bethlen 
volt az. egyetlen államférfi, Gömbös sem volt az. Megegyeztünk Kányával abban, hogy a kialakuló 
világkoalíció meg fogja fojtani Németországot, s ebből a halálos ölelésből nekünk ki kell menekül
nünk." A madridi követségtől Mauthausenig... i. m. 69-70. o. (1938. november 28-i naplóbejegyzés.)

33 A felvidéki ember Európa-szemléletéről beszélt Szvatkó Pál a Külügyi Társaság vacsoráján. Előkelő 
közönség gyűlt össze aGellért szállóban az előadás meghallgatására. -  Szent-Ivány József és Turchányi 
Imre felszólalása. Felvidéki Magyar Hírlap, 1938. december 10. 9. o.

34 Filep: Felföldi közírók a magyarországi állapotokról 1938 után... i. m.
35 A határozat (némileg rövidített) szövegét lásd A Felvidék szellemi gárdája a népi gondolat jegyében 

akar dolgozni. A virágvasárnapi összejövetel határozatai -  Kulturális életünk legfőbb szervezete a 
SzMKE -  A felvidéki szellem gyakorlati követelményei. Érsekújvár és Vidéke, 1939. 20. sz. [L] o.

3<’ „Ezer évig együtt élt a szlovák a magyarral a közös érdekek alapján” -  mondta Szüllő Géza Pozsony
ban. Magyar Nemzet, 1938. december 13. 7. o. A cikkben ismertetett Szüllő-interjú a pozsonyi Új 
Hírekben jelent meg.

37 „Aki teljes szívvel és lélekkel magyar akar lenni, az magyar -  és aki ezt a tételt megtagadja, az 
megtagadja Árpád és Szent István gondolatát.” Beszélgetés Szüllő Gézával a felvidéki zsidóságról és az 
időszerű magyar kérdésekről. Pesti Napló, 1938. december 25. 9. o.

311 A legszemléletesebben: Az országgyűlés felsőházának 49. ülése, 1941. évi július hó 18-án pénteken, 
gróf Széchenyi Bertalan, báró Perényi Zsigmond és báró Radvánszky Albert elnöklete alatt. In Az 
1939. évi június hó 10-ére hirdetett országgyűlés felsőházának naplója. II. köt. Hiteles kiadás. Buda
pest, 1942, 287-288. o.

3<* Ernyei György: „Soha meg nem sérteni senkit, aki gyengébb, és meg nem hunyászkodni az előtt, aki 
hatalmasabb.” Születésnapi beszélgetés a 70 éves Szüllő Gézával. Független Magyarország, 1943. 5. 
sz. 3. o.

4,1 Lásd például: Mi a felvidéki szellem? Magyar Nemzet, 1939. január 20. [ 1 ]—2. o.
41 Lásd ehhez a hivatkozott Márai-könyv (Márai: Ajándék a végzettől... i. m.) több darabját; koncentrál

tan uo. Az. örök Felvidék, 87-91. o.
42 Szentkirályi Zsigmond: A cigánykérdés. Új Magyar Museum, 1942. I. köt. I. fűz. 1942. 99-108. o.
43 Új Magyar Museum, III. köt. II. (VI.) sz. 1943. Sziklay László: Kassa szellemi élete az elmúlt öt év alatt, 

165-183. o.; Mihalik Sándor: Öt év műemlékvédelme és múzeumi munkája (1938-1943), 189-210. 
o.; Ruttkay György: Öt év Kassa közigazgatásából, 211-226. o.; Sziklay Ferenc: Kassa művészeti élete, 
227-238. o.; Stolpa Károly: Kassa kereskedelme és ipara, 239-242. o.; Rőthler István: A felszabadult 
Kassa közegészségügye, 243-254. o.

44 Lásd róla Rákos Péter szép emlékezését: Ecsetvonások Pfeiffer Miklós kanonok úr portréjához. Prágai 
Tükör, 2002. 1. sz. 21—[28.] o. Rákos fotómásolatban közli Pfeiffer egyik levelét, amely azt foglalja 
össze, hogyan próbált segíteni a kanonok az 1944-ben gettóba zárt kassaiaknak.

45 Salkaházi Sára: Kassai gondolatok a „Kassai polgárok” után. Felvidéki Újság, 1943. február 12. 3. o. 
Salkaházi köszönetét mondott cikkében Márainak a darabért, amelyet városuk „jogot és szabadságot 
védő” polgárai emlékműveként méltatott. Kár, írta, hogy Márai színdarabját nem mutatták be Kassán. 
„Hadd hallotta volna minden kassai polgár János mesternek a kassai tanácsban elmondott beszédét, 
amely a munkának, a polgár, az iparos, a kétkezi munkás munkájának magyar írótól eddig még nem 
hallott fenséges, szívet dobogtató dicsérete!"

46 Slachta Margit világháború alatti embermentési kísérleteihez lásd például Schmidt Mária: Slachta
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Margit mentőakciója a szlovák zsidóság érdekében 1942-43. In uő: Diktatúrák ördögszekerén. Buda
pest, 1998, Magvető, 178-187. o.

47 Sinkó Ferenc: A zsidókérdés alapjai. Új Élet, 1939. 2. sz. 85. o.
44 Janics Kálmán: Új felvidékiség. Uj Élet, 1939. 5-6. sz. 289. o.
47 Sinkó Ferenc: Baloldal, jobboldal, katolicizmus. Új Élet, 1944. 2. sz. 33-36. o.
511 Simándy Pál: A felvidéki szellem. In Felvidéki mártírok és hősök aranykönyve. Felvidéki irodalmi 

emlékkönyv. Budapest, [1940], MEFHOSZ, 74-78. o.
51 Jócsik Lajos: Iskola a magyarságra. Egy nemzedék élete húszéves kisebbségben. Nyugat, [Budapest, 

1939]. Uő: Idegen igában. Húsz év cseh uralom alatt. [Budapest, 1940.]
52 Borsody István: A magyar-szlovák kérdés alapvonalai. Budapest, 1939, a szerző kiadása.
51 Borsody István: Fenes. [Budapest, 1943J, Athenaeum; Vájlok Sándor: A csehszlovák emigráció (1938- 

I94l).[ 1943], [Különlenyomat az Új Eletbő\.\
54 Vájlok utóbb említett könyvében, Borsody pedig a következő cikkében: Közép-európai agrárdemok

rácia. Hod*a Milán könyve. Magyar Csillag, 1943. II. köt. [484]—487. o.
55 Pfeiffer Miklós: A katolikus Egyház és a hazai nemzetiségek. Elhangzott a debreceni nemzetiségi 

előadássorozaton 1942. augusztus 12-én. Láthatár [Budapest, 1942].
5Í' Jócsik Lajos: Hazatérés -  Tájékozódás. Pécs, [ 1942).
57 Krammer Jenő: A kisebbségi ember lelki világa. Magyar Szemle, XLI. köt. 1941. 57-64. o.
,!i Kovács Endre: Mátrai Sándor. Pécs, 1943. (Különlenyomat a Sorsunk III. évfolyamának 3. számából.)
í '' Jócsik Lajos: A Közép-Duna-medcnce közgazdasága. In Szárszó. Az 1943. évi balalonszárszói Magyar 

Élet-tábor előadás- és megbeszéléssorozata. Budapest, 1943, Magyar Elet, 83-106. o.
Alább főleg azokról a volt szlovákiai magyarokról lesz szó röviden, akik a német megszállás idején 
szembekerültek a nácikkal vagy a nyilasokkal, s ezért megölték, letartóztatták, vagy üldözték őket. 
Részletesebben írtam róluk Utak a náci lágerbirodalomba. Megjegyzések a magyar politikai foglyokról 
című cikkemben. Lásd Új Szó, 2006. június 23. (Gondolat melléklet, 6. évf., 11. sz.), [11.] o.; Új Szó, 
2006. július 7. (Gondolat melléklet, 6. évf., 12. sz.), [11.] o. E cikkre a továbbiakban nem hivatkozom, 
de az alább említettek mindegyikét szóba hoztam benne. Legtöbbjük neve megtalálható a következő 
alapmunkákban is. Szita Szabolcs: A Gestapo Magyarországon. A terror és a rablás történetéből. 
Budapest, 2002, Korona; uő: A komáromi deportálás 1944 őszén. Budapest, 2002, Holocaust Doku
mentációs Központ és Emlékgyűjtemény Közalapítvány.

61 „Felhívunk minden magyar munkást, csatlakozzon az egységes magyar mozgalomhoz!” A szociálde
mokrata párt volt magyar osztálya vezetőinek felhívása. Prágai Magyar Hírlap, 1938. október 23. 2. 
o.

1,2 Az alább említett négy törvényhozó hivatalból volt tagja a párt 1939-es elnöki tanácsának.
Lásd például Hetényi Varga Károly: Akiket üldöztek az igazságért. Papi sorsok a horogkereszt és 
nyilaskereszt árnyékában. Budapest, 1985, Ecclesia, 529-530. o.

,,J A német Biztonsági Rendőrség és SD parancsnokának átirata. In Ez. volt a Sarló. Tanulmányok, 
emlékezések, dokumentumok. Összeállította és a bevezetőt írta: Sándor László. [Budapest-Pozsony], 
1978, Kossuth-Madách, 364-[365.[ o.

S5 Ezt csak az ő naplójából tudjuk. Lásd R. Vozáry Aladár: Így történi! 1944. március 19.-1945. január 
18. Budapest, 1945, Halász Könyvkiadóvállalat, 122. o. Ellenségei attól tartottak -  teljes joggal -, 
hogy Vozáry szerepet vállal majd az esetleges kiugrási kísérletben. „Október 9-én gyors egymásután
ban több jó  barátom keres fel A Gestapo és a nyilas vezetés tegnap -  mondják -  titkos értekezletet 
tartott, amelyen letárgyalták: miként járnak majd el, ha a kormány puccsszerűen lépne fel a németek 
ellen. Megállapodtak abban, hogy az. átállást megelőzve, kiket kell rögtön vagy később letartóztatni 
Munkácson. Természetesen az. első vagyok a névsorban. Az értekezlet szerint azért jöttem haza, hogy a 
puccsot előkészítsem. Nem veszem komolyan az. első hírt. Egyre többen közük azonban, hogy ők is 
hallottak az. értekezletről. Késő délután igen jó barátom keres fel. Vállalatának egyik alkalmazottja is 
jelen volt az. értekezleten, és közölte, hogy letartóztatásomat már másnapra, kedd délelőttre tűzték ki. A 
[zsidó származású -  F. T. G.] feleségemet pedig internáltatják majd. [...] Nem alszunk lakásunkon, hogy 
ne találjanak meg, ha esetleg korábban keresnének. Hajnalban megint szökünk. -  Munkácsról Buda
pestre. "

6 6 A Nyilaskeresztes Párt érsekújvári szervezetének határozata a letartóztatandó személyekről. Kivonatos 
másolat. In Ez. volt a Sarló... 363. o., illetve uo: A német Biztonsági Rendőrség és SD parancsnokának 
átirata, 364—[365. [ o.

1,7 A főispánnak a német megszállás utáni tevékenységéhez és sorsához: Kulcsár Sz. Zsuzsanna: A nemesócsai 
kúria gazdája. Nagy Nándor. Révkomárom, 2005, KT Könyv- és Lapkiadó /A Felvidék nagyjai/, 58- 
62. o. [A kötetről lásd e számunkban Jobbágy István ismertetőjét. A szerk.]

f's Száz Ildikó: Életükkel fizettek emberségükért. Az érsekújvári származású, ma Sydneyben élő Winter 
László emléktáblát állíttatott megmentőinek. Új Szó, 2004. június 22. 5. o. Ugyanitt szerepel, hogy 
Lapka Béla testvérét. Lapka Lajost is elvitték a németek, s ő is meghalt Dachauban.
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69 Gömöry János: Emlékeim egy letűnt világról. A bevezetőt Szalatnai Rezső írta. Budapest, 1964, Szép
irodalmi, 227-229. o. Az említett képviselőházi tagok közül Tost, Turchányi és Vozáry bizonyosan 
kiléptek a kormánypártból a német megszállás után, illetve miatt. Lásd: A Magyar Élet Pártja képviselői 
körében bekövetkezett változások és a parlamenti erőviszonyok. Magyar Élet Pártértesítője, 1944. 12. 
sz. 2. o. Gömöry egyébként úgy tudta, hogy a nyilasoknak a kassai „gyanús” elemekről összeállított 
listáján 1200 név szerepelt.

70 E „lágerkörútról” napi részletességgel beszámol: A halál közelében. Hlatky Endre naplója 1944. 
október 16-tól 1945. május 2-ig. [2006.]

71 „A gettót a [Winter] család egy nappal a gettó kiürítése előtt hagyta el kivételezettség alapján, amit 
Jaross Andortól, az akkori belügyminisztertől kapott." Strba Sándor -  Lang Tamás: Az érsekújvári 
zsidóság története. Pozsony, 2004, Kalligram, 57. o.

72 A letartóztatottak közül korábban szlovákok és zsidók érdekében (az utóbbiak esetében mentesítésük 
elérésével) tett lépéseket Nagy Nándor főispán (lásd a 67. sz. jegyzetben hivatkozott forrást); zsidók 
mentésében vett részt a két Lapka fivér (lásd a 68. sz. jegyzetet). Alapy Gáspár elhurcolásának szintén 
a zsidók pártolása volt az egyik oka vagy ürügye. (Lásd például V. Román Marian: Múltidézés az 
utolsó előtti pillanatban. (III.) így őrzi az emlékezet... Dolgozók Lapja, 1981. december 3. 4. o.) A 
kassai városi vezetők: Bartsch János alpolgármester és a később Dachauba hurcolt (s ott valószínűleg 
meghalt) Dobosffy Aurél „gazdasági főtiszt”, továbbá az utóbb meggyilkolt Tost László és a szintén 
országgyűlési képviselő Pajor Miklós segítőkészségéről emlékezik meg egyik, a gettóból megszökött 
kortársuk. Lásd Görög Arthur: A kassai gettó. (Részlet A kassai zsidóság története című munkájából.) 
In Mondjátok el, mi történt! A magyarországi holokausztról. Dokumentumok, tanulmányok, elbeszélé
sek, emlékezések. Válogatta és szerkesztette: Rákos Imre -  Szita Szabolcs -  Verő Gábor. Budapest, 
2004, Ex Libris, 337-338. o.
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Popély Gyula

Az iskolai nemzetnevelés problémái 
az 1938 novemberében felszabadult felvidéki

területeken

A magyar tanügyi politika a nemzetnevelés szempontjából mindig kiemelkedő je
lentőségűnek tekintette az iskolákat, főleg a gimnáziumokat. Már a középiskolákról 
szóló 1924:XI. törvénycikk megfogalmazta: „a középiskoláknak az a feladata, hogy a 
tanulót vallásos alapon erkölcsös polgárrá nevelje, s hazafias szellemben magasabb 
általános műveltséghez juttassa, és a felsőbb tanulmányokhoz szükséges szellemi mun
kára képessé tegye”.1

A középiskolák reformjáról szóló 1934:XI. törvénycikk csaknem szó szerint megis
mételte a tíz évvel azelőtt már törvénybe foglalt elveket. E törvény értelmében „a 
középiskola feladata, hogy a tanulót vallásos alapon erkölcsös polgárrá nevelje, a ma
gyar nemzeti művelődés szellemének megfelelő általános műveltséghez juttassa, s az. 
egyetemi és más főiskolai tanulmányokra képessé tegye”.2

A fenti elvek mindvégig irányadóak voltak a magyarországi gimnáziumok számára. 
Az Országos Közoktatási Tanács által a gimnáziumok és leánygimnáziumok részére 
1938 tavaszán készített tanterv életbeléptetését kimondó 109646/1938. IX. sz. -  1938. 
május 25-én kelt kultuszminiszteri rendelet nyomatékosan felhívta rá a figyelmet, 
hogy a tanítás és nevelés középpontjába a „nemzeti tantárgyakat” kell állítani. „Hang
súlyozni kívánom, hogy a tanítási anyag megválasztásában és a tanítás módszerében is 
kifejezésre akarom juttatni a nemzetnevelés és az egyéni jellemne velés irányadó szem
pontjait.

A vallás- és közoktatásügyi miniszter az 1939. május 2-án kelt 133848/1939. sz. 
rendeletével léptette életbe az új általános utasításokat a gimnáziumok és leánygimnázi
umok részére. A rendelet bevezető sorai elvi síkon konkrétan megfogalmazták a gim
názium, mint iskolatípus nemzetnevelő és nemzetépítő szerepét. ,A  gimnázium a nem
zeti életben vezető szerepre hivatott értelmiség nevelését szolgáló iskola” -  fogalmazott 
az idézett miniszteri rendelet. „ Ezért nem szakműveltséget ad, hanem a nemzet korszerű 
művelődési eszményének megfelelő általános műveltséget, amely a magasabb értelem
ben vett szellemi munkára, bármilyen tudományos tanulmányra, továbbá az élet szerte
ágazó kérdéseinek kellő megítélésére képesít. A gimnázium célja és feladata tehát az 
általános emberi és sajátos nemzeti eszményekre törekvő összhangz.atos emberalakí
tás. ”4

A kultuszminiszter által életbe léptetett Általános utasításokban (Utasítás) külön 
fejezet foglalkozott a nemzetnevelés témakörével, mivel ez a jelenség úgymond ma
gyar sorskérdéssé vált. Az utasítások szerint a középiskola nemzetnevelő munkájának 
három irányban kell érvényesülnie. Ezek a következők: 1) a hazafias nevelés; 2) az 
állampolgársági nevelés; 3) a szociális nevelés.

Az Utasítás főleg a nemzetnevelés leginkább meghatározónak ítélt összetevőjét, a
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hazafias nevelést járta körül megkülönböztetett figyelemmel. A hazafias nevelésnek -  
az Utasítás megfogalmazói szerint -  az a legfőbb feladata, hogy a tanuló értelmi, érzel
mi és akarati világát bekapcsolja a nemzeti értékek és célok szolgálatába. „E végett a 
középiskola arra törekszik, hogy a tanulóval megismertesse és megszerettesse a magyar 
földet, a népet s a nemzet anyagi és szellemi értékeit. Magyar életszemléletet és magyar 
tettrekészséget igyekszik a tanulóban nevelni, hogy amikor egyéni céljait keresi, sohase 
tévessze el szeme elől a nemzet magasabb céljait, 5 amikor más nemzetek életét szemléli, 
az összehasonlításkor mindig a saját nemzete szempontjai vezessék. Ismerje alaposan a 
magyar életet, legyen büszke magyarságára, s ebből a büszkeségből merítsen erőt mind 
magánéletének, mind közösségi életének hasznos és eredményes irányítására” — szólt a 
részleteire lebontott Utasítás a hazafias, nemzetépítő és nemzetnevelő folyamat össze
tevőiről.5

Az ismertetett alapelvek a visszatért területek iskoláira is érvényesek voltak. Ezt 
azonban mind a felszabadult felvidéki területek magyar pedagógustársadalma, mind 
politikai vezetői és közéleti személyiségei természetesnek tartották. A tanügyi kor
mányzat kimondottan ügyelt rá, hogy a visszacsatolt területek nemzeti szempontból 
elhanyagolt iskolái is a nemzetnevelés és nemzetépítés jól és eredményesen működő 
műhelyeivé válhassanak.

A tanügyi kormányzat részéről kezdettől fogva pozitív jelzések érkeztek ezen a 
téren. Irányadóak voltak például Kosa Kálmán miniszteri osztályfőnöknek a Felszaba
dult területeink a múlt és a jövő iskolapolitikájának tükrében című írásában kifejtett 
gondolatai a Néptanítók Lapjában. Kosa szerint a csehszlovák oktatáspolitika köztudo
másúlag mély, negatív nyomokat hagyott a felnövekvő magyar ifjúság lelkivilágában, 
és éppen ezért a magyar oktatáspolitikára hárul az a kötelesség, hogy a Felvidék ifjúsá
gát visszavezesse az egységes magyar nemzeti öntudat útjára. „Legfontosabb nemzeti 
feladatunk az idegen elnyomás húsz esztendeje alatt kétségtelenül mássá, tőlünk sok 
vonatkozásban eltérő világnézetűvé nevelt társadalomnak az. ezer esztendős magyar utakra 
való visszavezetése, mindent megelőző kötelesség kiirtani a csehszlovák állam liberális- 
materialista felfogását, amely az értelem fejlesztése mellett szinte teljesen mellőzendő
nek tartotta az erkölcsi nevelést, annak minden állandó, maradandó értékeivel együtt. 
Gondoskodnunk kell arról, hogy az értelmi nevelés mellett minden iskolafajban, sőt 
kivétel nélkül minden egyes iskolában érvényesüljön a valláserkölcsi alapokra épített 
nemzetnevelés...” -  fejtette ki nézeteit (és egyúttal az egész magyar tanügyi kormány
zat álláspontját is) Kosa Kálmán. Idézett cikkében minden kétséget kizáróan kinyilat
koztatta, hogy a visszacsatolt Felvidék iskoláinak mind szervezetileg, mind tananyaguk 
tekintetében, mind pedig szellemiségükben minél szorosabban részévé kell válniuk az 
egységes magyar iskolarendszernek. A miniszteri osztályfőnök azonban azt is szüksé
gesnek tartotta kihangsúlyozni, hogy a magyar nemzetnevelés nem irányulhat az ország 
nemzetiségei ellen. E nevelésnek ugyanis egyformán szolgálnia kell az ország vala
mennyi polgárának érdekeit, tekintet nélkül azok származására és anyanyelvére. „Ez az 
állampolgárok összességét azonos célok szolgálatába állító nemzetnevelés éppen ki
egyenlítő és összefogó feladata miatt nem ismerhet egyoldalúságot, mert ha erre az útra 
téved, szolgálhatja ugyan a nemzet részét alkotó egyes faji, társadalmi vagy felekezeti 
csoportok különleges érdekeit, de semmi esetre sem alkalmas az egyetemes nemzet jövő
jének továbbépítésére” -  szögezte le a tanügyi kormányzat álláspontját Kosa.6

A téma azonban nem csupán az oktatáspolitikai szakembereket foglalkoztatta. Nyíl-
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vánvaló, hogy az egész korabeli magyar társadalom tudatosította ennek jelentőségét. A 
politikusok és a tanügyi szakemberek mellett az egész magyar társadalom és mindenek
előtt a sajtó is foglalkozott ezzel a kérdéssel. ,A nemzet sorsa az ifjúságon dől el” -  írta 
Féja Tibor a Felvidéki Magyar Hírlap -  a Prágai Magyar Hírlap utóda -  egyik 1939. 
januári számában. „Erős, egységes magyar ifjúságot kell nevelni, amely nem ismer 
osztály- és vagyonkülönbséget, amelynek egységes nagy akarata van: a nemzet és a 
haza mindenek előtt. ”7

A felvidéki magyar társadalom -  élén a magyar pedagógusokkal -  megértéssel és 
pozitív hozzáállással fogadta a tanügyi kormányzat részéről megnyilvánuló nemzetne
velési törekvéseket. A felvidéki magyar tanítók és tanárok tudatosították azt a nagy és 
nemes feladatot, amire hivatásuk kötelezte őket. „A visszacsatolt területek iskoláiban 
valóban az első és legfontosabb teendő az ifjúság lelkiségének átformálása, hogy az 
egyetemes nemzeti érdek szolgálatára alkalmas legyen" — írta például ezzel kapcsolat
ban Somogyi István komáromi polgári iskolai igazgató a Felvidéki Általános Magyar 
Tanítóegyesület lapjában/

A felvidéki magyar pedagógusok -  húsz éves kisebbségi sors tapasztalataival a há
tuk mögött -  a felszabadulás után is elkötelezetten igyekeztek eleget tenni nemes nem
zeti hivatásuknak. Közben azonban nagyon sokan azt is büszkeséggel vallották, hogy a 
felvidéki magyar pedagógusok java része a csehszlovák uralom alatt is megpróbált 
eleget tenni nemzetmentő hivatásának. Kovács Endre érsekújvári gimnáziumi tanár 
szerint úgymond senki nem vonhatja kétségbe, hogy a magyar tanítóknak és tanárok
nak a kisebbségi sorban szinte emberfeletti munkát kellett végezniük, és a legtöbbjük 
kiállta a próbát. ,,A tanítási rendszer nem máról holnapra alakul át, hanem fokozatosan 
alkalmazkodik az anyaországbeli tanmenethez” -  fejtegette Kovács 1938 novemberé
ben. „Csak egy pontban történik radikális és régen óhajtott változás: a nemzeti és 
hazafias szellemű nevelés gyakorlatának bevezetése terén. [...] A felvidéki magyar ne
velésügy mérhetetlen tehertől szabadult meg az. anyaországhoz, való visszatérés révén. 
Két évtized lankadatlan küzdelmei után ismét úgy áll előttünk, mint a nemzetépítés friss, 
elhasználatlan eszköze.

Az Egyesült Magyar Párt alig egy-két hónappal az 1938. novemberi felszabadulás 
után már megfogalmazta a maga művelődés- és oktatáspolitikai koncepcióját. Az új 
program elfogadására a párt 1939. január 19-ei, komáromi kongresszusán került sor. 
Ez az aktus volt az Egyesült Magyar Párt első reprezentatív megnyilvánulása a „haza
térés” után. A dokumentumban a Felvidék aktuális művelődéspolitikai kérdései is hang
súlyosan szerepeltek. A hét fejezetből álló program második fejezete 10 pontba tömö
rítve tárgyalta ezt a témakört. Ezen belül az első hat pont kimondottan iskola- és okta
táspolitikai kérdéseket taglalt. Ezek szövegét az alábbiakban szó szerint ismertetjük.

A magyar nemzet művelődése megkívánja, hogy minden egyes tagját a keresz
tény és magyar kultúra hassa át. Szükséges, hogy egész iskolai oktatásunk, valamint 
népművelésünk ennek a célnak a szolgálatába legyen állítva.

2. A népiskola, melyet nyolc osztályra kell kiépítenünk, ne csak alapismereteket 
adjon, hanem népi, öntudatos, magyar szellemet és a felsőbb osztályokban szakoktatást 
is. Tehát ne csak tanítson, hanem neveljen is.

3. Középiskoláinkban a szellemi pályán elhelyezkedni kívánók általános műveltségé
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nek megalapozásán túl jellemnevelést, szociális felelősségérzetet és fokozottabb magyar 
nemzettudatot kell adnunk.

4. Az egyetemeken és főiskolákon a megfelelő szakműveltség megadása mellett foko
zott mértékben kell a magyar sorsközösség és nemzetközösség tudatkörébe az ifjúságot 
bevonni.

5. Ugyanez vonatkozik az összes szakiskolára is, melyekben a nemzetnevelés gondo
latának is hajlékot kell adnunk.

6. Szükségünk van gyökeres tandíjreformra, mely lehetővé teszi, hogy ne vagyoni és 
osztályszármazás, hanem tényleges tehetség, alkalmasság alapján fejlődjék ki művelt 
szellemi munkásrétegünk. A tandíj mindenütt az állampolgárok fizetőképességéhez kell, 
hogy alkalmazkodjék.”10

Az Egyesült Magyar Párt fenti oktatáspolitikai célkitűzéseiben tehát nyomatékosan 
benne foglaltatik a szociális, a népi, a nemzeti tudat kiművelésének kívánalmai, ame
lyek a nemzetnevelés alappillérei. A tandíjak mérséklése ugyancsak a magyar népi és 
nemzeti igények kielégítését célozta. A felvidéki politikusok, közéleti személyiségek 
kezdettől fogva szorgalmazták a középiskolai és egyetemi tandíjak eltörlését, vagy leg
alább azok mérséklését. Abból indultak ki, hogy a húsz éves kisebbségi sors a felvidéki 
magyarság körében letompította, és háttérbe szorította a különböző társadalmi rétegek 
közötti különbségeket. A „felvidéki szellem” számára már idegen volt a trianoni Ma
gyarországon még mindig tapasztalható társadalmi „kasztrendszer”. Az aránylag magas 
magyarországi középiskolai és főiskolai tandíjak a szegényebb sorsú családok számára 
fölöttébb nehezítették gyermekeik magasabb képzését, amire pedig a Felvidéken már 
inkább megvolt az igény, mint az anyaország alsóbb néposztályai körében.

A felvidéki magyar politikusok a felszabadulás után is elsőrendű feladatuknak te
kintették az ottani lakosság érdekeinek sokoldalú védelmét, akár a fennálló anyaországi 
politikai, gazdasági és társadalmi viszonyokkal szemben is. Vonatkozik ez mind a leg
magasabb szintű felvidéki politikai képviseletre, mind az Egyesült Magyar Párt alsóbb 
szintű vezetőire. Szilassy Béla államtitkár -  volt prágai szenátor -  1939. július 9-én, a 
párt losonci körzetének ülésén elmondott beszédében kendőzetlenül utalt az anyaorszá
gi állapotok sok esetben tapasztalt visszásságaira.

„ Egyik legsúlyosabb felvidéki problémánk, melyet gyökeresen kell rendeznünk: a 
közoktatás kérdése” -  hangsúlyozta. „A nemzeti fejlődés alapja az -  folytatta gondola
tát az államtitkár -, hogy a nemzet egyetemének kultúrában való felemeléséről gondos
kodjunk, és ne csak a vagyonos osztályoknak legyen a kiváltsága a kor által megkövetelt 
művelődés megszerzése. ” Szilassy szerint azonban „szomorúan kell tapasztalnunk, hogy 
a rendkívül magas középiskolai és főiskolai tandíjak és költségek lehetetlenné teszik a 
tehetséges, de szegény gyermekeink további művelődését, és így a vagyonos osztályok 
privilégiumává süllyesztik a szükséges művelődés megszerzését.” Szilassy meglepő őszin
teséggel, köntörfalazás nélkül kimondta, hogy ennek a kérdésnek a megoldása egyete
mes magyar érdek, hasonlóképpen, mint a gazdasági és szociális problémák mielőbbi 
rendezése.11

A visszatért területek magyar oktatásügyének felkarolásával és iskolahálózatának 
helyreállításával párhuzamosan a nemzeti nevelés terén elszenvedett hiányosságok és 
károk számbavétele is folyamatban volt. Az ugyanis vitán felül állt, hogy a csehszlovák 
érában az idegen szellemiségű nevelés következtében -  még a magyar tannyelvű isko-
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Iák is -  csak a legritkább esetben voltak képesek megfelelő módon gondoskodni a 
felvidéki ifjúság magyarságtudatának kellő mélységű kialakításáról és helyes irányú 
fejlesztéséről.

„Nem titkoljuk el, hogy a mi töretlen niagyarságú tanulóifjúságunknak sok szép 
erénye mellett hibái is vannak ” -  írta Mrenna József érsekújvári gimnáziumi igazgató a 
Felvidéki Magyar Hírlapban. Szerinte a szlovák tannyelvű középiskolákból átiratko
zott tanulókra kell különösen nagy gondot fordítani. Ok nagyrészt magyar anyanyelvű
ek ugyan, de mivel már az elemi iskolát is többnyire szlovákul végezték, „a nemzeti 
vonatkozású tárgyakban külön oktatásra szorulnak" ,n

Ugyanezt a jelenséget tűzte tolla hegyére alig egy hónappal a felszabadulás után 
Vécsey Zoltán, az ismert felvidéki író is a Felvidéki Magyar Hírlapban írt elemző 
vezércikkében. Vécsey, mint a kisebbségi lét húsz esztendejét végigszenvedő felvidéki 
magyar író, cikkében tanúbizonyságát adta annak, hogy a csehszlovák uralom kezdettől 
fogva elnemzetietlenítő hadjáratot folytatott „az elszakított magyarság szellemi integri
tása ellen”, Szerinte e hadjárat elsődleges célpontjai a magyar iskolák és kultúrintéz
mények, azaz a „magyar lelkek” voltak. „Emlékezzünk vissza a magyar falvakra, ame
lyekben már nem volt magyar iskola ” — konstatálta tényszerűen. ,, De emlékezzünk ma
gyar nyelvű iskolákra, amelyeknek falain köröskörül olyan történelmi képek dísztelen- 
kedtek, amelyek a magyar gyermekek szeme elé Libusa hercegasszony élettörténetének 
epizódjait, a táboriták harci kalandjait, Huss János máglyahalálát, és a cseh történe
lem más jeleneteit tárták. Beszóltunk magyar gyermekekkel, akik nagyon jól tudták, 
hogy ki volt az a Przemysl Ottokár, de nem ismerték Hunyadi Jánosnak, vagy Deák 
Ferencnek történeti egyéniségét és szellemét. Forgattunk tankönyveket, amelyek ázsiai 
hordának bélyegezték meg magyar nyelven a honfoglaló magyarokat, a legsötétebb 
színekkel festették meg történelmünk legdicsőbb korszakait, és irodalmunk, szellemi éle
tünk nagyjait egyszerűen kisajátították más nemzetbeliek számára " -  vonta meg az 
elmúlt húsz esztendő csehszlovák kultúrpolitikájának történelmi tudatromboló (egyút
tal nemzeti önazonosság-tudat romboló) egyenlegét Vécsey Zoltán. Ugyanitt azt is le
szögezte, hogy a magyar pedagógusok elképesztően nehéz körülmények között végez
ték nemzetmentő küldetésüket. Pedig azért a legjobb tanítók „az ellenőrzésnek és a 
besúgásnak kifejlődött rendszere mellett is elkövettek mindent, hogy a rájuk bízott gyer
mekekben a magyar érzést és szellemet fenntartsák." Sokat azonban ők sem tehettek. Az 
új viszonyok között tehát szerinte igencsak nagy feladat hárul majd a felvidéki magyar 
iskolákra. Mindenekelőtt az úgynevezett „nemzetnevelő jellegű” tantárgyak -  az iroda
lom, a történelem és a földrajz -  oktatását kell komolyan venni, de oda kell figyelni a 
magyar nyelv oktatására is, mert bizony „sok idegenszerűséget kell majd kigyomlálni” 
a felvidéki magyar tanulóifjúság beszédéből.'1

Pedagógusok, tanügyi szakemberek és politikusok mind egyetértettek abban, hogy 
a húszéves csehszlovák uralom negatív nemzetlélektani következményeit csak hosszú 
évek szívós munkájával lehel kiiktatni a felvidéki magyarság, de leginkább a már cseh
szlovák szellemiségű iskolákban felnőtt, ifjabb magyar korosztályok leikéből. „A cseh
szlovák tanítás hatásait teljes történelmi hűséggel sohasem lehet feldolgozni, mert nem 
lehet hitelesen megállapítani, hány ezer és ezer magyarellenes agitátort nevelt ez az 
iskola" -  foglalta össze e jelenség lényegét 1939 tavaszán Jankovics Marcell, a pozso
nyi Toldy Kör volt elnöke. „Ezrével lesznek kifogástalan magyarok, akik átestek a 
csehszlovák iskola gyermekbetegségén, és bizony ez. a fiatalon kiállott betegség a lélek



Popély Gyula 138 Felvidéki szellem

szervezetében hátrahagyott valami kis vagy nagy gyógyíthatatlan bajt, mondjuk, valami 
kis lelki színvakságot magyar meglátásoknál, valami kis lelki siketséget magyar érzések 
meghallásánál, némi lelki táplálkozási hiányt, mikor rendületlenül lelki erőre van szük
ség. ”'4

A visszatért területek iskoláinak pedagógusai — mind a kisebbségi sorsot átélt felvi
dékiek, mind az anyaországból áthelyezettek -  csaknem kivétel nélkül azonosultak az 
idézett vélekedéssel. Reininger József, a somorjai polgári iskola megbízott igazgatója, 
tanintézete 1939-1940-es évkönyvében szintén a csehszlovák uralom évei alatt tudato
san kifejlesztett, a magyar nemzeti érzést és tudatot romboló politikai, társadalmi lég
kör káros következményeire hívta fel a figyelmet. Szerinte a politikai és tanügyi hata
lom húsz éven keresztül minden vonalon igyekezett lefojtani „a magyar lélek szabad 
megnyilvánulását”. Az idegen politikai és szellemi környezet magyar nemzeti szem
pontból káros következményeit a szerző szerint csak folyamatos, következetes nevelő
munkával lehet ellensúlyozni. „Evek kellenek, míg elmosódik az emléke mindannak, 
ami az elmúlt húsz esztendő alatt a magyar telkekbe ágyazódott. Hogy ez. megtörténhes
sen, az új magyar szellemiség lélekformáló iskolájává kell tennünk ezt az intézetet” -  
szögezte le Reininger, mindenekelőtt saját tanintézete nemzetnevelési feladataira utal
va.15

A nemzetnevelés terén megnyilvánuló gondok és feladatok a visszatért felvidéki 
területsáv csaknem valamennyi iskolájában szinte azonosak voltak, Somorjától a kár
pátaljai Beregszászig és Munkácsig. ,Az új idők új követelményeket támasztanak min
den vonalon” -  fogalmazott Geőcze Bertalan megbízott igazgató az Ipolysági Magyar 
Királyi Állami Polgári Koedukációs Fiú- és Leányiskola 1939-1940-es tanévi értesítő
jében. „A nemzet újraébred. Az újraébredt nemzetnek első vívmánya Ipolyság vissza
szerzése volt. A növendékek nagy része még a cseh impérium alatt tanult, súlyos felelős
ségteljes munkát kell ily helyen végezni a nevelőnek, nem csak oktatni, hanem nevelni, 
és nyesegetni kell a húsz éves vadhajtásokat..." -  fejtegette Geőcze.16

A Felvidéki Általános Magyar Tanítóegyesület folyóirata, a Felvidéki Magyar Ta
nító is több alkalommal foglalkozott a felszabadult területek tanítóságának felelősségé
vel és különleges kötelességeivel a nemzetnevelés terén. A lap egyik cikkírója például 
azt fejtegette, hogy a magyar pedagógusnak szeretettel és „biztató tekintettel” kell vissza
adnia a cseh uralom alatt nem magyar iskolákat látogató magyar gyermekek hitét és 
nemzeti önérzetét. Ezek a gyermekek ugyanis nem bűnösök, hanem sokkal inkább 
áldozatok. A szerző módszertani tanácsokkal is szolgált az eredetileg szlovák iskolákat 
látogató, de a felszabadulás után magyar iskolába átiratkozott magyar gyermekekkel 
való viselkedést illetően. „A felszabadult magyar tanító ajkáról soha sem szabad el
hangzania annak a kérdésnek: »Te miért jártál szlovák iskolába?« Soha nem szabad 
vádolólag a szemébe vágni: »Látod, azért nem tudod ezt, mert szlovák iskolába jártál«. 
Hát tehet-e erről az a szegény gyerek? Büntethető-e olyan hibáért, aminek az elköveté
sében neki semmi köze nem volt?” -  intette tapintatos eljárásra pedagóguskollégáit a 
szerző.17

A már idézett érsekújvári gimnáziumi igazgató, Mrenna József kritikusan nézte 
ugyan a csehszlovák iskolák lélektani hatását, de közben arra is felhívta a figyelmet, 
hogy esetenként a kisebbségi sors nem gyengítette, hanem éppen megacélozta a felvi
déki magyar tanulóifjúság nemzettudatát. Szerinte voltak olyan felvidéki magyar kö
zépiskolák is, amelyek minden nehézség ellenére csorbítatlan öntudatú magyar itjúsá-
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got neveltek a magyar jövő számára. Tanintézete 1938-1939. évi évkönyvében Mrenna 
így fogalmazott: „Az államváltás után a felvidéken maradt régi tanári gárda lehetővé 
tette a magyar középiskolák működését. Féltve őrizte a magyar nemzeti hagyományo
kat, gondosan ápolta a nemzeti érzést és gondolkodást, élesztette a csonka-haza iránti 
szeretetet, és tudatosította az elszakadt nemzettestvérekkel való együvé tartozást"

A magyar középiskolákban működő magyar nemzetiségű tanárok túlnyomó többsé
ge a csehszlovák uralom éveiben is igyekezett kifogástalan magyar nevelést biztosítani 
tanítványainak, már amennyire ezt a fennálló viszonyok lehetővé tették. A „csehszlo
vák” tanítási nyelvű iskolákat látogató magyar fiatalok azonban semmilyen magyar 
nevelésben nem részesültek, annál töményebb magyarellenes propagandának voltak 
kitéve tanulmányaik során. Az 1938-as felszabadulás után azonban c tanulók is zömmel 
magyar iskolákban folytatták tanulmányaikat. Nemzeti öntudatuk fejletlensége, sok 
esetben kultúrálatlan magyar nyelvtudásuk okozott kellemetlen meglepetéseket, főleg 
azoknak a tanároknak, akik addig a trianoni Magyarország iskoláiban gyakorolták hi
vatásukat, és nem ismerték a kisebbségi élet gyakran hátborzongató politikai, kulturális 
és erkölcsi útvesztőit.

Az előzőleg Nyíregyházán és Sopronban működő, majd a felszabadulás után az 
érsekújvári gimnáziumba áthelyezett Bakos József tanár 1943 elején önvallomásszerű, 
tanulságos írásban számolt be friss felvidéki tapasztalatairól. Érsekújvárra kerülése után 
sajnálattal volt kénytelen megállapítani -  írta ott szerzett élményeiről - , hogy iskolája 
tanulóinak egy része nem rendelkezik „kielégítő nemzeti öntudattal”. Ezt a nemzeti 
közönyt azonban ő is leginkább azon tanulóknál tapasztalta, akik a felszabadulás előtt 
nem jártak magyar iskolába. „A csehszlovák gimnáziumba járó magyar gyerek gyen
gébb magyar nyelvtudása, szürkülő magyar öntudata belémdöbbentette a magyar neve
lés új és nagy feladatait" -  emlékezett vissza első benyomásaira az akkor már néhány 
éve Érsekúj várott működő Bakos József. „Megvallom, készületlenül jöttem ide, a valós 
helyzetet sem igen ismertem, s azt hiszem, így voltunk mindnyájan, akik a felszabadult 
részekre kerültünk. ”|,J

A magyar középiskolai nevelésnek a visszacsatolt felvidéki területeken tehát c téren 
is megvoltak a maga sajátos feladatai. A megtapasztalt hiányosságok azonban egyálta
lán nem jelentettek leküzdhetetlen akadályt. A csehszlovák uralom éveiben idegen taní
tási nyelvű iskolákat látogató magyar tanulók a felszabadulás után magyar tannyelvű és 
szellemiségű iskolákba kerültek. Megteremtődtek a feltételei annak, hogy a hatékony 
és egységes magyar nemzetnevelés pótolni fogja az eredeti hiányosságokat.

A kedvező állapotok azonban rövid életűeknek bizonyultak. A háborús összeomlás 
után a Felvidék ismét a felújított csehszlovák állam részévé vált. Az ország egész terü
letén megszűnt a magyar nyelvű oktatás, és kezdetét vette az államilag vezényelt nagy 
roham a magyar nemzeti kisebbség teljes felszámolására.

Jegyzetek
1 Magyar Törvénytár. 1924. évi törvénycikkek. Budapest, 1925, 152-160. o.
2 Uo./935. évi törvénycikkek. Budapest, 1935, 82-97. o.
1 Hivatala.': Közlöny, 1938. július 1. 200. o.
J Uo. 1939. június I. 165-166. o.
5 Általános utasítások a gimnázium és a leánygimnázium tantervéhez. Budapest, 1939, 36-38. o.
6 Kosa Kálmán: Felszabadult területeink a múlt és a jövő iskolapolitikájának tükrében. I. Néptanítók 

Lapja, 1939. március 15. 192-195. o.
7 Féja Tibor: A  felvidéki magyar iskola útja. Felvidéki Magyar Hírlap. 1939. január 29. 19. o.



Popély Gyula 140 Felvidéki szellem

8 Somogyi István: A visszacsatolt felvidéki területek polgári iskolái a „múlt és jelen tükrében”. Magyar 
Tanító, 1940. október. 251-259. o.

9 Kovács Endre: Nevelők az országépítés munkájában. Felvidéki Magyar Hírlap, 1938. november 20. 
23. o.

10 Az Egyesült Magyar Párt (Egyesült Keresztényszocialista és Magyar Nemzeti Párt) programja. Felvidé
ki Magyar Hírlap, 1939. július 11.

1' Hatalmas tempóval indult meg a felvidéki Egyesült Párt politikai munkája. Felvidéki Magyar Hírlap, 
1939. július 11. 1-2. o.

12 Mrenna József: Hatalmas mértékben növekszik a felvidéki iskolák tanulóinak száma. Felvidéki Magyar 
Hírlap, 1938. december 18. 25. o.

13 Vécsey Zoltán: A nemzetnevelés feladatai. Felvidéki Magyar Hírlap, 1938. december 23. 1. o.
14 Jankovics Marcell: Húsz esztendő Pozsonyban. II. Budapest, 1939, 194. o.
15 A Somorjai Magyar Királyi Állatni Polgári Fiú- és Leányiskola évkönyve az 1939-40. iskolai évről, az 

iskola fennállásának 68. évében. Somorja, 1940, 3. o.
Il' Az Ipolysági Magyar Királyi Állami Polgári Koedukációs Fiú- és Leányiskola értesítője az 1939-40. 

tanévről, az iskola felszabadulásának második évében. Közzétette: Geőcze Bertalan mb. igazgató. 
Ipolyság, 1940, 5. o.

17 Szepesi Gyula: A felszabadult területek tanítóira fokozott felelősség és különleges kötelességek hárul
nak. Felvidéki Magyar Tanító, 1940. március, 97-99. o.

18 Mrenna József: A Felvidék közoktatásügye. In Az Érsekújvári M. Kir. Állami Pázmány Péter Gimnázi
um évkönyve az. 1938-39. iskolai évről. Érsekújvár, 1939, 51. o.

19 Bakos József: Táj- és népkutatás az érsekújvári gimnáziumban. Felvidéki Nevelő, 1943. február, 49- 
53. o.



Limes 141 Nézőpont

Sallai Gergely

Az első bécsi döntés historiográfiája

1938. november 2-án Bécsben, a Felső-Beivedere palota aranytermében Joachim 
von Ribbentrop német külügyminiszter megnyitotta a döntőbírósági tárgyalást,1 és mint 
házigazda, többek között az alábbi szavakat intézte a jelenlévőkhöz: „Különösen szim
bolikus jelentőségűnek tartom, hogy Olaszország és Németország éppen Savoyai Jenő 
herceg házában szentelhetik magukat ennek a nagy és felelősségteljes feladatnak. Két
száz. évvel ezelőtt ez az olasz származású herceg, német államférfi és tábornok volt az, 
aki egyszer már szabadságot, békét és igazságot hozott Délkelet-Európa népeinek. A mi 
feladatunk ma az, hogy néprajzi alapon állapítsuk meg a végleges határvonalat Ma
gyarország és Csehszlovákia köz.ött, és megoldást találjunk az ezzel kapcsolatos kérdé
sekre. ”2

Az első bécsi döntés ma is számtalan kérdést vet fel, és a magyar s a szlovák nemzeti 
történetírás szempontjai továbbra is nagymértékben eltérnek egymástól. A döntés pro 
és kontra értelmezése már a kihirdetés napján megkezdődött. A korabeli propaganda 
célzatú, a publicisztikai, illetve a tudományos érvrendszerek a területi rendezés előké
szítése során már körvonalazódtak, a döntés következményeinek megismerésével pedig 
tovább bővültek. A történeti felfogás kialakulására mindemellett döntő befolyást gya
koroltak a nemzetközi politikai események, főleg az a tény, hogy a második világhábo
rút lezáró párizsi békeszerződés semmisnek és érvénytelennek nyilvánította a bécsi dön
tőbírósági határozat rendelkezéseit.

Már az eseményhez vezető út is „rögösebb” volt, mint azt a protokolláris követel
ményeket szem előtt tartó üdvözlőbeszéd fenti, rövid részlete alapján feltételezhetnénk 
— a döntés végrehajtása pedig még komolyabb ellentéteket szült. Az első bécsi döntés 
előkészítése, annak területi rendelkezései, végrehajtásának módja, továbbá politikai, 
gazdasági, társadalmi és -  korántsem utolsósorban -  etnikai következményei, majd 
későbbi hatálytalanítása ma is az egyik legvitatottabb kérdéskör a magyar és a szlovák 
történetírásban.

Egy vázlatszerű történeti áttekintés után ezért célszerűnek látszik, hogy munkánk
ban bemutassuk a második világháború alatt kialakult -  kezdetben önigazoló, nem 
egyszer propagandisztikus célokat követő, néha valóban tudományos alapú, de sokszor 
csupán a tudományosság látszatát keltő -  érvrendszereket. Ezt követően áttekintjük a 
két országban a hatvanas, majd a nyolcvanas években, végül pedig a rendszerváltás 
után keletkezett, témánkra vonatkozó szakirodalmat. Kísérletet teszünk a jelenlegi ma
gyar, illetve szlovák történettudomány felfogásának bemutatására, valamint az egy
mástól eltérő nézőpontok ütköztetésére is.
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Történeti áttekintés

Az első világháborút követően, a Párizs-környéki békeszerződések területi rendezé
sének megváltoztatására elsőként 1938-ban kerülhetett sor. Ez év tavaszától az egyre 
agresszívebbé váló német külpolitika -  a meglehetősen „szűkmarkú” csehszlovák nem
zetiségi politika ürügyén -  sikerrel kelthette azt a látszatot, hogy a mintegy három és 
fél milliós csehszlovákiai németség jogos igényeit kéri számon a prágai vezetésen. A 
német birodalom bátorításától magabiztossá váló szudétanémet politikai vezetők s a 
csehszlovák kormány közötti konfrontáció nagyon rövid idő alatt a háborús konfliktus 
közvetlen közelébe sodorta Csehszlovákiát és Németországot.

A magyar külpolitika irányítóinak is számot kellett vetniük a nemzetközi fejlemé
nyekkel. A csehszlovák kérdés tarthatatlansága várakozásokat ébresztett Budapesten, a 
versailles-i rend megváltozásának lehetősége, csaknem húsz év után először, kézzelfog
ható közelségbe került. A magyar vezetés ugyanakkor először került szembe a revízió 
katonai eszközökkel történő megvalósításának lehetőségével, hiszen Berlin határozot
tan igényelte a magyar hadsereg részvételét a Csehszlovákia ellen tervezett katonai 
akcióban. A Kánya Kálmán külügyminiszter vezette magyar diplomácia azonban békés 
úton és az európai nagyhatalmak mindegyikének egyetértése alapján képzelt el egy 
esetleges területi rendezést, így a felkérést a magyar vezetés elutasította -  ami a ma
gyar-német politikai kapcsolatok rohamos elhidegülését vonta maga után. A magyar 
diplomácia -  és ezzel összhangban a csehszlovákiai magyar politikai elit -  vezérelve az 
„egyenlő elbánás” elve volt: Magyarország ugyanolyan rendezést követelt a magyar 
kisebbség számára a nemzetközi tényezőktől, mint amelyet a német kisebbség számára 
helyeztek kilátásba.

A német-csehszlovák fegyveres összecsapás megakadályozása érdekében Neville 
Chamberlain brit miniszterelnöknek végül is sikerült tárgyalóasztalhoz ültetnie Adolf 
Hitlert, így a status quo első megbontása tárgyalásos úton, a négy meghatározó európai 
nagyhatalom egyezménye alapján következett be. Az 1938. szeptember 30-án létrejött 
müncheni egyezmény kötelezte a csehszlovák kormányt arra, hogy a legalább ötven 
százalékban németek által lakott területeit engedje át a Harmadik Birodalomnak. Ma
gyarország számára az egyezmény azon függeléke jelentett konkrét lehetőségeket, amely 
előírta, hogy Prágának Varsóval és Budapesttel közvetlen tárgyalások útján, három 
hónapon belül, hasonló alapelvek mentén ugyancsak rendeznie kell területi vitáit, el
lenkező esetben Nagy-Britannia, Franciaország, Németország és Olaszország újabb 
konferencián oldja meg a vitatott kérdéseket.

A fejlemények ily módon kijelölték a magyar revíziós törekvések kereteit, és elér
hető maximumként a magyarlakta területek visszaszerzésére adtak lehetőséget. A csak
nem két évtizeden át jelenlévő autonómia-törekvéseket és a népszavazásban megteste
sülő önrendelkezési jog követelését tehát hamar meghaladták az események. 1938 szep
temberének végétől az „egyenlő elbánás elve” már az etnikai alapú területi revíziót 
jelentette. Csehszlovákia München után felgyorsuló dezintegrációjának első állomása
ként Pozsony egyoldalúan kinyilvánította a szlovák területek autonómiáját, a kormány- 
válságot követően megalakult új prágai vezetés pedig már nem volt abban a helyzetben, 
hogy a szlovákok lépését elutasítsa. Az 1938. október 9-én megkezdett magyar-cseh
szlovák közvetlen tárgyalásokon a cseh-szlovák delegációt ezért Jozef Tiso, a szlovák 
autonóm kormány elnöke képviselte, és abban csupán szlovák (és kárpátaljai) küldöttek



Sallai Gergely 143 Nézőpont

vettek részt. Ebből következett, hogy a szlovák küldöttség kezdetben a területi kérdé
sekről folytatott megbeszélésektől is elzárkózott. Annak későbbi elfogadása sem köze
lítette azonban az álláspontokat, így a tárgyalások négy nap után lényegében eredmény 
nélkül szakadtak meg. A szlovák delegáció érvrendszerében ekkor jelent meg először 
markánsan a (lakosságcsere lehetőségével kombinált) reciprocitás elvének felvetése, 
amely aztán vezérelvként vonult végig a magyar-szlovák kapcsolatok alakulásában a 
továbbiakban is. Az érvelés szerint a határokat ügy kellett volna megállapítani, hogy a 
két ország területén hasonló számarányú magyar, illetve szlovák kisebbség maradjon. 
A reciprocitás elve kiterjedt a bécsi döntés végrehajtását követő kölcsönös kiutasítások 
és egyéb repressziók kérdésére, a határmegállapító bizottságok működésére, majd ké
sőbb a kisebbségi jogokra, lassan pedig a viszonyrendszer csaknem minden területére. 
Alapvetően a kölcsönösség elvének önkényes és rosszhiszemű értelmezése járult hozzá 
Magyarország és az 1939 tavaszától önállóvá vált Szlovákia államközi kapcsolatainak 
rendkívül feszült voltához.

A közvetlen tárgyalások meghiúsulását követő, nem egészen három hét igen moz
galmas diplomáciai eseménysorozata alatt több, meghatározó tendencia rajzolódott ki. 
Magyarország a keleti határszakaszon fekvő városokra (Kassa, Ungvár és Munkács) 
vonatkozó határozott igényével és a kárpátaljai kérdés nem hivatalos, de Berlin számá
ra ismert erőltetésével újból magára haragította Németországot. Budapest magatartása 
a német vezetés számára megerősítette, hogy az agóniáját élő Csehszlovákia átmeneti 
fenntartása és a szlovákok támogatása inkább kifizetődőbb számára, főleg mivel a szlo
vák autonóm tartomány politikai vezetői nyíltan kifejezték a nemzetiszocialista társa
dalmi-politikai berendezkedés iránti szimpátiájukat, valamint a német vezetésű szövet
ségi rendszerhez tartozás elsődlegességét. Magyarország „barátja”, a Duce (Benito 
Mussolini), és külügyminisztere, Galeazzo Ciano maradt, ám e barátságnak is megvol
tak a korlátái. Róma nem tudta meggyőzni Berlint a négyhatalmi konferencia összehí
vásának fontosságáról (amit pedig saját presztízse érdekében is megtett volna), később 
a döntőbírói szerep vállalásáról azonban igen -  a kárpátaljai ügy „jcgelése” árán. Olasz
ország így is sok követ megmozgatott: Ciano fenyegette a csehszlovákokat, nyugtatta a 
briteket és győzködte a németeket Magyarország érdekében.

A magyar kormány ugyanakkor a négyhatalmi konferencia újabb összehívásával 
szembeni berlini averziók ügyében már nem mutatott elég határozottságot. A „négyha
talmi bázisról” történő „önkéntes” lemondás a Kánya Kálmán által képviselt szuverén 
külpolitika végének kezdetét jelentette. A magyar és a csehszlovák delegáció a közvet
len tárgyalások fonalát már nem vette fel, de Pozsony végül is (a németek erőteljes 
ösztönzésére) bemutatott egy utolsó területi ajánlatot, amely -  a keleten fekvő nagyvá
rosok kivételével -  lényegében elfogadható lett volna Budapest számára. A mintegy 12 
ezer km2 területet és az egymillió, többségében magyar lakost érintő döntőbírói határo
zat tulajdonképpen a nagyvárosok hovatartozásának eldöntése miatt vált szükségessé.'

A Magyarország által birtokba vett területeken a mintegy hat hétnyi időtartamra 
bevezetett katonai közigazgatás idején kezdődő s az új, civil magyar államhatalom által 
(csökkenő intenzitással ugyan, de továbbra is) elkövetett hibákat, visszaéléseket a fel
készületlenség, a magyarországitól eltérő viszonyok, valamint az államapparátus helyi 
szintjein jelentkező nagyfokú meg nem értés és intolerancia eredményezte. A magyar 
legfelsőbb vezetés által -  némi következetlenséggel -  képviselt toleráns „Szent Ist- 
ván-i” nemzetiségpolitika a pártok között, a parlamentben és a minisztériumokban is
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nagyszámú ellenzőre talált. A mérsékelt magyar nemzetiségpolitika híveinek helyzetét 
nagymértékben megnehezítette az is, hogy a szomszédos államokban működő diktatú
rák a Magyarországhoz került területek nemzetiségi kisebbségeit (és saját közvélemé
nyüket is) magyarellenes szellemben befolyásolták. A magyar szervek által a magyar- 
országi szlovákokkal szemben elkövetett visszaélések így a Szlovákiában maradt ma
gyar nemzetrészre különösen veszélyessé váltak, mivel Pozsony minden sérelmet rajta 
torolt meg.4 A döntés területi rendelkezéseinek végrehajtását követően pedig az is ha
mar kiderült, hogy az új területek gazdasági integrálása is komoly feszültségekkel jár.

A magyar történeti felfogás

„Felszabadult az első magyar rög!" -  adta hírül 1938. október 11-én a Pesti Hírlap 
Ipolyság magyar katonai megszállása kapcsán. „Aki látta, mint borultak az emberek 
egymás karjába, vagy hullottak térdre az út mellett és hogyan sírtak örömükben, az 
megértette, hogy valódi felszabadulás ment végbe” -  értékelte a korabeli magyar reví
ziós siker első pillanatait Horthy Miklós államfő.5 Magyarországon a kormányzó mel
lett természetesen a közélet és a politika minden jelentősebb szereplője kommentálta az 
eseményeket. A magyar állam és a kormány reprezentánsainak beszédei, nyilatkozatai 
a kezdeti időszakban a megbékélés igényének irányába mutattak. Az államfő szlovák 
nyelven elmondott beszéde alkalmasnak tűnt a magyar uralom alá került szlovák anya
nyelvű lakosság megnyugtatására.6 Esterházy János, Kassa város képviselője, az Egye
sült Magyar Párt egyik vezetője bejelentette, hogy továbbra is kitart a Szlovákiában 
maradó magyarok mellett, miközben a szlovák lakossággal szembeni toleranciára szó
lított fel.7 Kánya Kálmán külügyminiszter a Magyar Nemzetnek a magyar diplomácia 
eredményeiről nyilatkozva szintén a tartós béke és az itt élő népek összefogásának 
szükségességére mutatott rá.8 A mérvadó magyar sajtó,9 valamint a rádió megnyilvánu
lásai hasonló szellemben kommentálták a történteket. „Magyarországon a kormány és 
az egész közvélemény komolyan veszi, hogy a szlovák néppel békében, egyetértésben kell 
élni” -  írta a Pesti Hírlap. 1938. november 14-én a kassai rádió a magyar és a szlovák 
himnuszt játszva kezdte meg adását.10

Az igényes magyar publicisztikát képviselő Márai Sándor" a komáromi tárgyalások 
során összeütközésbe került csehszlovák és magyar érvrendszer alapvető különbözősé
gének egyes elemeit, lényegében összhangban a korabeli magyar (szakmai és politikai) 
felfogással, a következőképpen ragadta meg. „A magyar közvéleményt nem lepte meg 
túlságosan a komáromi tanácskozás eredménye, de a szellem és a szemlélet, mely e viták 
során csehszlovák részről megnyilatkozott, minden elképzelést megcsúfol. Rozsnyó, mint 
»gócpont« és Kassa, mint »csomópont«, ez a szellem és szemlélet, mellyel komolyan 
vitatkozni nem lehet. [...] Egy pillanatig sem vonjuk kétségbe, hogy ezek a városok, 
melyeket a csehek és az előretolt szlovákok nem hajlandók most visszaadni, jelentéke
nyek közlekedési és gazdasági szempontból. [...] A szlovák kiküldöttek beleegyeztek 
volna abba is, hogy egyes vitás területeken a »népcsere« elve alapján csereberéljenek 
magyarokat és szlovákokat, de a magyar küldöttség iparkodott megmagyarázni a szlo
vákoknak, hogy bizonyos kultúrfokon álló népeket mégsem lehet barom módjára ide- 
oda terelni alkalmi határok között. [...] Ezek a városok lehetnek »csomópontok« a 
szlovákok és csehek számára, de a mi számunkra nem azok. [...] A csehek szempontjai 
kétségtelenül értelmesek és indokoltak: meg akarnak tartani mindent, ami becses és a
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miénk volt, mert jobban tudnak kereskedni és hadakozni, ha e városok birtokukban 
maradnak. A mi szempontunk, hogy nem vagyunk hajlandók cseh vasúti gócponttá és 
stratégiai magaslati ponttá minősíteni a városokat, hegyeket és erdőket, ahol magyarok 
éltek minden időben, s ahol ma is magyarok élnek. E szempontokat, e két szemléletet, e 
kétféle szellemet természetesen nehéz lenne egyeztetni. ”12

Hangsúlyos szerepet vállalt az (akkor még közelmúlt) eseményeinek elemzésében 
számos korábbi szlovákiai magyar politikus, közíró is (Szvatkó Pál, Balogh Edgár, 
Szül lő Géza, Jóesik Lajos, Peéry Rezső). Ezek az összefoglalások -  nemegyszer ko
moly adatgyűjtésre és elemző munkára is támaszkodva -  többnyire „történelmi igaz
ságtételként” tekintettek a területi rendezésre, ugyanakkor, politikai beállítottságuktól 
függően, több-kevesebb kritikával illették az anyaországi politikai, gazdasági és szoci- 
ális viszonyokat. Kezdetben szinte mindegyikük optimistán tekintett az anyaország és a 
visszacsatolt terület „egymásra találásának” hosszabb távú esélyeire, amelyet leginkább 
az anyaországi viszonyok általános modernizálása révén képzeltek el. Némelyikük op
timizmusa azonban, a nemzetközi politikai helyzet Magyarország szempontjából egyre 
kedvezőtlenebb alakulásának hatására is, hamarosan csökkent.

Az első világháború után elveszített területek etnikai, demográfiai, gazdasági, jogi 
és egyéb szempontú feldolgozásának ekkor már gazdag irodalma volt; e feldolgozás 
nemzetközi összehasonlításban is magas tudományos színvonalú műhelye elsősorban a 
Teleki Pál által 1926-ban alapított Államtudományi Intézet volt. (Ez az évtizedes hát
térmunka eredményezte azt is, hogy a komáromi tárgyalásokon a magyar delegáció 
felkészültségével a szlovák küldöttség nem tudta szakmailag felvenni a versenyt.) A 
bécsi döntés végrehajtása után, a döntés igazságos voltát bizonyítani kívánó, ugyanak
kor a fent említett szempontokat előtérbe helyező és a kor tudományos elvárásainak 
nagyobbrészt megfelelő munkák közül figyelmet érdemel a Magyar Statisztikai Társa
ság Államtudományi Intézete által szerkesztett A felvidéki magyarság húsz éve című 
kötet,1’ valamint Révay Istvánnak A helvederi magyar-szlovák határ című munkája.

A második világháború után főként az emigrációba kényszerülő egykori vezető elit 
tagjainak -  a rendszerváltás után Magyarországon is kiadott -  memoárjai tekintettek 
vissza az egyre távolodó eseményekre (Újpétery Elemér, Szegedy-Maszák Aladár, Hory 
András, Bareza György, Andorka Rudolf)- Historiográfiai szempontú megközelítések 
csupán a hatvanas évek közepétől jelentek meg Magyarországon. A magyar történésze
ket az 1938 nyarától az első bécsi döntésig terjedő időszak diplomáciai és politikai 
eseményeinek feldolgozása (Ádám Magda, Ránki György), valamint a területi vissza
csatolások után a magyar fél által elkövetett visszaélések kérdésének elemzése (Tilkovszky 
Lóránt) foglalkoztatta leginkább. Ezek az elemzések azonban magukon viselik az ide
ológiai kötöttségekből adódó jellegzetességeket, és a „bűnös nemzet” prekoncepciójá
tól átitatva sokszor túlzott önkritikát gyakorolnak, nemegyszer a szlovák nacionalista 
szempontok egy részének átültetésével. (Szlovákiában részben a hatvanas, de leginkább 
a nyolcvanas, majd a kilencvenes években Popély Gyula, Gyönyör József és Gyurgyík 
László a szlovákiai magyarság gazdasági, jogi, kulturális és demográfiai viszonyainak 
alakulását dolgozta fel tudományos igényességgel.)

Megítélésünk szerint a korszak eseményeit kutató magyar szakemberek az ideológi
ai elvárások kényszerén túl, a tudományosság kritériumainak messzemenő figyelembe 
vételével, a források aprólékos feldolgozásával, valamint a nemzetközi kitekintés iránti 
nagyobb fogékonysággal ekkor (ismét) némi előnyre tettek szert a historizáló, „nem
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zetvédő” és önigazoló elemek befolyásától nehezen szabaduló szlovák kollégáikkal szem
ben. A korábbi és a hozzájuk csatlakozó újabb történész nemzedékek már a nyolcvanas 
évek második felében, de főként a rendszerváltást követően tettek újra kísérletet a 20. 
századi magyar történelem neuralgikus eseményeinek újragondolására. E folyamat ke
retében szűkebb témánk is a figyelem középpontjába került Ádám Magda, Tilkovszky 
Lóránt, Szarka László, Vígh Károly, Ormos Mária, Zseliczky Béla, Molnár Imre, Vida 
István munkássága kapcsán. Újabban a fiatal magyar történész generáció forrásközpon
tú, korszerű szemléletű munkái mellett (Zeidler Miklós, Ablonczy Balázs, Péteri Ló
ránt) a kérdéskör elemzésében járatos szlovákiai magyar történészek is (Simon Attila, 
Angyal Béla, Popély Árpád) új szempontokkal gazdagítják a tudományos kutatás ered
ményeit.14

A szlovák történeti felfogás

Jóval hevesebb (és alapvetően offenzív jellegű) v o lt-  és maradt a második világhá
ború végéig -  a szlovák értelmiség és a közvélemény „Dél-Szlovákia megcsonkítására” 
adott reakciója, amelyhez nyilvánvalóan hozzájárult a rohamosan jobbra tolódó, dikta
tórikus szlovákiai politikai rendszer berendezkedésének ténye is. Mindent elvesztet
tünk! -jelentette ki Jozef Tiso, a szlovák autonóm kormány miniszterelnöke a Belve- 
dere-palotában az új határvonal kihirdetése után, majd a pozsonyi rádióban így folytat
ta. „Népünk, bár nem saját hibájából, de áldozattá vált. Tudtunk nélkül, tehát ellenünk 
döntöttek. A német-olasz döntőbíróság nem az etnikai helyzet alapján döntött. [... | De 
senki nem akadályozhatja meg nekünk, hogy az egész világ előtt kijelentsük, a szlovák 
nemzet tragikus sérelmet szenvedett el. ”15 A döntést megelőző napokban a szlovák sajtó 
hosszan ecsetelte a „nemzetre leselkedő veszélyt”, amely az „elképesztően túlzó magyar 
követelések” képében jelent meg. A terjedelmes beszámolók és elemzések, a szlovák 
delegáció érvrendszerét idézve, a nemzet egységének fontosságára és a folyamatos ké
szültség fenntartására helyezték a hangsúlyt. Az Andrej Hlinka által alapított (és 1925 
óta az ő nevét is viselő) Szlovák Néppárt politikusai részvételével létrejött szlovák 
autonóm kormány, a párt német mintára megszervezett félkatonai szervezetétől, a Hlinka 
Gárdától kölcsönzött jelszóval buzdította a lakosságot. A Na stráz! -  Légy résen! fel
szólítást a szlovákság széles rétegei hallhatták és olvashatták e napokban, hetekben.

A szlovák elemzések cáfolták a magyar érvrendszer létjogosultságát. Közelebbről 
nem tisztázott érvek alapján ezen írások úgy vélték, hogy a magyarok által a korábbi 
hónapokban képviselt „egyenlő elbánás” elve München után elvesztette megalapozott
ságát. Az elemzések nagy része -  a szlovák tárgyalófél nézőpontját megjelenítve -  
meglehetősen lazán kezelte a számarányok kérdését. Hangsúlyozták, hogy a trianoni 
Magyarországon élő 300 ezer [!] szlovák mellé a magyarok további 400 ezret [!] 
kívánnak államuk hatalma alá vonni, nem beszélve a magyar követelések teljesülése 
esetén ugyancsak magyar uralom alá kerülő 60 ezer ruszinról.16 Az 1930. évi csehszlo
vák népszámlálás alapján készült csehszlovák javaslatot17 méltatva rámutattak, hogy 
annak megvalósítása esetén hozzávetőlegesen 300—300 ezres kisebbség maradna a két 
országban, amely így megtestesítené és hosszú távon is biztosíthatná a szlovákok által 
elengedhetetlennek minősített reciprocitás elvét. Ezen elvet később a Szlovák Köztár
saság alkotmánya a saját, magyar nemzetiségű állampolgárai kisebbségi jogainak sza
bályozásában is alkalmazta.18
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A szerzők többsége ugyanakkor a nemzetközi helyzet alakulása következtében elke
rülhetetlennek tartotta a magyarlakta területek elvesztését. „Csak azt adjuk, ami nem 
lehetetleníti el a szlovák nemzet fejlődését" -  hangsúlyozták.19 A szlovák autonóm kor
mány, majd a Szlovák Köztársaság a kezdetektől eleve elutasította a béesi döntést, és az 
azonnal kibontakozó szlovák „revíziós” mozgalmat támogatta.211 November 2-a nem 
hivatalos gyásznappá lett, amelyet a sajtó és a rádió minden évben hadjáratszerűen 
készített elő. Ezen a napon országszerte, de főként Pozsonyban magyarellenes tünteté
sek zajlottak. A szlovák fővárosban ilyenkor több ezer ember, leginkább a fiatalság 
tiltakozott a bécsi döntés ellen, és a demonstrációk a legtöbbször erőszakos cselekmé
nyekbe torkollottak. Az Esti Újság és a Magyar Hírlap21 szerkesztősége két ízben is 
áldozatul esett a rombolásnak, de a tüntetések szokásos „repertoárjába” tartozott a ma
gyar követség előtti demonstráció, a magyar nyelvű cégtáblák letépése és a magyar 
kereskedők, boltosok kirakatainak bezúzása. A szlovák „revíziós” propaganda ugyan
akkor szinte teljesen a magyar példa alapján épült fel.22

A szlovák állam már a megalakulásától kezdve szorgalmazta a bécsi döntés tudomá
nyos jellegű cáfolatainak elkészítését, amelyhez csatlakozott a propaganda-irodalom és 
a sajtó is. A szlovák érvrendszer vitatta az új határoknak az önálló szlovák államra 
nézve kötelező jellegét, mondván: a bécsi döntést még Frantisek Chvalkovsky cseh
szlovák külügyminiszter írta alá. A területi veszteséget általában a cseh demokrácia 
engedékenységére vezette vissza. A ncmzetiszocialista ihletésű állami ideológia terv
szerűen manipulált a magyar kérdéssel. A herderi magyarságszemlélet fajelméleti ala
pon továbbfejlesztett változataként a szlovák „történetírás” nem egy képviselője ebben 
az időben a kulturálisan és fajilag alsóbbrendű magyar „betolakodókról” értekezett.2'

Ez az időszak tehát nem kedvezett a szlovákiai szakmai szempontú megközelítések 
születésének; „tudomány” és propaganda ebben a kérdésben meglehetősen összemosó
dott, és legtöbbször a tudományok legmagasabb szintű művelői sem tudták kivonni 
magukat a „korszellem” diktálta hangulat hatása alól. így volt ezzel a magyar-szlovák 
nyelvhatárt 1941-ben elemző, a komáromi tárgyalásokon és a magyar-szlovák 
delimitációs bizottságban is szakértőként tevékenykedő Branislav Varsík, pozsonyi egye
temi tanár is. A professzor egy magyar kortársa szerint,,messze elkalandozik a tudomá
nyos bizonyítás mezejéről és ezen mindenesetre meggyőzőbb módszer mellőzésével in
kább a pamflet-szerű propaganda eszközét választotta,”24

A baloldali érzelmű, csehszlovakista politikai beállítottságú közírók -  amíg az önál
ló szlovák állam létrejöttéig erre volt némi lehetőségük -  a magyarok igazságtalan és 
túlzó követelései mellett főként arra mutattak rá, hogy az úgymond demokratikus köz
életben nevelődött, magasabb szociális nívóhoz szokott csehszlovákiai magyarok ko
moly konfliktusokkal találhatják szembe magukat, ha ismét anyaországuk állampolgá
raivá lesznek.25

A fentiekhez lényegében hasonló szempontok alapján tekintenek a történtekre a 
későbbi korok csehszlovákiai historiográfusai is: többnyire ellentmondást nem tűrő 
módon ítélik el az egész eseménysorozatot, és a bécsi döntés háború utáni hatálytalaní
tásában magától értetődően az „igazságszolgáltatást” üdvözlik.26 A kérdés tudományo
sabb szempontú feldolgozásának első hullámát a hatvanas években készült munkák 
jelentik (Vávra-Eibel, Martin Vietor). A Csehszlovákiát a hatvanas évek közepén vala
mennyire jellemző politikai és ideológiai enyhülés következtében a szlovák történész
társadalomnak alkalma nyílt olyan kérdésekről is (ideológiai korlátok közé szorított)
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eszmecserét folytatni, amelyek a második világháborút követő kommunista hatalomát
vétel óta tabunak számítottak. Ez a jelenség azonban éppen a marxista ideológiai kön
tösbe bújtatott nacionalista megközelítések megjelenésének kedvezett. E munkák nagy 
része alapvetően prekoncepciók „bizonyítására” helyezte a hangsúlyt, és a tudományos 
szempontok helyett a magyarok bűnösségének alátámasztását szolgáló, önkényesen ki
válogatott adatokon alapuló, a nemzeti önkritikát számos esetben teljesen mellőző fel
fogást közvetített. Az 1945 utáni csehszlovák államba visszakerülő magyarság üldözte
tésével összefüggő koncepció annak következménye, hogy a történészek is idomultak a 
csehszlovák állampolitikai elképzelésekhez, amelyeknél az első szempont a „dél-szlo
vákiai” magyarság üldözése jogosságának bizonyítása volt.27 Ez a felfogás -  a maga 
meglehetősen egyoldalú formájában -  hosszú évekig (részben napjainkig) konzerváló
dott.

A 20. századi nemzeti konfliktusok kutatásának reneszánsza a rendszerváltást köz
vetlenül követő időszakban bontakozott ki újra Csehszlovákiában, majd folytatódott a 
függetlenné vált Szlovák Köztársaságban. A téma részletes feldolgozását a szlovák tör
ténész-társadalom „nemzeti szárnyának” képviselői végezték el újra (Milan Durica, 
Ladislav Deák), de -  a szlovák történelem ideológiai szempontok mellőzésével is lehet
ségessé vált feldolgozása keretében — a legtöbb szlovák történész érintette a korszakot 
(Stefan Sutaj, Dusán Kovác, Eubomír Lipták, Dagmar Cierna-Lantayová, Edita 
Ivanickova, Sona Gabzdilová, Milan Olejník, Elena Mannová, Valérián Bystricky).

A magyar és a szlovák álláspont főbb ütközőpontjai

A szlovák és a magyar történeti felfogás rövid bemutatása után témánk azon szem
pontjaira kívánunk rávilágítani, amelyeket napjaink magyar, illetve szlovák (és cseh) 
történetírása különbözőképpen ítél meg. A magunk részéről úgy véljük, hogy a szlovák 
szerzők -  elsősorban a téma Szlovákiában szinte egyedülálló szakértőjének tekintett 
Ladislav Deák -  az eseménysorozatot továbbra is sok tekintetben tendenciózus, és lé
nyegében elítélő megközelítésben tárgyalják. Deák a kilencvenes években megjelent 
munkáiban még ragaszkodik a magyar kisebbség bűnösségének elméletéhez; a magyar
ság szerinte a csehszlovák állam szétverésének egyik okozója volt,2l< majd a Magyaror
szághoz visszacsatolt területeken támogatta a Horthy-rendszer szlovákellenes politiká
ját.29

Ismeretes, hogy a rendszerváltás óta a magyar szakirodalom alapján a Horthy-rend- 
szerről a korábbinál árnyaltabb képet alkothatunk. Ezzel szemben a szlovák kutatók 
szinte mindig annak elmaradott és diktatórikus vonásait hangsúlyozzák. „Akinek volt 
némi illúziója, azt a megszálló hatalom csakhamar megtanította, hogy a demokratikus 
és a nemzeti jogokat egyaránt elnyomó, régi elnemzetietlenítő úri politika [... ] semmit 
nem változott, sőt inkább kiegészült a Horthy-diktatúra brutalitásával. A megszálló 
hadsereg és a helyi soviniszták túlkapásai elől [...] tízezrek menekültek mindenüket 
hátrahagyva észak felé, annak is örülve, hogy puszta életüket megmenthetik ” — írja 
Eubomír Lipták.31’ Milan Durica szerint is a magyar uralom alá került szlovákok „ki 
voltak téve a hátrányos megkülönböztetésnek, az asszimilációnak, sőt számos esetben a 
brutális üldözésnek is”A'

A szűkebb témánk feldolgozását a rendszerváltás óta egyedüliként végző Deák ál
láspontja szerint a müncheni válság során Magyarország eleve elvetette a csehszlovák
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féllel történő megegyezés lehetőségét, és állandóan fokozta követeléseit, amely maga
tartástól pedig a nagyhatalmak óva intették. Az újabb magyar szakirodalom ezzel szemben 
rámutat: a magyar diplomácia számára elemi érdek volt, hogy az. adott nemzetközi 
helyzetben a szudétanémet kérdés mellett a magyar kisebbség helyzetének az „egyenlő 
elbánás elve” alapján történő megoldása ne sikkadjon el, vagyis egyszerűen „haladt az 
eseményekkel”. A magyar kormány békés magatartásáról számos korabeli forrás tanús
kodik. Ugyancsak az árnyaltabb megközelítés hiányára utal az a kategorikus megállapí
tás, miszerint a müncheni döntés megnyitotta az utat a Csehszlovákia déli területein 
kezdődő magyar felforgató tevékenységhez. Deák nem tisztázza, hogy pontosan mikor 
és hol történik ilyen tevékenység. A szlovák történész a közölt iratok alapján hiányolja 
Budapestnek a „csehszlovák kormány sokkjával” kapcsolatos megértését, ugyanakkor 
az Egyesült Magyar Párt Prágával szemben tanúsított magatartását gyakorlatilag áru
lásnak minősíti. Vitatható az a megközelítés, miszerint a magyar kormány erőteljes 
nyomásgyakorlását hangsúlyozó tételt Deák azzal is alá kívánja támasztani, hogy a 
kisantant szövetségesek is figyelmeztették Prágát államberendezkedése megváltoztatá
sának -  vagyis autonóm területek létrehozásának -  szükségességére. Véleményünk sze
rint a szlovákoknak 1918-ban a későbbi államfő, Tomás Garrigue Masaryk által meg
ígért, Kárpátaljának pedig az. 1919. évi Saint-Gcrmain-i békeszerződésben, illetve az 
1920. évi csehszlovák alkotmányban garantált autonómiájának 1938-ig történt haloga
tása inkább arra utal, hogy a prágai vezetés csupán az államot fenyegető végveszélyben 
kényszerült asszimilációs nemzetiségi politikájának felülvizsgálatára. Az. újabb kutatá
sok alapján a magyar álláspont nem tud azonosulni a szerzőnek a komáromi tárgyalá
sokkal kapcsolatban kifejtett szempontjaival. Amíg a szlovák történész a források alap
ján arra a következtetésre jut, hogy a magyaroknak nem állt érdekükben a megegyezés, 
számunkra az vált világossá, hogy éppen a csehszlovák fél folytatta e szellemben a 
megbeszéléseket. (Míg Kánya Kálmán külügyminiszter nem tartotta valószínűnek, hogy 
a felek közvetlenül meg tudnak egyezni, Teleki Pál kezdetben optimistább volt.) Mint
hogy a tárgyalások de facto etnikai alapon történő területátadásról folytak, a magyar 
szakirodalom véleménye szerint az autonómia-ajánlat, illetve a különböző gazdasági és 
közlekedési érvek nem minősíthetők egy körvonalazódó kompromisszum lehetséges 
kezdetének.

Nem változott a szerzőnek a dualizmus kori „erőszakos magyarosításról”, ebből 
következően a történelmi Magyarország területén 1910-ben végrehajtott utolsó nép- 
számlálás megbízhatatlanságáról alkotott álláspontja. Ugyanakkor a magyar nézőpont 
felhívja a figyelmet arra, hogy az 1930. évi csehszlovák népszámlálást illetően még 
nem készült objektívnek nevezhető szlovák elemzés, amely kritikus megjegyzéseket is 
tartalmazna, holott lassanként könyvtárnyi (nem csupán magyar ihletésű) irodalma van 
a csehszlovák népszámlálási visszaélések kérdéskörét taglaló műveknek. (A népössze
írások ugyanis az országban élő nemzeti kisebbségek számarányának tudatos csökken
tését is szolgálták.) Problematikus Deáknak a tárgyalási jegyzőkönyvek és egyéb forrá
sok alapján levont következtetése, miszerint a magyarok mozgósítással kívántak hangot 
adni követelésüknek. A komáromi tárgyalások jegyzőkönyvei (például az 1938. októ
ber 11-i) ennek az ellenkezőjéről tanúskodnak. Az újabb magyar szakirodalom hajlik 
arra a feltételezésre, hogy az első nemzetközi jellegű ténykedését a területátadásról 
folytatott tárgyalásokkal kezdő szlovák autonóm kormányzat kompromisszumkészsége 
legalább is vitatható volt; ennek következtében a szlovák delegáció kezdettől fogva
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időhúzásra rendezkedett be, és -  gazdasági, közlekedési, valamint stratégiai érvekre 
hivatkozva -  csupán elhanyagolható területsávok visszaadására lett volna hajlandó ön
szántából. A szlovák küldöttség álláspontjának egyik vezérfonala, amint láttuk, a recip
rocitás elve volt, amely a tárgyalások megszakadása utáni diplomáciai események során 
is a szlovák politikusok érvrendszerének integráns részét képezte. Pozsony kompenzá
ciós felfogásának (azaz: annyi magyar maradjon Csehszlovákiában, amennyi szlovák 
lesz Magyarországon, a pilisi és az alföldi szlovák lakosságot is beleértve) másik vissza
térő eleme a lakosságcsere felvetése volt.32 A szlovák autonóm kormány érdekeinek 
mindemellett jobban megfelelt a nemzetközi döntés valamely formája, hiszen így an
nak diktátum jellegét kommunikálhatta a szlovákiai közvélemény felé.33 Megemlítendő 
viszont, hogy a komáromi tárgyalásokat követő diplomáciai események elemzésekor 
Deák -  korábbi felfogásával részben ellentétesen -  figyelmet szentel a magyarokkal 
egyre barátságtalanabb német, valamint az igen barátságos olasz magatartásból adódó 
német-olasz nézetkülönbség kérdésének.

A szerző számos prekoncepció alapján értelmezi az 1938. október 24-i -  az utolsó 
csehszlovák területi engedményeket tartalmazó jegyzékre adott -  magyar válaszjegy
zék tartalmát is. Budapest ebben javasolja, hogy a nem vitás területeket a csehszlovák 
fél adja át, a nyolc kisebb, vitás körzetben pedig döntsön népszavazás. Deák ennek 
alapján arra a következtetésre jut, hogy a magyar diplomácia e taktikával (a honvédsé
get a csehszlovák határerődítmények mögé juttatva) bizonytalanságot kívánt előidézni 
a térségben, és nézete szerint Berlin éppen ennek megelőzése érdekében vállalta el a 
döntőbírói feladat végrehajtását. Felfogásunk szerint valószínűtlen, hogy a magyar 
kormányt az említett szándékok vezérelték volna a jegyzék megfogalmazásakor; az 
pedig még kevésbé feltételezhető, hogy a német vezetés ebben az időpontban tartott 
volna a Csehszlovákia elleni magyar agresszió bármilyen formájától. A döntőbíróság 
vállalása sokkal inkább kötődik Ribbcntrop 1938. október 28-i római látogatásához.

A szlovák történetírás a csehszlovákiai magyar kisebbség magatartásának megíté
lését illetően a korábbiakhoz képest egy árnyalattal mérsékeltebb álláspontot foglal el. 
A vezető szlovák történészek munkái után már Deák újabb műveiben sem szerepel a 
magyar kisebbség „ötödik hadoszlopként” történő meghatározása, helyette az 1920. évi 
impériumváltozást követő korszak tárgyalása során a csehszlovák államhoz lojális ma
gyar közösségről esik szó, amely úgymond csupán a müncheni krízis után nem volt 
képes ellenállni a magyar nacionalizmusnak.

Elfogadhatatlan azonban Deáknak a magyarlakta területekre a csehszlovák földre
form keretében letelepített kolonisták kérdését illető felfogása, a szerző ugyanis úgy 
véli: a telepesek az 1938-as évet megelőző mintegy húsz évben „szabad népmozgás 
keretében érkeztek délre”. Az e vélekedésnek teljes mértékben ellentmondó, terjedel
mes forrásanyag és szakirodalom tükrében megállapítható: a magyarlakta területek et
nikai átrétegződését célul kitűző, államilag irányított, tervszerűen, a magyar nemzeti
ségű földigénylők kisemmizésével végrehajtott földreform keretében letelepült 
kolonistákat34 az őslakos magyar lakosság idegen elemnek tekintette.35

„Amit a királyi despotizmus és önkényuralom népünktől elvett, azt most a demokrá
cia és köztársaság visszaadja. A földművelő szlovákságnak, amelyet az Árpádok, az 
Anjouk és Habsburgok emberöltőkön keresztül a Kárpátok bércei közé űztek, ez a Duna 
menti, arisztokrata kézben lévő föld lesz az új hazája. A hegyvidéki észak az állatte
nyésztés és az ipar központja lesz, míg a mezőgazdasági termelés súlypontja Szlovákia
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déli részére, a Duna parijára helyeződik át. Egyetlen lendülettel mezőgazdasági és nemzeti 
problémáinkat is megoldjuk” — fejtette ki optimizmustól áthatott nézeteit Milan Hod*a, 
későbbi csehszlovák miniszterelnök a csehszlovák állam létrejöttének első éveiben.36 E 
koncepcióval (több-kevesebb hangsúlyeltolódással) az államvezetés és a tudományos 
élet számos tagja azonosult -  a nézetkülönbségek legfeljebb a szlovák- cseh dominan
cia arányára terjedtek ki. Az új állam cseh és szlovák politikai, gazdasági elitje nyíltan 
vallotta, hogy végeredményét tekintve sikerülhet jelentős etnikai átrétegződést biztosí
tani a nemzetiségek által lakott területeken.

Az első bécsi döntés nyomán Magyarországhoz csatolt területsávon bevezetett ma
gyar katonai közigazgatás idején a magyar hadsereg és az államhatalmi szervek által 
elkövetett atrocitásokat, valamint a kisebbségi sorba került szlovák nemzetiségű lakos
ságot sújtó hátrányos megkülönböztetést bemutató összefoglalásában Deák végletes és 
leegyszerűsített következtetéseket von le. Az átmeneti időszak -  a katonai közigazgatás 
szűk hat hétig volt érvényben -  érzelmileg motivált megközelítése azt sugallja, hogy az 
1944- 1945-ig tartó „magyar uralom” egésze kegyetlenül erőszakos, egyértelműen rct- 
rográd időszak volt, amely a végletekig kiélezte Magyarország és Szlovákia viszonyát, 
továbbá gazdaságilag ellehetetlenítette a Szlovák Köztársaságot. A delimitációs bizott
ságok magyar tagjainak kompromisszumképtelen magatartását taglaló sorok kapcsán 
emlékeztetnünk kell arra, hogy a magyar-szlovák vegyes bizottságokban születtek 
megegyezések, -  többek között éppen a „kolonista egyezmény” 1939. február 18-i 
budapesti ünnepélyes aláírása is ilyen volt. A telepesekkel szembeni atrocitások árnyal
tabb bemutatása ugyancsak teljesen hiányzik a szlovák szakirodalomból, holott rendel
kezésre áll számos, a csehszlovák hatóságok által a menekültek kihallgatásakor felvett -  
többnyire a Szlovák Nemzeti Levéltár „Országos Hivatal” szekciójában található-olyan 
jegyzőkönyv, amelyben az érintett telepesek a csehszlovák szervek kérdésére kijelen
tik: „a magyar szervek részéről személyemmel szemben erőszak elkövetésére nem került 
sor'd1 Sőt, létezik olyan — csehszlovák járási csendőrparancsnok által készített -  fel
jegyzés is, amely a következőkről tanúskodik: „A járásba érkezett kolonisták és mene
kültek a kihallgatáskor kijelentették, hogy a magyar megszálló hadsereg rendesen bánt 
velük és a kárukra semmilyen visszaélést nem követett el. ”?x

A magyar szakirodalom felfogása szerint a határváltozást követő időszak zavaros 
viszonyai számos, egymás iránti ellenséges indulatot ébresztettek a két érdekelt nem
zetben. A területek birtokbavétele után a magyar honvédség és a katonai közigazgatás 
jórészt ismeretlen nemzetiségi, szociális, pénzügyi és ellátási problémák tömegével ta
lálta magát szemben.3'3 A kezdeti időszak ezért (is) számos visszaélést eredményezett a 
szlovák lakossággal szemben, és -  a zavaros viszonyoknak megfelelően -  a helyben 
maradók, az önként távozók, a kiutasítottak vagy elüldözöttek személyes sorsa nagyon 
is egyedi, egymástól eltérő lehetett. Egy kolóniának -  a magyar etnikai területen ko
rábban létrehozott cseh, morva és szlovák telepes falvak kérdése kezdettől komoly 
viták forrása volt -  a magyar kisebbséggel korábban fenntartott viszonya, a bevonuló 
magyar csapatok parancsnokának személye és számos egyéb körülmény közrejátszha
tott az egyén sorsának olykor egészen kedvező, máskor tragikus alakulásában.40 A dön
tés értelmében létrehozott delimitációs bizottságok működése az érintett kormányok 
kölcsönös vádaskodásai, az átmeneti időszak jogi bizonytalanságai, a visszaélések, ha
társértések, sajtóháborúk vagy éppen a megbékélésre, „kézfogásra” felszólító nyilatko
zatok és megnyilvánulások közepette sok tekintetben mégis eredményesnek bizonyult,
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és az idők folyamán számos megoldásra váró kérdésben valóban megállapodás jött 
létre.41 A tárgyalások alakulását az „önálló” szlovák állam létrejötte, a megkötött meg
állapodásokból következő gyakorlati teendők végrehajtását pedig -  egyebek mellett -  a 
nemzetközi politikai helyzet alakulása befolyásolta többnyire negatívan.

A cseh történetírás csupán érintőlegesen foglalkozik a szlovák-magyar problemati
kával, a korszakot elsősorban a német kisebbség szerepén és a korabeli Csehszlovákia 
szövetségesei magatartásának megítélésén keresztül szemléli. A korábbi generációkhoz 
tartozó kutatók (Karel Pacner, Ivan Pfaffj és a kortárs történészek (Jindrích Dejmek, 
Jan Kuklík, Jan Némecek) egyaránt egyetértenek abban, hogy a müncheni egyezmény 
azért jöhetett létre, mert a nyugati demokráciák a háború elkerülése érdekében felál
dozták Csehszlovákiát.42 A német és a magyar kisebbség politikai vezetőinek a mün
cheni krízis során tanúsított magatartása a rendszerváltást megelőző felfogáshoz képest 
már árnyaltabb megközelítést kap, így a magyar kisebbség mérsékeltebb módszereiről 
és a magyarlakta területeken mindvégig fennálló nyugalomról esik szó. (Igaz, szinte 
minden vonatkozó cseh történeti szakmunka hangsúlyozza, hogy -  ellentétben a szudé- 
tanémetekkel - ,  a szlovákiai magyarok mögött nem álltak „egy hetvenmilliós állam 
hadseregének szuronyai”.)

A korszak részletes, forrásközpontú diplomáciai rekonstrukcióját elvégző Jindrích 
Dejmek elemzi behatóbban a korabeli csehszlovák kormány Budapesttel folytatott tár
gyalásaival kapcsolatos stratégiáját. Álláspontja szerint a nyugati szövetségesek „árulá
sát” követően Csehszlovákia szomszédai „áldozatává” vált, és kényszer hatása alatt volt 
kénytelen területi engedményeket tenni.41 A németekkel folytatott tárgyalásai során 
Prágának szembesülnie kellett azzal, hogy Varsó közben egyoldalúan, katonai meg
szállás révén bekebelezte Csehszlovákia lengyelek által lakott részeit, Szlovákia, majd 
Kárpátalja kikiáltotta az autonómiáját, Budapest pedig ugyancsak követelte a tárgyalá
sok megkezdését. Míg a cseh történész a magyar fél ultimativ diplomáciai fellépését 
hangsúlyozza,44 a magyar álláspont a források alapján hajlik arra a feltételezésre, hogy 
Prága időhúzásra kívánt berendezkedni, amely mögött Budapest a magyar területi igé
nyek negligálásának szándékát sejtette. (A brit és a magyar szakirodalom által lényegé
ben egyaránt kívülállónak, egyensúlyozónak, konfliktus- és állásfoglalás-kerülőnek mi
nősített korabeli brit álláspont egyébként az események során megértőbbnek mutatko
zott Budapest törekvéseit illetően, ami a csehszlovákbarát Párizs döntéseit is alapvetően 
ebbe az irányba befolyásolta.)

A köztársaság szétesésének körülményeivel függ össze az autonómia kérdésének 
cseh (és szlovák) szakirodalmi megítélése is; eszerint a háború előtti csehszlovák veze
tés hibázott, amikor a német és magyar kisebbségnek úgymond messzemenő jogokat 
biztosított -  a nemzetiségek illojalitása ugyanis jelentősen hozzájárult a köztársaság 
felbomlásához.45 Az újabb magyar szakirodalom viszont rámutat: a két háború közötti 
időszakban a csehszlovák kormány állandó félelme az autonómiától s az a tény, hogy az 
autonómia végül kényszer hatására született meg, akkor, amikor a bomlási folyamato
kat már nem lehetett megállítani, azt a felfogást konzerválta, hogy minden (területileg 
is körvonalazott) autonómia az adott állam egysége ellen irányul.46 A csehszlovák nem
zetiségi politika és a müncheni válság összefüggését summázva, Ádám Magda a ma
gyar történetírás jelenlegi álláspontját a következőképpen foglalja össze. Benes „ nem 
látta, hogy a bekövetkezett tragédiáért ő is felelős. [...] Azért a politikáért, amely az 
etnikai elvektől nagyon is eltérő határok kierőszakolásával, a Szlovákiának és Kárpát
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aljának beígéri jogok figyelmen kívül hagyásával, a kisebbségi szerződések be nem tar
tásával objektíve elősegítette Münchent. ”47

A revíziós igények nemzetközi elfogadottságát illetően a jelenlegi magyar szakiro
dalom nagyobb része felhívja a figyelmet arra, hogy a területi status quo tárgyalásos 
úton történő megváltoztatásának lehetősége a tárgyalt korszakban létezett (majd meg is 
valósult), a későbbi háborús események azonban lerontották a békés terület-módosítá
sok hitelét.48 A müncheni egyezmény utólag „bűntudatot oltott” a nyugati hatalmak
ba,41' hiszen a status quo megbontásában a második világháború kirobbanásának okát 
vélték felfedezni. Csehszlovákia szétzúzása nyomán olyan felfogás alakult ki. amely 
minden vele kapcsolatos korábbi diplomáciai tevékenységet „szentségtörésnek” állított 
be.5'1 Eduard Benes emigrációban folytatott politikája mindezt kihasználta, és a „cseh
szlovák koncepciót” a háború lezárulása után „rehabilitálták”: 1947-ben a győztes nagy
hatalmak nem elégítettek ki etnikai alapú revíziós igényeket, hanem visszaállították 
Magyarország 1937-es határait. „Az. a felismerés, hogy Közép- és Kelet-Európábán a 
nyelvi határok váltak a nemzetek elhatárolóivá, egy új, és kihatásaiban igen félelmetes 
megoldást is felvetett: a népcsere és a kitelepítés megoldását. ”51 A győztes nagyhatal
mak számára a határok nemzetekhez történő igazítása helyett kézenfekvőbbnek tűnt 
ennek az ellenkezője.

*

A témánkra vonatkozó magyar és szlovák diplomácia- és politikatörténeti felfogás 
(továbbra is markánsan jelenlévő) nézetkülönbségeinek feloldása nem egyszerű fel
adat. A korszak kevésbé „konfliktusgeneráló” társadalom- és gazdaságtörténeti, továb
bá szociografikus feldolgozásának feltételei azonban az elmúlt évtizedben jelentősen 
javultak. Az első bécsi döntés következményeinek s a döntés által (átmenetileg) megte
remtett gazdasági, szociális, oktatási, nemzetiségi és egyéb viszonyok, tendenciák for
rásközpontú, modernebb szemléletű, közös magyar-szlovák feltérképezésének lehető
ségei folyamatosan bővülnek. E lehetőségeknek a fiatalabb történészgenerációk általi 
kihasználása mindkét oldalon megkezdődött.
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A visszacsatolás után a politika élvonalában
Egy kevéssé ismert felvidéki politikusi életpálya

Kulcsár Sz. Zsuzsanna munkája az 
1938 és 1944 közötti magyar történelem 
egyik kevéssé ismert felvidéki politikusát, 
Nagy Nándort (1881-1953) mutatja be. 
Teszi ezt eredeti dokumentumok felhasz
nálásával, amelyeknek egy részét közli is, 
igaz, sok esetben nem túl jó minőségben, 
„köszönhetően” a nyomdatechnikának. A 
fenti korszak politikusainak életútja meg
lehetősen kevéssé feldolgozott, mindössze 
egy-egy kiemelkedő személyiségre korlá
tozódik (például: Esterházy János). Ennek 
okát abban kereshetjük, hogy ez a korszak 
1989 előtt politikailag eléggé érzékeny 
témának számított, amely „feleslegesen” 
élezte volna az akkori csehszlovák—magyar 
kapcsolatokat. Az első bécsi döntés és az 
ezt követő események szlovák-magyar 
történészkörökben ma is egymástól eltérő 
megítélés alá esnek, ezért lehet arra szá
mítani, hogy a készülő szlovák-magyar 
közös történelemkönyv ezen fejezete min
den bizonnyal egyike lesz a legvitatottabb 
témaköröknek.

Örülnünk kell tehát minden olyan mun
kának, amely e korszakkal foglalkozik, 
főként akkor, ha azt „alulnézetből”, a csa
lád- és helytörténet felől közelíti meg. 
Kulcsár Sz. Zsuzsanna ugyanis szenvedé
lyes család- és helytörténész, s ebből a 
nézőpontból tekint a nemesócsai Nagy 
Nándorra is. A munkában szereplő Nagy 
család már a 15. századtól ismert birtokos

Kulcsár Sz. Zsuzsanna: A nemesócsai kúria gazdá
ja, Nagy Nándor. Révkomárom, 2005, KT 
Könyv- és Lapkiadó, 77 o.

család volt Komárom vármegyében, an
nak csallóközi részében. A református val- 
lású család a 18. században Nemesócsán 
épített kúriát magának, s innen intézte bir
tokai ügyeit, innen kapcsolódott be a vár
megye közügyeinek intézésébe. A család 
elsősorban a gazdálkodásban látta a jövőt, 
-  valószínűleg ezért küldték Nagy Nán
dort a Magyaróvári Gazdasági Akadémiá
ra, ahol a kor legkorszerűbb gazdálkodási 
ismereteivel vértezhette fel magát. A csa
lád anyagi erejéből arra is futotta, hogy az 
ifjú Nagy Nándor 1900 és 1901 között 
jogot tanulhasson Budapesten.

A tervek beteljesítését azonban késlel
tette az első világháborút követő trianoni 
béke, amely egy új államkeretbe helyezte 
acsaládi gazdaságot. 1919-től sorra jelen
tek meg Csehszlovákia „nemzeti szellemű” 
törvényei és rendeletéi, amelyek a magyar 
birtokos réteg meggyöngítését célozták. E 
mellett csak a csallóközi birtokokon 22 
szláv telepes falut hoztak létre, amelyek a 
magyar nyelvterület etnikai fellazítását 
szolgálták. A csehszlovák „agrárreform” 
Nagy Sándor birtokait is érintette: az ál
lam annak körülbelül felét, 246 hektárt 
kisajátított. A lefoglalt földterület egy ki
sebb részén Okánikovo néven telepes fa
lut szerveztek, amely közigazgatásilag 
Nemesócsához tartozott. A telepesek fő
ként az egykori Árva és Liptó megyéből 
érkeztek; az állami szervek ezáltal sem
mibe vették a községi tanács 1924 decem
berében kelt azon határozatát, amely sze
rint „a felosztásnál a földekből először is 
az itteni nincstelenség részesíttessék”. A 
veszteségek ellenére a Nagy család birto
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ka a két világháború közötti Csehszlová
kiában is gyarapodott, s egyike lett példá
ul a nagysurányi cukorgyár legnagyobb 
beszállítóinak. A gazdaság minden fonto
sabb munkagépet meg tudott vásárolni, s 
így a kor színvonalának megfelelő termés
átlagokat ért el.

Az egyre jobban felfutó gazdaság tel
jes embert kívánt, ezért Nagy Nándor 
1930-ban lemondott a felvidéki Magyar 
Nemzeti Pártban szerzett tartománygyű
lési mandátumáról. 1938 őszéig már csak 
politikamentes közéleti feladatokat vállalt: 
a Komáromi Református Egyházmegye 
gondnoki, illetve az Alsó-Csallóközi és 
Csilizközi Armentesítő Társulat elnöki 
tisztét töltötte be.

Nagy Nándor politikai pályafutása az 
első bécsi döntésnek köszönhetően indult 
újra. A Felvidék déli sávjának Magyaror
szághoz való csatolása után a történelmi 
Komárom vármegye is újjáalakult. De
cember 22-én a polgári közigazgatás is 
megkezdhette munkáját, amelynek kere
tében Nagy Nándor később a vármegye 
főispáni tisztét kapta. A gazdálkodásban 
sikereket elért közéleti ember csak erős 
rábeszélés után fogadta el a főispáni tiszt
séget. A belügyminiszter Nagy vonakodá
sát látva „ultimátumot” intézett hozzá: vagy 
elfogadja a főispánságot, vagy pedig anya
országi tisztségviselő kerül a vármegye 
élére. A felvidéki politikai elit ez utóbbi 
lehetőséget -  a visszacsatolt területek sa
játos problémái miatt -  szerette volna el
kerülni. Nagy Nándor a felülről és alulról 
egyaránt érzékelhető nyomásnak engedve 
végül beadta a derekát, és elfoglalta a fő
ispáni tisztséget.

A háború folyamán a vármegyében 
egyre inkább szaporodtak a gondok. Elő
ször a nyilasok szervezkedése ellen kellett 
erőteljesen fellépnie, majd pedig az 1944. 
márciusi német megszállás állította nehéz 
helyzet elé a vármegye vezetését. 1944 
májusában a győri német parancsnokság

például levélben érdeklődött a megye em
beri és anyagi erőforrásai iránt. Egyebek 
mellett a zsidóság összlakosságon belüli 
arányára is kíváncsiak voltak. A főispán 
lényegében szabotálta az adatszolgáltata
tást, a zsidók számáról például nem adott 
tájékoztatást. Többek között ennek a ma
gatartásának tudhatta be, hogy Nagyot az
1944. október 15-i nyilas hatalomátvétel 
másnapján letartóztatták és a komáromi 
Monostori-erődbe, majd később a Csillag
erődbe zárták. A vád angolszász-orosz 
barátság és zsidópártolás volt. Csak a sze
rencséjének köszönhette, hogy a koncent
rációs táborba induló szerelvényről leke
rült. A hatóságok ugyanis fontosabbnak 
tartották a környékbeli zsidók mielőbbi 
útnak indítását.

1945 tavaszán a berendezkedő cseh
szlovák hatóságok első intézkedései kö
zött szerepelt Nagy Nándor letartóztatá
sa és teljes vagyonának elkobzása. Az ál
lamhatalom csehszlovák- és szovjetelle- 
nességgel vádolta. Súlyos betegsége mi
att -  amely a fogsága alatt alakult ki -  
hazaengedték. Egykori házában azonban 
már csak a szlovák telepesek „albérlője”- 
ként lakhatott. Népbírósági tárgyalására
1946-ban került sor; a szlovák, zsidó és 
magyar tanúvallomások miatt a bíróság 
kénytelen volt felmenteni őt a vádak alól, 
sőt még csehszlovák állampolgárságát is 
visszaadták. A magyarországi áttelepülés- 
re vonatkozó kérelmét azonban elutasí
tották, mivel az ekkor meginduló cseh
szlovák-magyar lakosságcsere keretében 
túl sok földet kellett volna ellentételezni 
a csehszlovák hatóságoknak. Kétévi ha
difogság után hazatérő fiát, Antalt, 1947- 
ben Csehországba deportálták kényszer- 
munkára. Az egykori főispán birtokától 
megfosztva és a közéleti szerepléstől el
zárva, számkivetettként élt saját szülőföld
jén egészen 1953 decemberében bekövet
kezett haláláig.

Nagy Nándor politikai életútja tipiku-
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san 20. századi és közép-kelet-európai, 
amelyet erős politikai és társadalmi kény
szerek határoztak meg. Egyebek mellett 
az ilyen életpályák ismeretében tudjuk ár
nyalni és korrigálni a múltunkról szerzett

eddigi ismereteinket. Kulcsár Sz. Zsuzsan
na munkája tehát fontos hiánypótló mű, 
amely a magyar történelem kevéssé ismert 
szeletét tárja elénk.

Jobbágy István
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Magyar felsőoktatás a Felvidéken 
az első bécsi döntés előtt és után

Az első világháborút lezáró békerend
szer az egykori Osztrák-Magyar Monar
chia területén hat utódállamot hozott lét
re. Mivel a térségben az államhatárok 
nagyban eltértek az etnikai határoktól, 
ezért a rendezés során a győztesek kötele
zettséget vállaltak arra, hogy gondoskod
ni fognak az itt élő, mintegy 23 millió főt 
kitevő nemzeti kisebbségekről is, akiknek 
jogait külön kisebbségvédelmi egyezmé
nyekkel biztosították. Csehszlovákia pél
dául az 1919-ben m egkötött Saint- 
Germain-i béke aláírása során kötelezte 
magát arra, hogy tiszteletben tartja az or
szág összlakosságának mintegy harmadát 
kitevő kisebbségek, így az ott élő magya
rok jogait is. Ezen egyezmény nyolcadik 
pontja éppen a kisebbségi oktatásról in
tézkedett, ám a két világháború közötti 
csehszlovák nemzetiségi politika éles el
lentétben állt az ebben foglaltakkal. Ezt a 
visszás helyzetet mutatja be Popély Gyula 
„Búcsú a főiskoláktól” című munkája, 
mely a csehszlovákiai magyar kisebbség 
felsőfokú anyanyelvi képzésének proble
matikáját vizsgálja az 1918— 1919-es im
périumváltástól egészen az 1938-as bécsi 
döntésig, illetve a visszacsatolt területeken 
élők helyzetét a második világháború vé
géig.1

Az 1918-1919-es impériumváltás ide
jén a csehszlovák hadsereg által elfoglalt 
észak-magyarországi területeken több je
lentős múlttal rendelkező felsőoktatási in-

Popély Gyula: Búcsú a főiskoláktól. Pozsony, Ma- 
dách-Posonium, 2005. pp. 222.

tézmény működött, mint például Eperje
sen az Evangélikus Kollégium teológiai 
kara és jogakadémiája, Pozsonyban az 
Evangélikus Líceum teológiai kara és az 
Erzsébet Tudományegyetem, Kassán a gaz
dasági- és jogakadémia, Selmecbányán pe
dig a Bányászati és Erdészeti Akadémia. 
Az impériumváltás következtében ezek 
egy része az anyaországba való távozás 
mellett döntött, mint például a Selmecbá
nyái főiskola vagy az eperjesi Kollégium 
jogi kara, míg a többi intézmény Cseh
szlovákiában maradt, ám ezek cgy-két éven 
belül kivétel nélkül megszűntek.

Az anyanyelvűn történő felsőfokú kép
zés ezt követően az egyik legnagyobb 
problémává vált a csehszlovákiai magya
rok számára. Az ottani fiatalok ugyan kez
detben Magyarországra jártak át, de Milan 
Hodza 1928-ban kelt rendeletével megtil
totta a csehszlovákiai felsőfokú tanintéze
teknek a Magyarországon szerzett diplo
mák elismerését, ami kizárta a felvidéki 
magyar fiatalok többségét az anyanyelvű 
képzésből.

A magyar nyelvű tanárképzésben ko
moly szerep jutott a pozsonyi Komensky 
Egyetemen, illetve a prágai Károly Egye
tem Bölcsészettudományi Karán létreho
zott magyar irodalmi és nyelvi tanszékek
nek. Míg azonban a prágai már 1924-ben 
önálló szakká alakult, addig a pozsonyi 
csak szemináriumként működhetett, a tan
székvezető kinevezésének kérdése pedig 
szintén politikai felhangot kapott. Ezt a 
tisztséget ugyanis csak 1930-ban töltötték 
be először, amikor a szlovák irodalomtör
ténészt, Pavel Bujnákot nevezték ki a tan
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székek élére. A tanszékvezető azonban a 
hungarológiai kutatások terén semmiféle 
említésre méltó eredménnyel nem rendel
kezett, ráadásul magyarul sem tudott, így 
az óráit Prágában cseh, Pozsonyban pedig 
szlovák nyelven tartotta, ezért a kinevezé
se további komoly problémákat generált. 
1933-ban bekövetkezett halála után csak a 
prágai tanszéket töltötték be, a pozsonyit 
nem, így magyar tanszék ügye változatla
nul akut probléma maradt a korszak végé
ig-

A két háború közötti Csehszlovákiában 
az egyetlen kézzelfogható eredményt a 
magyar nyelvű felsőoktatás terén a refor
mátus egyház tudta felmutatni, amely már 
az 1920-as évek elején saját teológiai fő
iskolát kívánt alapítani. Fáradozásaik azon
ban sokáig nem jártak sikerrel, ugyanis a 
csehszlovák állam politikai okokból gátol
ta a törekvéseiket, amiatt, hogy a refor
mátusok nem voltak hajlandók az új rend
szernek egyházpolitikai engedményeket 
tenni. Bár több éves előkészítő munka után 
végül 1925 szeptemberében megnyílt a 
losonci Református Teológiai Szeminári
um, az államhatalom szemében ez továbbra 
is szálka maradt, s nem is ismerte el az 
intézményt nyilvános jogú tanintézetnek, 
s akkreditáció híján az állami támogatás
ból is kimaradt. Szóba került ennek az in
tézménynek a hatalmi úton történő felszá
molása is, de a Presbiteri Világszövetség 
1926-os közbenjárását követően a cseh
szlovák kormány ettől eltekintett. A Teo
lógiai Szeminárium tanári gárdája cseh
szlovákiai magyar tudós lelkészek vagy 
más teológiai főiskolák vendégprofesszo
rai közül kerültek ki.

Az állandó anyagi nehézségek ellenére 
sikerült elérni, hogy a legjobb tanulók 
közül néhányan ösztöndíjjal nyugati teo
lógiai akadém iákon (G enf, Halle, 
Edinburg) képezhessék magukat. Az első 
bécsi döntést követő impériumváltás ok
tatási szempontból új helyzetet teremtett a

magyarok által lakott dél-felvidéki terü
leteken, és ettől kezdve számtalan lehető
ség nyílt az itt élő magyar fiatalok előtt az 
anyanyelvű képzésre. Az addig csehszlo
vák felsőfokú tanintézeteket látogató hall
gatók magyarországi felsőoktatási intéz
ményekbe jelentkezhettek át, ahol rendkí
vül komoly tandíj-kedvezményekben ré
szesülhettek, a különféle ösztöndíjakról, 
kedvezményes internátusi és menzalehe
tőségekről nem is beszélve. Ezek a jutta
tások jelentősen megkönnyítették a felvi
déki magyar fiatalok továbbtanulási lehe
tőségeit, akik éltek is a lehetőséggel, és a 
korabeli források szerint mind szakmai
lag, mind emberileg jól megállták a he
lyüket ezekben a tanintézetekben. A fel
vidéki református egyház visszakerült a 
magyarországi református egyház szerve
zetébe, így egyszerre több lehetőség is kí
nálkozott a magyar nyelvű lelkészképzés
re. A megváltozott körülmények között a 
losonci református teológia nem folytatta 
tovább a tevékenységét, hanem önként be
szüntetve azt, 1939 januárjában kimondta 
annak megszűnését. Az intézmény diákjai 
ettől kezdve a református egyház patinás 
tanintézeteiben, Sárospatakon, Debrecen
ben vagy Pápán folytathatták tovább ta
nulmányait.

A visszacsatolt területek legjelentősebb 
városa Kassa volt, amely az 1918-as im
périumváltás előtt is már több felsőokta
tási tanintézetnek adott helyet, így érte
lemszerűen ez lett a visszatért területek leg
fontosabb iskolavárosa. Bár a visszacsato
lást követően a városban 1938 nyarán 
megnyílt szlovák műszaki főiskola vissza
költözött Szlovákiába, a helyén számos új 
tanintézet, többek között felsőfokúak is 
létrejöttek. Először egy műszaki főiskola 
terve került szóba, amit maga a vallás- és 
közoktatásügyi miniszter, Teleki Pál szor
galmazott, de végül „csak” egy kereske
delmi főiskola megnyitására került sor 
1939 szeptemberében. Nagyjából ezzel



Limes 161 Szemle

párhuzamosan nyitotta meg kapuit a je
zsuita rend irányítása alatt a Jézustársasá
gi Bölcseleti Főiskola, mely elsősorban a 
rendhez tartozó fiatalokat részesítette fi
lozófiai képzésben, bár az intézmény nyitva 
állt a világi hallgatók előtt is. Emellett két 
új szakiskola is nyílt, egy ápoló- és védő
nőképző, illetve egy Községi Közigazga
tási Tanfolyam, ahol jegyzőket képeztek.

A szerző könyvében egy külön részt 
szentelt a két világháború között működő 
magyar diákegyesületeknek (például a prá
gai Szent György Kör, a Magyar Akadé
mikusok Keresztény Köre, a Sarló, a Ma
gyar Munkaközösség, a Csehszlovákiai 
Magyar Akadémikusok Szövetsége és a 
Prohászka-mozgalom), illetve a Csehszlo

vákiában felnőtt új magyar értelmiségi 
nemzedék útkereséseinek is. A második 
világháborút követő újabb impériumvál
tás ismét gyökeresen átalakította a déli ré
szek felsőoktatásának életét. A bécsi dön
tést követően alapított tanintézetek meg
szűntek, vagy visszaköltöztek Magyaror
szágra, az 1945-ben bevezetett Benes-dek- 
rétumok pedig semmiféle tanintézetet nem 
engedélyeztek a szlovákiai magyaroknak. 
Enyhülés csak az 1948. februári kommu
nista hatalomátvétel után következett be, 
a csehszlovákiai magyar tannyelvű felső- 
oktatás pedig ezt követően az államszo
cialista keretek között szerveződhetett újjá.

Wiedermann Gabriella
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lénk nem a szerzők nevét emeli ki, hanem a művek címét, gyűjteménykötetben megje
lent írás esetén a főcímet. Napilapok, periodikák esetében ezek címét kurziváljuk.

4. Néprajzi tanulmányoknál elfogadjuk a szakmájukban alkalmazott forrás-megje
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 szere
pel -  arab számmal jelöljük.

7. Optimális terjedelmű kéziratnak a 0,5-1,5 ívet tekintjük, a jegyzetekkel együtt. 
Recenziónál 5-6 kéziratoldalt tartunk optimálisnak.

Köszönettel:
a Szerkesztőség
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Az 1938. november 2-i első bécsi döntéssel Magyarországnak visszajuttatott Dél- 
Felvidék az 1938-1941. évi revíziós sikerek nyomán az anyaországhoz visszakerült 
területek (Dél-Felvidék, Kárpátalja, Észak-Erdély, a Bánság nélküli Délvidék) közül -  ha 
a magyarországi hadműveletek 1945. áprilisi befejezését tekintjük korszakhatárnak

-  a leghosszabb ideig, több mint hat évig tartozott a magyar állam és közigazgatás 
fennhatósága alá. A két nemzetrész egyesülése a pozitív töltetű emocionális tényezők, 
így a nemzeti siker és gyarapodás érzése mellett számos társadalmi és szociális, illetve

- az itt honos szlovák lakosság nemzeti affinitásai miatt -  etnikai konfliktushelyzetet 
hordozott magában, nem beszélve a gazdasági reintegráció lassú folyamatának 
nehézségeiről vagy a területi változás miatt megterhelt magyar-szlovák államközi 
viszony állandó súrlódásairól.
A Dél-Felvidék 1938-1944 közötti történetét bemutató tematikus lapszám összeállításával 
ezért elsősorban annak vizsgálatát tűztük ki célul, hogy az első bécsi döntést megelőző 
mintegy két évtizedben eltérő politikai, gazdasági és társadalmi fejlődési utat bejárt 
dél-felvidéki régió milyen etnikai, demográfiai viszonyokkal, milyen sajátos politikai, 
ökonómiai, társadalmi és művelődési adottságokkal rendelkezett Magyarország 
határain belül. Az esetleg meglévő sajátosságok figyelembevételével sikerült-e -  és 
ha igen, akkor hogyan -  beilleszteni (visszailleszteni) a nagyhatalmi döntőbíráskodás 
révén visszajuttatott felvidéki területeket az anyaország területi állományába, politikai
közigazgatási rendszerébe és gazdasági-társadalmi szerkezetébe? Ily módon ezt 
a lapszámot egyúttal az Észak-Erdély 1940-1944 közötti politika-, társadalom- és 
gazdaságtörténetét vizsgáló, új kutatási eredményekben gazdag tematikus válogatás 
(Limes, 2006. 2. sz.) folytatásának is szántuk, amivel talán lehetőség nyílik a két 
területrész (Dél-Felvidék, Észak-Erdély) integrációja kapcsán szükséges összevetések 
elvégzésére, bizonyos következtetések, esetleg analógiák levonására is.
Természetesen a lapszám szerkesztésekor nem törekedhettünk teljességre, minden 
egyes kutatási részterület maradéktalan feltárására, de az eddigi eredmények 
összegzésén túlmenően már a további, mélyreható kutatások kezdeti lépéseinek 
megtételére, új kutatási irányok kijelölésére is vállalkozhattunk... (Seres Attila)
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Változó Dunántúlunk

Nem csak a könyveknek, hanem a területi fogalmaknak (táj, körzet, régió), térlu- 
datnak, területi identitásnak is megvan a maguk története. Minden generáció egyrészt a 
szocializációja során szerzett ismeretek, másrészt saját új tapasztalatai, céljai, érdekei 
alapján tekint a területiségre, s azon belül a különböző, szubjektiven érzékelt, megélt, 
avagy formálisan megnevezett, lehatárolt egységekre.

A Kárpát-medence területe a történelem folyamán több. egyrészt külső birodalom 
(római, hun, bizánci, avar, frank, német-római stb.), másrészt hosszabb-rövidebb ideig 
„bennlakó" közösség számára jelentett szállásterülelet, megélhetési és térszemléleti ke
retet. A különböző politikai térképződmények szereplői eltérő alapállásból tekintettek 
a medence egészére, illetve annak részeire.

A magyarság 895-896-ban kezdődött honfoglalásával a nagytér jelentős mértékben 
magyar szállásterületté, majd politikailag szervezett térré, államterületté alakult. A 
magyar népi és a tudományos táj-nevezéktan a legtöbb esetben nem csak nyelvi, hanem 
sokkal gazdagabb, „mögöttes” tartalommal is bír. A Kárpát-medencébe érkező ma
gyarság részben „örökölt”, részben pedig a saját térszemléletének megfelelően új, in
tegráló területi lehatárolásokat és földrajzi névanyagot honosított meg.

A magyarság térszemlélete fokozatosan alakult ki. történetileg folyamatosan for
málódott. A „Dunántúl”, a „Túl a Dunán” hosszú ideig relatív tartalommal bíró, viszo
nyító megnevezés volt. Minden közösség a maga pozíciójából tekintett a Dunára. Csak 
fokozatosan alakult ki a közmegegyezéses országszemlélet, illetve nagytérségi beosz
tás. A folyókhoz kapcsolt nagytérségi országfelosztások Oláh Miklós püspök 1536-ban 
írt Hungária című művére vezethetők vissza. A Kárpát-medence négy nagy folyója 
(Duna. Tisza. Dráva. Száva) váll az ország nagytérségi felosztásának meghatározó ele
mévé. A „Dunántúl” közmegegyezéses topográfiai megnevezésében nem a bécsi és 
nem a budai, hanem a pozsonyi és a pesti térszemlélet diadalmaskodott. (Az osztrákok
nak ez mind a mai napig érthetetlen, bár a Lajta „birodalomosztó” tekintetében -  „Laj
tán innen”. „Lajtán túl" -  végül a bécsi álláspont győzedelmeskedett.)

Mind az állami területi közigazgatási tagolás, mind pedig a tudományos gondolko
dás, különösen a földrajzi táj felosztások, „kikezdték” a topográfiai Dunántúl egységét. 
Sem a megyék, sem pedig a megyék különböző csoportosításaival kialakított különbö
ző téregységek (kerületi táblák, statisztikai körzetek, tervezési régiók stb.) nem alkal
mazkodtak pontosan sem a Duna. sem a többi folyó partjaihoz, mint határokhoz.

A tudományos földrajz a 19. századtól nem a topográfiai lehatárolás, hanem a terü
leti homogenitás, majd a funkcionalitás alapján tekintett a Dunántúlra és tagolta tájak
ra. sok esetben úgy, hogy magát a topográfiai egységet részben fel is számolta a lehatá
rolások során. A 20. század a térfogalmak újrarendezését hozta, részben a trianoni 
békeszerződés határváltozásai miatt. A két világháború között a magyarság úgy viszo
nyult „áttekintő térszemlélcti jelleggel" (Dunántúl. Alföld, Felvidék, Erdély, Délvi
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dék) a Kárpát-medencéhez és a történeti Magyarországhoz, hogy mindeközben kisebb 
egységekre bontotta fel a „térszemléleti” nagyrégiókat. A Pécsett alkotó Várkonyi Nándor 
1944-ben a német fenyegetettség légkörében, a német terjeszkedési törekvéseket figye
lembe véve, Magyar Dunántúl címmel írta meg átfogó elemzését. A kötet elsődleges 
funkciója annak igazolása volt, hogy a Dunántúl magyar, s nem lehet német.

1948-1949 után a Dunántúl területi tagolásának problematikájában a gazdasági kör
zetek, illetve a településfejlesztési régiók kérdésköre került előtérbe, de megmaradt a 
táji megközelítés is. Az „égtáji felosztások” (Észak-Dunántúl, Dél-Dunántúl, Délkelel- 
Dunántúl stb.) részben funkcionális meghatározottságokat hordoztak, de nem alakult ki 
konszenzus a Dunántúl belső tagolását illetően. A rendszerváltás időszaka a belső tago
lás kérdését tekintve nem hozott újat: lényegében ugyanazon problémák vetődtek fel, 
mint korábban, legfeljebb az Európai Unió statisztikai felosztásának (NUTS-rendszer) 
alkalmazása jelentett új feladatokat.

*

A Limes 2007/3-as, a Dunántúllal, mint régióval foglalkozó tematikus számának 
tanulmányai, elemzései szinte kivétel nélkül érintik a térség történetileg folyamatosan 
módosuló kérdéseit. Az írások alapján az is megfordulhat a Kedves Olvasó fejében, 
hogy nem csak időben változó a fogalom tartalma, de napjainkban is szinte minden 
szakmának „saját” Dunántúl-fogalma, illetve saját Dunántúl-képe van. A történeti föld
rajzi, térszemlélet-történeti, gazdaság- vagy közigazgatás-történeti, szociológiai vizs
gálatok, akárcsak a településhálózati vagy a régióközi kapcsolatok elemzése mindenki 
számára felvetheti a „dunántúliság”, a „pannon szellemiség” újragondolásának és újra
fogalmazásának lehetőségét.

Az európai uniós csatlakozást követően új nemzetközi térszerkezeti pozícióba került 
a térség, 2007 decemberétől pedig minden korábbinál nyitottabbá válik a magyar
szlovén, a magyar-osztrák és a magyar-szlovák határ. Már a 2004. évi csatlakozás után 
is lényeges, új tendenciák tapasztalhatók a Dunántúl területén, s az egységessé, nyitottá 
váló gazdasági és lakossági mozgástérben e pozitív folyamatok további térnyerése vár
ható

A Dunántúl funkcionális egységét illetően eddig is gyakran fogalmazódtak meg 
kételyek. A mai. új feltételek között az igazi kérdés úgy tehető fel, hogy a „szétszaka
dás”, a „szétfejlődés” lesz-e a Dunántúl jövőbeni meghatározottsága, vagy képes lesz 
egységesen kapcsolódni az új európai területi struktúrákhoz és folyamatokhoz.

Hajdú Zoltán
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Győri Róbert

Dunántúl -  valóság vagy fikció? 
A történeti földrajz bizonyítékai

Talán nem véletlen, hogy a magyar közgondolkodás a Kárpát-medence „természe
tes” felosztását, különböző részeinek azonosítását épp a hagyományos nagytájakon ke
resztül közelíti meg. Az, Alföld, a Felvidék vagy Erdély nevének hallatán mindenki 
szeme előtt „megelevenedik” a táj, a fogalmakhoz közismert jellegzetességek társul
nak, kedves utazások, esetleg a szülőföld emlékei bukkannak elő. A jellegzetes táj
képek felidézéséi az irodalom, a tájképfestészet és a földrajzi közoktatás is segíti, a 
turizmus hívószavai pedig tovább erősítik a „helyek imázsának” rögzítését (talán elég 
itt az alföldi táj ikonszerű megjelenésére utalnunk pusztával, gémeskúttal, csikóssal). E 
táj-képek kialakulásának (megalkotásának) kezdete a 19. század, a nemzeti irodalom, a 
nemzeti képzőművészet és a nemzeti tudományok (történelem, földrajz, néprajz) vi
rágkora. (Az Alföld-képünk például minden bizonnyal Petőfinek köszönheti a legtöb
bet.) A kistájak közül kevés futott be hasonló karriert: legtöbbjük neve csak az ott 
lakóknak vagy a szakembereknek mond valamit, néhányukat esetleg mint turisztikai 
célpontot (Őrség, Hortobágy) vagy súlyos problémákkal küzdő területet (Cserehát, 
Ormánság) tartja számon a közvélemény.

Történeti földrajzi tanulmányom ezzel a tradicionális nagytáji felosztással foglalko
zik, pontosabban arra keresi a választ, hogy a Dunántúl -  amelynek határait egyébként 
meglepően pontosan fel lehet rajzolni -  mennyiben tekinthető egységes régiónak, van
nak-e olyan ismertetőjegyei, amelyek a 20. század elején világosan elkülönítették a 
Kárpát-medence többi nagyrégiójától. A dolgozat elején röviden fölvázolom a tájak, 
régiók elhatárolásának különböző lehetőségeit, majd számbaveszem, hogy az. elmúlt 
másfél évszázadban a tudomány (mindenekelőtt a geográfia) hogyan viszonyult a Du- 
nántúl-kérdéshez. Ezt követően a Kárpát-medence „hagyományos” nagy táji térfelosz
tását tesztelem társadalomföldrajzi szempontból. Az 1910-es népszámlálás és más. 20. 
század eleji statisztikai adatforrás felhasználásával felépítettem egy társadalomstatiszti
kai adatokkal feltöltött járási szintű adatbázist, és klaszteranalízis segítségével a járá
sokból régiókat vontam össze. Arra voltam kíváncsi, hogy az általában objektívnek 
tekintett kvantitatív eljárás ugyanazokat a régióhatárokat rajzolja-e lel. amelyeket mind
annyian ismerünk; főként az izgatott, hogy a Dunántúl egységes régióként jelenik-e 
meg az elemzés végén, vagy belső törésvonalak által szabdalt területként, esetleg önál
lóan ki sem rajzolódik, mivel területén más egységek osztoznak.

Röviden a táj- és a régiófogalom értelmezéséről

A táj fogalmát a 20. század elejének kitűnő francia geográfusai (közülük is elsőként 
az emberföldrajzi iskola alapítója, Vidal de la Blache) állították a földrajzi érdeklődés 
középpontjába. Meglátásuk szerint a táj nem egyszerűen a földrajzi térnek mesterséges 
határokkal kimetszett darabja, hanem a társadalom és a természet hosszú távú kölcsön
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hatása során kialakult, sajátos egység. Ugyanis az eltérő természeti és társadalmi ténye
zők helyről helyre különbözőképpen kapcsolódnak össze, s ezek az egyedi rendszerek 
sajátos arculattal rendelkező tájakat és csak ezekre jellemző életformákat hoznak létre.1 
Ezeket az önálló entitáséi tájakat (régiókat) tekintették a francia emberföldrajzosok (és 
magyarországi híveik, mint például Teleki Pál, Fodor Ferenc vagy Mendöl Tibor) a 
földrajzi kutatások adekvát megfigyelési egységeinek. Ebben a megközelítésben a hang
súly a természet és a társadalom egyedi kapcsolatrendszerére került.

A jelenleg forgalomban lévő fogalmaink nem fedik pontosan a tájfogalom múlt 
század eleji jelentését, mivel a táj és a régió fogalma az emberföldrajz virágkora óta 
eltelt bő fél évszázad alatt több irányba elágazó jelentésváltozáson ment át. Ezek közül 
az egyik legfontosabb, hogy a második világháború után -  a természet- és a társada
lomföldrajz szétválásával -  a táj időlegesen természetföldrajzi kategória lett. E megkö
zelítés szerint a táj léte a természeti tényezők homogenitásán és kölcsönhatásán nyug
szik.2 Alapja lehet ugyan a társadalomföldrajzi régiónak, de az azonosság nem szükség- 
szerű, a jelenhez közeledve a régiók természetföldrajzi alapú meghatározottsága gyen
gül. A társadalomföldrajz fogalmai (térség, körzet, régió) pedig nem a természetföld
rajzi meghatározottságokra épülnek, hanem a társadalmi jelenségek térbeli elterjedésé
nek különbségeire. Emellett hangsúlyosan veszik figyelembe a térszerkezet elemeit, 
azaz a tér különböző pontjai között létrejövő kapcsolatrendszer vizsgálatával különíte
nek el egységeket., A társadalomföldrajz térbeli egységei alapvetően kétfélék lehetnek: 
a formális (homogén) körzetek alapját egy vagy több jelenségük homogenitása és kör
nyezetüktől való elkülönülése adja (a különbségek kifelé erősebbek, mint befelé), a 
funkcionális körzete két pedig a bennük zajló folyamatok, mozgások, kölcsönhatások 
összetartó ereje építi fel. Ez utóbbiakat csomóponti (nodális) régióknak is nevezik, 
mivel a mozgások általában egy központ köré szerveződnek. (A kél alaptípus mellett 
használatos a tervezési régió fogalma is, amelynek lehatárolása kifejezetten gyakorlat- 
orientált: szervezési és adminisztrációs célok mentén történik.)4 A komplex földrajzi 
régió egyaránt rendelkezik a formális és a funkcionális régiók ismertetőjegyeivel: a 
környezetétől elkülönítő homogenitás és a sokrétű, belső összetartó kölcsönhatások együt
tesen jellemzik. E régiók elvárt ismertetőjegyei közé tartozik az, hogy jelen legyenek 
az emberek tudatában is, illetve kialakulásukat elősegíti, ha létrejöttükben-fejlődésük- 
hen szerepet kapnak hatalmi-politikai tényezők.5

Mind a természetföldrajz, mind a társadalomföldrajz térfelosztási rendszerei -  a 
kisebb egységektől indulva -  hierarchikusan épülnek fel. (Pl. a jelenleg széles körben 
használt magyar [természetföldrajzi] lájkataszter „négyfokozatú" rendszert alkalmaz: 
kistáj [mikrorégió] > kistájcsoport [szubrégió] > középtáj [mezorégió] > nagytáj 
[makrorégió].)6 A hierarchikus rendszer alapvető tulajdonsága, hogy a hierarchikus 
lépcsőn fölfele lépdelve (a méret növekedésével) a téregységek belső kohéziója veszít 
erejéből: a lájak-körzetek homogenitása csökken, az egységek elemeit összekötő kap
csolatok pedig egyre gyengébbek.

A régió fogalom értelmezése az. elmúlt évtizedekben -  részben az egységesülő Eu
rópa regionális intézményrendszerének, berendezkedésének köszönhetően — speciális 
tartalmat is nyert. Ezt a -  szűkebb hatókörű -  fogalmat Nemes Nagy József így defini
álja: ,,a régió lehatárolt területi egység a nemzeti és a települési szint között, amelyet 
[...] soktényezős társadalmi-gazdasági kohézió (regionalizálódás), az érzékelhető regi
onális identitás-tudat valamint az. érdemi irányítási kompetenciájú és önállóságú regi-
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oiuílis intézmények rendszere (regionalizmus) fog érdemi rendszerbe.''1 Szembetűnő, 
hogy ez a régió-meghatározás már erősen eltávolodott a francia emberföldrajz táj- 
(régió-) fogalmától, s a régiót társadalmi térkategóriaként értelmezi. A fogalom közép
pontjában nem a természet és a társadalom egyedi kapcsolatrendszere áll.s az intézmé
nyesülés viszont hangsúlyos szerepet kap benne. Fontos megjegyezni azt is. hogy a 
regionális földrajz kategóriái több-kevesebb megszorítással minden időszakban értel
mezhetők -  és hellyel-közzel mérettől függetlenek - , a szűkebb értelemben vett „régió" 
viszont egy fejlődési folyamat terméke, és mérete, pontosabban „hierarchikus helyze
te" meghatározott.

A ma használatos történeti táj. történeti régió fogalmakban keverednek a különböző 
tudományelméleti gyökerekhez kapcsolható elemek. Tüzetesebb szemrevételezésük 
során1' azonban kiderül, hogy többségük az emberföldrajz állal kidolgozott és az évti
zedek során új elemekkel gazdagodott régiófogalom egy-cgy eseti -  szűkcbb-lágabh - 
(újra) értelmezése. A meghatározásokban egyaránt megtalálható a természeti (ökológi
ai) és a -  szegmenseire tagolt -  társadalmi tényező; a megközelítések szinte mindegyike 
igyekszik beépíteni a térszerkezet-kutatás elemeit is. Véleményem szerint nincs is szük
ség a történeti régió fogalmának specifikálására, hiszen a ma használatos régió, körzet, 
táj fogalmak időtől függetlenek -  kivéve a régió fogalom speciális, az Európai Unió 
regionális szintjéhez kötődő értelmezését, ami viszont a történeti földrajzi kutatások
ban nem jelenik meg így egyaránt alkalmazhatók a jelen és a múlt vizsgálatára. A 
konkrét kutatásoknál pedig az egyes vizsgálatok célja dönti el. hogy melyik elemre, a 
régió fogalmának milyen értelmezésére helyezik a hangsúlyt. Jelenlegi elemzésemben 
a nagytáj, a régió, az országrész fogalmakat általában szinonimaként használom. Törté
neti földrajzi kutatásom középpontjában a nagytájak belső homogenitása áll, így nem 
vizsgálom a nagytájak egyes részeit összekötő belső kapcsolatrendszert, hanem inkább 
az ezeket elkülönítő jellegzetességek feltárására törekszem.

A Dunántúl, mint nagytáj a magyar geográfiában

A Dunántúl fogalmát a 19. század második felében intézményesülő földrajztudo
mány nem maga alkotta meg. hanem „készen kapta" az előző évszázadok közgondolko
dási és földrajzi közoktatási hagyományából."’ Ez a topografikus szemléletű hagyo
mány a nagytájak határait -  mai értelemben vett szakszerű vizsgálat nélkül -  a könnyen 
azonosítható folyók mentén húzta meg. Maga a Dunántúl megnevezés (némi bizonyta
lanság után) a korabeli térszemléletben igazodási pontot jelentő Pozsonyhoz, majd Pesthez 
viszonyítva alakult ki. ez a nagytáj az Alföldről (Pestről) nézve a Duna túlsó fele. 
Ebben a megközelítésben a tájhatárok egyértelműek: északról és keletről maga a Duna, 
délről a Dráva határolja, nyugaton pedig az országhatár, azaz. az Alpok előhegységei 
zárják le. Ezeket a határokat fogadja el a 19. század második felében megszülető sta
tisztikai gyakorlat is. amely az elsődlegesen települési és megyei szinten értelmezett 
népszámlálási adatokat országrészekre bontva is közölte. A némiképpen mesterséges 
kereteket reális tartalommal az töltötte meg. hogy m ára 18. század második felében 
kialakul az a kép. amelyben a Dunántúl mint az ország leggazdagabb tája jelenik meg." 
A közigazgatás átalakítására tett 18-19. századi kísérletek országfelosztásai azonban 
csak részben illeszkedtek a dunántúli határokhoz: II. József tízkerülcles rendszerében a 
Dunántúlon négy kerület osztozik (ezek mindegyike túl is nyúlik a táj határain), a
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Bach-korszak ötkerületes beosztásában pedig a Soproni kerület illetékességéből kima
rad Komárom, Esztergom és Fejér vármegye.12

Az akadémiai földrajztudomány megszületése óla „küzd” a Dunántúl fogalmával. 
Az egymással szembehelyezkedő vagy párhuzamosan megférő földrajzi paradigmák 
(és jeles képviselőik) nem alakítottak ki konszenzust a Dunántúlt illetően, hanem álta
lában -  eltérő határokkal -  felosztották a nagytájat. Eltérő szempontokat vesznek fi
gyelembe a társadalom- és természetföldrajz felosztásai, de még ezeken a tudományte
rületeken belül is számos különböző megoldása létezik a Dunántúl-problémának. Jel
legzetes törésként jelenik meg az Észak- és a Dél-Dunántúl megkülönböztetése (a török 
hódoltság határa?), a Kisalföld elkülönítése, a nyugati peremvidék (Nyugat-Magyaror- 
szág, Alpokalja) leválasztása, illetve a Mezőföldnek az Alföldhöz sorolása. Ez a sokszí
nűség mindenképpen azt bizonyítja, hogy nincsenek egyértelmű tájlehatárolások; tulaj
donképpen minden tájfelosztási kísérlet szubjektív konstrukció, legalább annyiban, hogy 
a lehetséges felosztási eszköztárból és értelmezési készletből önkényesen választ. A láj- 
és régiólehatárolások nem függetlenek a geográfia uralkodó paradigmáitól, de nem 
függetlenek az egyéb (politikai, igazgatási stb.) kényszerektől sem. A nagyobb egysé
gek lehatárolását tovább nehezíti az, hogy a táji identitás sem ismert eredendően nagy
tájakat; Kádár László klasszikus megállapítása szerint népi tájnevei szinte kizárólag a 
kis- és középtájaknak vannak, az ember állal „megélt” tér korlátáival összhangban. A 
nagytájneveket elsősorban a tudomány és az igazgatás hívta életre,11 -  bár később több
ségük a „közhasználatban” is elterjedt.

Az első (modern értelemben vett) tudományos igényű, Magyarország földrajzát 
tárgyaló monográfiában, Hunfalvy János 1863-1865 között megjeleni háromkötetes 
munkájában az ország alapvető tagolása a természetföldrajzi viszonyokra épül. Mivel a 
rendszerezés elsődlegesen orográfiai szempontú, ezért Hunfalvy az országot a hegység- 
keretre, illetve a hegységkereten belüli két magyar (Alföld | Pesti-medence\. Kisalföld 
[Pozsonyi-medence]) és az erdélyi medencére osztja.14 A Dunán túl megnevezés ugyan 
megtalálható a munkában (mint általánosan használt földrajzi név), de nem válik a 
tájtagolás szerves részévé, külön tárgyalása a monográfia alapszerkezetéből is kimarad. 
1886-ban megjelent újabb összefoglalásában (amelyet inkább társadalom földrajzi kö
tetnek tekinthetünk) a Duna és Dráva köze már önálló tájként jelenik meg. A lehatárolás 
azonban ellentmondásos: az országos kép felvázolásánál a Duna és Dráva köze mellett 
megtalálható a Pozsonyi-medence is (a két terület részben átfedi egymást!), a részletes 
tájleírásnál viszont már csak a Duna és Dráva köze jelenik meg, amely magában foglalja 
a nyugati (vagy kis) magyar síkság déli részét is. Hunfalvy a nagytáj legfontosabb -  és 
megkülönböztető szerepű -  jellemvonásának azt tartja, hogy ez az ország leggazdagabb, 
legkiesebb vidéke, amely a leginkább kedvező természeti viszonyokkal rendelkezik.15

A magát következetesen antropogeográfusnak valló Czirbusz Géza 1902-ben készí
tette el a Magyarországot bemutató földrajzi monográfiáját, amely természetföldrajzi 
és társadalomföldrajzi részekre tagolódik. A természetföldrajzi részben a Dunántúl, 
mint egységes táj nem jelenik meg, ugyanis annak egyes darabjai különböző, a Dunán
túl határain túlterjedő nagytájakba kerülnek (Kis Alföld, Magyar középhegység, Ma
gyar Alpok, Pannon hegység). A társadalomföldrajzi rész „regionális fejezetében” -  
Hunfalvyhoz hasonlóan -  ő is a megyéket csoportosítja magasabb egységekbe. Itt már 
önálló egységként jelenik meg a Dunántúl, azonban a nagytájból kimaradnak a Kisal- 
földhöz (a Duna felső sík völgyéhez) sorolt megyék (Moson, Győr. Komárom és Esz
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tergom vármegye). A rövid tájjellemzésnél C/irbusz is a Dunántúl harmonikus tájele- 
mcit, tcmpcráltabb klímáját és lakosságának magasabb műveltségét hangsúlyozza.16

A természetföldrajzi és a társadalomföldrajzi tartalom elkülönülése figyelhető meg 
Prinz Gyulának az első világháború előtt megjelent Magyarország földrajza című köte
tében is. Az eltérő szempontok alapján felépített fejezetek tájtagolása -  bár nem egye
zik tökéletesen — jól megfeleltethető egymásnak. A természetföldrajzi tagolás elsődle
ges szempontja morfológiai: Prinz öt morfológiai régióra tagolja az országot, amelyek 
véleménye szerint sajátságos arculattal és jellegzetes tájképpel rendelkeznek.17 A rész
letes bemutatás alapját viszont már nem ezek a morfológiai régiók adják, hanem ennek 
a rendszernek a finomabb felosztása. A társadalomföldrajzi-politikai földrajzi fejezet
ben a vármegyékből felépített vidékek lehatárolására ez utóbbit használja fel.18 A Du
nántúl, mint egységes táj sem a természetföldrajzi, sem a társadalomföldrajzi fejezet
ben nem jelenik meg, a leírásokban annak önálló nagytájai (a Nyugati-középhegység, a 
magyar Alpok [csak a természetföldrajzi részben], a Dunántúli-dombság, a Győri-me
dence) kerülnek bemutatásra.

Prinz Gyula személye és munkássága már átvezet abba a korszakba, amelyet az 
emberföldrajzi paradigma magyarországi fénykorának nevezhetünk. Az emberföldrajz 
a korábbi megközelítéseknél erőteljesebben hangsúlyozta a tájak ..komplex" jellegét, és 
ezzel magyarázható, hogy ezekben a munkákban már nincsen elkülönülő természet- és 
társadalomföldrajzi tértagolás. A két világháború közli tájfelosztási kísérletek kapcsán 
fel kell hívni a figyelmet Hajdú Zoltán fontos megállapítására is, miszerint a hazai 
geográfia ebben az időszakban nem véletlenül ragaszkodott a természetföldrajzi alapú 
egységek ideájához, ugyanis Nagy-Magyarország egységét leghatékonyabban ezzel le
hetett bizonyítani.Valószínűleg az sem véletlen, hogy ha egymás mellé tesszük a 
különböző tájfelosztásokat ábrázoló térképeket, két egyformát ugyan nem találunk, de 
abban megegyeznek, hogy a nagytájakat metszi, vagy éppen félbevágja a trianoni ha
tár. Mindezek tudtával lehet csak értékelni a Dunántúl-lehatárolásokat is.

Cholnoky Jenő nem tartozott az emberföldrajzi irányzat következetes hívei közé, ez 
telten érhető az 1929-ben megjelent Magyarország földrajza kötetében is. (Magyaror
szág földrajzán -  a kortársak munkáihoz hasonlóan -  Nagy-Magyarország földrajza 
értendő, a geográfia ezzel is igyekezett a trianoni döntés ideiglenességét hangsúlyozni.) 
Bár nincs külön természet- és társadalom földrajzi térfelosztás, de a tárgyalás során ezek 
fejezetenként elkülönülnek. Ebben a munkában a Dunántúl önálló nagytájként jelenik 
meg. A Dunántúl felszíne című fejezetben Cholnoky a táj egységét földtörténeti-mor
fológiai jegyek mentén határozza meg: a Dunántúl a magyar medence összetöredezett 
és megsüllyedt, pannonjai tengeri üledékekkel befedett része.2" A lehatárolás nehézsé
gét jelzi, hogy a Kis-Alföld — bár a felosztásból következően a Dunántúl része -  a Duna 
mindkét oldalára kiterjed, határai a természet- és társadalom földrajzi fejezetben egy
aránt követik a hegységek peremét.21 (A természetföldrajzi bemutatásnál Cholnoky a 
Kisalföldnek önálló fejezetet szentel ugyan, de a Dunántúl települése című fejezetben a 
városok ismertetése a Kisalföld északi részénél kezdődik.)

Fodor Ferencet -  Cholnokyval ellentétben -  joggal tartja számon a tudománytörté
net az emberföldrajz hazai népszerösítőjeként. A szintetikus földrajzi eszme következe
tes alkalmazására irányuló törekvés kitapintható az 1937-ben megjelent Magyarföld — 
magyar élet című munkájában is. (Pl. nincs külön természet- és társadalomföldrajzi 
térlagolás.) A munka szélesebb közönségnek készült, tulajdonképpen honismereti tan
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könyv, célja -  nem is nagyon rejtetten -  a történeti Magyarország egységének igazolá
sa. Valószínűleg ez is hozzájárul ahhoz, hogy a kötetben az önálló nagytájként megje
lenő Dunántúl tárgyalása élesen elkülönül a Kis-Alföld leírásától. Míg a Kisalföld min
den szempontból egységes, természetföldrajzi alapú tájként jelenik meg (amely a Duna 
mindkét partjára kiterjed, és amelyet a trianoni békeszerződés kettészakított),22 addig a 
Dunántúlt heterogén tájként jellemzi Fodor. Felhívja a figyelmet egyes részeinek eltérő 
földtörténeti múltjára, szerkezetére, de eltérő történelmére is. Az egységét, egyediségét 
abban látja, hogy ez az országnak a leginkább közép-európai tája, ahol az élet és a nép 
lelki alkata is a legtöbb nyugat-európai vonást hordozza.22

Kogutowiez Károly az 1930-es években nagyszabású, kétkötetes monográfiát szen
telt a Dunántúl és a Kis-Alföld bemutatásának. Bár munkája bevezetésében általános
ságban ír a tájak elkülönítésének módjairól, de konkrét -  Magyarország tagolását érintő 
-lájlehatárolási szempontjait nem részletezi. A Kárpát-medencét öt egységre osztja fel: 
együtt kezeli a Dunántúll és a Kis-Alföláet -  bár ezek a monográfia általános részében 
egyenrangú nagytájakként jelennek meg. A Dunántúl legfontosabb tulajdonságát tájai
nak változatosságában, heterogenitásában látja.24

Szintén a ’3()-as években jelent meg a Prinz Gyula nevével fémjelzett, reprezenta
tív, összefoglaló munka: a Magyarföld, magyar fa j három kötete. Ezek közül az első a 
Magyar föklrajz (Magyarország tájrajza) címet viseli, szerzője -  két rövid fejezetet 
leszámítva -  Prinz Gyula. Prinz a tájak felosztásánál, elnevezésénél a tisztán tudomá
nyos szempontokat helyezi előtérbe, szinte szándékosan kerülve a népi tájneveket. Az 
országot négy országrészre osztja (Erdély, Alföld, Felföld, Pannonföld), a Pannonföld 
a tágabb értelemben vett Dunántúlt foglalja magában. A Pannonföld elhatárolását azzal 
indokolja Prinz, hogy ezen országrész felszínének egységes jelleget a Pannon-tenger 
üledékei adtak, ez határozza meg a tájképet és a gazdasági életei is. Ugyanakkor leszö
gezi, hogy az országrész egységét csak a tudomány láttatja így. E tájnak (a tágabb 
értelemben vett Dunántúlnak) ugyanis hiányzik a belső kohéziója, identitástudata, le
határolása „kívülről nézve’' történik, karaktere nem olyan erős, mint a másik három 
országrészé. Tömören megfogalmazva: „Nem neki van besz.egező határvonala, hanem 
szomszédainak vele szemben."2*' A Pannonföld területén így négy táj osztozik: a Dél- 
Dunántál, a Győri-medence, a Muratáj és a Zágrábi-medence.2'' (A már korábbi mun
kájából is ismert Győri-medence nevet Prinz a mai értelemben vett Kisalföldre alkal
mazza, Kisalföldön pedig a Győri-medence központi részét érti.)27 Prinz egészen sajá
tosan válaszolja meg azokat a kérdéseket, amelyekkel a Dunántúl fogalmának kapcsán 
szembekerült a magyar geográfia. Kész elismerni a táj heterogenitását, „csináltságát": 
valódi határait nem konvenciók, hanem tudományos szempontok alapján keresi. így jut 
el oda, hogy a Dunántúl területét „Pannonfölddé” nagyobbítja meg (amibe egyaránt 
belefér a Zágrábi-medence és a Kisalföld egésze is), frappánsan oldva meg ezzel a 
Dunántúl halármegvonásának legnagyobb problémáit (tehát a Kisalföld és az Alpokalja 
hovatartozásának kérdését).

Kimondva-kimondallanul Prinz táj felosztási rendszerével polemizál Kádár László 
az 1940-es évek elején megjelent, már idézett tanulmányában. Kádár a tájak lehatárolá
sánál és megnevezésénél nem csak a „magas tudomány” szempontjait veszi számba, 
hanem a népi tájnevek előtérbe helyezésével a megélt térre, a regionális identitásra is 
ráirányítja a figyelmet. Külön fejezetet szentel az ún. „mondva csinált tájnevek” oslo- 
rozásának -  egyenesen a századelő lélckölő földrajzoktatásáról ír- , ebben a fejezetben
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szinte visszaköszönnek Prinz tájnevei.’K Kádár László -  Teleki tanítványaként -  az 
emberföldrajz elkötelezettje, táj feloszlásában (amit tanulmányának függelékében tér
képen mulat be) nincsen külön természet- és társadalomföldrajzi tértagolás. Rendszerét 
a (kis) tájakból kiindulva építi fel, a nagytájakat inkább a tudomány és a tudományos 
névadás termékeinek tekinti. Ebben a rendszerben a Dunántúl, mint önálló nagytáj 
jelenik meg, a Kisalföld nagytája pedig a természetföldrajzi határok mentén elválik a 
Dunántúltól, és ennek megfelelően kiterjed a Duna bal partjára is.

A hazai emberföldrajz Magyarországot bemutató munkái közül utoljára hagytam 
Bulla Béla és Mendöl Tibor 1947-ben megjelent kötetének ismertetését. Ez a kötet 
talán a legutolsó a nagyszabású emberföldrajzi vállalkozások közöli, és egyben az em
berföldrajz Magyarországgal kapcsolatos ismeretanyagának összegzését is jelenti. A 
két kiemelkedő geográfus könyve hosszú időkig az utolsó olyan munka, amely a Kár
pát-medence egészét egységes tájként kezeli. A szerzőpáros a Dunántúl kapcsán komp
romisszumos álláspontot alakított ki. figyelembe véve az előző évtizedek lehatárolási 
tapasztalatait. Bulla és Mendöl hangsúlyozzák: a Dunántúl nem olyan értelemben egy
séges táj, mint az Alföld vagy a Kisalföld, összetettsége a természetföldrajzi és a 
társadalom földrajzi jegyekben egyaránt megnyilvánul. Legfontosabb jellemvonása -  a 
Kárpát-medencében kiemelkedő műveltségi színvonala melleit— éppen tájainak moza
ikossága.2<J A nagytáj lehatárolása nem egyértelmű, ezt fejezi ki megnevezése is (« 
Dunántúl a Dráva-Száva közével és a Tengermellékkel), ráadásul -  Prinzhez hasonlóan 
-  a határait dél felé kitolják.

A második világháború utáni geográfia évtizedeken ál nem készített olyan táj- és 
régiólehatárolásokat, amelyek átlépték volna az országhatárt. Ez áttételesen a Dunántúl 
fogalomhasználatban is tükröződött. Jelesül: ebben az időszakban a Kisalföld fogalma 
leegyszerűsödött, csupán a Duna jobb partján fekvő magyarországi részre korlátozó
dott (a medence északi része a Szlovák-alföld nevet kapta). Ez a különbségtétel egy
részt magyarázható a valódi térszerveződési folyamatok gyökeres megváltozásával -  
társadalomföldrajzi szempontból mindenképpen indokolt a kettéválasztás másrészt 
pedig a politikától messzemenően befolyásolt geográfia paradigmaváltásával (a területi 
revízió szolgálata is „lekerült a napirendről”). A társadalomföldrajztól elszakadt termé
szetföldrajz pedig -  szintén politikai okokból -  tartózkodott attól, hogy a tájak ország
határokon átnyúló jellegét hangsúlyozza.'" A Kisalföldnek, mint egységes nagytájnak 
az „eltűnése" a Dunántúl fogalmának megerősödését is szolgálta.

A ma használatos természetföldrajzi táj felosztások általában nem kezelik a Dunán
túlt egységes nagytájként. A közelmúltban született munkák közül szemléletében és 
mélységében egyaránt kiemelkedik az 1990-ben megjelent, szintetizáló igényű, a Ma
gyarország kistájainak katasztere című könyv. A szerzők a tájak lehatárolásánál komp
lex természetföldrajzi szempontrendszeri igyekeztek figyelembe venni (kitüntetett sze
repet kapott azonban a geomorfológiai tagoltság), a nagytájakat pedig, a kistájakból 
kiindulva, „alulról-fölfelé" építették lel. A szigorú természetföldrajzi kritériumok kö
vetkeztében a Dunántúl, mint önálló egység nem jelenik meg. Területén négy nagytáj 
osztozik: a Kisalföld mellett a Nyugat-Magyarországi peremvidék, a Dunántúli-közép
hegység és a Dunántúli-dombság, a Mezőföld pedig — a Dunántúlról leválasztva -  az 
Alföld tájai közé lett besorolva.'1

Csak a '90-es években láttak újra napvilágot olyan (elsősorban természetföldrajzi 
alapú) lehatárolások, amelyek a Kárpát-medence egészét egységes szempontok alapján
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tagolják tájakra. Hajdú-Moharos József és Hevesi Attila 1997-ben készített táj lel ősz. tá- 
sát12 az utóbbi szerző 2001-ben pontosította és kibővítette. Ezek a tájtagolások elsősor
ban természetföldrajzi fogantatásúak, bár néhány társadalomföldrajzi szempontot is 
figyelembe vesznek; az egész kárpát-pannon térséget dolgozzák fel. Tájfelosztásában 
Hevesi Attila megkülönbözteti a Kárpátok és a Kárpát-medence nagytáját, ez utóbbit 
három medencetagra osztva. A Prinz Gyula munkáit előképnek tekintő felosztásból a 
Dunántúl hiányzik. A nyugati medencetag a Győri-medence nevet kapja (ez a Kisalföld 
területe), a középső medeneetag pedig (a Tisza-Duna-medence elnevezéssel) magában 
foglalja az Alföld, a Közép- és Dél-Dunántúl, illetve Szlavónia területét.31 Hevesi hosszan 
indokolja a Dunántúl „kihagyását” a tájfelosztásból. Tudománytörténeti áttekintésében 
bemutatja a fogalom kialakulását és érzékelteti a geográfia bizonytalanságait, majd 
megállapítja: a Dunántúl fogalma, bár létező földrajzi egységet takar, kizárólag „hazai 
használatra” alkalmas: nem táj (mivel nem tesz eleget a tájjal kapcsolatos kritériumok
nak), hanem inkább egy országrész megnevezése.14

A természetföldrajz tájbeosztásaival szemben a mai társadalomföldrajzi gyökerű 
térfelosztásokban a Dunántúl rendre megjelenik. Az elmúlt évek regionális tagolási 
kísérletei közül kettőt szeretnék bemutatni. A 2002-ben Enyedi György és Horváth 
Gyula szerkesztésében megjelent reprezentatív kötet tájföldrajzi részét Beluszky Pál, 
Frisnyák Sándor, Hajdú Zoltán és Szörényiné Kukorelli Irén írták. A kötet a mai M a
gyarország tájainak, régióinak társadalomföldrajzi képét hivatott bemutatni, ezért ezek 
a tájak az országhatáron véget érnek. A szerzők az országot öt tájra osztották fel (Buda
pest és vidéke, Kisalföld, Dunántúl, Alföld, Észak-Magyarország). A Kisalföld ebben a 
tagolásban is elválik a Dunántúliói, a Dunántúl megnevezés pedig a maradék közép- és 
dél-dunántúli területeket takarja.15 Még ennél is egyszerűbb tájtagolást alkalmaz Beluszky 
Pál a 2005-ben megjelent tájföldrajzi munkájában, amely egy tervezett sorozat nyitó- 
kötete. Beluszky a monográfia bevezetésében az országot 80 „természetes területi egy
ségre” osztja, és e „tájak” fölé -  praktikus szempontokat figyelembe véve -  négy maga
sabb egységet rendel. A négy egység egyike a Dunántúl (vagy máshol Dunántúl-Kisal
föld),^ amely -  Budapest környéke kivételével -  a Dunántúl teljes területét lefedi.

A leírtakat összegezve megállapítható, hogy a hazai földrajztudomány a Dunántúl 
kérdésében nem alakított ki egységes álláspontot. Az egymástól elkülönülő természet- 
és társadalomföldrajz -  az emberföldrajzi paradigma időszaka előtt és után -  eltérő 
szempontok alapján határolja le területi egységeit. Általában elmondható, hogy a ter
mészetföldrajzi táj-lehatárolások nem számolnak a Dunántúllal, mint egységes nagytáj
jal: gyakran kisebb részeire osztják fel, vagy -  határait kitolva -  egy még nagyobb 
egységen belül helyezik el területét. A társadalomföldrajzban viszont a Dunántúl jól 
ismert kategória, az egyes lehatárolások közötti különbségek leginkább a Kisalföld 
hovatartozásának kérdésében mutatkoznak. Az emberföldrajz hagyománya -  a termé
szet- és társadalomföldrajz érveit egyaránt figyelembe véve -  inkább a Kisalföld levá
lasztása mellett foglalt állást. Valamennyi térfelosztás egyetért azonban azzal, hogy a 
Dunántúl -  amennyiben létezik — az ország leginkább heterogén nagytája, amelynek 
legfontosabb ismertetőjegye az. ország többi részénél magasabb fokú polgárosultsága. 
műveltsége és fejlettsége.
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A Dunántúl a 20. század elején -  a kvantitatív eszközök tanúsága

A mai geográfusnak (a történeti földrajz kutatójának is) a tájlehatárolási problémák 
megoldásakor az elődeihez képest jóval szélesebb eszköztár áll rendelkezésére. A szá
mítógépre ültetett adatbázisok, a statisztikai programcsomagok és a térinformatikai 
szoftverek ma már nagy mennyiségű adat gyors kezelését teszik lehetővé, és a kapott 
eredmények azonnali megjelenítését. Ez módot ad arra, hogy a 20. század eleji Ma
gyarország regionális tagoltságának kérdését új oldalról közelítsem meg. Az volt a 
célom, hogy azoknak a társadalmi jellemvonásoknak, amelyek az egyes tájakat-régió- 
kat egymástól különbözővé és egyedivé teszik, minél szélesebb spektrumát átfogva 
kíséreljek meg ellenőrizhető módon régiókat felrajzolni. Ehhez először egy területileg 
megfelelően tagolt adatbázis létrehozására volt szükségem. Mivel végeredményben egy 
olyan felosztáshoz szerettem volna jutni, amely X-10 nagytájat rajzol fel az ország 
térképére, úgy véltem, hogy egy vármegyei tagolású adatbázis (Horvátországgal és 
Fiumével együtt 72 vármegye volt az országban) nem lesz elegendő. Választásom azért 
esett járási szintre, mert ez már kellő számú adatsort biztosított (a járások, törvényható
sági jogú és rendezett tanácsú városok száma meghaladta a 650-el), ráadásul a járások 
egyveretűbb településeket fogtak egybe, mint a sokszor igen heterogén vármegyék. 
Problémát jelenteit, hogy a -  járásoktól közigazgatásilag független -  városokat önálló 
egységként kezeljem-e, vagy egyesítsem járásaikkal, esetleg a járási adatokat erősen 
torzító hatásuk miatt hagyjam ki az adatbázisból. Végül egy köztes megoldás mellett 
döntöttem: az 1910-es városhierarehiában regionális központi és megyeközponti sze
repkört betöltő városokat (szám szerint 67-et)17 kihagytam az elemzésből, viszont a 
kisebb városi funkciójú települések adatait (ezek többsége községi jogállású volt) össze
vontam járásaikkal. Ezzel -  megtisztítva az adatbázist a nagyvárosok torzító hatásától -  
a megfigyelési egységek számát 510-re redukáltam.

Az adatok kiválasztásánál arra törekedtem, hogy a múlt századforduló Magyarorszá
gán belül a tájakat-régiókal leginkább megkülönböztető jellegzetességet térképezzem fel. 
Mivel elsősorban a társadalomföldrajzi jegyekre voltam kíváncsi, így az adatbázisban a 
természeti viszonyokra mindössze egyetlen közvetett adat utal (a szántóterület aránya a 
járás területéből), viszont olyan mutatókat is felvettem adataim közé, amelyek hangsú
lyozásától a kortárs geográfia ódzkodott (nemzetiségi, vallási adatok). Természetesen a 
változók kiválasztásánál nem volt „szabad a kezem": kizárólag olyan mutatókat vehettem 
számításba, amelyeket a korabeli statisztika gyűjtött, ráadásul ezek körét tovább szűkítet
te, hogy csak a járási szinten is közölt adatokat használhattam lel. Végül, több kísérlet és 
kompromisszum után, az alábbi 12 mutatót sikerült az elemzésbe illesztenem:

1. a járás népsűrűsége, 1910;
2. a járás településsűrűsége. 1910:
3. a járás népességének változása 1869 és 1910 között;
4. a járás természetes szaporodásásának rátája 1900 és 1910 között;
5. a járás vándorlási egyenlegének rátája 1900 és 1910 között;
6. a magyarok aránya a járás népességéből. 1910;
7. a nyugati keresztények aránya a járás népességéből, 1910;
8. az írni-olvasni tudók aránya a 6 éven felüli népességből, 1910;
9. a kő- vagy téglaépítésű, illetve -alapozású házak aránya a járás lakásállományá

ból, 1910;
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10. a mezőgazdasági keresők aránya a járás keresői közül, 1910;
1 1. a cselédek és a mezőgazdasági munkások aránya a járás mezőgazdasági keresői 

közül. 1910;
12. a szántóterület aránya a művelt területből, 1X95.w
A felhasznált mutatók kiválasztása magától értetődően -  az említett korlátokkal 

együtt is -  szubjektív. A válogatásnál azt tartottam szent előtt, hogy változóim néhány 
alapvetőnek vélt jellegzetességre világítsanak rá. (Néhány mutató több jellegzetesség
gel is kapcsolatban áll.) Ezek az alábbiak:

• a településhálózat jellemvonásai (1-2. mutató);
• a demográfiai viselkedés jellegzetességei (4-5., kisebb részben a 3. mutató);
• a nemzetiségi, vallási kép (6-7. mutató);
• a műveltség, a polgárosultság, az életszínvonal és a gazdaság átalakulásának 

mérőszámai (8-11. és részben a dinamikát is jelző 3. mutató);
• a tájhasználat és a mezőgazdasági művelés módja (12. mutató).
A kutatás folytatása során ezt az adatbázist további mutatókkal szeretném bővíteni, 

de ezek előkészítése meglehetősen sok időt igényel. Települési adatokból lehet csak 
előállítani például a külterületi népesség arányát (a tanyás és az uradalmakkal sűrűn 
megült vidékek elkülönítésére) vagy a termőföldek átlagos kataszteri jövedelmének 
értékét (a mezőgazdaság lehetőségeinek és a természeti adottságok jobb számszerűsíté
sére). Az adatok finomítása elé a tipizálásra kiválasztott módszer, a klaszteranalízis is 
gördített bizonyos akadályokat. A klaszteranalízisnél nem tanácsos olyan változókkal 
dolgozni, amelyek egymást kiegészítik (megoszlási viszonyszámok). Ezért tekintettem 
el a nemzetiségi és a vallási statisztika részletesebb kibontásától, és elégedtem meg 
pusztán a legalapvetőbbnek tartott törésvonalak (magyarok -  nemzetiségiek; nyugati 
keresztények -  keleti keresztények) kimutatásával.

Az adatelőkészítést követően a járásokat klaszleranalízissel vontam össze típusokba. 
A klaszteranalízis a társadalomföldrajz bevett típusalkotó eljárása. Lényege, hogy az 
egyes megfigyelési egységek (esetünkben a járások) valamennyi mért tulajdonságát (az 
összes változót) figyelembe véve alkot típusokat, mégpedig úgy, hogy az egymáshoz 
leginkább hasonlító egységeket teszi egy csoportba.,y Az eljárás lefolytatásánál az 
agglomeratív hierarchikus klaszterczést használtam (a Ward-módszcrrcl). a pontok 
(megfigyelési egységek) távolságának kiszámításához pedig a négyzetes euklideszi tá
volságot vettem figyelembe. A hierarchikus klas/.terczés egyik tulajdonsága, hogy a 
klaszterek számának növelésével a már meglévő típusokat bontja tovább. Ez lehetősé
get adott arra, hogy figyelemmel kövessem a kirajzolódó törésvonalak alakulását: azok 
a területegységek ugyanis, amelyeknek belső homogenitása gyengébb, a csoportok szá
mának növelésekor tovább osztódlak. Ezért a klaszteranalízist több változatban végez
tem el, a klaszterek számát 8-tól 13-ig növelve.

Itt kell felhívnom a figyelmet, hogy a klaszteranalízis automatikusan nem „regio- 
nalizál”, csak típusokat alkot. Azaz semmi garancia nincs arra. hogy az azonos típusba 
tartozó járások valóban térben összefüggő egységekbe rendeződnek. Amennyiben ez 
mégis megtörténik, azt bizonyítja, hogy az általam vizsgált társadalmi jellegzetessé
geknek területi rendje van: a szomszédos járások jobban hasonlítanak egymásra, mint 
az egymástól távol lévő vidékek. Ez utóbbi szabályszerűség minden földrajzi vizsgálat 
alapja, ez teszi értelmessé a területiséget előtérbe állító társadalomkutatásokat. Vizsgá
latom során ez a területi rend meg is jelent, igazolva a valódi regionális különbségek



Győri Róbert 17 Dunántúl: valóság vagy fikció?

meglétét. (Természetesen a térbeli kompaktság csak nagy vonalakban érvényesül, szin
te minden típusba tartoznak olyan járások, amelyek „régiójuktól” elszakadva, más tér
ségekbe ékelődnek.)

*

A klaszteranalízisek eredményei közül vizsgálatom induló és záró fázisát, a 8, illet
ve a 13 típusra kiszámított verziókat mutatom be (lásd az I. és 2. ábrát), és ezeket 
együttesen interpretálom. A 8 klaszteres változat lényegében 6 regionális típust jelent, 
hiszen két klaszter speciális vonásokat hordozó, alacsony elemszámú egység. A klaszterek 
számának növelésével egyrészt azok a klaszterek váltak szét, amelyek térben elkülönü
lő részeket fogtak át (pl. Horvátország és Észak-Felvidék, az Alföld és a Székelyföld), 
másrészt pedig térben összefüggő egységek is tovább osztódtak (az Alföldről levált a 
Bácska-Bánát térsége, Horvátországban Szlavónia elvált a Szávától délre fekvő részek
től stb.). így egyre tagoltabb területi képet kaptam, és megálltam a 13-as felosztásnál, 
mert úgy éreztem, hogy a további tagolás már nem állítható párhuzamba a hagyományos 
nagytáji szemlélettel. A térképeket szemügyre véve a legelső megállapításunk az lehet, 
hogy a kvantitatív vizsgálat eredményei jó megfelelést mutatnak a klasszikus tájfelosztá
sok rendszerével. Az ország nagy vonalakban a közismert tájakra tagolódik: megjelenik 
az Alföld és a Dunántúl, az önálló Horvátország (több részre tagolva ugyan), továbbá 
Erdély s a Felvidék is. Az igazi érdekességek azonban a finomabb részletekben vannak.

A tulajdonképpeni magyar nyelvterület zömén három klaszter osztozik: az alföldi, a 
dunántúli—dél-felföldi és a székelyföldi. Az alföldi típus (1. klaszter) határvonala szinte 
tökéletesen egyezik az Alföld hagyományos (természeti) határával, annak ellenére, hogy 
a mutatók között csak egy utal a természeti viszonyokra. Ettől két lényeges eltérés van: a 
kiinduló (8-as) klaszterezésnél az alföldi típus -  a Duna vonalát átlépve -  kiterjed a 
Mezőföldre, valamint a székelyföldi járások is az alföldi típushoz kerülnek (ez utóbbiak 
a klaszterek számának növelésekor azonban leválnak [ 1/C. klaszter]). A klaszterek szá
mának növelésével a Bácska-Bánát régiója (EB. klaszter) is elkülönül az Alföldtől ( 1/A. 
klaszter). a Mezőföld azonban a záró klaszterezésig az Alföld része marad. A 2. klaszter 
területi alakulása ennél sokkal összetettebb. Magában foglalja a Dunántúl zömét a Kisal
föld északi részével együtt -  ami még nem lenne meglepő -, de kiterjed a Felföld déli. 
magyarlakta sávjára is. Ez azt jelenti, hogy kárpát-medencei léptékben a mai Északi
középhegység területe nem különbözött lényeges jellemvonásaiban a Dunántúltól, e terü
let tehát (a kiinduló klaszterezéstől a záróig) egy típusba tartozik. Ezt az első látásra 
szokatlan területi képet több tényező hasonlósága teszi érhetővé: e tájak döntően magyar 
és kizárólag nyugati keresztény lakosságúak voltak, hasonló a településszerkezetük, nem 
különbözött lényegesen a demográfiai magatartásuk és (ilyen léptékben) a mezőgazdasá
guk jellege sem. Kérdés, hogy ha a későbbiekben a változók körét sikerülne életszínvo
nal-mutatókkal bővíteni, akkor is együtt maradna-e ez a típus.

Határozottan kirajzolódik egy nyugat-magyarországi területi típus, amely a mai 
Burgenland, illetve Nyugat- és Közép-Szlovákia térségeit (a Szcpcsséggel bezárólag) 
fogja át (3. klaszter). E terület az ország leggazdagabb, a polgárosultság legmagasabb 
fokán álló zónája, amelyre a német kultúra nyomta rá bélyegéi. Nem véletlen, hogy a 
típus törzsterületétől elszakadva a gazdag, német lakosságú vidékek (a baranyai sváb 
járások, a Bareaság) tartoznak még ide, illetve a horvát tcngermcllék. Szűkebb témánk 
szempontjából fontos, hogy e régió a Dunántúlról leválasztja annak nyugati peremét -
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a természet földrajzi lag a Kisalföldhöz tartozó Moson megyével együtt - , illetve Bara
nyában hasít ki belőle vidékeket.

Ugyanilyen jól elkülönül a Kárpát-medcneén belül a Délvidék (4. klaszter). Leg
főbbjellemzője a tarkaság: vegyes lakosságú és vegyes kultúrájú zóna, amely Szlavó
nia keleti részétől Dél-Erdélyig húzódik. Területén a délszláv (mindenekelőtt a szerb), 
illetve a román elemek a német hatással keverednek, ráadásul ez a vidék nem tartozik a 
Kárpát-medenee legszegényebb tájai közé. Nem csodálkozhatunk azon. hogy a Dunán
túlról Baranya és Tolna Duna-menti járásai kerültek ebbe a típusba: ez a Dunántúl 
leginkább sokszínű, „délies” térsége.

Szintén markánsan elválik környezetétől Horvátország (5. klaszter). A kiinduló 
klaszterezésnél a horvát járásokkal egy típusba kerülő Észak-Felföld a klaszterek szá
mának növelésekor önállósodik (5/C. klaszter), és a következő fázisban Horvátország 
területe is kettéválik: külön típusba kerülnek Szlavónia (5/A. klaszter) és a Szávától 
délre eső horvát területek járásai (5/B. klaszter). Mi a magyarázata annak, hogy a tér
ben távol fekvő Észak-Felvidék és Horvátország ugyanabba a csoportba került? Minde
nekelőtt az, hogy ezek a nagytájak a múlt századfordulón a Kárpát-medenee periférikus 
helyzetű, szegény vidékei voltak; a keleti „végektől” azonban megkülönböztette őket 
az, hogy lakosságuk nyugati keresztény volt.

Sajátos, ám érthető tagoltságot mutat Erdély, amelyre a közvélekedés -  az ország 
közepe felől nézve -  egységes nagytájként szokott tekinteni. Már akiinduló fázisban is 
három részre oszlik: megjelenik a térképen a Székelyföld, Dél-Erdély (Szászföld) és 
Észak-Erdély (6. klaszter), amely a mai Kárpátalját is magában foglalja. A klaszterek 
számát növelve Kárpátalja (a Kelet-Felvidék) járásai különülnek újabb típusba (6/B. 
klaszter). Kétségkívül ez a két térség volt a Kárpát-medenee legszegényebb, a legtöbb 
tradicionális vonást felmutató nagytája. A kettő közül a vegyes lakosságú és kultúrájú 
Észak-Erdély volt kedvezőbb helyzetű, míg Ruténföld minden tekintetben az ország 
legelesettebb régiója volt.

Két egészen különleges, kis elemszámú, hasonló vonásokkal rendelkező típus is 
felkerült az ország térképére (7., 8. klaszter). Egyik sem része a hagyományos táji 
rendszernek (nem is igazán területi típusok), hanem a modernizációnak, a „városi tá
jak" kialakulásának előfutárai. Talán az iparosodó, városias típus a legtalálóbb elneve
zés rájuk. Egyrészt azok a Budapest környéki járások kerültek ide. amelyek a főváros 
szomszédságában már a századfordulón bekapcsolódtak a nagyvárosi agglomerációba 
(a pomázi, biai. váci, monori járás), másrészt pedig a formálódó iparvidékek (a Zagy
va-völgy, a tatai, a miskolci, a petrozsényi járás). Ezekhez hasonló karakterű a kispesti 
járás is. ami azonban egymaga kitesz egy önálló klasztert. mivel kizárólag városias 
jegyekkel rendelkezik (a mai Nagy-Budapest -  akkor községi jogállású -déli peremke
rületei és Dunaharaszti alkották a kispesti járást), népessége pedig egészen extrém mó
don növekedett a dualizmus korában.

A klaszteranalízis eredményeit összefoglalva megállapítható, hogy a Kárpát-me
denee „hagyományos” tájfelosztását a kvantitatív eszközöket használó történeti földraj
zi vizsgálat nagy vonalakban igazolta. A klaszterezés a Dunántúl viszonylatában sem 
szolgált lényeges meglepetésekkel, hiszen a vizsgálatomban kimutatott (Dunántúlon 
belüli) törésvonalakat az áttekintett táj felosztásokban rendre megtaláljuk. Ugyanakkor 
a legváltozatosabb (leginkább heterogén) magyarországi nagytájról szóló elképzelést 
nem tudom megerősíteni: kárpát-medencei összehasonlításban mind a Felvidék, mind
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pedig Erdély jóval sokszínűbbnek bizonyult, mint a geográfusok körében jobban is
mert Dunántúl. A Dunántúl vonatkozásában az elemzés legfontosabb újdonsága az, 
hogy a Felföld déli része nagy léptékben meglehetős hasonlóságot mutat a Dunántúllal, 
és ez a típus a klaszterek számának növelésekor sem vált szét kél részre. A térség belső 
tagoltságát illetően alapvetőnek tekinthetjük a Dunántúl nyugati részének -  általában 
nem eléggé hangsúlyozott -  elkülönülését. A Dél-Dunántúl viszont az elemzés fázisai 
során nem jelent meg önálló egységként, hanem bizonyos részei más-más nagytájakhoz 
sorolódtak: a Mezőföld az Alföldhöz, néhány Duna menti járás a Délvidékhez, a bara
nyai sváb vidék (Schwäbische Türkei) pedig -  jellegzetességei alapján -  a nyugat-ma
gyarországi típushoz.

Összegzés

Tanulmányom kiinduló kérdését megválaszolva: a geográfia a 20. század eleji Du
nántúlt joggal tarthatja számon -  társadalomföldrajzi jegyei alapján -  létező egység
ként. A nagytáj ..tudománytörténete" meglehetősen sokszínű: megállapítható, hogy a 
különböző földrajzi iskolák eltérő módon viszonyultak a Dunántúl fogalmához. Míg a 
közgondolkodás biztos határokkal rendelkező régióként ismeri a Dunántúlt, addig a 
természetföldrajzi gyökerű felosztások általában nem kezelték, nem kezelik egységes 
nagytájként, hanem a felosztása mellett érvelnek. Ezzel ellentétben a társadalomföldrajzi 
tértagolásokban -  bár szerzőnként eltérő határokkal -  rendre megjelenik a Dunántúl, 
mint az ország leggazdagabb. ..legnyugatiasabb“ régiója. Az általam elvégzett 
klaszteranalízis inkább ez utóbbi álláspontot támasztja alá. Az elemzés tanúsága szerint 
a „dunántúli típusú" járások határa nem esett egybe a Dunántúl hagyományos, folyók 
által megrajzolt határaival. A Dunántúl ..magterületéről” leválva, külön típusba kerül
tek Nyugat-Magyarország járásai (az ország valóban leggazdagabb vidéke), a Mező
föld térsége pedig az alföldi típussal mutatott hasonlóságokat. Ennél is fontosabb vi
szont, hogy a Felföld déli részenek (a mai Északi-középhegység területének) és a Kis
alföldnek a járásai nem különböztek lényegesen a dunántúli járásoktól, hanem azokkal 
egy típust alkottak.
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1. ábra. A Kárpát-medence nagytérségi tagoltsága 1910-ben (8 klaszteres bontásban)
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I  8 Kisoesti iárás

G
yőri R

óbert 
21 

D
unántúl: valóság vagy fikció?



2. ábra. A Kárpát-medence nagytérségi tagoltsága 1910-ben (13 klaszteres bontásban)

Forrás: saját szerkesztés

Klaszterek (területi típusok)
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1/A Alföld 
1/B Bácska-Bánát 
VC Székelyföld 
2 Dunántúl - Dél-Felföld 
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5/A Horvátország - Szlavónia 
5/B Horvátország a Szávától délre 
5/C Észak-Felföld 
6/A Eszak-Erdély 
6/B Kárpátalja 
7 Városiasodó járások 
8 Kispesti járás
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Hajdú Zoltán

Dunántúl: változó térszemlélet, átalakuló 
térközösség-tudat, „vergődő” identitás

1. Bevezetés

A különböző tájak, egyedi földrajzi objektumok területi lehatárolása, elnevezése 
történetileg sokszor változott Európában. Ennek elsődleges oka az, hogy Európának 
szinte nincs olyan része, darabja, amelyen ne változtak volna az uralmi-hatalmi viszo
nyok, és korai történetében ne cserélődtek volna a különböző etnikumok. Az újonnan 
megjelenő népek részben fölrajzi elnevezéseket vettek át, részben pedig, saját térszem
léletük alapján, területi struktúrákat fogalmaztak újra.

A természetföldrajzi egységként objektíve létező, majd a tudomány által részletei
ben megfogalmazott Kárpát-medence Európa legbonyolultabb darabja talán a tekintet
ben, hogy részeinek szemlélete gyakran változott. A térség az európai népvándorlás 
egyik természetes megálló, illetve átvonuló területe volt. A földrajzi egységek megfo
galmazása és elnevezése, majd esetenkénti névváltoztatása nem egyszerűen nevezékta- 
ni. hanem a legtöbb esetben etnikai kötöttségű és jellegű térszemléleti különbségeket is 
hordozott. Az együtt élő népek sajátos térszemlélettel rendelkezhetnek, viszonyítási 
alapjuk más és más lehet (ACS Z. szerk. 1994).

A Kárpát-medence nagytérségeinek lehatárolásában megjelent a hatalmi viszonyok 
területi jellege is. Ugyanaz a terület például Bécsből nézve lehet „Lajtán innen”. Budá
ról „Lajtán túl", Budáról „Dunán innen". Pestről pedig „Dunán túl"; Budapestről nézve 
logikus lehel a „Kárpátalja", Moszkvából vagy Kijevből nézve pedig a „Kárpátokon 
túl" megnevezés.

Kádár László alapvető tanulmánya (KÁDÁR L. 1941) nyomán a magyar nép táj
szemléletének legtöbb eleme, valamint földrajzi névadási gyakorlata világossá vált. A 
magyar nép tájszemlélete elsődlegesen kis- és középtáji jeliegűként fogalmazható meg. 
bár e szemlélet nagyobb tájegységeket is érzékelt és lehatárolt. A nagyobb tájegységek 
kezdetben a politikai struktúrákhoz kötötten jelentek meg. majd a tudomány és a szép- 
irodalom is szerepet játszott megfogalmazásukban.

Az államalapítástól kezdve alapvető nemzeti térszemléleti kérdés volt, hogy a ma
gyarság egésze, avagy a központi hatalom honnan fogja nézni az országot, milyen 
„sarokponthoz” viszonyítva határozza meg egy-egy térség helyzetét, illetve ad nevet 
neki (LŐRINCZE L. 1947. 1949). Leegyszerűsítve azt mondhatjuk, hogy az egész 
országra nézve -  a történeti folyamatok változásai nyomán -  jellemző volt a dilemma, 
hogy Budáról. Pestről. Pozsonyból. Debrecenből. Kolozsvárról stb. tekint-e körül a 
magyar népesség a Kárpát-medencében.

A tudományos és népi térszemlélet sok esetben párhuzamosan alakult (a földrajztu
domány átvette a történetileg kialakult megnevezéseket), de különösen a nagyobb, bo
nyolultabb. integráló jellegű területek, tájak esetében megjelent a tudományos szemlé
let. illetve névadási gyakorlat dominanciája is.
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Az ország területének, valamint -  a kartográfiai, földrajzi stb. szemlélet változásai 
miatt -  a meghatározó földrajzi egységeknek a tudományos megnevezése többször vál
tozhatott. A Nyugati-középhegység, a Magyar-középhegység, vagy a Dunántúli-kö
zéphegység például ugyanannak a földrajzi objektumnak a különböző időszakokban 
használt térképi megnevezéseként jelent meg.

A Dunántúl értelmezési problematikája ebben a hosszú távú időfolyamatban bonyo
lult kérdéseket vet fel, és több megközelítésben fogalmazható meg (KISS L. 1988). Ma 
is többsíkú a Dunántúl területi egységének meghatározása és területnévként való tudo
mányos (topográfiai, földrajzi, történeti, régészeti, néprajzi) kezelése. Két megközelí
tést -  a Dunántúl és egysége a mindenkori országterületen belül, illetve a Dunántúl 
belső tagolódása, tagolása -  szinte minden történeti időszakban, szituációban együtt 
kell kezelnünk, de legalább érzékeltetnünk. E két megközelítés gyakran ellentmondá
sosan jelent meg mind a tényleges területi tagolásban (közigazgatás, egyházigazgatás 
stb.). mind pedig a tudományos lehatárolásokban (természeti földrajzi tájak, néprajzi 
tájak).

A térközösség-tudat. a területi identitás kialakulása még bonyolultabb kérdéseket 
vet föl. Ahhoz ugyanis, hogy a Dunántúlon élő mindenkori népesség eljusson a területi 
közösség vállalásához, meg kellett ismernie valamilyen szinten a földrajzi nagytájat 
(akár empirikusan, akár olvasmányélmények alapján), s az ország többi részéhez képest 
ki kellett alakulnia valamilyen területi sajátosság-tudatnak, magas fokú regionális kö
tődésnek. értékvállalásnak is. A szellemtörténeti megközelítések (pannon, dunántúli 
szellem) a térség belső sajátosságait, értékeit csak részben ragadták meg a területi adott
ságok. sajátosságok oldaláról, inkább az ország más területeihez viszonyítva fogalmaz
tak meg nézeteket az általában véve emelkedettebb tudatról, gondolkodásról, részben 
pedig életvitelről és mentalitásról.

A Dunántúl problematikájának az elemzését Bulla Béla 1962-es természeti tájfel
osztásának rövid bemutatásával zárjuk majd. Bulla -  s őt követően a modern magyar 
természeti földrajz majd minden művelője -  legfeljebb történetileg kialakult topográfi
ai egységként, de nem funkcionális nagytájként határozta meg a Dunántúlt.

2. A Dunántúl problematikája a magyar honfoglalás előtt

A Kárpátok és a Duna térségében megfordult minden nép valamilyen módon vi
szonyult a nagytérség földrajzi sajátosságaihoz, és megpróbálta megragadni annak 
számára előnyös vonatkozásait. A szélesebb értelemben vett térség -  benne a Dunán
túl térfogalma is -  történetileg alakult ki, illetve többször, néha alapvetően megvál
tozott.

A Kárpát-medence egyes természetföldrajzi elemei (folyók, hegyek) név szerint 
megjelentek már a klasszikus görög, római, arab tudományos irodalomban is. de a 
területek megnevezésében a politikai-uralmi, illetve a belső lehatárolásokban a köz- 
igazgatási beosztás dominált (STEGENA L. 1991). A Duna történetileg jelentős szere
pet játszott az egész európai nagytér életében. A folyó egyszerre jelentett tájékozódási, 
népességi és katonai vonulási, viszonyítási stb. lehetőséget, illetve sok esetben kény
szert.

Az Alpok, a Duna és a Dráva közötti terület egységét először a rómaiak vették 
észre, ők fogalmazták meg e gondolatot, mégpedig védelmi célzattal. Számukra a fo
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lyók kitűnő elhatároló, védelemerősítő objektumokként jelentek meg, -  így válhatott a 
Duna is a limes meghatározó földrajzi alapjává. A római térszemlélet nagytérségi és 
politikai-közigazgatási orientált volt; a limesen belül elhelyezkedő, már említett terület 
a birodalom közigazgatási térszervezésébe „Pannónia" megnevezéssel illeszkedett be. 
A térség megnevezése valószínűleg az itt élő pannon szlávokra utalt. Ez azt jelenti, 
hogy történetileg a mai Dunántúl először védelmi-közigazgatási téregységkénl fogal
mazódott meg, illetve került egyértelműen lehatárolásra. A rómaiak Pannóniát ugyan
akkor nemcsak egységében, de közigazgatási megosztottságában (Pannónia Inferior, 
Pannónia Superior) is szemlélték. Egészében azt mondhatjuk, hogy a Római Biroda
lom tudatosan rendezkedett be Pannónia területén (utak. városok); míg a Duna-határ 
stratégiai jelentőséggel bírt számára, a Dráva-határ korántsem játszott lényeges határo
ló szerepet.

A rómaiak számára az uralmi-térbeli pozíció azt jelentette, hogy Pannónia civilizált 
területéről tekintettek a „Dunán túl" barbár vidékei felé. Számukra a Dunán túlról 
érkező veszély szinte közvetlenül, emberközelből szemlélhető volt. Pannónia fogalma 
a rómaiak számára így civilizációs fölény-térként is szerepelt a barbár területekkel 
szemben. A népvándorlás népei viszont kivétel nélkül a „Dunán innenrő!" szemlélték 
először a ///»est, s innen kívánták azt lerombolni. A barbár, „kívül lévő" népek számára 
a ..Dunán túl" egyet jelentett a Római Birodalom területrészének a meghódításával.

A Frank Birodalom és függő népessége Pannóniából, a „Dunán innenről", mintegy 
védett pozícióból szemlélte a Dunát. Több történeti forrásban találkozhatunk a „Dunán 
túl" lakó barbárokkal, illetve azzal, hogy Nagy Károly a „Dunán túlra" űzte vissza az 
avarokat. Ez azt jelenti, hogy a Duna elválasztó szerepe megmaradt, s minden érdekelt 
és érintett a maga relatív álláspontját tekintette abszolútnak a Dunához való viszonyí
tásban.

3. A magyarság változó térszemléleti viszonya a Dunántúlhoz

A népvándorlás utolsó hullámaival érkező magyarság számára a „Dunán túl” -  ter
mészetes módon -  kelet felől nézve jelent meg. A Kárpát-medencében már a honfogla
lás előtt is megjelenő magyarság fokozatosan ismerte meg a medence nagytérségi alap
szerkezetét. A honfoglalás első hullámában először az Alföld területeit szállta meg. s 
csak némi időbeli késéssel vette birtokba a magyar mondavilágban a „Túl a Dunán" 
megnevezéssel szereplő területeket. Anonymus megfogalmazásában is egyértelmű, hogy 
a magyarság kelet felől tekintett az országra, s a pusztaszeri törzs-térosztozkodáskor is 
ez volt a meghatározó szempont. Ugyanakkor Anonymus kétféle értelemben és jelentés
ben használta a Pannónia fogalmat. Egyrészt a szűkebb értelemben vett Dunántúlt értette 
alatta, másrészt az egész, magyarok által megszállt területet, a Magyarok Országát.

A törzsek területi rendjének kialakításakor-Hóman Bálint területi rekonstrukcióját 
alapul véve -  a Dunántúl térsége súlyponti elemként jelent meg (HÓMAN B. 1923), de 
a Duna maga nem vált belső határrá. A törzsi területek a folyó mindkét partjára kiter
jedtek; ez különösen fontos volt a fejedelmi törzs számára, hiszen a Dunántúl keleti és 
az Alföld nyugati területeit egyaránt uralta. Térszemléleti szempontból érdekes kérdés, 
hogy a keresztény állam politikai, kultikus központjai a Dunántúl területén jöttek létre 
(Székesfehérvár. Esztergom. Viscgrád. majd Buda); az állami ..magterület", különösen 
Esztergom. Visegrád. Buda esetében világos, egyértelmű volt. hogy az a „Dunán in
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nen" helyezkedik el. A keresztény királyság idején konfliktus támadt a honfoglalás kori 
„történeti” és a saját értékszemléletük között. Ez a fajta értékszemléleti ütközés az 
okleveles anyagban egyértelműen megjelenik.

A Magyarországgal kapcsolatos külföldi írásokban a l l .  században a Pannónia- 
fogalom kitágult, s az egész akkori Magyarországot értették alatta. Azonban nemcsak a 
külföldi forrásoknak köszönhető a térfogalom kiterjesztése: a magyar királyok a l l .  
században önmagukat „rex Pannoniorum", a „pannóniaiak királya" címmel illették, 
tehát egész uralmi területüket Pannóniának tekintették.

A törzsi területek nem válhattak a regionális identitás alapjaivá, hiszen a létrejövő 
keresztény állam tudatosan törte meg a törzsek hatalmát. A királyi, majd különösen a 
nemesi vármegyék az érdekek, a területi mozgások fontos kereteivé alakultak. A me
gyéken belül a nemesség között létrejött egy szinte teljes, személyre szóló ismeretségi 
háló. A nemesi megyék határai egyes szakaszokon alkalmazkodtak a Duna vonalához, 
a feltehetően sűrűbben lakott és stratégiainak tekinthető helyeken viszont kiterjedtek 
mindkét partra. A Szent István időszakára vonatkozó megyei területi rekonstrukciók 
azt mutatják, hogy nem a Dráva, hanem sokkal inkább a Száva jelent meg megyehatár
ként (KRISTÓ GY. 1988).

A Szent István által létrehozott püspökségek területei nem alkalmazkodtak a nagy 
folyókhoz: az esztergominak például alig volt dunántúli területe, ugyanakkor az egész 
Északnyugat-Magyarország hozzá tartozott. A püspökségek és területeik (minden tör
téneti beágyazottságuk ellenére) nem váltak a regionális tudat kereteivé, hiába volt 
jelentős a keresztény egyház gazdasági, kulturális, oktatási szerepe évszázadokon ke
resztül.

Az ország és a Dunántúl nyugati határai -  a Magyar Királyság és a Német-római 
Birodalom erőviszonyainak alakulása függvényében -  kisebb mértékben folyamatosan 
változtak, nyugaton így a mindenkori országhatár volt tekinthető a nagytér határának.

Oláh Miklós latin nyelvű Hungáriaja (1536) érdekes térszemléleti sajátosságokat 
mutat. Az elmenekült királynő papjaként Brüsszelből nézte az országot. Oláh úgy ítélte 
meg. hogy az ország „sok vidéket foglal magába, ezek leginkább négy részre osztha
tók". A felosztás, illetve csoportosítás rendező elve a négy folyóhoz (Duna, Tisza. 
Dráva. Száva) igazodott. Oláh Miklós feltehetően ismerte Lázár deák 1528-ban megje
lentetett térképét, s a térkép rossz metszése miatt az égtáji megjelöléseket gyakran hibá
san használta, de a folyókhoz való viszonyt megpróbálta következetesen „beállítani". 
Oláh számára nem jelentett gondot a „relatív” állásponthoz való ragaszkodás, ezért van 
az. hogy a „Dunántúl” kétféle területi tartalommal (Brüsszelből, továbbá Pestről néz
ve) is megjelenik munkájában, illetve szemléletében.

A török hódítás után három részre szakadt ország térszemléletét a politikai megosz
tottság (Magyar Királyság, Török Birodalom, Erdélyi Fejedelemség) határozta meg. 
ehhez képest kisebb jelentőséget kapott a megosztott Dunántúl problematikája. A ma
gyar kézen maradt dunántúli területeken a közigazgatási tagolás viszonylag stabil ma
radt. ugyanakkor a török mindenkori katonai és stratégiai céljainak megfelelően ren
dezkedett be az általa uralt dunántúli területeken. A katonai végvárvonal délnyugat- 
északkelet irányban mintegy középen szelte ketté a Dunántúlt, és a kisebb-nagyobb 
ingadozások ellenére viszonylag stabil maradt. A török uralta területeken a pusztítás 
lényegesen nagyobb volt, majd a felszabadító háborúk időszakában nagy területeken 
szinte teljessé váll. A korszakból rendelkezésünkre álló adatok szerint a relatív szemlé
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let maradt a domináns az „innen és túl" meghatározásában. A magyar politikai elit 
ekkor egyrészt Bécsből, majd főleg Pozsonyból szemlélte a megmaradt országot, s a 
„Dunán túl" a mai Dunántúlt jelentette.

A reformáció új elemet hozott az ország területi tagozódásába, mivel a keleti terü
leteken erőteljesebben hódított, míg a Dunántúl döntően katolikus maradt, bár létrejöt
tek protestáns többségű kistérségei is. A meginduló tömeges belső népmozgalom, majd 
a németek tömeges betelepítése révén a korábbi török területeken -  szemben a Nyugat- 
Dunántúl térségével és annak többnyire helyben maradó lakosságával -  új, nagyrészt 
régebbi gyökerekkel nem rendelkező népességcsoportok alakultak ki.

A török kiűzése után alakuló állami-politikai nagytér-szemléletben a kerületi táblák 
kialakításakor, 1723-ban egyértelműen megfogalmazódott a Dunán-túl és a Dunán- 
innen térfogalma. A térfelosztásban nem a bécsi, hanem a pozsonyi és az alföldi ma
gyar térszemlélet jelent meg. Az Országgyűlések előkészítését is végző kerületi táblák 
potenciálisan a politikai regionalizmus új kereteivé válhattak volna, de ez nem követ
kezett be.

A formálódó latin nyelvű magyar földrajztudomány alapvetően a közigazgatási egy
ségek (megyék) szintjén vizsgálódott. Bél Mátyás és Szászky-Tomka János a közjogi- 
közigazgatási térkategóriákban gondolkodva írták le az ország alapvető földrajzi tér- 
struktúráit. Losonezi István az 1770-ben írt Hármas kis tükör című verses tanköny
vében már magyarul is megalapozta a jövő értelmiségének az egész országra kiterjedő 
térszemléletét. A „Dunán-túl való", a „Duna-mellyéke". a „Tiszán-túl való", a „Tisza 
mellyékc" kerület-elnevezések következetes használata azt a célt szolgálta, hogy az 
ország felnövekvő „nemes tanulói” egyazon országos térszemlélettel, illetve világosan 
meghatározott, egységes viszonyítási alappal rendelkezzenek. Az 1770-cs évekre így 
lényegében mind az állam „önfelosztó szemléletében“, mind pedig az. elemi és középis
kolai magyar nyelvű oktatásban kialakult a Kárpát-medence, s benne a Dunántúl föld
rajzi térmeghatározásának alapstruktúrája.

A 18-19. század fordulójától sorozatban jelentek meg a statisztikai, országismereti 
leírások, adattárak. 1786-tól m egindult a különböző célú. jellegű német 
(KORAB1NSZKY. J. M. 1786). latin (NAGY L. 1828) és magyar (VALYI A. 1796- 
1799) nyelvű (államismcreti. topográfiai, földrajzi) lexikonok megjelentetése. Ezek 
részben áttekintő, részben ágazati vagy települési jelleggel foglalták össze azt, amit az 
ország földrajzáról az adott időszakban tudni lehetetett, illetve a szerzők szerint tudni 
illett. A lexikonok csak különleges esetekben tartalmaztak térképeket, de a szerzők 
vagy a szerkesztők utaltak már arra. hogy Magyarországról milyen térképekből lehet 
további információkat szerezni.

Szaller György németül írta meg először országismertető művét, majd lefordította 
azt magyarra is (SZALLER GY. 1796). A két mű térszemlélete a magyar fordításban 
néhol keveredett. A bevezetőben a szerző világossá tette, hogy az ország földrajzát a 
négy folyóhoz való viszonyában („Dunán innen". „Dunán túl". „Tiszán innen". „Ti
szán túl való Magyar Ország") kívánja megírni. Szaller a legtöbb esetben ragaszkodott 
a már kialakultnak vehető Dunántúl topográfiai térlehatárolásához, de ott. ahol főleg 
német nyelvű szakirodalomból dolgozott (Dunán innen lévő folyók és tők. 21-23. o.) a 
német térszemléletet fogadta cl. s „Dunán inneni"-ként írta le a mai Dunántúl folyóhá
lózatál. Szaller számára az egész ország gazdag területként jelent meg. s ezen belül még 
gazdagabbként a Dunántúl. Munkája megjelenésétől kezdve fokozatosan kialakult az a
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felfogás, hogy a Dunántúl az ország egyik leggazdagabb területe, s gazdagsága részben 
természetföldrajzi sajátosságaiban, részben pedig történeti fejlődésében gyökerezik.

A kialakuló statisztika, mint tudományág (majd az állami statisztikai szolgálat is) a 
maga országrészeit a folyók által meghatározottan alakította ki, s a Duna jobb, illetve a 
Duna bal partja jelent meg statisztikai területegységként. A 19. század közepére -  rész
ben az oktatási szükségletek kényszere miatt is -  közmegegyezés alakult ki a Dunántúl 
egyértelmű topográfiai meghatározásában. A térszemléletben véglegesen győzött a „pes
tiség”, ha úgy tetszik: az „alföldiség".

Az ország történeti és recens struktúrájának a meghatározása minden vonatkozásban 
jelen volt a reformkori közgondolkodásban, részben a politikai vitákban is. Fényes 
Elek vált a korszak leghíresebb „statisztikus geográfusává”, akinek a munkásságában az 
államismereti irány elérte a csúcspontját. Fényes jogi végzettséggel rendelkezett. így 
teljes mértékben ismerte a magyar közigazgatás működését, egyben az ország területi 
struktúrájának a problémáját is. 1836-tól folyamatosan publikálta a statisztikai, föld
rajzi-topográfiai. névtári, szótári, államismereti elemzéseit. A feudális korszak végén 
(FÉNYES E. 1847) arról értekezett, hogy Magyarország térfogalma rendkívül bizony
talan, az adatok sok tekintetben ellentmondásosak, mert különböző értelemben hasz
nálják az ország fogalmát. Legszorosabb értelemben csak az „anyaországot” értették 
alatta, szoros értelemben már hozzá sorolták Horvát-Szlavónországot, tágas fogalmába 
már beletartozott Erdély is. Legtágasabb értelemben mindazokat a tartományokat ér
tették Magyarország alatt, melyek hajdan a magyar koronához tartoztak. „Legtágasabb 
értelemben a magyar birodalmat e követkéz/) országok képezik: Magyarország, Dalmatia, 
Horvátország, Tótország vagy Slavonia, Bosnyákország vagy Ráma, Rácz.orsz.ág vagy 
Servia, Havasai- és felföld vagy Oláh- és M orvaországok” -  írta Fényes.

A későbbiekben az igazi kérdés úgy vetődött fel a földrajztudomány számára, hogy 
a fejlődésével kialakuló új megközelítések során „mit tud kezdeni” a történetileg kiala
kult topográfiai térfogalommal, hogyan tudja a szerkezeti, a morfológiai, majd a ter
mészetföldrajzi, végül pedig a komplex tájföldrajz felfogásának keretei között „kezel
ni” a Dunántúl fogalmát, illetve az új koncepciók milyen új tudományos térfogalmakat 
alakítanak ki, s ezek miként mennek át a köztudatba.

Az 1860-as évek elejétől formálódó modern magyar földrajztudomány Hunfalvy 
János természetföldrajzi munkásságával (HUNFALVY J. 1863) kezdte meg az ország 
természeti struktúráinak modern tudományos feltárását, tisztázását. Ekkor már -  ter
mészetes módon -  nem az a kérdés, hogy a Dunához való viszonyában hol található a 
Dunántúl, hanem a terület belső struktúrájának feltárása a eél. A vizsgálatok nyomán 
fokozatosan bebizonyosodott, hogy a topográfiai egység szinte mindenre kiterjedő bel
ső sokszínűséggel párosul.

A kiegyezés utáni gazdasági fejlődés lehetőségeivel a Dunántúl nagyobb része élni 
tudott, ki tudta használni a két nagy piac (Bécs. Budapest) közelségét, s részben profi
tált a tengeri kereskedelem fejlődéséből is. A dunántúli városok többségének a gazdasá
ga és társadalma megerősödött (a térség városai között folyamatos verseny folyt a „Du
nántúl fővárosa" címért); különösen figyelemre méltó gazdasági, kulturális folyamatok 
játszódtak le a Sopron -  Győr -  Pozsony háromszögben.

A Dunántúl területének orográfiai kutatása elvezetett a terület belső sajátosságai 
szerinti tagoláshoz. A síksági, dombsági. középhegységi formációk lehatárolása után 
megfogalmazódott a belső nevezéktanban, hogy a „dunántúliság" meghatározó sajátos
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ságát a dombsági és a középhegységi tájak képezik. Először a Kis-Alföld (Kis Magyar 
Alföld. Kisalföld) kezd önálló funkcionális tartalmat hordozó területi egységként elkü
lönülni a Dunántúltól.

Czirbusz Géza monográfiájában (CZIRBUSZ G. 1902) úgy mutatta be az ország 
plasztikáját, hogy abban egyáltalán nem jelent meg a Dunántúl, mint egész. Az ország 
medencéi között feldolgozta a Kis-Alföldet, valamint sajátosan lehatárolt tájait: a Hegy- 
szigetek között megjelent a Magyar-középhegység, a magyar Alpok, valamint a Pan
non-hegység. A „Dunántúli dombostájék" kategória a társadalmi, gazdasági, közigaz
gatási részben jelent meg. s a Magyar-középhegység délnyugati részéi, a Pannon-hegy
séget. valamint a magyar Alpok területéi foglalta magába.

Prinz 1914-ben megjelent Magyarország földrajza című monográfiájában (PRINZ 
GY. 1914) a modern földrajztudomány természetföldrajzi szemlélete alapján fogal
mazta meg a Kárpát-medence egészén belül a Dunántúl kérdéskörét. Prinz „eltüntette a 
Dunántúlt", területét feldarabolta a különböző származástani és morfológiai kategóriák 
(Alföld. Nyugati-középhegység. Magyar-Alpok. Dunántúli-dombság. Győri-medence. 
Délvidéki-szigethegységek) között. A Dunántúli-dombsággal mintegy másfél oldal ter
jedelemben foglalkozott.

A Lóczi Lóezy Lajos által szerkesztett (LÓCZI LÓCZY L. szerk. 1918) összefog
laló műben a geológiai makrostruktúra megfogalmazásakor Lóezy nem használta a 
Dunántúl megnevezést, hanem a „Túladunán". a „túladunai" kategóriákat fogadta cl. 
(Számára nem létezett Dunántúli-középhegység sem. hanem csak „Túladunai"-. illetve 
Nyugati-középhegység.) Lóezy nem kívánt a topográfiai Dunántúl tekintetében geoló
giai-funkcionális egységet megfogalmazni, s e tekintetben rendkívül tudatos volt.

A Cholnoky Jenő által írt fejezetben (Magyarország hegy-, vízrajza és települései) 
az Alföld, a Kis-Alföld mellett nem a „Dunántúl", hanem a „Dunántúli dombvidék" 
jelent meg integráló táji kategóriaként, bár Cholnoky használta a topográfiai értelem
ben vett Dunántúl fogalmát is. Cholnoky számára a Dunántúl topográfiai egysége már 
nem jelent meg értékként és rendező kategóriaként: számára a morfológiai meghatáro
zottság lépett elő elsődleges területi rendezőként -  így a Mezőföldet az Állóidhoz so
rolta a hegy-vízrajzi áttekintés során.

1918-1921 után új politikai térfogalmak születtek. A nyugat-magyarországi me
gyék nyugati területei Ausztriához kerültek, ahol a megszerzett területet ..Burgenland" 
néven illesztették be az ország területi és közigazgatási struktúráiba. Az országhatár- 
változással lecsökkent a Dunántúl területe: nem a Lajta, illetve a rá épülő történelmi 
országhatár, hanem a trianoni békeszerződésben meghúzott mesterséges vonal vált a 
nyugati határává. Délen kisebb területek (Baranya-háromszög. Muraköz. Muravidék) 
kerültek a Szerb-Horvát-Szlovén Királysághoz. 1920 után a Dunántúl döntő része 
Magyarország határai közölt maradt ugyan, de kisebb területei még két másik ország
hoz is tartoztak.

4. A Dunántúl a trianoni Magyarországon belül

Az új államhatárok települési, járási, megyei, táji területi egységeket vágtak át. A 
korszak minden szereplője számára egyértelmű volt. hogy Budapest után a Dunántúl a 
legfejlettebb területe az új magyar államnak. (Részben ezzel indokolták az Alföld ki
emelt fejlesztésének a megalapozását is.) A Dunántúllal kapcsolatban új kérdések is
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megfogalmazódtak: a trianoni békeszerződéssel megszűnt a soknemzetiségű magyar 
állam, ugyanakkor a megmaradt nemzetiségek legnagyobb része a Dunántúl területén 
élt. A „Magyar Dunántúl" kategóriájának megjelenése elsősorban a III. Német Biroda
lom politikájával szemben fogalmazódott meg, de volt belső üzenete is.

A magyar földrajztudomány azon alapvető kiindulópontja, hogy a történelmi Ma
gyarországot dolgozta fel mind a tudományos publikációkban, mind pedig az oktatás 
tankönyveiben, oda vezetett, hogy a területi identitásban nem az új állam jelent meg 
elsődlegesen, hanem a történeti. (Ez részben vonatkozott a megcsonkított megyékre 
is.)

A Dunántúl és a Kisalföld regionális tájföldrajzi kutatása szempontjából jelentős 
csom ópontként fogalm azható meg Kogutowicz Károly két hatalm as kötete 
(KOGUTOWICZ K. 1930, 1936). Kogutowicz egyszerre érvényesítette a természeti, a 
történeti és a kultúrföldrajzi megközelítéseket. Különösen jelentős Kogutowicz szerepe 
a térség belső, kistáji struktúráinak az elemzésében.

Prinz Gyula. Teleki Pál és Cholnoky Jenő számára a nagy szellemtörténeti szintézis 
elkészítésekor szintén az volt az első számú kérdés, hogy áttekintsék az ország és nagy
tájai földrajzi kutatásával kapcsolatos irodalmat (PRINZ GY. -  CHOLNOKY J. -  
TELEKI P. é. n./1935. I. köt. 65-88. o.). illetve a már megszűnt állam területén 
meghatározzák a különböző jellegű és nagyságú tájakat. Prinz a történelmi Magyaror
szág területén új földrajzi tájakat határolt le. A Dunántúl területének döntő részét átfo
góan a Győri-medence, a Dél-Dunántúl és a Muratáj jelent meg „tudományos táji egy
ségeként. (A lehatároláskor Prinz nem volt tekintettel sem a Dunára, sem pedig a 
Drávára.) Prinz szemléletileg és nevezéktanilag is szakított a magyar földrajztudomány
ban, a kartográfiában stb. kialakult és a közgondolkodás szintjén nagyrészt gyökeret 
vert. avagy már elfogadott területi szemlélettel és nevezéktannal.

Az 1941. évi országgyarapodás során, mint ismeretes, a Dunántúl déli részei vissza
kerültek az országhoz, de a bizonytalan háborús körülmények között alig került sor a 
funkcionális integrálásra.

Bodor Antal 1944-ben publikálta az ország honismereti irodalmának szinte teljes 
anyagát (BODOR A. -  GAZDAG I. 1984). A bibliográfia egyértelműen azt jelzi, hogy 
az ország természeti, etnikai, társadalmi, gazdasági, vallási, településhálózati kutatása 
mind az egyedi települések, mind pedig a kisebb-nagyobb területi egységek (járások, 
megyék, országrészek, tájak stb.) szintjén mély gyökerekkel rendelkezik. A Dunántúl 
kutatása, a Dunántúl egészének és egyes részeinek a feltárása kiemelkedően részletes
nek mondható a magyar szakirodalomban.

Az 1947-es párizsi békeszerződés úgy intézkedett, hogy érvénytelenek a déli terii- 
lctgyarapodások. s a Pozsonyi-hídfő három települését Csehszlovákiához csatolta. Ez
zel a döntéssel a Dunántúl korábbi, „történeti topográfiai területe" négy ország között 
oszlott már meg. Azonban mind a négy ország dunántúli területére kiterjedő, egységes 
térközösség-tudatról. egységes területi identitásról nem lehetett beszélni, sőt időnként 
az elszigetelés, elzárkózás, a „vasfüggönyök" váltak meghatározóvá, mintegy „közös 
negatív élménnyé".

Mendöl Tibor a magyar emberföldrajz (társadalomföldrajz) múltját és területi kuta
tásait vizsgálva arra a következtelésre jutott, hogy a magyar társadalomföldrajzi kutatá
sok lényegében, némi késéssel ugyan, de követték a nemzetközi tendenciákat (MENDÖL 
T. 1947). Az egyik legintenzívebb kutatási terület éppen a Dunántúl volt. Itt említjük



Hajdú Zollán 3 1 Dunántúl: valóság vagy fikció?

meg Bulla Béla és Mondói Tibor A Kárpát-medence földrajza című szintézisét (BUL
LA B. -  MENDÖLT. 1947). amely lényegében már 1945 előtt elkészült, mégis sajátos 
átmenetet képezett a későbbi tudományos megközelítések szempontjából.

5. Az államszocialista korszak elejének Dunántúl-szemlélete

Az 1949-1953 közötti időszak a magyar földrajztudomány egyik legszomorúbb 
időszaka, hiszen korábbi politikai elkötelezettségei miatt ekkor meglehetősen negatív 
megítélés alá esett. A Magyar Tudományos Akadémia átszervezésekor minden korábbi 
földrajzos akadémikust visszaminősítettek tanácskozó taggá, ami az adott körülmények 
között egyel jelentett a kizárással.

A Magyar Földrajzi Társaság működését betiltották, szüneteltették a Földrajzi Köz
lemények megjelentetését. (Létrejött ugyan a Földrajzi Könyv- és Térképtár, s megje
lenhetett annak Értesítője. de ez nem volt azonos a korábbi helyzettel.) Egészében véve 
a magyar földrajztudomány a létéért küzdött, kutatásai esak nagyfokú politikai ellenőr
zés alatt folyhattak. Kiadványainak ellenőrzése a lehető legszigorúbb volt a korszak 
viszonyai között.

1953 őszén újjáalakulhatott a Magyar Földrajzi Társaság, és ismét megjelenhetett a 
Földrajzi Közlemények. A magyar földrajztudomány művelőinek jelentős része (külö
nösen az idősebb generáció) egyértelműen a természeti földrajz felé fordult, mivel az 
politikailag kevésbé volt támadható.

Visszatérve Bulla Bélára, ő fokozatosan ..tudomásul vette", hogy bár a természetben 
a folytonosság a meghatározó, a szocializmus építésének leglényegesebb kerete az ál
lam. így a tájaknak is az államhatárokhoz kell igazodniuk. Bulla -  korábbi kutatásait 
általánosítva -  az 1962-ben megjelent monográfiájában (BULLA B. 1962) az országot 
hat nagytájra tagolta, mégpedig nem a közfelfogásnak megfelelő topográfiai meghatá
rozottságok szerint, hanem tudományosan. A Dunántúl területe megoszlott az Alföld, 
az Alpokalja, a Kisalföld, a Dunántúli-középhegység és a Dunántúli-dombság között.

A természetföldrajzi tájbeosztás lényegében ..szétszedte" a Dunántúlt, s ez a felfo
gás a későbbiekben jelentősen megszilárdult. Az Alpokalja (7.2 ezer km2), a Kisalföld 
(5.3 ezer km2), a Dunántúli-dombság (1 1.4 ezer km2) és a Dunántúli-középhegység 
(7.2 ezer km2) lefedte ugyan a topográfiai Dunántúl nagy részét, de nem járult hozzá az 
egységes dunántúli identitás kialakulásához. A Mezőföld az Alföldhöz került, a térség
ben élők nem tekintik magukat az Alföldhöz tartozónak, s ugyanez elmondható a Drá
va mentén élőkről is.

6. Összegzés

A honfoglalás időszakától kezdve kialakult egy elsődleges magyar földrajzi térél
mény és térszemlélet, amely jelentős részben a folyókhoz, hegységekhez kötődött. A 
magyar mondavilág és krónikák alapján ez csak részben rekonstruálható.

A zaklatott magyar történeti fejlődés következtében mind a történeti, mind pedig a 
politikai gondolkodásban, de az oktatásban is az ország (a hon. a haza. a nemzet) fogal
mazódott meg elsődleges területi kategóriaként. A mindenkori politikai elit elsődlege
sen országban, másodlagosan megyében gondolkodott és cselekedett. A nép a maga 
környezeti tudását és ismeretét elsősorban kistáji keretek között fogalmazta meg. A
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kialakuló földrajztudomány kezdetben a közigazgatási egységeket tekintette vizsgálatai 
elsődleges tereiként, majd megjelentek a természeti egységek is. A földrajzi területne- 
veknek sajátos jelentése volt és lesz. A földrajzi nevek egyszerre fejeznek ki egyetemes 
és nemzeti történeti múltat, s a földrajztudomány fejlődésének egészét hordozzák.

A Kárpát-medence (Pannon-. Magyar-. Közép-Duna-. Kárpáti-medence stb.) vagy 
a Dunántúl földrajzi kutatásaiban a hosszú távú folyamatosság a meghatározó: generá
ciók léptek egymás nyomdokába, egymás eredményeit hasznosítva tették egyre ponto
sabbá. komplexebbé a térség ismeretét (HAJDÚ Z. 2004). A Kárpát-medence, s benne 
az egyes nagytájak természeti struktúrái, értékei a modern magyar földrajz (lényegében 
az 1870-es évektől) kutató generációinak a munkájával váltak egyre közismertebbekké 
(KUBASSEK J. szerk. 2004).

Mindig volt és lesz különbség a köznapi gondolkodás, illetve a tudományos foga
lomalkotás között. A tudomány számára a kategóriák a fontosak, az adott területen élő 
népesség számára pedig az identitása.
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A KARPAT-M EDENCE REGIO! 3.

Dél-Dunántúl

A Magyar Tudományos Akadémia Regionális Kutatások Központjának sorozata a 
Kárpát-medence régióinak évezred eleji helyzetét, térbeli folyamatait elemzi.
A Kárpát-medence gazdasági tereinek fejlődésében az 1990-es évtizedben lezajlott 
politikai változások és gazdasági átalakulások ellentmondásos folyamatokat váltottak 
ki. Az európai uniós tagság távlatos eredménye a Kárpát-medence évszázadok során 
formálódott integrációs kapcsolatainak modern formában történő újjászerveződése 
lehet. A térség geopolitikai helyzete, az integrációra való érettség változatos formái miatt 
term észetesen a kívánatos állapot elérése hosszú évtizedekre ad feladatokat 
politikusnak, kutatónak, gazdasági szakembernek egyaránt. A sorozat ehhez a szoros 
szellemi együttműködéshez kíván segítséget nyújtani. A sorozat eddig megjelent 
kötetei: Székelyföld (2003), Dél-Szlovákia (2004)
A sorozat harmadik kötete a magyarországi Dél-dunántúli régió társadalmi-gazdasági 
állapotát elemzi, a fejlődés különböző tényezőit méri fel. A Baranya, Somogy és Tolna 
megyék alkotta régió településszerkezete, gazdasága és társadalma számtalan sajátos 
vonást mutat. Bár a térség az ország kevésbé fejlett régiói közé tartozik, az európai 
területi fejlődés fő áramlataihoz kapcsolódó fejlesztési elképzelések, a szervezett 
regionális együttm űködések a Dél-Dunántúlt dinam ikus növekedés pályájára 
segíthetik. A kötet az új típusú területi fejlődés kibontakozásához nyújt támpontokat.

A sorozat szerkesztője Horváth Gyula, az MTA doktora, egyetemi tanár, az MTA 
Regionális Kutatások Központjának Széchenyi-díjas főigazgatója, az. Academia 
Europaea tagja. A kötetet Hajdú Zoltán, az MTA doktora, a Dunántúli Tudományos 
Intézet tudományos tanácsadója szerkesztette.
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Nagy Mariann

A Dunántúl és alrégiói 
Magyarország gazdasági szerkezetében

A 19. század második fele és a 20. sz. eleje 

(Tanulságok a 21. sz. elején élők számára)

A címben jelzett időszakban a Dunántúl nem csak egy államszervezet. Magyaror
szág. hanem a tágabb földrajzi régió: a Kárpát-medence egyik földrajzi-történeti egy
sége volt. Az európai civilizációs és kultúrhatások előbb és intenzívebben érték, mint a 
természetes északi és keleti határától, a Dunától kelet-északkeletre eső régiókat. A 
Dunántúl részét képezte a Kr.u. I. században létrejött római provinciának, a későbbiek 
során pedig a kora középkor legjelentősebb államának, a Karoling birodalomnak a 
halártartománya volt. Mindezek következtében előszóra 3. században időlegesen, majd 
a 9. században véglegesen is elterjedt c régióban a kereszténység.

A régióra, legalábbis annak nyugati felére, a történeti fejlődés ezeréves folytonossá
ga jellemző. A középkorban kialakult európai gazdálkodási formák, településtípusok, a 
nyomásrendszer, az uradalmi rendszer, a faluközösség szabályozó szerepe töretlenül 
továbbélt a 16-17. században a királyi Magyarországon is. Már a középkorban megje
lent az a három, egymástól jól elkülönülő regionális tér a Dunántúlon.1 amely a későb
biek folyamán az Osztrák-Magyar Monarchia felbomlásáig (és napjainkban, az Euró
pai Unióhoz való csatlakozás után ismét) meghatározója a Dunántúl kapcsolatrendsze
rének: egyrészt északnyugaton a Kisalföld (Pozsony. Nyitra megyék leié), másrészt a 
Nyugat-Dimántúl (Alsó-Ausztria. Stájerország irányában), végül a Dél-Daiuhitúl (Dél
vidék. Horvátország felé). Ez fontos következményekkel járt a 16-17. században: a 
terjeszkedő Oszmán Birodalom a Dunántúl déli és keleti részét (a Nagykanizsa-Bala- 
ton-Esztergom vonalig) foglalta el. A török által el nem foglalt nyugati területek ugyan
akkor szorosabban kapcsolódtak a szomszédos osztrák tartományokhoz. A török kiűzé
se után. a 18. században megindult egy lassú kiegyenlítődési folyamat a Dunántúl nyu
gati és déli-keleti része közölt. Buda és főleg Pest lassú, majd egyre gyorsuló, jelentős 
gyarapodása a 18/19. sz. fordulójától, végül Budapest kialakulása meghatározó befo
lyást gyakorolt a keleti ..végekre", azaz Fejér és Esztergom megyékre -  de Komárom. 
Veszprém. Győr és Tolna megyékből is viszonylag sokan vándoroltak Budapestre. A 
18. századi agrármunkaerő-hiányt megszüntetni kívánó betelepítések erőteljesen érin
tették a Dunántúl déli és keleti megyéit. A Nyugat-Dunánlúlra már a 16. században 
horvát nyelvű lakosság érkezeit, a 18. században pedig -  a már meglévők mellé -  újabb 
német csoportokat telepítettek. A Dél-Dunántúlon még ennél is jelentősebb méretű 
betelepítések történtek Baranya. Tolna (..Sváb Törökország") és Somogy megyékbe.

A napóleoni háborúk tarlós konjunktúrája idején a dunántúli nagybirtokosok kezd
tek először korszerű nyugat-európai agrotechnikai és üzemszervezési módszereket al
kalmazni. racionalizálva, modern nagyüzemmé alakítva át birtokaikat. A nagybirtok
nak ez a modernizációja a gyapjúkonjunktúra idején, majd az 1830-as évektől is foly
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tatódott; ekkor az iparosodó osztrák és dél-német területek gyorsan növekvő kereslete 
jelentett kihívást a magyar mezőgazdaság számára. Kialakult a bérmunka több átmeneti 
formája, pl. a részes művelés. Jelentős méreteket öltött a ninestelen zsellérek béresként, 
gazdasági eselédként, éves szerződéssel való félfogadása. A trágyázást, a korszerű esz
közöket és az üzemegyüttes vezetésére szakképzett gazdatiszteket alkalmazó birtoko
kon megjelentek a mezőgazdasági ipari üzemek is (malom, szeszfőző, olajütő), ame
lyeket a birtokosok termékeik feldolgozása végett építettek.

Tanulmányomban arra keresem a választ, hogy a Dunántúlon -  a fentiekben rövi
den felvázolt történeti folyamat során -  milyen jellemző, regionális sajátosságok ala
kultak ki, amelyek következtében a térség elkülönült az ország más régióitól. Milyen 
jellegzetes alrégiókat foglalt magába, ezek miként viszonyultak egymáshoz és más ré
giókhoz. További kérdésként merül föl, hogy miért őrizte meg mezőgazdasági előnyéi 
a Dunántúl a 19. század második felében, sőt még a 20. század elején is, miközben ipari 
téren a fejlődése lelassult, a városiasodásban pedig a legszerényebb mutatói voltak Hor
vátország után.

A mezőgazdaság a 20. század elején

A 19. század végére, a 20. század elejére kialakultak azok a jellemvonások, amelyek 
a Dunántúlt, mint agrárrégiót jellemezték. A Dunántúl, mint földrajzi régió Fodor 
Fercne beosztásában2 nem tartalmazta Moson. Győr és Komárom megyéket; ezeket ő 
egy másik régió, a Kisalföld részeinek tekintette. A természeti adottságokat legjobban 
tükröző változók (pl. a földterület megoszlása művelési ágak szerint, az egy katasztrális 
holdra jutó kataszteri tiszta jövedelem)' alapján azonban jómagam a természetföldrajzi 
régiók mezőgazdaságának bemutatása során Sopron megyét is a Kisalföldhöz sorol
tam.4 Az 1918 előtti magyar gazdaság regionális szerkezetét vizsgálva, az egykori teljes 
mezőgazdaságra vonatkozó statisztikai adatanyagból' létrehozott, statisztikai elemzésre 
alkalmas változók'’ segítségével, a matematikai statisztika módszerei közül a cluster- 
aualízisi1 felhasználva, meghatároztam Magyarország agrárrégióit. Az ennek eredmé
nyeképpen létrejött 20 agrárrégió (l/a. térkép) egy részét — bizonyos ismérveik rokon
sága alapján -  a eluster-elemzés nagyobb régiókká kapcsolja egybe, ha a dusterek 
számát csökkentjük. így jött létre többek között a hét nagyrégió (1/b. térkép) egyike
ként a Dunántúl és Kisalföld, mely egy nagyrégiót alkot. Részét képezi öt alrégió. 
melyek közül négy (Északnyugat-, Délnyugat-. Közép- és Délkelet-Dunántúl) alkotja a 
Dunántúlt, a statisztikai régióként* ismert „Duna jobb partját".

Egy-egy ország, illetve régió fejlettségének legátfogóbb és legjellemzőbb mutatóját 
a jövedelmi viszonyok alakulása képezi. Ez még akkor is így van. ha a valós jövedelmi 
viszonyok feltárása időnként megoldhatatlan feladat elé állítja napjaink statisztikusait 
és szociológusait. Ezért azt gondolom, hogy először érdemes röviden áttekintenünk a 
20. század eleji Magyarországon a gazdaság különböző ágazataiban elérhető jövedelmi 
viszonyokat. A mezőgazdaság esetében1' mindenképpen le kell szögeznünk, hogy becs
léseink megyei átlagokra vonatkoznak, és a megyéken belül is nagy különbségek lehet
lek az egyes gazdaságok jövedelmi viszonyai között. A cél nem az abszolút értékek, 
hanem a regionális különbségek bemutatása.1"

A korabeli viszonyok között, egy eredményesen gazdálkodó kisgazda a Dunántúlon 
már 10-16 hold közötti művelt területet birtokolva lisztes jövedelemmel rendelkezett.
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és 30-50 korona közötti földadót fizetett. Éves nettó termelési értéke 1500—2000 koro
na között mozgott. Kelet-Erdélybcn és más peremvidéken viszont ekkora birtok után 
legfeljebb 5-10 korona földadót fizettek, tehát az éves jövedelmük is messze alacso
nyabb volt. Az l.sz. táblázat adataiból látható, hogy a Dunántúlon és a Kisalföldön volt 
a legerősebb a tehetős kisbirtokos parasztság rétege. (Átlagosan 6-16 hold közötti mű
velt földterülettel rendelkeztek és 20-50 korona közli földadót" fizettek.) Az Északi 
Felföldön ugyanennyi földadói háromszor ekkora művelt terület (20—5! hold) után 
fizettek. Az 50 koronánál nagyobb földadót fizetők legnagyobb arányban az Alföldön 
(a birtokosok egynegyede) éltek. A Dunántúlon ez az arány csak 14,89f (országos 
átlag: I lAVr). Ugyanakkor nem hagyható figyelmen kívül az a tény. hogy Északnyu- 
gat-Dunántúlon is akkora volt az ötven koronánál többet adózók aránya, mint a Dél- 
Alföldön (a birtokosok közel egyharmada). míg Délkelet-Dunántúlon a birtokosok 
egyötöde fizetett ennyi adót. 50 korona földadót Északnyugat-Dunántúlon a 13. Délke
let-Dunántúlon a 15. országos átlagban pedig a 20 hold művelt területtel rendelkező 
birtokosok fizettek. Összességében a Dunántúlon az őstermelők 459r-át kitevő önálló 
birtokosok majdnem fele, évente több mint 20 korona1- adót fizetett.

Mit takarnak ezek a jövedelemszint-különbségck az egyes régiók között? Mutatják 
egy-egy térség mezőgazdasági termelésének színvonalát, melyet egyrészt igen jelentő
sen befolyásoltak a természetföldrajzi adottságok, másrészt -  s ezek voltak a legfonto
sabbak -  az ún. modernizációs és emberi tényezők (pl. a gépesítettség, az őstermelők 
műveltsége és szakképzettsége, piacra jutási lehetőségeik stb.).

A természeti adottságokat legjobban tükröző mutatók egyikét az egy hold művelt 
területre (szántó, kert. rét. szőlő) jutó kataszteri tiszta jövedelem értékei képezik (2. 
térkép), melyek országos viszonylatban erősen szóródtak. A legmagasabb kataszteri 
tiszta jövedelem Bács-Bodrogban volt. ahol 19.92 korona jutott egy holdra. A legala
csonyabb értékeket képviselő megyék -  ahol a három koronát sem érte el az egy holdra 
jutó kataszteri jövedelem -  az ország északkeleti, keleti peremteríilétein helyezkedtek 
el. nagyon kedvezőtlen földrajzi adottságokkal. A 10 koronánál nagyobb kataszteri 
jövedelmet az alföldi, kisalföldi és dunántúli régiókban találjuk. A legkedvezőtlenebb 
talajadottságú vidék pedig az Erdélyi-medence, a Felföld valamennyi alrégiója, vala
mint Kelet-Erdély volt. A rét és szőlő egy holdjára jutó kataszteri tiszta jövedelem a 
Dunántúlon volt a legmagasabb. (A szőlő tekintetében országos viszonylatban első he
lyen Sopron megye állt 44.7 koronával.)

Az egyes megyék és régiók mezőgazdasági fejlettségének átfogó jellemzésére szol
gál az egy mezőgazdasági keresőre, illetve egy mezőgazdasági lakosra jutó nettó mező
gazdasági termék pénzben kifejezett értéke. Az előbbi a munkaerő termelékenységének 
mutatója, melynek országos állaga 597 korona volt. A két szélső értéket Moson (919 
K) és Szolnok-Doboka (276 K) képviselte. Az első tíz megye között öt dunántúli akad 
(Moson, Fejér, Győr. Sopron. Somogy), a másik öl alföldi. De a sorban következő tíz 
megye közt ismét négy dunántúlit találunk (Veszprém. Tolna. Komárom. Baranya). A 
mezőgazdaságból élők életszínvonalát jelző, az egy mezőgazdasági lakosra jutó nettó 
termék országos átlagértéke 244 K volt. A maximumot e változó esetében is Moson 
megye (372 K) érte el. a legalacsonyabbat pedig Máramaros (120 K). Az első tíz me
gye között ez esetben hét dunántúli szerepelt (Moson. Fejér. Somogy. Győr. Sopron. 
Tolna, Baranya), mellettük csak két dél-alföldi (Torontál és Báes-Bodrog) és egy dél- 
erdélyi megye (Brassó) jutott be az élen járók csoportjába. A dunántúli megyék közül
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csak Zalában nem érte el az országos átlagot a fenti két mutató értéke. A hét nagyrégió 
közül mindkét nettó mutató esetében a Dunántúl áll az első helyen, a 20 alrégió közül 
pedig az Északnyugat- és Közép-Dunántúl rendelkezik a legmagasabb értékkel. Külön 
ki kell emelnünk a dunántúli állattenyésztés kiemelkedő teljesítményét: a Dunántúl és 
négy alrégiója mindkét állattenyésztési nettó értékmutató esetében felülmúlta az ország 
valamennyi egyéb agrárrégióját.

A Dunántúl jelentős szerepet játszott a magyar agráriumban az 1880-as évektől 
kibontakozó termékszerkezet-váltásban. A magyar mezőgazdasági növekedésben vezető 
szerepet játszó növénytermelés terén a búza megőrizte első helyét, azonban jelentősen 
megnőtt a kukorica, a burgonya, a cukorrépa és a takarmánynövények részesedése. Az 
utóbbiak vetésterületének több mint ötszörösére történt növekedése utal a mezőgazda
ságban végbement legfontosabb jelenségre: a növénytermelés és az állattenyésztés kö
zötti arányok megváltozására. Ennek oka egyfelől az élelmiszerfogyasztás szerkezetének 
változása volt a modernizálódás és urbanizáció nyomán. A másik fontos, változásra 
ösztönző tényezőt az áralakulás képezte. Az állati termékek ára mind a világpiacon, 
mind a Monarchia piacán jóval kedvezőbben alakult, mint a növényi termékeké. A fo
gyasztói kereslet változását tükrözte a magyar agrárkivitel szerkezeti átalakulása is. Az 
1880-as években még a növényi termékek voltak túlsúlyban: a teljes export értékének 
34$?-át tették ki, szemben az állatok és állati termékek 26$-os arányával. A világhábo
rú előtt a mezőgazdaság két főszektora már egyenlő arányban részesedett a kiviteli 
értékben. Mutatóink kiemelik, hogy a Dunántúl az állattenyésztés fejlettsége, haté
konysága és jövedelmezősége szempontjából jóval felülmúlta az ország egyéb nagytá
jait. A számosállat-sűrűség13 itt volt a legnagyobb, itt jutott a legtöbb állati termék egy 
keresőre és egy lakosra, itt volt legfejlettebb a tejszövetkezeti hálózat, s itt kaptak 
legnagyobb részt a vetésterületből a takarmányfélék (17%, míg az országos átlag 1 1 $ ). 
Mivel 1911-ben a szarvasmarha- és sertésállomány 8 0 $ -a, a lovak 869r-a. a juhok 
64%-a a 100 holdon aluli gazdaságok tulajdonában volt, a századforduló mezőgazdasá
gi szerkezetváltásának, az állattenyésztés felértékelődésének haszonélvezői elsősorban 
a kisüzemek, a paraszti gazdaságok voltak. A termelés és a jövedelem súlypontja egyre 
inkább a paraszti gazdaságok javára tolódott el.

Északnyugat-Dunántiíl (Moson és Sopron megye) a 20. század elején az ország 
minden tekintetben legfejlettebb agrárrégiója volt. Lakossága 46$ -ban magyar. 43$  - 
ban német volt, s 10$r-nyi horvát is élt e tájon. Viszonylagos fejlettségét jelzi, hogy a 
lakosság mindössze 58$-a élt a mezőgazdaságból (az országos átlag 67$ , a dunántúli 
átlag 65Ve volt). Ez a legkisebb agrárrégió mutatta a legmagasabb értéket mind a mun
kaerő termelékenységét, mind a mezőgazdaságból élők életszínvonalát illetően. Ide 
tartozott az ország legjobb teljesítményt nyújtó megyéje, Moson. Az igen kedvező 
természetföldrajzi adottságait (az egy holdra jutó kataszteri jövedelem a Dél-Alföld 
után itt volt a legmagasabb) korszerű művelési rendszerrel (4$ ugar) és az országos 
átlag kétszeresét meghaladó műtrágyahasználattal csak tovább fokozta; ha mindehhez 
hozzávesszük, hogy itt volt a legmagasabb a mezőgazdaságban dolgozók műveltsége, s 
ez a régió volt viszonylag a legnagyobb mértékben ellátva mezőgazdasági gépekkel és 
eszközökkel, valamint szállítási infrastruktúrával, továbbá számításba vesszük a kiváló 
piaci ösztönzőket (Bécs közelsége), akkor érthetővé válik a kiemelkedő teljesítmény. A 
vetésszerkezetre a rozs és az árpa túlsúlya jellemző a búzával szemben, továbbá az ipari 
növények (cukorrépa) és a takarmányfélék (3. térkép) nagy aránya (5. ill. 17$ ). A
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birtokos paraszti réteg jómódját jelzi, hogy a férfi földbirtokosok 649í-a 20 korona 
feletti földadót fizetett (országos átlag: 329í)- s 309f volt az 50 koronánál is többet 
fizetők aránya (országosan I 19f). Moson megyében volt országos viszonylatban a leg
nagyobb a 20-50 és 50-100 holdas birtokosok százalékaránya. Az állatsűrűség jóval az 
országos átlag felett volt, különösen a tarka szarvasmarhák sűrűsége mutatott kiemel
kedő értéket.

A Dunántúl legnagyobb agrárrégiója, a 909f-ban magyar lakosságú Közép-Ditnán- 
lúl öt megyére (Fejér, Győr, Komárom, Veszprém, Somogy) terjedt ki. Az egy holdra 
jutó kataszteri jövedelem alacsonyabb, mint az előző régióban, de magasabb a többi 
dunántúli alrégióban megállapított értéknél. Hasonló a helyzet az egy keresőre és egy 
mezőgazdasági lakosra jutó termelési érték (növénytermelés és egész, mezőgazdaság) 
esetében is, az állattenyésztés termelékenysége viszont ebben a régióban volt a legjelen
tősebb az ország valamennyi agrárrégiója között. Ennek ellenére az egy holdra jutó 
termelési érték itt számított a legalacsonyabbnak a nagytáj alrégiói között, bár az orszá
gos átlagot valamivel meghaladta. A mezőgazdaság teljesítményének legfőbb mutató
ja, az agrárnépesség egy tagjára jutó nettó termelési érték nagysága tekintetében a régió 
a második, az egy lakosra általában jutó mezőgazdasági termék értékét tekintve pedig 
az első helyei foglalta cl az ország 20 agrárrégiója között. Ebben kétségtelenül az állat
tenyésztés nagy súlya és kiemelkedő jövedelmezősége játszotta a döntő szerepet. A 
zsírsertés- és a merinó juhállomány viszonylagos sűrűsége itt volt a legnagyobb, de 
igen jelentősnek számított a tarka marha tartása is. Az állattenyésztés terén itt volt a 
legjelentősebb a nagyüzemek részesedése (főleg a szarvasmarha- és a juhtenyésztés
ben): a 100 hiúdon felüli gazdaságok az állati termékek 319f-át állították elő (országos 
átlag: I79í). A növénytermelésben a nagybirtok kifejezetten domináns szerepet ját
szott: az intenzíven művelt terület 559í-a a 100 holdon felüli gazdaságok tulajdonában 
volt (ezen belül az ezer holdon felüliek birtokállománya 419í-ot tett ki). Ennek megfe
lelően igen nagyarányú volt a bérmunka (elsősorban a gazdasági cselédek és a gazdasá
gi tisztviselők) alkalmazása, s a gépesítés is magas fokúnak számított. Az előző régió 
után itt volt a legmagasabb az írástudók arány száma a mezőgazdasági keresők (4. tér
kép) között. Ugyancsak a 2. helyen állt cl az ország régiói között az. egy holdra jutó 
műtrágya tekintetében. Az állattenyésztés kiemelkedő szerepének megfelelően, a takar
mányfélék itt foglalták el a vetésterület viszonylag legnagyobb részét ( I89f). A gabo
nafélék közül a rozs és az árpa jelentősége messze meghaladta az. országos átlagot, a 
búzáé viszont elmaradt tőle. Modernizációs mutatói igen jók voltak: a 17 mutató inde
xeinek állaga14 itt érte el a legnagyobb értéket. 5()9í-kal meghaladva az országos átla
got.

A két megyére (Baranya. Tolna) kiterjedő Délkelet-Dundntúl régió vegyes lakossá
gú (639’( magyar. 309f német, 49Í délszláv). Természetföldrajzi adottságai -  az egy 
holdra jutó kataszteri jövedelem tanúsága szerint -  jobbak, mint az előző régióé, s a 
föld termelékenysége (K/hold) is nagyobb. A munkaerő termelékenysége (K/mezőgaz- 
dasági kereső) viszont elmaradt az Északnyugat- és Közép-Dunántúl mögött. Az. egy 
mezőgazdasági lakosra jutó nettó termelési érték egy harmaddal meghaladta az orszá
gos átlagot, és sorrendben a negyedik volt a 20 régió között. A növénytermelésben 
kimagasló helyet foglalt el a szőlő, amely a nettó mezőgazdasági termék közel 109f-át 
adta. A kiemelkedő átlagtermések elsősorban a jó minőségű földnek, a munkaerő isko
lázottságának és az eszközellátottság és gépesítés magas fokának (5. térkép) köszönhe
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tőek. Ezzel szemben a műtrágyahasználat az országos átlag alatt maradt, s az ugar 
aránya (9.8%) itt volt a legnagyobb a két legfejlettebb nagyrégión (Dunántúl és Kisal
föld, Nagyalföld) belül. Az állatsűrűség, valamint az állattenyésztés jövedelmezősége 
20-25%-kal meghaladta az országos átlagot. A szarvasmarhatartásban a tarka fajták 
domináltak, s országos viszonylatban itt volt a legelterjedtebb a tejszövetkezeti mozga
lom. Igen fontosnak számított a sertéstenyésztés is. A bérmunka alkalmazása jóval 
esekélyebb mértékű volt. mint az előző két régióban, bár a művelt terület egyharmadát 
a nagyüzemek foglalták el. Erre a tájra a nagybérlctek voltak jellemzők. A parasztság 
viszonylagos jómódjára utal az a tény. hogy ebben a régióban számított a legnagyobb
nak a 20 és 50 korona közli földadót fizető birtokosok aránya (ami ezen a tájon 6-15 
hold közötti művelt területet jelentett). Modernizáeiós mutatói jóval elmaradtak az 
előző két régió mögött, de azért jelentősen felülmúlták az országos átlagot. A mezőgaz
daság fejlettségi szintjét és teljesítményét kifejező mutatók átlaga ezt a régiót a 4-5. 
helyre minősítette az ország húsz. agrárrégiója között.

A Dunántúl legkevésbé fejlett alrégiója, a Délnyugat-Dunántúl (Vas és Zala) szin
tén vegyes lakosságú terület (66% magyar, 13% német, 12% horvát, 9% szlovén). 
Természeti adottságai kedvezőtlenebbek a nagytáj többi alrégiójánál. mert az egy hold
ra jutó kataszteri jövedelem az országos átlag körül mozgott: a szántóé elmaradt attól, 
rétjei viszont jó minőségűek és jól kezeltek, s a rétgazdaság fontos szerepet játszott a 
régió mezőgazdaságában. Ugyanezt mondhatjuk el a szőlészetről és borászatról is (el
sősorban Zalában). Az egy holdra jutó termelési érték valamivel magasabb, mint az 
előző kél régióban. A munkatermelékenység a növénytermelés terén az országos átlag 
alatt volt. az állattenyésztésben viszont jelentősen meghaladta azt. A növénytermelés
ben a rozs és a burgonya súlya kimagaslónak számított, de (Horvátországon kívül) itt 
vetették a legnagyobb arányban a hagyományos gabonafajtákat (tatárka) is. Az ál latsű
rűség valamivel az országos átlag felett volt. elsősorban a szarvasmarha-állomány (tar
ka fajták) nagysága tűnt ki. A juh (merinó) itt is a nagybirtok jellemző állatának számí
tott, a többi állatfajta tenyésztésének súlypontja viszont a kisgazdaságokra helyeződött. 
Bérmunkát viszonylag szerény mértékben alkalmazlak (100 önálló birtokosra csak 71 
mezőgazdasági bérmunkás jutott), a mezőgazdasági munkaerő írástudása viszont ki
emelkedőnek számított (79%). Az ugar aránya itt volt a legkisebb (2,2%). a műtrágya 
alkalmazása is meghaladta az. országos átlagot. Ugyanezt lehet elmondani a többi mo
dernizációs mutatóról, valamint az eszközellátottságról is. Ez a régió tehát csak a két 
legfejlettebb nagytájon belül mutatott viszonylagos elmaradást a többi alrégiótól. de 
országos viszonylatban a legtöbb változó értékei valamivel az átlag felett jártak.

A Dunántúl volt az egész Habsburg Birodalomban az a régió, ahol 1848 után a 
leggyorsabb ütemben vette kezdetét a mezőgazdaság tőkés átalakulása és technikai kor
szerűsítése. Ezt jól mutatják az 1863. évi birodalmi gőzgépstatisztika adatai is. 1863- 
ban a Dunántúl mezőgazdaságában több gőzgép (cséplőgép) működött (103). mint az 
ország összes többi régiójában együttvéve (100). s Ausztriánál (18) több mint ötször 
annyi. A mezőgazdasági gőzgépeknek a lakossághoz viszonyított aránya régiónkban 
(4.4 gép és 36.8 lóerő -  LE -  százezer lakosra) hétszerese volt a birodalmi átlagnak 
(0.6 gép. és 5.1 LE). A mezőgazdaság gépesítettsége terén az északnyugati és a középső 
alrégió járt az élen. (Közülük az első a 20. század elején is megőrizte kimagasló helyét: 
a Közép-Dunántúlt azonban ekkorra megelőzte a Délkclel-Dunántúl és a Kisalföld, de 
még így is 75%-kai múlta felül az országos gépcsítctlségi átlagot.) Még az c tekintetben
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legelmaradottabb Délnyugat-Dunántúl gépesítettségi mutatói (81.7 gép és 13 .1 LE száz
ezer lakosra) is csaknem háromszor magasabbak voltak a birodalmi átlagnál.

Ezek az adatok azért is érdekesek és fontosak, mert egyrészt azt jelzik, hogy a 20. 
század elejének modern mezőgazdálkodása milyen mély gyökerekkel rendelkezett, 
másrészt bizonyítják: bár az Alföldön is voltak megyék, amelyekben kimagasló volt a 
gőzgép-felhasználás, mégsem itt. a tipikusan búzatermelő tájon jelenik meg a gőzgép 
regionálisan is kimagasló átlagban (az ekkor megjelenő gőzgépek ugyanis a eséplést 
segítették elsősorban), hanem a Dunántúlon.

A 20. század elejére a Dunántúl mellé a Nagyalföld is felzárkózott, és e két régió 
együtt képezte az ország mezőgazdaságilag legfejlettebb térségeit.

Az iparosodás néhány jellemzője a 20. sz. elején és a 19. sz. közepén

A Dunántúl tehát a 20. század elején a történeti Magyarország legfejlettebb, legkor
szerűbben gazdálkodó agrárrégiója volt. Kérdés, hasonló volt-e a helyzet az ipar terü
letén is?

Az ország iparilag legfejlettebb régióivá a dualizmus korában Budapest és az Észa
ki-Felföld váltak. 1910-ben az ipari keresők aránya a Dunántúlon (16.291) nem érte el 
az országos átlagot (17.691) sem: esak az északnyugati alrégióban (21.791) haladta azt 
meg. a többiben pedig még a dunántúli átlagnál is alaesonyabh volt (2. táblázat). Ugyan
akkor a dunántúli átlag eltakarja azt a tényt, hogy Északnyugat-Dunántúlion az Északi- 
Felföldnél is nagyobb arányú volt az ipari foglalkoztatottság.

A fentieket támasztja alá az egy lakosra jutó gyáripari biztosított érték (ez a nagyi
pari állótőke viszonylag legpontosabb mutatója) alakulása is: az országos átlagol ( 134.8 
korona) esak a fent említett két vezető régióban haladta meg. de a Dunántúl egésze 
elmaradt a krassó-szörényi iparvidéket magában foglaló Tisza-Maros közéhez képest 
is. A Dunántúl régiói közül az országos állaghoz közelítő legmagasabb érték a Közép- 
Dunánlúlon volt (129.8 K). amely Győr megye (513.3 K) gyáriparának köszönhető. A 
gyáripari biztosított értéket vizsgálva a Dunántúl a mezőny második felében foglalt 
helyet. 3091-kai elmaradva az országos átlagtól. A fejlett gyáripar meglétét mutathatja 
a műszaki és kereskedelmi tisztviselők aránya az ipari keresők között: a legmagasabb 
arányban Győr megyében fordultak elő (3.4691) az országban, de pl. Baranya és Vas 
megyékben is a dunántúli átlagnál nagyobb volt az előfordulásuk, ha az országos szin
tet (2.3191) nem is érte el. A Dunántúl egészét nézve azonban -  hasonlóan Horvátor
szághoz -  az ipari tisztviselők aránya mindössze az országos átlag felét érte el.

A Dunántúl tehát a 20. század elején a modern nagyipar szempontjából a közepesen, 
sőt bizonyos vonatkozásokban a gyengén fejlett régiók közé tartozott. Ha ennek történeti 
gyökereit keressük az 1850-1860-as évek forrásadataiban, meglepő eredményekre ju
tunk.

Milyen helyet foglalt cl a Dunántúl ipara a 19. század közepén az ország régiói 
között? A kérdésre az 1863-as birodalmi gőzgépstatisztika (4. és 5. táblázatok), az 
1862-es birodalmi kereseti adóstatisztika (3. táblázat), valamint az 1857-esés az 1869- 
cs népszámlálás adatai (6. és 7. táblázatok) segítségével igyekszem választ adni.

A modern ipar kialakulásának folyamán fokozatosan kibontakoztak azon jellemzők 
(a gépi meghajtású berendezések széleskörű alkalmazása, az új energiaforrások beveze
tése stb.). amelyek világosan elhatárolták egymástól a ..modern" és ..premodern" ipart.
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A legfontosabb teehnológiai előrelépést a munkagépek és a gépi erő alkalmazása jelen
tette a korábban állati vagy emberi erővel csak sokkal lassabban és fáradságosabban 
elvégezhető munkákra. Az energiafelhasználás legfontosabb új eredményének a bányá
szatban. gyáriparban és a közlekedésben megjelenő gőzgép számított. Ezért lényegesek 
az 1863-ban készített birodalmi gőzgépstatisztika15 adatsorai és a segítségükkel készült, 
a régiók összehasonlítására alkalmas változók.

Magyarországon az élelmiszeriparban koncentrálódott az ipari gőzgépek teljesítmé
nyének fele, a gépek számának pedig több mint a fele (64%), ami a Birodalom (az 
iparosodásban nálunk jóval előbbre járó) másik felében kb. az Alsó-Ausztriában lévő 
textilipari vagy a morvaországi élelmiszeripari energiafelhasználásnak felelt meg. A 
lakosság számához viszonyítva azonban Ausztriában (4.59 gép, illetve 42,3 LE száz
ezer lakosra) több mint kétszer annyi gőzgép működött az élelmiszeriparban, mint 
Magyarországon (2,63, illetve 36.8 LE). Mi volt a helyzet a Dunántúlon? A dunántúli 
élelmiszeripar (4,65. ill. 49,03 LE) gőzgép- és gőzerő-ellátottsága -  100000 lakosra 
vetítve -  felülmúlta az ausztriait! A „húzó alrégió" az Északnyugat-Dunántúl volt. igaz, 
az átlagosnál magasabb értéket képviselt a Közép-Dunántúl is. Megerősíti az élelmi
szeripar fejlettségéről mondottakat az 1862-es adóstatiszlika is,16 amely a gazdaság nem 
mezőgazdasági szektoraiban tevékenykedő vállalkozók, illetve vállalatok számát és adóját 
tartalmazza. Az ezer lakosra jutó adóösszeget vizsgálva kitűnik, hogy a győri adókör
zetben17 ez a mutató messze kimagasló volt, az országos átlag kétszerese. A pécsi és a 
soproni adókörzetekben számított értékek jóval alacsonyabbak voltak a győrinél, de 
sokkal magasabbak az országos átlagnál. Ennek oka részben az volt. hogy e körzetek
ben nagy adózók éltek; élvonalukba az élelmiszeripari termékeket gyártók, illetve az 
ezzel kereskedők tartoztak. A legtöbb adót fizetők egyértelműen a cukorgyárosok vol
tak (1496 Ft/adózó), akik közül hatot a soproni és hármat a győri adókörzetben talá
lunk. Utánuk a nagykereskedők következtek, majd a gőzmalom-tulajdonosok (203 Ft/ 
adózó). Közülük kelten a nagykanizsai, négyen a pécsi adókörzethez tartoztak. Az élel
miszeriparon belül jelentősek voltak még a sajtgyárlók (50 Ft/adózó). akik mind a 
haton a győri körzetben éltek, és valószínűleg a bécsi igényeket elégítették ki. Fontos 
kiemelni a sörfőzőket, akik a Dunántúlon összesen 57-en voltak, és átlagosan 55 Ft-ot 
fizettek egyenként.

A gőzgépek által termelt energia tekintetében Ausztriában 1863-ban már a vas- és 
fémipar állt az élen; Magyarországon az élelmiszeripar mögött a második helyei foglal
ta el ez az iparág, de még jóval alatta maradt akár a birodalmi, akár az ausztriai átlag
nak. A Dunántúlon a vas- és fémipart megelőzte a fa-, bőr- és papíripar, azonban a 
gőzgépek teljesítménye egyik iparágban sem haladta meg az országos átlagot. Az adó
statisztikát vizsgálva is kitűnik, hogy a Dunántúlon a fentiekben részletezeti élelmiszer
ipari tevékenységek mellett nagyon fontos szerepet játszott a bőr-, szőrme- és faipar, 
valamint a textilipar. Ezen iparágak azonban még nem voltak nagyipari jellegűek, és 
sok kis kézműiparossal rendelkeztek: több mint 2-2 ezer lakács, szabó, csizmadia, ci
pész. molnár és kovács dolgozott a Dunántúlon. Mellettük az asztalosok, bognárok, 
kádárok és szűcsök száma is tekintélyes volt. Fejlett hagyományos (ekkoriban még 
nagyrészt céhes) kézműipar jellemezte a dunántúli ipart. A Dunántúl az ezer lakosra 
jutó adózók számát és adóösszegét tekintve is felülmúlta az országos állagot, s az egyéb
ként fejlett, hagyományos kézműiparral rendelkező Erdélyt is megelőzte. A hagyomá
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nyos kézműipar sűrűsége és fejlettsége tekintetében az. 1860-as evekben még a Dunán
túl volt az. ország vezető régiója.

Az összes iparágban együttesen meglévő és 100 000 lakosra jutó gőzgépek számát, 
illetve teljesítményük nagyságát1* vizsgálva a Dunántúl -  Buda és Pest kivételével -  az 
összes magyarországi régiót megelőzte. A lakosság számához viszonyított mutatók vo
natkozásában itt is kiemelkedett Északnyugat-Dunántúl, elsősorban Moson megye élel
miszeripara révén. Moson megye a százezer lakosra jutó ipari gőzgépek számát tekint
ve az első helyen állt a történeti országterülel megyéi között, s a lóerő vonatkozásában 
is csak Krassó megye előzte meg, fejlett modern vasipara révén. A gőzgépstatisztika a 
Dunántúlon 1863-ban még egy modernizálódó, az új korszak energiaforrásait felhasz
nálni törekvő régió képét mutatja. Az is látszik azonban, hogy a dualizmus időszakának 
első felében a magyar viszonylatban két vezető iparág egyike: a vas- és gépgyártás -  a 
régió adottságaiból következően (nyersanyaghiány) -  nem válhatott ugyanolyan jelen
tős ágazattá, mint az élelmiszeripar. A hagyományos, fejlett kézműipart a későbbiek
ben ráadásul nem váltotta fel a kornak megfelelő húzóágazat, mint pl. a századfordulón 
megjelenő elektronika vagy vegyipar. Ennek oka pedig nagyrészt az addigra minden 
(közlekedési, banki) szempontból az. ország középpontjává váló Budapest elszívó és az 
ipari üzemeket koncentráló hatása volt.

Az 1857-es és 1869-es népszámlálások foglalkozási szerkezetéből is a fenti adósta
tisztikát megerősítő kép tükröződik. 1857-ben az ezer lakosra jutó, az iparban és a 
kereskedelemben foglalkoztatottak száma a Dunántúlon nagyobb volt az országos át
lagnál. Ha Pestet és Budát nem számítjuk, akkor ebből a szempontból az ország legfej
lettebb régiójának minősült. A Dunántúl alrégiói közül a vezető szerep egyértelműen 
az északnyugatié, ahol az ipari keresők száma másfélszer, a kereskedelemben foglal
koztatottaké kétszer akkora volt, mint az országos átlag. (A Közép-Dunántúl és a Dél- 
nyugat-Dunántú! az országos átlagot sem érte cl.) A fejlettséget mulatta a vállalkozók 
és munkások aránya is. 1869-ben hasonló viszonyokat tükröztek a mutatók: az ipari 
keresők aránya a Dunántúlon még mindig magasabb volt az országos átlagnál, akárcsak 
a délkeleti és középső alrégiókban. míg északnyugaton messze kiemelkedett.

Néhány általános gazdasági fejlettséget tükröző mutató a 20. század elején

A közlekedési infrastruktúra 19. században végbement fejlődésének -  Budapest 
mellett -  a Dunántúl volt az egyértelmű nyertese, hiszen 1910-ben az országos átlagnál 
majdnem másfélszer sűrűbb vasúthálózattal rendelkezett, amivel az ország egyetlen 
más régiója sem. (A dunántúli vasútsűrűség már 1866 végén egyezett a Habsburg Biro
dalom nyugati felének vasúlsfírűségével.)1'' Ennek egyik oka természetesen földrajzi 
helyzete volt: egyrészt az, hogy többek között a Dunántúlon keresztül teremtődött meg 
az 1870-es években a fiumei kikötővel való kapcsolat, másrészt pedig északi és keleti 
határa mentén a Duna fontos szerepet töltött be az árufuvarozásban. így a folyóhoz való 
eljutás fontos tényező maradt. A Dunántúlon egy északkelet-délnyugati tengely alakult 
ki a Budapestről Trieszt és Zágráb. Fiume felé vezető fővonalak révén, amelyeknek 
forgalma igen jelentős volt. A sűrűn kiépült helyi érdekű vasútvonalaknak2" köszönhe
tően a lakosság számára a Dunántúlon volt a legmagasabb arányú a vasutak elérhetősé
ge-

A 20. század eleji általános gazdasági fejlettséget jellemzi az egy lakosra jutó hitel
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intézeti vagyon értéke is (2. táblázat). A dél-erdélyi régióban (479 K/iakos) a szász 
hitelszövetkezetek története a 19. század első felére nyúlik vissza, s ezeket még az 
ország legkiválóbb termőtalaján búzát és kukoricát termelő Délvidéken (279 K/lakos) 
élő birtokosok sem tudták megelőzni. Az országos átlag 202 korona volt, a Dunántúlon 
(182 K/lakos) azonban még ezt sem érte el a hitelintézetek vagyona. A négy alrégió 
közül ez az érték a délnyugatiban haladta meg valamivel az országos átlagot, az észak- 
nyugatiban és a délkeletiben még a dunántúli átlagot sem érte el.

A modernizálódó társadalmak fontos jellemzője a földrajzi mobilitás. Míg az 1860- 
as években az ország többi részénél élénkebb volt a dunántúli megyék külső és belső 
vándormozgalma, a 20. sz. elejére ez a kép némileg változott. Az 1860-as években a 
belső vándorlás elsősorban a városokba irányult: a kelet-, illetve észak-dunántúli térség 
lakóira az ekkoriban felnövő Budapest gyakorolt gyorsan növekvő vonzerőt. A nyugati 
megyékből tízezres nagyságrendben vándoroltak ki Ausztria szomszédos városaiba és 
iparvidékeire, míg a Dél-Dunántúl szegényparasztságát a szlavóniai birtokosok telepítő 
akciói csábították.21 Az 1900. évi lakossághoz viszonyított kivándorlási veszteség (1901- 
1913) viszont már a legalacsonyabbak közé tartozott, az országos átlagnak mindössze 
kétharmada volt. A Délkelet-Dunántúlon volt a legmagasabb, ahol -  a közép-dunántúli 
térséggel együtt -  meghaladta a dunántúli átlagot. A Dél-Alföldön a kivándorlási vesz
teség a dunántúlinak kétszeresét, az Északi-Felföldön és Dél-Erdélyben már négyszere
sét érte cl. Mivel magyarázható ez a viszonylag alacsony kivándorlási arány? Az Észa
ki-Felföld régióiban létezett esély a gyáripari elhelyezkedésre, a keresetek azonban, 
hasonlóan az ország egyéb területeihez vagy akár Németországhoz, messze elmaradtak 
az USA hasonló munkaköreinek béreitől. (A magasabb bérért a tengerentúlra vándor
lók jelentős részének elsődleges célja az volt, hogy néhány év múlva visszatérjen Ma
gyarországra. nagy földet vásároljon, és gazdálkodóként élhessen idehaza. Az ipari 
társadalom előtti rétegek nehezen szakadtak el mentalitásukban a hagyományos gazdál
kodási formáktól és társadalmi csoportjuktól.)22 A mezőgazdaságból élők életszínvona
la a Dunántúlon, amint azt a tanulmány első részében alaposan körbejártuk, viszont 
nem adott okot olyan tömeges kivándorlásra, mint az ország más régióiban. A kiemel
kedően fejlett mezőgazdaság megtartó erőnek bizonyult.

Az egészségügyi ellátottság az országos átlagnak megfelelően alakult 1857-ben, de 
Északnyugat- és a Közép-Dunántúl ebben a tekintetben is kiemelkedett, mivel megha
ladta az országos átlagot. 1869-ben az orvosi ellátottság terén egyetlen más régióban 
sem voltak kedvezőbbek a mutatók az országos átlagnál -  Pestet és Budát kivéve, ahol 
nagy arányban koncentrálódott az orvosi társadalom. Az északnyugati és középső régió 
ezúttal is jól szerepelt, értékei messze meghaladták az országos szintet. 1869-ben külön 
kimutatták a bábákat, akiknek a lakosságra vetített létszáma a Dunántúl valamennyi 
régiójában magasabb volt az országos átlagnál. 1914-ben azonban már sokkal kedve
zőtlenebbé változott a kép. Mind az orvosok, mind a bábák százezer lakosra jutó létszá
ma21 alacsonyabb lett a Dunántúlon az országos átlagnál. Északnyugat- és Délkelet- 
Dunántúlon a bábák száma meghaladta ugyan az országos átlagol, de az orvosoké min
den alrégióban alulmúlta azt. és csak az Északnyugat- és Közép-Dunántúl értékei vol
tak magasabbak a dunántúli átlagnál. A régió országosan a középmezőnyben foglalt 
helyet. Hasonlóképpen alakult a helyzete a kórházak és a kórházi ágyak száma tekinte
tében is. Az egészségügyi ellátórendszerből a gyógyszertárak létszáma alakult a legked
vezőbben: valamivel több volt az országos átlagnál, és csak két régió előzte meg. A



Nagy Mariann 45 Történeti megközelítések -  tanulságok

Délnyugat-Dunántííl kivételével valamennyi alrégióban mind a/ országos, mind a du
nántúli átlagnál több gyógyszertárat működtettek.

Az urbanizáció alakulása a Dunántúlon

E kérdéskörrel érdemes valamivel részletesebben is foglalkozni, mint a fentiekben 
számba vett. a modernizáció szempontjából fontos mutatókkal. A városok fejlettség
ének. egy-egy régió városiasodási szintjének a megítélése függ attól, hogy milyen szem
pontokat vesz figyelembe a kutató. Azt azonban már a dualizmus korának törvényalko
tói is tudták, hogy egy várost nem a jogi helyzete tesz várossá, hanem központi funkci
ói emelik azzá. amely szerepek kialakulása viszont sok tényező eredője. A 18. század 
közepe óta gyorsuló ütemben kibontakozó árutermelés és áruforgalom új ipari és for
galmi központokat alakított ki. a régi városok közül pedig többet is stagnálásra ítélt. 
Mégis csak az 1870-cs években került sora magyarországi városok jogi státusának az 
újjárendezésére. Az átalakításig a Dunántúlon kilenc szabad királyi város volt. köztük 
olyan országos ipari és kereskedelmi központok, mint Győr. Sopron és Székesfehérvár, 
de szabad királyi város volt a szőlőtermelésből élő, alig ezer lakosú Ruszt is. 1869-ben 
ezekben a városokban a Dunántúl lakosságának mindössze 4.8%-a lakott.24 (Az egész 
ország 8 1 városában az összlakosság 8.9%-a.) Az országos átlagnál sűrűbb volt viszont 
a Dunántúl mezővárosi hálózata, igaz. az alföldi mezővárosokkal szemben a dunántúli
ak kisebb lakosságúak voltak. A kilenc szabad királyi városból öt nyert törvényhatósági 
jogállást (Győr. Sopron. Pécs. Székesfehérvár. Komárom), a többiek rendezett tanácsú 
városok lettek, hasonlóan a legfontosabb mezővárosokhoz: Kaposvár. Nagykanizsa. 
Szombathely. Veszprém. Zalaegerszeg. Szekszárd csak a 20. század elején kapott váro
si rangot. 1910-ben a 139 városból 15 volt a Dunántúlon. így a városi rangú települések 
aránya jogi értelemben sem nőtt. sőt valamelyest csökkent is a 20. század elejére. Ek
kor azonban már Magyarország népességén belül a lakosság 19%-a városokban élt. míg 
a Dunántúlon mindössze 1 1.1%. Ennél alacsonyabb értéket csak Horvátországban talá
lunk (9.04%). A dunántúli átlagnál többen éltek városokban a Közép-Dunántúlon. A 
dualizmus időszakának utolsó húsz évében. 1890 és 1910 között a városi lakosság nö
vekedése alapján a Dunántúl a középmezőnyben foglalt helyei, a növekedés mértéke 
majdnem 20%-kai elmaradt az országos állagtól.

A városi népesség pontos elhatárolása, a tényleges városhálózat megállapítása nem 
egyszerű feladat, hiszen -  mint már említettük -  egy település városi jellegét elsősor
ban nem a jogállása vagy népességének nagysága határozza meg. hanem azoknak a 
központi funkcióknak a mennyisége és minősége, amelyeket az illető település betölt. 
A funkcionális városszemlélet alapján az elmúlt évtizedekben több kutató is megkísé
relte rekonstruálni Magyarország 18. század végi. 19. század eleji városhálózatát. Bács
kai Vera és Nagy Lajos az 1828-as összeírás feldolgozása során25 138 piacközpont 
közül 58 szerepkörét ítélte városinak a szőkébb Magyarország területén (Erdély. Hor
vátország és a Halárőrvidék nélkül). Az első csoportot alkotó Pest és Buda után 10 
város került a második csoportba, az elsőrendű kereskedelmi központok közé. A tízből 
négy (Sopron. Pécs. Veszprém. Nagykanizsa) dunántúli volt. és annak egy-egy 
airégiójában helyezkedett el. A Dunántúlon összesen 24 település volt piacközpont és 
12 város (öt szabad királyi, két püspöki város és öl mezőváros, összesen 127 ezer 
lakossal), azaz az általuk városi rangúnak minősített települések egyötöde volt a Du-
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nántúlon. Ezekben a városokban Magyarország átlagában a népesség 8,24%-a, a Du
nántúlon viszont csak 6,39%-a élt. A 19. század második felében lezajló lassú, sőt 
stagnáló városiasodás jelenségére többen is felhívták a figyelmet.26 1869-ben Keleti 
Károly27 hét részmutató (a lakosság száma, az iparral és kereskedelemmel foglalkozók, 
az értelmiségiek és a cselédek aránya, az írástudás, valamint a lakásviszonyok) kombi
nált értékei alapján rangsorolta Magyarország és Erdély 81 szabad királyi városát és az 
50 000 lakosnál nagyobb mezővárosokat. A 25 legvárosiasabb település közé nála nyolc 
dunántúli került (Győr az 5., Székesfehérvár -  6., Sopron -  8., Veszprém -  12., Kő
szeg -  14., Nagykanizsa -  16., Pápa -  21. és Pécs -  25.). Az első három Pozsony, 
Nagyszeben és Pest volt.

A 19/20. század fordulójára vonatkozóan Beluszky P áF  és Gál Zoltán2'7 a teljes 
magyarországi városhálózatot vizsgálta más-más tényezők figyelembevételével. Beluszky 
Pál mára klasszikussá vált tanulmányában hat osztályba sorolta a századforduló városa
it; felfogása szerint városhierarchiáját a városi alapfunkciók mennyisége és sokfélesége 
(közigazgatási, kulturális-oktatási, kereskedelmi-pénzügyi-forgalmi és ipari funkciók) 
határozza meg. Összességében a hat osztályba 245 városi funkciójú települést sorolt, 
melyekből 45 volt a Dunántúlon, azaz az összes város 18,4%-a. Az egyes szinteken 
belül Beluszky „teljes értékű" és „részleges” városokat különböztetett meg annak alap
ján. hogy az adott szint mutatóinak legalább 759f-ával, vagy csak azok 50-759í-ával 
rendelkezett. Az I. osztályba egyedül Budapestet sorolta, mint országos központot. A
II. szintbe tartoztak a „regionális centrumok", melyekből 10 volt. és ezek fele számított 
teljes értékűnek: Zágráb. Kolozsvár, Szeged, Kassa. Pozsony -  tehát egyetlen dunántú
li város sem kerüli közéjük. „Részleges regionális centrum" besorolást kapott a dunán
túli városok közül Pécs. A többi négy centrum meglehetősen közel volt egymáshoz, 
szinte egymás versenytársaiként nőttek naggyá és követelték ki maguknak a regionális 
intézmények elhelyezéséi: Debrecen, Nagyvárad, Temesvár. Arad. A „teljes értékű fej
lett megyeszékhelyek" -  ezek még társadalmi, gazdasági, településföldrajzi és jogi ér
telemben egyaránt városi jellegűek (III. szint) -  fele dunántúli volt: Székesfehérvár. 
Sopron, Győr, Szombathely. E városok átlagos lélekszáma már nem haladta meg a 
25 000 főt. Veszprém, Kaposvár, Komárom, Zalaegerszeg és Szekszárd a 24 „teljes 
értékű megyeszékhely” (IV. szint) közé került, mely városok csoportja már nagyon 
vegyes képet mutat („ősi" és újonnan felkapaszkodott egyaránt volt köztük). A nagy 
múltú történelmi város: Esztergom és a kereskedelmi központ Nagykanizsa a „részle
ges megyeszékhely”-szintű városok csoportját alkotta. A szintekben lefelé haladva egy
re vegyesebb képet kapunk: a középvárosok (V. szint) sokoldalú városi funkciókkal 
rendelkeztek, mint pl. Keszthely. Pápa, Mohács és Szentgotthárd a Dunántúlon. A VI. 
szint kisvárosainak nagy többsége már községi jogállású település volt, ezeket a polgári 
igazgatás intézményei és a helyi piaehely-mivoltuk hagyományai emelték a városok 
közé. Ilyenek voltak a Dunántúlon pl. Tapolca. Kapuvár, Mór. Szigetvár vagy Siklós. 
A Beluszky-féle tipizálás is egyértelműen mutatja, hogy a Dunántúlon -  az ország 
többi régiójával szemben -  sem mennyiségi, sem minőségi értelemben nem volt fejlett 
városhálózat.

Gál Zoltán munkájában az ország bankpiacainak átalakulását vizsgálta, és városhie
rarchiája látszólag a pénzügyi funkciók mennyiségére alapozott. Azonban messzeme
nőkig egyetértek a szerzővel, hogy a pénzintézetek ..korabeli szerepvállalása nem kor
látozódott a pénzügyi szférára, hanem aktív szerepet vállaltak iparvállalatok alapításé-
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ban, működtetésében, egyszóval az egész gazdaság fejlesztésében", s ennek alapján a 
regionális bankközpontként való funkcionálás meghatározó volt a századforduló vidé

ki nagyvárosainak fe jlő d é sé b e n "A Gál állal kialakított városhierarchia tehát szintén 
alkalmas arra, hogy a magyarországi urbanizáció regionális vonásairól következtetése
ket fogalmazzunk meg. Gál 175 pénzintézeti funkciójú városi települést négy hierar
chiaszintbe sorolt be. A legjelentősebbek, az ún. regionális bankpiacok a legdinamiku
sabban fejlődő vidéki városaink voltak. Budapestet nem számítva, 13 város sorolható 
ebbe a csoportba. Az első helyet Zágráb szerezte meg, a mezőny végén négy dunántúli 
város helyezkedett cl: Pécs, Győr, Szombathely és Székesfehérvár. A többiek a Felvi
dék délnyugati, illetve délkeleti peremén fekvő Pozsony és Miskolc, valamint az Al
föld peremén lévő „vásárvonal” városai: Temesvár, Nagyvárad, Arad, Debrecen. Er
délyben Kolozsvár és a hitelintézeti szempontból nagy múltú Nagyszeben emelkedett 
ki. Gál egyik fontos következtetése az általa megrajzolt koncentrikus körökben elhe
lyezkedő, pénzintézeti szempontból fontos városokról az volt, hogy „az. elmaradottnak 
semmiképpen sem tekintheti) dunántúli régió nagyvárosai kisebb fejlődési dinamikát 
mutattak a századfordulón, mint a korábban periférikusnak számító keleti-délkeleti or
szágrészek regionális centrumai és bankpiacai" f  A kelet-magyarországi régióban sze
rinte egy Miskolctól -  Szatmárnémetin, Nagyváradon, Aradon és Temesváron át -  
Vcrsecig húzódó összefüggő városi övezetben a gazdasági és urbanizációs fejlődés (a 
környezetére is kisugárzó) dinamizmusát mutató, ún. innovációs zóna jött létre. Gál 
Zoltán a bankpiaci funkciókat vizsgálva, ugyanarra a következtetésre jutott, mint jó 
magam az agrárviszonyok esetében. Eszerint a 19/20. század fordulóján az Alföld, ha 
civilizációs szinten nem is, de gazdasági lehetőségeiben és jövedelmében utolérte a 
Dunántúlt. A dunántúli bankpiacok helyi pénzintézeteinek tőkeereje a századfordulóig 
csökkent, majd attól kezdve indult növekedésnek.

A kiegyezés utáni „nagy gründolás" időszakában és az 1880-as évektől kibontakozó 
gyors iparosodás idején a Dunántúl nem tudott lépést tartani az ország középpontjának 
és többi régióinak fejlődési ütemével, sok szempontból visszaesett, és csak a századfor
duló után kezdett újra magára találni. Ennek hosszabb távú hatásvizsgálatát az első 
világháború okozta törés nem teszi lehetővé. A háború és a trianoni békeszerződés után 
azonban ismét egyértelműen felértékelődtek a dunántúli városok,'2 hiszen a keleti or
szágrésznek a dualizmus korában oly látványos fejlődést mutató városai valamennyien 
a szomszédos országokba kerültek.

A humánerőforrás műveltségi szintje

A gazdaság és társadalom modernizációjának alapvető feltétele a felnőtt népesség 
írni-olvasni tudása, iskolázottsága, hiszen enélkül nem képes új ismeret birtokába jutni, 
akár mezőgazdasági, akár ipari szakismeretet szerezni. Az új. korszerű tudás birtoká
ban válhat, illetve válik belőle hatékonyabb munkaerő.

A teljes népesség írástudását 1869-ben mérték fel először. A Dunántúl már ekkor is 
jelentős előnyben volt az ország többi részével szemben. A hat éven felüli lakosságnak 
a Dunántúlon 46,69í-a tudott írni-olvasni. míg Magyarországon átlagban csak 369í, 
Erdélyben 16,49f. Horvátországban 15,1%.

1910-ben az ország hat éven felüli lakosságának 68.7%-a tudott írni-olvasni. A 
megyei szintű rangsor első öt tagja dunántúli, élükön Moson megyével. A dunántúli
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régió az átlaga (81.8%) alapján szintén az első helyet vívta ki magának, még akkor is, 
ha a Duna-Tisza közén Budapestet is beleszámítjuk. Valamennyi dunántúli megye átla
ga meghaladta az országos szintet, ami azt jelenti, hogy Zala megyének sikerült részben 
ledolgoznia a hátrányát: 1869-ben a megyében a felnőtt lakosság mindössze 29.9%-a 
tudott csak írni és olvasni (miközben az országos átlag 36% volt), 1910-re viszont 
75,1%-ra emelkedett ez az arány.

A 15 éven felüli férfiak és nők középiskolai végzettségéi tekintve viszont a Dunántúl 
nagyon lemaradt az ország többi régiójához és az országos átlaghoz képest. Ebben 
nyilván fontos szerepet játszott a városiasodás és az ipari növekedés lelassulása, mivel a 
falusi agrárnépesség -  a társadalmi ranglétrán való feljebb kapaszkodás érdekében -  a 
hat elemi után többnyire a polgári iskolákat választotta, nem a humán- vagy reálgimná
ziumokat, a kereskedelmi iskolákat. Magyarországon a 15 éven felüli férfiak 6,2%-a 
végezte el legalább a középiskola négy osztályát. Ehhez képest a Dunántúlon mind
össze 4,4%, ami (Horvátországot nem számítva) a legalacsonyabb érték volt. Legtöb
ben a Tisza jobb, illetve a Duna bal partján, valamint a Duna-Tisza közén (Budapest 
nélkül), tehát az iparilag legfejlettebb, illetve a sűrűbb és jelentősebb városokkal ren
delkező térségekben rendelkeztek négy osztályos középiskolai végzettséggel. A nők 
esetében azonban már mást tapasztalunk. Egyrészt országosan jóval alacsonyabb (3,7%) 
volt köztük a négy középiskolát végzettek aránya, mint a férfiaknál. Másrészt a Dunán
túl itt már a középmezőnyben (2.7%) foglalt helyet, mivel az iparilag fejlett térségeken 
kívül az ország keleti régióiban a nőkkel kapcsolatos hagyományos felfogás élt tovább, 
és viszonylag kevés lányt biztattak továbbtanulásra.

Az általános mutató mellett nem érdektelen a mezőgazdasági keresőkre vonatkozó 
adatok ismerete sem, hiszen láthattuk, hogy a Dunántúl a történeti Magyarország leg
korszerűbben gazdálkodó agrárrégiója volt. Országosan a mezőgazdasági keresők 60,9% - 
a tudott írni-olvasni 1910-ben. A dunántúli átlag (83.2%) messze a legmagasabb volt 
valamennyi agrárrégió közül. Az északnyugati alrégió még ezt is túlszárnyalta (91.3%), 
de a Közép-Dunántúlon is a dunántúli átlagnál valamivel többen tudtak írni-olvasni.

Befejezés

Tanulmányomban az elemzett források segítségével nemcsak a Dunántúlnak, mint 
egységes régiónak az országon vagy a Monarchián belüli viszonylagos fejlettségi szint
jét igyekeztem bemutatni, hanem elkülönítettem a különböző jellegű és fejlettségű 
alrégiókat is. Áttekintést adtam egyrészt a 19. század közepéről, arról az időszakról, 
amikor az egyes régiók nekilendültek az európai gazdasági konjunktúra és a létrejött 
közös piac által teremteti lehetőségek kiaknázásának, másrészt elemeztem a 20. század 
eleji Dunántúl gazdasági-társadalmi fejlettségét.

Látható, hogy a Dunántúl egyes megyéi és alrégiói a 19. sz. közepén csakúgy, mint 
a 20. sz. elején, a legtöbb mutató jelzése alapján egyfajta „kultúrlejtőt” írtak le az 
óramutató járásával egyező irányban: a legmagasabb szintet képviselő északnyugati 
megyékből kiindulva a legalacsonyabb szintet mutató délnyugatig. Az is egyértelmű, 
hogy az iparosodás és az urbanizácó terén a régió megtorpant az 1870-1880-as évektől: 
nem tudta kihasználni a kibontakozó ipari forradalom teremtette lehetőségeket, képte
len volt ipari szerkezetéi átalakítani és megfelelő stratégiával versenyképessé válni 
Budapesttel vagy a keleti régió innovatív városaival sz em b e n .A  győri kereskedelmi
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és iparkamarai jelentésekben évről évre panaszkodtak, különösen a kereskedők, a „be
folyásos budapesti körök” tevékenységére, kiemelvén az „ipar fejlesztésének kívána
tosságát”. '4 De vajon megtettek-e mindent, akár a „befolyásos körök" irányába, akár a 
régió nyújtotta lehetőségek határáig, hogy a helyzet megváltozzon?
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31. o.
Fodor Ferenc: Magyarország mezőgazdasági földrajza. Budapest, 1929, 37-41. o.

' Az egységnyi termőterületre jutó kataszteri tiszta jövedelmet az ország területének kataszteri felmérése 
során állapították meg először 1875 és 1883 között, majd az 1909. évi 5. te. értelmében az első 
világháborút megelőző években. A tiszta jövedelmet művelési ágak és minőségi osztályok szerint 
becsülték meg. A minőségi osztályok besorolása pedig az éghajlattól és a talaj minőségétől függött. 
Szabó Imre: Az országos kataszteri felmérés jelentősége. Kataszteri Közlöny. Budapest, 1902. XI. évf. 
120-125. o.: A kataszteri felmérés részletes eredményeit megyénként külön kötetekben tették közzé: 
N vármegye adóközségeinek területe és kataszteri tiszta jövedelme mívelési áganként és osztályonként az 
1909. évi V. l.-czikk alapján végrehajtott kiigazítás után. Budapest, 1914.

4 Nagy Mariann: A magyar mezőgazdaság regionális szerkezete a 20. század elején. Budapest, 2003.
5 A sajátos agrárzónák pontosabb elhatárolásához a megyéknél kisebb területi egységek vizsgálata lenne 

szükséges, de sajnos a mezőgazdasági termelés legfontosabb adatait a korabeli források csak megyei 
bontásban közük. Ez érvényes az egyik legfontosabb forrásra: A magyar szent korona országainak 
1901-1915. évi mezőgazdasági termelése c. kiadványra is, amelyből az 1906 és 1910 közötti évek 
növénytermelésére vonatkozó adatokat (40 növényfajta esetében a learatott terület, továbbá a termés 
mennyisége és értéke) dolgoztam fel. Ezt kiegészítettem az 1906 és 1910 közötti szőlőtermelés adatso
raival. A másik alapforrásomat az 191 1-ben végrehajtott állatszámlálás adatai képezték. A természet
földrajzi viszonyokat legjobban a kataszteri tiszta jövedelemre és a művelési ágak szerinti megoszlásra 
vonatkozó adatok reprezentálják, amelyeket az 1909-ben megkezdett kataszteri felmérés eredményeit 
közlő kötetekből vettem át. Az agrárnépességre, a foglalkoztatottságra és a birtokviszonyokra vonat
kozó adatok forrása az 1910. évi népszámlálás. Széleskörűen hasznosítottam az 1895. évi nagy mező- 
gazdasági statisztikai adatfelvétel eredményeit is. főleg a mezőgazdaságban használt gépek és eszkö
zök. a gazdaságok területének nagyságkategóriák szerinti megoszlása és a bérleti viszonyok tekinteté
ben. Az agrártörténet-írásunk által eddig nem. vagy nem kellő mértékben hasznosított források közül 
az. említett kataszteri felvételek mellett az 1910. évi választójogi adatgyűjtést kell kiemelni (amely 
kiterjedt az ország teljes 24 éven felüli férfi lakosságára), valamint a biztosítási statisztikákat.

f’ Az említett statisztikai források adatai segítségével az egyes megyék mezőgazdaságát jellemző mutató
számokat. azaz statisztikai elemzésre alkalmas változókat dolgoztam ki. Ezek részben megoszlási 
viszonyszámok, amelyek a struktúrát (a növénytermelés, az állatállomány, az eszköz- és gépállomány 
szerkezete, birtokstruktúra, stb.) jellemzik, részben egységnyi művelt területre, illetve egy lakosra, egy 
keresőre vetített intenzitási viszonyszámok, amelyek az egyes megyék fejlettségi szintjét mutatják. 
Fontos szerepet játszanak a változók között a különféle aggregátumok, szintetikus mutatók, s különö
sen azok. amelyek a termelést pénzértékben fejezik ki. mert így lehetővé teszik a mezőgazdaság 
különböző szektorainak, részágazatainak összehasonlítását. Figyelembe vettem a növénytermelés fej
lettségi szintjét befolyásoló olyan mennyiségi változókat is. mint az igaerő. a gép- és eszközállomány, 
a jelzálogállomány, a mezőgazdasági átalánybiztosítás révén biztosított érték, a birtok-, illetve üzem
struktúra. a bérmunka alkalmazása, a munkaerő műveltségi szintje, iskolázottsága, valamint a piaci 
viszonyokat jellemző változók (a nem mezőgazdasági népesség aránya, a vasútsűrűség. a termény- és 
állatkereskedők aránya, stb.).
Ez a legalkalmasabb matematikai statisztikai módszer arra. hogy a vizsgált területi egységeket típusok
ba. homogén vagy egymással rokon csoportokba sorolja. Az osztályozás lényege, hogy a csoporton 
belüli varianeia minimális, a csoportok közötti pedig maximális legyen.

14 A statisztikai régiók szerinti beosztást Keleti Károly alakította ki az 1880-as években: ez elsősorban az 
adatgyűjtést és -közlést szolgálta, így sem az ország természetföldrajzi feltételeinek, sem a különböző 
gazdasági ágak termelési feltételeinek nem felelt meg. Ezért nem célszerű e régiók bármilyen gazdasági 
(társadalmi) szempontból történő összehasonlítása.
Részletesen lásd Nagy Mariann: Adatok a magyar mezőgazdaság jövedelmi viszonyainak vizsgálatá
hoz a 20. század elején. In Falvak, földek, földművesek. Agrárpolitikai, agrártörténeti, településfejlesz
tési tanulmányok. Budapest. 2004, Agroinform Kiadó, 101-129. o.

111 A korabeli jövedelmi viszonyok könnyebb összehasonlíthatósága kedvéért érdemesnek tartom ki
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emelni a következő foglalkozásokat. Az egyházi személyek fizetés-kiegészítéséről rendelkező törvény 
egy önálló lelkész (pl. katolikus plébános) évi jövedelmét 1600 koronában határozta meg. A tanítói 
fizetések állami kiegészítéséről szóló, 1907-ben megjelent törvény szerint a tanítói alapfizetés évi 
minimum 1000 korona volt, ami a lakástámogatással, háztáji kerttel és korpótlékkal együtt 1400-2400 
koronára emelkedhetett a tanító korától és a község típusától függően. Egy korabeli szolgabíró 2700- 
3200 korona, egy járási orvos 3000-3500 korona éves jövedelemmel rendelkezett. Amikor 1909-ben 
törvény született a jövedelmek adómentességének határáról, úgy rendelkeztek, hogy 800 korona éves 
jövedelem az a határ (mai szóval élve: létminimum), ami felett jövedelemadót kell fizetni. Ez egy 
betanított munkás éves jövedelmével egyezett meg.

11 A kataszteri tiszta jövedelem szolgált a földadó kivetésének alapjául. A földadót a kataszteri tiszta 
jövedelem 25%-ában állapították meg. A kataszteri tiszta jövedelem országos átlagban egy tizede volt 
a tényleges jövedelemnek. Az 1875:7. te. értelmében a földadó alapját az a tiszta jövedelem képezte, 
amelyet úgy állapítottak meg. hogy „a közönséges gazdálkodás mellett tartósan nyerhető közép termés 
értékéből” levonják ,.a gazdálkodási rendes költségeket”.

12 A tanulmányban előkerül a korszak egymást felváltó két hivatalos pénzneme, a forint és a korona: I 
forint = 2 korona.
A szúmosállal a szakirodalomban elterjedt elnevezés, illetve „mértékegység” a teljes állatállomány 
(minden fajt beleértve) létszámának kifejezésére. 1 számosállat = 1 marha = 1 ló = 4 sertés = 10 juh = 
12 keeske.

14 A modernizációs változók létrehozásánál minden olyan, a korabeli statisztikai forrásokban elérhető 
adatsort figyelembe vettem, amelyek valamilyen összefüggésben állhatnak a mezőgazdaság fejlettsé
gével s így akár közvetett módon is, de szerepet játszanak a mezőgazdasági régiók kialakulásában. 
Ilyen változó a jelzálogkölcsönök állományának a növénytermelés területéhez, illetve a mezőgazdasági 
keresőkhöz viszonyított értéke, amely még akkor is egyfajta mutatója a mezőgazdaságra fordított 
beruházásoknak, ha azok nem közvetlenül mezőgazdasági célt szolgáltak. Ugyancsak a racionális 
gazdálkodásra való áttérés előrehaladottságának mutatója a mezőgazdasági átalány- és jégkár-biztosí
tás elterjedtsége és a biztosított érték nagysága. Nem igényel külön magyarázatot a vasútsűrűség. a 
mezőgazdasági keresők műveltsége, a termény- és állatkereskedők ezer lakosra jutó száma. stb. Mind
ezen változók konkrét értékeinek (összesen 17) az országos átlaghoz viszonyított aránya adja az egyes 
változók indexszámait, amelyeket átlagolva megkapjuk az ún. modernizációs indexet.

15 Statistisches Jahrbuch der Österreichischen Monarchie für das Jahr 1863. Wien. 1864. 173—178.. 
197-200.. 205-234. o.
Mittheilungen aus dem Gebiete der Statistik XI.; Nagy Mariann: A dualizmuskori polgári társadalom a 
Dunántúlon az adóstatisztikák tükrében. In Ezredforduló -  századforduló -  hetvenedik évforduló. 
Ünnepi tanulmányok Zimányi Vera tiszteletére. PPKE BTK, Piliscsaba. 2001.427-436. o.

17 Az 1862-es adóstatisztika szerint a Dunántúl négy adókörzetből állt: a sopronihoz tartozott Sopron és 
Vas. a győrihez Győr, Moson és Veszprém, a pécsihez Baranya és Tolna, a nagykanizsaihoz Zala és 
Somogy. Fejér, Esztergom és Dél-Kontárom a budaihoz tartozott.

'* 5,19 (55.9 LE) jutott 100 000 lakosra a Dunántúlon, míg a Magvar korona országaiban 3.12 (52.9 
LE).

|g Katus László: A Dunántúl gazdasági és társadalmi fejlődésének fő vonásai 1848-1867. In A Dunántúl 
településtörténete III. 1848-1867. PAB-VEAB Értesítő 1978. Székesfehérvár. 1978. 8. o.

2" Majdán János: Helyiérdekű vasutak és kiépülésük a Dunántúlon. Pécs. 1997, 151-155. o.
21 Katus: i. m. 13-14. o.
22 Nagy Mariann: Nemzetiségi régiók, agrárrégiók a 19/20. század fordulóján. Kézirat, kiadás alatt szlo

vák nyelven.
23 A tanulmányban országos átlagnak a Magyar korona országainak átlagát vesszük. Az 1914-es adatok 

azonban a Horvátország nélküli országos átlagra értendők.
24 Katus: i. m. 14.
25 Bácskai Vera: Városok Magyarországon az. iparosodás előtt. Budapest. 2002. 98. o.
26 Lásd pl. Vörös Károly. Bulla Béla és Mendöl Tibor, Rúzsás Lajos. Kövér György.
27 Keleti Károlv: Hazánk és népe a közgazdaság és társadalmi statisztika szempontjából. Pest. 1871.418- 

425. o.
2S Beluszky Pál: A polgárosodás törékeny váza -  Városhálózatunk a századfordulón 1—II. Tér és Társada

lom 4. 1990. 3—4. sz. 13-56. o. Beluszky Pál 1900-as statisztikai adatokra támaszkodik.
2" Gál Zoltán: A dunántúli bankpiacok átalakulása a XIX. és a XX. század fordulóján. In A Dunántúl és 

a Kisalföld történeti földrajza. Szerk.: Frisnyák Sándor. Tóth József. Nyíregyháza -  Pécs. 2003. 239- 
251. o. Gál Zoltán adatainak forrása: A Magyar Szent Korona országainak hitelintézetei az 1894-1909. 
években. MSK (Új folyam). 35. Budapest. 1913.

3,1 Uo: 239-240. o.
71 Uo: 242. o.
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12 Ez hosszú távon hozzájárul annak a máig elő. és a 21. századi fejlesztéspolitikára is kihatással lévő 
mítosznak a megerősödéséhez, hogy a ..Dunántúl az ország legfejlettebb régiója". A tanulmány e 
nézetet igyekszik árnyalni.

11 A Monarchia gazdaságát kiválóan ismerő amerikai történész. David F. Good 1998-as kéziratának 
adatai szerint is a Dunántúlon 1910-ben az egy lakosra jutó GDP indexe megfelelt az országos állag
nak. de alacsonyabb volt a Duna-Tisza közénél (Budapest!) és a két északi régiónál (a Duna bal és a 
Tisza jobb partja). David F. Good: Revised Estimates of GDP per capita in Centro I and Eastern Europe. 
1R70-I9I0. Technical Notes and Tables. Unpublished manuscript. 1998.

14 A győri kereskedelmi és iparkamara jelentése Győr és Komárom sz. k. városok ágy mint Győr. Eszter
gom. Komárom és Veszprém vármegyék Iti9l. évi közgazdasági viszonyinról. Győr. 1892.

Mellékletek

l/b. térkép: A m agyar mezőgazdaság regionális szerkezete 
a cluster-elemzés alapján (a hét nagy régió)
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1/a. térkép: A magyar mezőgazdaság regionális szerkezete 
a cluster-elemzés alapján

1 ÉNy-Dunántúl 11 Keleti átmeneti
2 DNy-Dunántúl 12 ÉNy-Felföld
3 Közép-Dunántúl 13 Északi-Felföld
4 DK-Dunántúl 14 ÉK-Felföld
5 Kisalföld 15 DNy-Erdély
6 Duna-Tisza-köze 16 Dél-Erdély
7 Tiszántúl 17 Kelet-Erdély
8 Dél-Alföld 18 Erdélyi-medence
9 Szlavónia 19 Florvát megyék

10 Északi átmeneti 20 Tengerpart
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2. térkép: Az egy katasztrális hold term őterületre ju tó  
kataszteri tiszta jövedelem, fillér, 1914

3. térkép: A szálas takarmány learatott területe 
az összes szántóterület százalékában, 1906-1910
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5. térkép: A mezőgazdaság eszköz- és gépellátottságának összetett indexe 
(33 változó indexeinek átlaga)
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1. hí blúzai
Egy mezőgazdasági keresőre jutó 

nettó termelési érték
Egy mezőgazdasági lakosra jutó 

nettó termelési érték
24 éven felüli férfi 

földbirt. közül 
20-50 korona 
földadói fizet

<7,

Növény
termelés
korona

Állat
tenyésztés

korona

Mező-
gazdaság

korona

Növény-
termelés
korona

Állat
tenyésztés

korona

Mező
gazdaság

korona
Ény Dunántúl 477 371 343 194 151 345 34,6
Dny-Dunántúl 284 309 593 1 18 129 247 27,9
OK Dunántúl 394 334 723 173 147 321 36.5
Közép-Dunántúl 412 402 313 165 161 326 34.9
Dunántúl 375 346 721 155 143 293 32,8
Országos átlag 301 264 565 126 1 10 236 20,4
Kisalföld 390 249 639 159 102 261 13,3
Ény-Feltöld 227 172 399 102 77 179 1.0
Északi Féltőid 260 318 573 108 133 241 1.9
Duna-Tisza köze 430 258 633 166 100 266 17.0
Tiszántúl 453 265 717 175 102 277 24,4
Dél-Alföld 506 284 790 203 1 14 317 32.6
Szlavónia 318 280 59« 148 130 277 nincs adat
Északi átmeneti 330 287 6 /7 136 1 18 254 8.2
Keleti átmeneti 340 264 604 132 103 235 6.9
ÉK-Felföld 159 226 335 61 87 143 1.4
Dny-Erdély 143 220 363 65 100 166 1.3
Dél-Erdély 163 299 435 72 136 220 1.9
Kclet-Erdcly 146 218 364 64 95 159 1.4
Erde 1 y i Medence 152 184 336 64 78 142 1.9
Horvát megyek 138 233 371 63 107 170 nincs adat
Tengerpart 105 181 236 47 81 129 nincs adat

2. táblázat
Az ipari keresők aránya 

az összes keresőkön belül 
1910-ben

V,

Egy lakosra jutó 
gyáripari biztosított érték 

1914-ben

Egy lakosra jutó 
hitelintézeti vagyon 

1909-ben 
korona

Ény-Dunántúl 21.7 1 18.7 1 59.8
Dny-Dunántúl 14.5 51.8 209.3
DK-Dunántúl 1 6.3 129.8 158.4
Közép-Dunántúl 15.7 83,7 182.7
Dunántúl 16.2 96.4 132.3
Duna bal partja 18.3 174.3 211,0
Duna-Tisza köze 27.1 299.5 1426.4
Tisza jobb partja 16.4 1 18.7 182.7
Tisza bal partja 12.7 65.5 200.3
Tisza-Maros szöge 14.2 109.8 246.1
Királyhágóntúl 12.0 74,6 1 86.6
Horvátország 9.5 53.1 78.6
Duna-Tisza köze 
Bp. nélkül 19.6 237.0
Magyarország 17.6 143.9 454.0
Magyar korona országa 16.5 134.3 420.3
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3. láblázat: Az 1862. évi kereseti adó statisztika

Ipar
Ezer lakosra jutó

Commerzinlgewerbe 
Ezer lakosra jutó

Összesen 
Ezer lakosra jutó

adózó adó
forint

adózó adó
forint

adózó adó
forint

Adókörzetek
Sopron 14,3 106.5 8.7 129.0 23,0 235,6
Győr 16.1 145.2 13.9 164.4 30.1 309.7
Nagykanizsa 1 1,5 61.3 7,7 121.9 19.2 18.3.1
Pécs 16.3 1 16.0 7.5 140.2 23.8 256.3
Dunántúl 14.5 104.7 9,2 187.0 28.6 241.8
Magyarország 1 1.8 82,3 8.9 13 1.0 20.7 213,4
Horvátország 10,7 55.3 6.3 78.8 17.0 134.0
Erdély 4.9 44.5 5.2 65.6 10.1 1 10.1
Magyar koruna országai 10.7 74.8 8.1 117.6 18.0 192.4
Osztrák tartományok 25.6 409.8 21.5 1016.0 47.0 1425.7
Cseh tartományok 25.6 304.3 21.6 258.1 47.2 562.4
Galícia. Bukovina. Dalmácia 5.6 42.9 1 1.7 158.5 17.2 201.5
Magyarország, régiók
Pest város 35.2 603.6 44.7 1498.6 79.9 2102.2
Alföld 9.8 77.2 6.1 101.8 15,9 1 79.0
Dunántúl 14.5 104.7 9.2 187.0 28.6 241.8
ÉNy-Felföld 12.7 63.1 10.3 9 1.5 23.0 154.6
ÉK-Fell'öld 7.7 40.5 7,9 80.5 15.6 121.1
Délvidék (Vajdaság) 13.1 61.2 9.6 108.7 22.7 170.0
Horvátország 10.7 55.3 6.3 78.8 17.0 134.0
Erdély 4.9 44.5 5.2 65.6 10.1 1 10.1
Pest cs Buda 20.4 237.2 19.6 541.8 40.0 778.9
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4. táblázat: Százezer lakosra jutó gőzgépek 1863-ban

Bányászat és ipar Mezőgazdaság
GV/i Lóerő Gép Lóerő

Ény-Dunántúl 21.3 195.3 5.9 69.7
Dny-Dunántúl 2.« 19.1 1.7 13.1
DK Dunántúl 4.4 61,7 3.8 29.8
Közép-Dunántúl 4.3 56.2 5,9 46.7
Dunántúl 5, ti 64.8 4.4 46.8
Északkelet 2.7 45.5 0,0 0.0

Észak 4.1 41.5 0.7 5.0
Alföld (Pest megye nélkül) 2.1 39,7 2.8 21.7
Pest megye 1 1,9 217,9 0.4 3.0
Alföld (Pest megyével) 4,6 85.4 2.2 16.9
Dél-Alföld (Báeska, Bánát) 1.9 33.5 i.i 8.4
Magyarország 4.1 69.2 1.8 14.4
Horvátország 1.8 48.2 0.8 5.8
Erdély 0.6 1 1.4 0.0 0.0

Határőrvidék 1.5 16.8 0.0 0,0
Osztrák tartományok 10.8 1 89.1 0.1 0.6
Cseh tartományok 25.8 418.4 0.1 l.l
Galícia. Bukovina. Dalmácia 1.9 36.1 0.1 0.4
Monarchia (ISO 7-es határok) 9.2 15.1.4 0.6 5.1
Ausztria 13.7 227.3 0.1 0.7
Magyar korona országai .5.5.9 1.4 10.8



5. táblázat: Százezer lakosra jutó gó'zgépek iparáganként 1863-ban

Gép- és jármű Vas- és fém Kő-, agyag- éí Vegyipar Élelmiszer Textil Fa-, bőr és Sokszorosító Ipar összesen
ii vég papír

Gép Lóerő Gép Lóerő Gép Letéri! Gép Lóerő Gép Lóerő Gép Lóerő Gép Litern Gép Lóerő Gép Utero
Ény-Dunántíil 0.33 3.27 18.65 157.05 0.33 4.58 19.30 164,90
Dny-Dunántiíl 0.15 0.60 1.65 17.30 0.15 1.20 1.96 19.10
DK-Dunántúl 0.59 12.69 1.98 25.19 0.00 0.00 2.58 37.88
Közép-Dunántúl 0.21 1.71 3.64 49.15 0.43 5.35 4.28 56.21
Dunántúl 0.04 0.42 0.12 2.66 0.04 0.17 0.05 0.66 4.65 49.05 0.25 2.99 5.19 55.92
Északkelet 1.05 26.47 0.97 1 1.36 0.07 0.60 0.60 7.03 2.6Ó 45.46
Észak 0.20 4.07 0,20 0.59 3.35 26.28 0.07 1.97 0.13 5.26 3,94 38.18
Alföld (Pest m. nélkül) 0,09 1.47 0.09 2.26 1.82 32.64 0.04 0.36 0.04 2.22 2.09 38.94
Pest megye 1.94 23.48 0.65 5.29 1.29 12.39 6.06 146.45 0.39 5.68 1.29 23.35 0,26 1.29 1 1.87 217.93
Alföld (Pest megyével) 0.50 6.01 0.23 2.44 0.40 4.86 2.91 61.78 0.1 3 1.72 0.36 7.63 0.07 0.33 4.59 84.77
Dél-Alföld 
(Bácska. Bánát) 0.06 0.90 1.67 29.46 0.13 3.09 1.87 3.7.45
M agyarország 0.14 1.73 0.58 18.89 0.02 0.1 1 0.19 1.87 2.63 36.80 0.05 0.81 0.27 4.79 3.89 65.09
Horvátország 0.10 1 .<80 0.10 2.51 0.10 1.20 0.80 29.07 0.60 12.03 1.70 46.61
Erdély 0.33 8.75 0.14 0.76 0.14 1.90 0.62 1 1.42
Határőrvidék 0.96 1 1.60 0.44 4.18 0.09 1.05 1,48 16.83
Osztrák tartományok 1.32 22.20 3.03 76.80 0.18 2.83 0.79 5.88 1.96 24.55 1.40 29.07 1.41 19.25 0.16 1.11 10.24 181.68
Cseh tartományok 0.75 6.1 5 2.80 79.77 0.33 3.51 0,83 8.11 9.80 80.03 5.0.3 107.21 1.43 19.71 0.01 0.1 1 20.97 704.60
Galícia. Bukovina. 
Dalmácia 0.05 0.38 0.03 0.72 0.02 0.1 3 0.08 0.52 0.93 14.67 0.16 2.43 0.16 1.91 1.41 20.76
Monarchia (1867) 0.45 5.56 1.57 57.51 0.11 1.50 0.40 5.52 5.47 56.61 1.57 25.75 0.69 9.50 0.04 0.24 7.55 125.55
Ausztria 0.70 9.27 2.00 53.94 0.18 2.23 0.58 5.03 4.59 42.33 2.37 50.1 1 1.02 13.96 0.05 0.38 1 1.50 177.26
Magyar kor. országai 0.11 1.57 0.54 15.50 0.01 0.05 0.16 1.54 2.00 29.09 0.04 0.59 0.24 4.55 0.01 0.07 5.12 52.94
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E:.«r lukasra  ju tó Ezer keresőre ju tó  fog la lkozta to tt 100 óná lló ra  jn lá  bérm unkás

k e reső

o r v o s .
s e b e s / .

b á b a

m c / ő s a / -

daság ip a r
k e re s k e 

d e l e m írtel  miség
m e z ő g a z 

d a s á g ipa r
k e re s k e 

d e l e m

É n y - D u n á n t ú l 3 3 0 0 . 9 4 4 6 1 5 4 3 7 2 7 9 3 1 4 0 4 1

D n y - D u n á n t ú l 3 4 3 0 , 5 5 2 7 1 0 4 I S 1 9 6.3 7 8 5 3

D K - I ) u n á n t ú l 3 0 9 0 , 5 5 S 7 1 2 9 1 5 2 2 7 3 7 8 5 2

K ö z é p - D u n á n t ú l 2 9 1 0 . 7 3 7 9 1 2 3 2 1 2 7 4 9 6 5 3 9

D u n á n t ú l * * 3 1 4 0 . 6 4 7 5 1 2 4 2 1 2 4 6 5 8 1 4 5

P e s t - b u d a i  k e r ü l e t * 3 3 0 1 . 0 3 6 2 1 4 0 2 6 2 8 5 3 1 0 6 6 9

P o z s o n y i  k e r ü l e t * * 3 1 6 0 . 5 5 2 4 1 1 3 2 6 2 5 5 5 7 9 6 0

K a s s a i  k e r ü l e t 3 2 3 0 . 5 4 6 .3 9 5 1 1 2 4 5 2 9 2 6 2

N a g y v á r a d i  k e r ü l e t 3 1 0 0 . 6 4 1 7 8 8 1 1 21 6 9 6 6 6 0

M a g y a r o r s z á g 3 1 7 0 . 6 4 5 2 1 13 1 9 2 5 5 8 8 5 5 7

E r d é l y 2 7 6 0 . 4 6 3 4 6 6 7 2 5 2 8 5 7 5 4

V a j d a s á g 3 2 1 0 . 4 5 S 7 1 0 2 1 7 1 9 8 6 8 2 6 4

H o r v á t o r s z á g 3 3 7 0 . 4 S 0 9 6 8 1 0 2 0 1 6 9 8 0 6 0

H o r v á l  1 l a l á r ő r v i d é k 3 1 7 0 . 1 7 7 2 2 3 3 7 1 8 7 3 9 4 3

S z e r b - b á n á t i  H a l á r ő r v . 2 1  1 0 . 2 5 S 2 7 5 2 1 1 6 2 3 4 9 3 7

M a g y a r  k o ro n a  országa i 3 0 9 0 , 5 5 3 7 9 7 16 2 3 6 6 n o 5 7

B u d a 3 S S 2 . 5 6 9 3 0 1 5 4 1 0 2 4 0 4 2 0 0 5 7

P e s t 5 5 8 5 , 2 3 1 4 3  1 1 I S 6 4 9 4 3 0 1 1 2 2

B u d a - P e s l 4 9 S 4 . 2 4  1 3 9 5 1 0 0 7 5 1 6 9 2 7 5 1 1 0

P e s t - b u d a i  k e r ü l e t . 3 1 5 0 . 7 4 0 9 1 0 3 15 2 2 5 2 6 5 4 3

B u d a - P e s t  n é l k ü l

1 9 1 0 - e s  k ö z i g a z g a t á s i  b e o s z t á s  s z e r i n t

D a n a  j o b b  p a r i ja 3 1 4 0 , 6 4 7 5 1 2 4 2 1 2 4 6 5 S Í 4 5

D u n a  b a l  p a r t j a 3  I S 0 . 6 5 1 3 1 15 2 5 2 5 5 5 8 0 5 9

D u n a - T i s z a  k ö z e 3 3 2 0 . 9 4 0 3 1 3 7 2 5 2 4 7 2 1 0 3 7 2

T i s z a  j o b b  p a r t j a 3 2 9 0 . 5 4 4 6 9 9 1 1 2 5 5 2 9 0 6 8

T i s z a  b a l  p a r t j a 3 0 5 0 . 5 4 4 0 S 1 1 1 21 5 8 6 3 5 3

T i s z a - M a r o s  k ö z e 2 S 0 0 . 4 6 2 8 8 6 1 5 2 1 6 1 7 4 5 2

E r d é l y 2 7 7 0 . 4 6 4 4 6 7 7 2 5 2 9 5 9 5 5

H o r v á t o r s z á g 3 2 2 0 . 3 7 S 2 5 2 S 15 1 6 6 7 0 5 5

M a g y a r  k o ro n a  országa i 3 0 9 0 . 5 5 3 7 9 7 1 6 2 3 6 6 SO 5 7

M a g y a r o r s z á g 3 0 S 0 . 6 5 0 2 1 0 3 17 2 4 5 3 8 1 5 8

O s z t r á k  t a r t o m á n y o k 5 2 9 1 . 5 5 8 5 1 5 9 12 2 6 1 8 5 1 7 9 1 0 6

C s e h  t a r t ó m é n }  o k 3 9 6 1 . 0 2 9 1 2 5 1 1 8 21 1 5 3 2 8 5 7 2

D é l s z l á v  t a r t o m á n y o k 3 9 9 0 . 9 6 4 4 8 2 1 5 2 6 1 3 3 1 9 6 6 4

G a l í e i a .  B u k o v i n a 3 7 7 0 . 3 6 0 3 5 8 13 15 1 0 9 7 6 6 3

A u s z t r i a 4 2 3 0 . 9 4 8 5 1 6 2 15 21 1 4 5 2 1 3 7 7

* F e j é r  m e g y e  n é l k ü l
* *  K o m á r o m  m e g y e  n é l k ü l
* * *  S o p r o n i  k e r ü l e t  +  F e j é r  é s  K o m á r o m  m e g y é k

6. táb lá za t: Az 1857. évi népszámlálás foglalkozási adatai
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7. táblázat: Az 1869. évi népszámlálás foglalkozási adatai

Ezer lakosra jatt) Ezer keresőre jutó foglalkoztatott Foglalkozási viszony

kereső orvos
sebész bába nezőgaz-

daság
ipar és 

bányászat
teresk. és 
szállítás

értelmi
ség

ipar, kereskedelem és szállítói
önálló

Ve
hivatalnok

Ve
munkás

Ve
Ény-Dunántúl 517 0.39 0.71 663 130 24 24 41,5 5,5 52.8
Dny-Dunántúl 511 0,24 0,23 698 79 15 16 50,2 1,6 47,9
DK-Dunántúl 529 0,25 0,31 714 102 15 18 51.8 1.2 46,9
Közép-Dunánlúl 507 0,32 0,61 705 107 21 22 49.6 1,9 48,2
Dunántúl 514 0,29 0.46 699 101 18 20 4X.9 2.3 48.6
Duna jobb parija 495 0,23 0.34 675 1 1 1 20 25 46.6 2.1 51.1
Duna bal partja 473 0,50 0.44 562 142 34 39 36,5 3.9 59.2
Duna-Tisza köze 462 0.19 0.40 657 107 16 29 47.2 2.6 49.9
Tisza jobb part ja 449 0,19 0.44 715 81 18 24 54,5 2,2 43,0
Tisza bal partja 481 0,19 0.19 650 86 16 15 47.7 3.1 48.9
Tisza-Maros köze 501 0,17 0,35 745 69 9 23 47.8 2.1 49,8
Erdély 397 0,18 0.17 812 55 1 1 16 48,7 4.6 46.4
Horvátország
Magyar korona országai 475 0.25 0.35 6X7 95 18 24 45.7 2.9 5 1 .1
Magyarország 492 0.28 0.39 650 105 21 25 45.4 2.8 5 1.5
Erdély 507 0.17 0.35 734 69 9 23 47.9 2,1 49,7
Horvát-Szlavónország 438 0,17 0.17 823 71 13 18 46.4 5.7 47.6
1. Horvát-Szlavón hörv. 367 0,19 0.17 811 25 4 12 55.4 l.l 43.1
2. Magyar-Bánáti hörv. 291 0.20 0.17 723 69 21 22 53.5 1.9 44.5
3. Fiume város 
és kerülete 453 0.78 0,78 77 400 149 96 15.6 9.7 74.5
Magyar korona országai 473 0.25 0,35 687 95 18 24 45.7 2.9 51.1
Osztrák tartományok 654 0.82 0.77 556 236 40 31 23.43 3.34 73.23
Cseh tartományok 568 0,33 0.79 530 295 3 1 23 21.01 1.47 77.52
Délszláv tartományok 518 0,27 0.54 709 1 18 48 27 23.61 6,57 69.83
Galícia. Bukovina 560 0.15 0.16 837 62 28 17 36.03 2,72 61.24
Ausztria 5X4 0.40 0.58 635 201 34 24 23.58 2.48 73.95
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Papp Péter

A szakigazgatási intézmények szerepe a dél
dunántúli régióképződésben a 20. század elején

Regionális intézmények és törekvések

A dualizmus kora az ország és a Dél-Dunántúl számára löbhek között politikai 
stabilitást, demográfiai növekedést és gazdasági fellendülést hozott. Az infrastruktúra 
(vasút- és úthálózat, posta- és távírda-szolgálat), a mezőgazdaság s az ipar fejlődése új 
szervezeti és működési kereteket kívánt meg. Kamarák, kullúrmérnökségek. egészség- 
ügyi kerületek szerveződtek a változó gazdasági és társadalmi térben. A politikai elit 
jelentős szerepel játszott ezek kialakításában és engedélyezésében. A hatóságok és in
tézmények területi elhelyezkedésében azonban nem minden esetben lehetett az egység
re törekvő kormányzati stratégiát tetten érni. Belusz.ky Pál összesen nyole közúti fel
ügyeletet. tizenegy királyi főügyészséget, huszonnyolc ügyvédi kamarát és negyvenegy 
gazdasági felügyelőséget számolt össze az ország egykori területén. Ezek csupán kerü
leti illetékességgel rendelkeztek, és nagy számuk gyakorta eleve kizárta annak lehetősé
gét. hogy a különböző területi hatásköröket cgy-egy városban, regionális központban 
koncentrálják.1 Az újabb központi intézményeket általában azokban a városokban he
lyezték el, ahol már korábban létrehozott intézmények és hatóságok működtek, hiszen 
itt már jelen volt a megfelelő infrastruktúra, a szakképzett munkaerő s a politikai elit is. 
Ezen intézmények vonzerőt gyakoroltak a további - esetleg már piaci alapú -  városi 
funkciók telepítésére is.

A tanulmányban megvizsgált négy megye (Baranya. Somogy. Zala és Tolna) kap
csolatrendszere. vármegyehalárokat átlépő összefonódásai igen gyakran nem alulról 
építkező, szerves fejlődés eredményei voltak a 19. század végén, a 20. század elején, 
hanem országos szintű intézmények helyi megjelenése és kirendeltségei által valósultak 
meg. Ezek a felülről megszervezett, általában hatósági jogkörrel is felruházott intéz
mények és területi képviseletek jellemzően -  főként a könnyebb áttekinthetőség végett 
-  a közigazgatási határokhoz igazodtak. Az illetékes központok elhelyezése, sőt még 
hatásköre is. igen gyakran vitákat és ..versenyhelyzetet" indukált a vármegyeszékhe
lyek és esetenként más. „ambiciózus" városok közölt.

A Pécsi Napló 191 l-ben a következőket írta. ,,A vármegyék és városok versenye 
Magyarországon egyre nyilvánvalóbbá válik, bár inkább az alábbiak versenye élesebb 
egy-egy hivatal, intézmény megszerzése érdekében. A vármegyék mozgalma jóval csen
desebb: egy-egy vasúti vagy közúti vonal megépítése, fenntartása, tisztviselők szaporí
tása érdekében támogatást kérő kérvényben ki is merül. Egy új intézményi, területi 
képviseleti központ felállítása nem utolsó sorban foglalkoztatási, közlekedési, beruhá
zási és kulturális, társadalmi előnyökkel is járt az adott város és régiója számára. Pécs. 
Kaposvár. Szekszárd. Zalaegerszeg, esetenként Nagykanizsa mindent megmozgatlak 
érdekeik érvényesítése, egy-egy intézményi székhely megszerzése érdekében. Főispá
nok. polgármesterek, országgyűlési képviselők és jelentősebb gazdasági szereplők is
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részt vettek olyan küldöttségekben, amelyek rendszerint valamelyik budapesti minisz
tériumot vették „ostrom alá” előnyeik növelése és az esetleges hátrányok kiküszöbölése 
érdekében. Az ilyen „versengések” ezáltal inkább a rivalizálást, mint az együttműkö
dést segítették elő a megyék és a nagyobb városok között.

E tanulmány néhány jellegzetes példa elemzésével (tehát hangsúlyozottan a teljes
ség igénye nélkül) mutatja be a 19. század végi, 20. század eleji dél-dunántúli térség 
(főként) gazdasági intézményi struktúráját és pregnáns területi képviseleteinek hálóza
tát. Elsősorban olyan intézményeket válogattunk ki, amelyek különböző hatósugarú 
területeken és vármegyékben töltöttek be szervező feladatokat. A mezőgazdaság terüle
tén a kultúrmémökségek, az ipar és kereskedelem szintjén a kamarák, a közlekedés, 
infrastruktúra tárgykörében a MÁV-üzletvezetősége, míg az egészségügyi hálózatban a 
járványvédelmi kerületek képezik az elemzések kiindulópontját.

A századfordulón tizenkét regionális központ létezett Magyarországon a népesedé
si, gazdasági-infrastrukturális, politikai és kulturális mutatók alapján.1 Közülük csak 
Pécs szabad királyi város található a dolgozat által vizsgált régióban. Az alábbi szerve
zetek, hivatalok példáján keresztül bemutatjuk a többi dél-dunántúli város azon törek
vését, hogy a települések hierarchiájában elfoglalt -  lényegében másodvonalbeli -  sze
repüket megváltoztassák.

Kereskedelmi és Iparkam arák

Európában a kamarákat értelemszerűen a nagyobb kereskedelmi központokban hozták 
létre. Elsődleges céljuk a kereskedelem fejlesztése volt. Magyarországon a dualizmus 
korában jelentős gazdaságszervező és -fejlesztő szerepet töltöttek be. Az Andrássy- 
kormány által 1868-ban beterjesztett kamarai törvény4 megnövelte a gazdasági kama
rák autonómiáját, s területi alapon szervezte őket újjá. Az egy-egy régió központi váro
sa köré szerveződő kamarák a kormányzat legfontosabb partnereivé váltak. Az állami 
iparfejlesztés koordinálásában, a közszállítások és közmunkák lebonyolításában rendel
keztek elsődleges jogosítványokkal.

A Dél-Dunántúl térsége kezdetben a Soproni Kereskedelmi és Iparkamarához tarto
zott. A kilenc megyére kiterjedő kamara azonban egy idő után nem volt képes a soka
sodó feladatok ellátására. Ehhez járult még. hogy a kiegyezés után felgyorsuló gazda
sági fejlődés és fellendülés megkívánta az ipartársulatok és kereskedelmi szervezetek 
fokozottabb érdekvédelmét. E meggondolások figyelembe vételével 1881-ben önálló
sult a Pécsi Kereskedelmi és Iparkamara, egyszerre három megyét (Baranya. Tolna és 
Somogy) szakítva ki az „anyaintézményből”. Pécs. kamarai székhelyként, kedvezőbb 
helyzetbe került a gazdaság valamennyi szegmensét illetően, különösen az ipar. a ke
reskedelem és az ide kapcsolódó közlekedés, posta- és pénzforgalom tekintetében.''

A Soproni Kamara területéből egy másik térség is folyamatosan próbálta felszínen 
tartani elszakadási és önállósulási törekvéseit: Vas vármegye s a megyeszékhely. Szom
bathely is igyekezett gazdasági önállóságra szert tenni, és mérsékelni a soproni nyo
masztó dominanciát. A szombathelyi iparosok és kereskedők az 1910-es évek elején 
egy önálló kamara alapítását követelték Vas és Zala megyék területére, miközben a 
zalai törekvésekkel nem voltak teljesen tisztában. A vasi főispán és Székely Ferenc 
igazságügyi miniszter vezetésével küldöttség indult a kereskedelmi minisztériumba az
zal a céllal, hogy a megye érdekeit hatásosabban érvényesítsék/’
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A vasi önállósulási törekvéseknek azonban éppen a szomszéd vármegye, Zala volt 
az akadályozója. Az érdekegyesítés hiánya miatt állhatott elő az abszurd helyzet, hogy 
Zala megye egy ..ellen-küldöttséget" menesztett a nevezett minisztériumba, a soproni 
központú iparkamarai épség megőrzése érdekében. A soproni főispán mellé a kanizsai 
és zalaegerszegi polgármesterek, valamint Zala vármegye országgyűlési képviselői is 
felsorakoztak.7 Az egység megtartásához való ragaszkodásnak természetesen nem ma
radt el a jutalma: Nagykanizsa városának ipari szakosztályi elnökséget „ajándékoztak". 
Erről az ..ineidensről", illetve az alközpont odaítéléséről a közvéleményt azonban már 
úgy tájékoztatták a hivatalos indoklásban, hogy nem a megyének a kamarai egység 
melletti kiállása volt a meghatározó, hanem a gazdasági, pénzügyi szempontok vezérel
ték a döntést. „MivelZala vármegye [a Kamarának] anyagilag i.s a legnagyobb oszlopa 
és mert Nagykanizsa a megyének határszéli városa, melynek ipari és kereskedelmi mű
ködése Horvátország, Stájerország felé egyaránt kiváló jelentőségű és mert Nagykani
zsa Sopronon kívül a kamaráinak is legszámottevőbb városa, ezért az. áj ipari szakosztá
lyi elnökséget Sopron, Zalaegerszeg, Keszthely vámosok ipartestületei egyértelműen Nagy
kanizsának ajánlottóik fel. ”s

A kereskedelmi és iparkamarák számának és területi megosztásának kérdése a régió 
más megyéiben is napirendre került. Szekszárd országgyűlési képviselője, a Justh-párti 
gróf Batthyány Tivadar’ az első világháborút megelőző utolsó kormányzati eiklusban 
az állami költségvetés tárgyalásánál a kereskedelmi és iparkamarák területi revíziója 
mellett szólalt lel. Felhívta a kereskedelmi miniszter figyelmét arra, hogy „egyes vidéki 
városok, melyek 10-15 évvel azelőtt még apró-eseprőkis adminisztratív központok vol
tak, erős ipari és kereskedelmi gócpontokká alakultak, amelyeknek joguk van althoz, 
hogy kamarai székhelyet kapjanak"."' Mondataiban nem nehéz felismerni a képviselő 
azon törekvését, hogy megyeszékhelyének önálló kamarai területet, ezáltal további pénz
ügyi. kereskedelmi és ipari fejlődési lehetőséget biztosítson.

A fenti példák is jól mutatják, hogy a kereskedelmi és iparkamarák a Dél-Dunántúl 
területén esak részben tekinthetőek régiószerveződési motornak. Míg Baranya, Tolna 
és Somogy vármegyék egy központhoz, a Pécsi Kereskedelmi és Iparkamarához kerül
tek. addig Zala megmaradt a Soproni Iparkamara illetékességén belül. További egye
sülésre azonban nem került sor. hiszen már Tolna vármegye és Szekszárd is a kiválás 
gondolatát szorgalmazta az 1910-es években. Ezzel párhuzamosan a 20. század elején -  
a 19. századi törekvések szöges ellentéteként -  éppen Zala vármegye gondolkodott egy 
Vas megyével közös kamarában, de természetszerűleg zalaegerszegi vagy kanizsai köz
ponttal. míg a lehetséges szombathelyi központ szóba sem került.

Vasúti Üzlet vezetőség Pécsett, MÁV vasúti műhely Kaposvárott

A 19. század második felében a rohamos ütemben kiépülő vasúti hálózat területén a 
MÁV igazgatósága gyakorolta a központi vezetést. A vasúti üzem közvetlen irányítása, 
a központ alárendeltségében, a szervezeti üzletvezetőségek hatásköre volt. Ilyen regio
nális központ létezett Budapesten, Aradon. Debrecenben, Kolozsváron. Miskolcon, 
Szegeden. Szombathelyen és Zágrábban. A külső, illetve a végrehajtó szolgálatban 
alkalmazott hivatalok és azok alkalmazottai közvetlenül az üzletvezetőségeknek vol
tak alárendelve. Ezek irányítói az üzletvezetők voltak, akik öt ügyosztály -  jogi (ál
talános), pályafenntartó és építő, forgalmi és kereskedelmi, gépészeti, továbbá szám
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osztály -  működését felügyelték. Az osztályok élén egy-egy főfelügyelő vagy felügye
lő állt."

A Dunántúl területén tehát a szombathelyi illetőségű Vasúti Üzletvezetőség járt el. 
ez rendelkezett intézkedési jogosítványokkal. A forgalom növekedésével azonban egy 
önálló üzletvezetőség kialakítása iránti igény is megjelent a dél-dunántúli térségben. A 
századforduló utáni években Pécs és Kaposvár között szinte „késhegyre menő" küzde
lem zajlott a vasúti központ és a vele járó előnyök megszerzéséért. A két város féltéke
nyen figyelte egymás központosítási próbálkozásait, ahogy ezt egy jellemző példa is 
tükrözi. A pécsi vasúti igazgatóság gyakorlata szerint a perifériákon élő vasúti alkalma
zottak és családtagjaik számára ingyenes menettérti jegyeket biztosítottak, hogy azok 
havi bevásárlásaikat a városokba utazással olcsóbban elintézhessék. Kezdetben Dombó
vár és környékének alkalmazottai Kaposvárott kapták meg az ingyenes jegyüket. Azon
ban -  egyrészt a befolyás növelése, másrészt a vásárlóerő kihasználása végett -  ..az. új 
rendelkezés szerint a kb. 300 vasúti alkalmazott ezentúl Pécsett fogja elkölteni a pén
zé t'.'2

A Somogy Vármegye című folyóirat hasábjain 1911 elején egy interjú jelent meg a 
MÁV egyik képviselőjével, aki elmondta: a hatalmas állami vállalat decentralizációs 
törekvéseinek jegyében a Dél-Dunántúl területén egy önálló üzletvezetőség felállítását 
helyezték kilátásba. A megyei lap újságírója természetesen Kaposvár mellett érvelt, 
külön hangsúlyozva, hogy városa az építkezéshez ingyen biztosítaná a telket. Megem
lítette azt is, hogy a bajai híd megnyitását követően mennyire felértékelődött a somogyi 
megyeszékhely forgalmi jelentősége. A MÁV-alkalmazott az interjú közben igyekezett 
pártatlannak maradni. „Sajnos. Magyarországon még mindig hisznek abban a naiv Ság
ban. hogy az esetleges protekció könnyen keresztülgázolhat életbevágóan fontos érdeke
ken. Ebben a kérdésben kizárólag vasúti szempontok és érdekek fognak dominálni, a 
tervek szerbit Kaposvár azon városok között szerepel, ahol | az] üzletvezetőséget feltétlen 
el kell helyezni.

Dr. Nagy Ferenc, a Munkapárt kaposvári képviselőjelöltje, korábban kereskede
lemügyi államtitkár. 1910-es programja középpontjába az üzletvezetőség megszerzését 
állította. „Mielőtt eljöttem Kaposvárra, érdeklődtem, hogy mik e város kívánalmai. A 
vasúti dolgokban a főműhely. A kereskedelmi és pénzügyminisztereknél megemlítettem 
ezt. Megkérdeztem tőlük: Mit adtok útravalóul Kaposvárra nekem? Hieronymi Károly 
így válaszolt: Odaadom a vasúti főműhelyt. Semmi elvi nehézsége nincsen neki. De ott 
van Lukács. A pénzügyminiszternek is van szava ehhez, (a műhelyt kétmillió kiadással 
tervezik). Lukács László pénzügyminiszter, pedig azt felelte: Ha meglesz a költségvetés, 
beszélhetünk róla. Most az állam pénztára üres. ”14

1911-ben Pécs város polgármestere, Baranya vármegye főispánja és a megye mun
kapárti országgyűlési képviselői a fővárosban jártak, s jelentős eredményekkel tértek 
haza: a törvényhatósági utak helyreállítására például 1.1 millió koronás állami támoga
tást szerezlek. Az igazi áttörést azonban a Vasúti Üzletvezetőség megszerzése jelentet
te. s így Kaposvárnak meg kellett elégednie a MÁV vasúti műhelyének elhelyezésé
vel."

A vasúti üzletvezetőség megszerzésének folyamata a régión belüli rivalizálást, a két 
város (és megye) küzdelmét eredményezte. Állami beruházásról, intézményről, meg
rendelésekről. munkahelyekről volt szó. Mindez állandó bevételt, foglakoztatást és to
vábbi gazdasági vonzerőt jelenteit a nyertesnek. Azonban mindenképpen ki kell hang
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súlyozni, hogy egy-egy intézmény központjának rögzítését követően egyre inkább elő
térbe kerüllek a megyék közötti kohéziós tényezők, háttérbe szorítva a centripetális 
erőket.

Kult úrmérnökség

A Kultúrmérnökség intézménye 1879-ben jeleni meg Magyarországon. Tevékeny
ségi köre a mezőgazdasági vízügyi szolgálat, a talajjavítási munkák koordinálása, az 
egyének és társulatok számára pedig a tervek elkészítése volt. Kvassay Jenő mérnök 
vezetésével az egész országban kialakult a szervezeti hálózat, s hamarosan az egyik 
legsikeresebb állami műszaki szolgálattá vált. Rövid tíz esztendő alatt a feladatkörébe 
vonták -  az említetteken túl -  a halászat és a közegészségügyi mérnöki szolgálat (vízel
látás. esatornázás. szennyvíztisztítás) ügyeit is. A szerencsés politikai helyzetet kihasz
nálva Kvassay elérte, hogy 1889-ben az addig elkülönült táreafelügyelet alatt működő 
folyammérnöki hivatalok is a földművelésügyhöz kerüljenek, s ezzel sikerült az állami 
vízügyi szolgálat egységét megteremteni.1'’ A vízjogi törvény életbe lépése után (1886) 
a mérnökséget közigazgatási feladatokkal is felruházták. Ez szükségessé tette a hivatal 
újjászervezését: az ország területét nyole kultúrmérnöki kerületre osztották. A kerüle
tekben működő hivatalok az országos kultúrmérnöki hivatal felügyelete alá tartoztak. 
Mivel a talajjavítási munkálatok iránti érdeklődés 1886 óta töretlenül növekedett, a 
hivatalok nem igen tudtak lépést tartani az igényekkel. A földművelésügyi minisztéri
um ezért állandóan növelte a kerületi hivatalok számát. 1895-ben már 12 hivatalról 
tudunk -  Budapest. Szombathely. Kassa. Sátoraljaújhely. Debrecen. Arad. Kolozsvár 
es Brassó székhelyekkel.17 Ez. a szám a dualizmus végéig tizenkilencre növekedett, 
többek között Pécs is hivatalt kapott.1*

Régiónkban két kultúrmérnökség volt jelen. Zala a szombathelyi. Baranya. Tolna 
és Somogy vármegye pedig a pécsi kultúrmérnökséghez tartozott. Az 1910-es években 
Kaposv ár és Nagykanizsa önállósulási törekvésekkel jelentkezett e téren is: Somogy és 
Zala megyék területéből egy önálló kultúrmérnökség felállítását tervezték. A kaposvá
riak a ..Balaion-kullusz" fellendülésével és az ezzel összefüggő munkálatok megszapo
rodásával is erősítették érveiket. Az érveik között szerepelt még a bozótlecsapolás, a 
kikötőépítés. a turistákat kiszolgáló zöldségtclep építése, a somogyi belvizek Iccsapolá- 
sa. A Pécs és Kaposvár közti rossz vasúti összeköttetés is az okfejtés részévé vált.19

A kaposvári törekvések végül nem járlak eredménnyel, és Nagykanizsának is meg 
kellett elégednie egy köztes megoldással: a Magyar Királyi Folyammérnökség eszéki 
hiv atalál helyezték ál Kanizsára. A hivatal hatásköre a Mura és a Dráva magyar szaka
szára terjedt ki. azaz Zala. Somogy és Baranya vármegyék területére. (A régió negye
dik megyéje: Tolna a budapesti Folyammérnökséghez, tartozott.) A nagykanizsai fo
lyammérnökség árvízmentesítési és vízjogi engedélyekkel foglakozott, azonban nem 
volt önálló hivatal, mivel a pécsi kultúrmérnökség felügyeleti joga alá tartozott.

Nagykanizsa városa ekkorra már nagyon ..megérdemelte" ezt az apró sikert. Az 
1860-1870-es években a vasútépítési láz hirtelen gazdasági és demográfiai fellendülést 
hozott a városnak.-1 Azonban még a többi dél-dunántúli város. pl. Pécs. Kaposvár 
(tetőpontját a századfordulón elérő) gazdaságfejlődési üteme felgyorsult. Kanizsa tün
döklése lassan elhalványult. A relatív gazdasági visszaesés mellett még azzal a nehéz 
örökséggel is szembe kellett néznie, hogy a megyeszékhely a ..szomszédvár". Zalaeger
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szeg volt. A Nagykanizsán megjelenő Zalai Közlöny irigykedve írta. hogy a szomszé
dos megyék kiscbh-nagyohh városai egymás után gazdagodnak a különböző nagy fon
tosságú „műtárgyak” (pl. a kaposvári kőszínház és csatornahálózat vagy a pécsi villa
mos-közlekedés) megépítésével. E pozitív tcndcneia alól -  a szerző szerint — csak Ka
nizsa számított kivételnek.22 Eszmefuttatását folytatva, a cikk a Dunántúli Magyar 
Közművelődésügyi Egyesület kanizsai közgyűléséről tudósított, s a város „kultúr-sze- 
génységérc" hívta fel a figyelmet. „A szomszéd kis Csáktornya minden leheléit megtesz, 
hogy életjelt adjon magáról [... ] egymás után szerzi meg a megszerezhető intézményeket 
| ... J mi többszörösére vagyunk kötelezve. ”2'

A Nagykanizsai Kereskedők Társulása komolyan mérlegelte -  noha a realitásoktól 
ez igen messze á llt-egy  Kanizsán működő tőzsde felállítását. Szerinte szükség lenne a 
vidéki ..emporium ok ban" is a helyi érdekeltségű tőzsdékre, hogy a budapesti tőzsde és 
tőzsdebíróság munkája csökkenjen, s a helyi gazdasági élet pezsgőbbé válhasson. Ezál
tal gyengülne a túlzott főváros-centrikusság. a perifériák önállósága és hatásköre pedig 
növekedhetne. Ezzel az érveléssel a dunántúli városok közül főként Nagykanizsa élt. 
nem is egyszer. A város vezetése úgy vélte, hogy kedvező fekvésű vasúti csomópont
szerepe. a térség legnagyobb gőzmalma, a sörgyára és jelentős közvetítő-kereskedelmi 
funkciója a regionális központi feladatkör ellátására predesztinálja Nagykanizsát.24

Egészségügyi kerületi székhely (Kaposvár)

Magyarország területén az 187()-es években pusztított az utolsó nagy kolerajárvány 
Az áldozatok magas száma erős demográfiai visszaesést okozott. A katasztrófa emléke 
még évtizedeken keresztül nyomot hagyott a lakosság kollektív emlékezetében. Min
den bizonnyal ezek a negatív tapasztalatok is szerepet játszottak abban, hogy az 1910- 
cs években délkeletről feltűnt kolerajárvány idején a hatóságok és a megyék között 
inkább az együttműködés, a jó szándék, semmint a rivalizálás volt a jellemző.

A Dél-Dunántúl vármegyéi és törvényhatóságai a vádaskodás helyett -  pl. melyik 
megyében jelent meg először a járvány és ki ezért a felelős -  a szükséges intézkedésekre 
koncentrállak. A fenyegető kolera-veszedelem kivédésére Somogy vármegye fertőtle
nítő állomás és járvány kórház felállítását kérte a belügyminisztertől Gyékényes és Barcs 
határállomásokon.2'’ Kérvényükben a somogyiak arra hivatkoztak, hogy Eszéken már 
tombol a járvány, és a Dráva déli partján fekvő város közvetlen összeköttetésben áll a 
megye egyik északabbra fekvő kereskedelmi központjával. Barcs városával. A forgal
mas vízi közlekedés miatt így fennállt a járvány behurcolásának veszélye.27

Tolna megyében az alispán örömmel jelentette, hogy a preventív intézkedések hatá
sára a járvány elkerülte a megye területét. (A szomszédos vármegyéknek nem volt 
ilyen szerencséjük. Baranyában például meg tudta vetni a lábát a kolera.) Az alispán a 
Tolna megyei „sikert" a vármegyei lakosság magasabb fokú intelligenciájának (!) és a 
közigazgatás éberségének tulajdonította. Pedig, érvelt az alispán, a megyét átszelő vas
utak és vízi utak megnövelték a kolera megjelenésének kockázatát.28 Zala vármegyében 
örömmel vették tudomásul, hogy a szomszédos Somogybán sem volt megbetegedés, 
így az addig betiltott vásárokat -  a földművelő, iparos és kereskedő lakosság nagy 
megelégedésére, szigorú óvintézkedések megtétele mellett -  ismét meg lehetett tartani 
a megye területén.2l)
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A járvány állal leginkább veszélyeztetett Baranya megyében az óvintézkedések a 
déli járásokra koncentráltak, mint például a siklósi járásra, mivel ezek szoros forgalmi 
és kereskedelmi kapcsolatban állottak Horvátországgal.’" Az alispáni jelentésből a jár
vány okaira is lehet következtetni: ..a fertőzésnek kittforrása eleinte teljesen ismeretlen 
volt. Most nuír az, hogy a járvány a Duna vizének fertőzése által keletkezett, általáno
san el van fogadva és ebből kiindulva lett a Duna-víznek ivása eltiltva, sőt miután a 
tilalom magában vére nem használt, a Duna partja csendőrök által lett elzárva"." A 
belügyminiszter 1911. szeptember 9-én Kaiser Károly közegészségügyi felügyelőt ren
delte ki a járvány megfékezésére s az ehhez szükséges intézkedések megszervezésére. 
Egy nappal később, miniszteri biztosi hatáskörrel. Hajós Béla közegészségügyi főfel
ügyelőt is a helyszínre küldte.

Általánosságban tehát elmondhatjuk, hogy kolera- vagy egyéb „kívülről érkező ve
szély" idején a vármegyék és városok -  félretéve egyéni ambícióikat -  elfogadták és 
támogatták a központi intézkedéseket. A helyi fórumok (közgyűlések, sajtó, érdekkép
viseletek) nem használták fel az alkalmat a saját érdekeik mások kárára történő érvé
nyesítésére.

Az Országos Közegészségügyi Tanács és a belügyminisztérium 1910. évi tervezete 
egészségügyi szempontból az országot nyolc kerületre osztotta fel. élükön egy-egy egész
ségügyi felügyelővel. A vizsgált régióban Kaposvár kapott ilyen központot.Ez ellen 
egyik megyéből sem érkezett tiltakozás vagy ellenjavaslat. A hivatal odaítélése valóban 
logikus lépésnek tekinthető, amennyiben az 1913. évi statisztikai adatokból indulunk 
kh

Egészségügyi szervezet és személyzet (1913)

Törvényhatóság Tiszti, keüleli 
járási orvosok

Okleveles
orvosok

Gyógyszertárak
száma

Kórházi ágyak 
száma

Baranya 8 44 35 1 17
Somogy 10 77 50 668
Tolna 7 62 30 387
Zala 14 85 39 445
Pécs 3 36 8 105 1

Forrás: Magyar Statisztikai Évkönyv. XXI. kötet. 1913. 67. o.

Az orvosok, gyógyszertárak és kórházi ágyak számát tekintve nyilvánvaló, hogy 
Somogy vármegye számadatai megelőzték a másik három vármegye értékeit. (Ebben 
az esetben Pécs szabad királyi város és Baranya adatai külön kezelendők.) A kolera 
elleni védekezés jobb földrajzi összehangolási lehetőségei is Kaposvár mellett szóltak, 
hiszen a város majdnem a régió földrajzi középpontjában helyezkedett el.

Összegzés

A tanulmányban vizsgált szervezetek és képviseletek közül a járvány veszély idején 
létrehozott Egészségügyi Székhely két szempontból is kitűnt a többi közül. Egyrészt 
ennek az intézménynek volt a legnagyobb területi illetékessége, másrészt a központ 
kijelölése (az. egészségügyi járvány veszély miatt) nem okozott vitákat. A másik három
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szervezet esetében Pées szabad királyi várost jelölték ki központnak, a városnak a gaz
dasági-társadalmi térben betöltött jelentős szerepe miatt. (A vizsgált négy vármegye 
közül egyedül Zala nem tartozott az illetékességi körébe.) Mindhárom esetben jelent
kezett „kihívó fél”, amely vagy a hivatal központját szerette volna megszerezni, vagy 
pedig egy-egy megyét leszakítva, önálló szerveződésbe kezdett. Pées helyét megkérdő
jelező, újabb hierarchikus központ az első világháború előtt a Dél-Dunántúlon már 
nem született. Még a legambiciózusabb kaposvári törekvések is megrekedtek a próbál
kozás szintjén.

Intézmény neve Területi illetékesség Székhely ..Kihívó"
Kereskedelmi 
és Iparkamara

Baranya. 
Somogy. Tolna

Pécs Szekszárd

MÁ V Vasúti 
Üzletvezetőség

Baranya. 
Somogy. Tolna

Pécs Kaposvár

Kultúrmérnökség Baranya. 
Somogy, Tolna

Pécs Kaposvár.
Nagykanizsa

Egészségügyi 
Kerületi Székhely

Baranya. Zala, 
Somogy, Tolna

Kaposvár Nincs
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Váradi Zsuzsanna

A Dunántúl társadalmi helyzetének alakulása 
a rendszerváltozás után

A Dunántúl egyike a történelmi Magyarország régióinak. Fejlődése hosszú, történe
ti időtávban mérhető, lakossága erős térségi tudattal rendelkezik (Hamvas 1998,- Nemes 
Nagy 2003). Jelenleg mégis három olyan tervezési-statisztikai régióból áll. amelyek 
eltérő földrajzi adottságaik mellett a társadalmi és gazdasági szerkezetüket illetően is 
különböznek egymástól. A rendszerváltozás nyomán lezajlott társadalmi, gazdasági, 
politikai átalakulások a különbségek növekedésével jártak együtt. A válságtól legke
vésbé sújtott Nyugat-Dunántúli régióra -  döntően a határvidék és a kedvező 
közlekedésföldrajzi helyzet felértékelődésének köszönhetően -  az 1990-es évektől a 
dinamikus fejlődés jellemző. Közép-Dunánlúl -  egy erős gazdasági visszaesést követő
en -  szintén a leggyorsabban fejlődő térségek közé lépett elő. Dél-Dunánlúl azonban 
gazdasági recessziója, leszakadó kistérségei (Faluvégi 2004). erős tagoltsága. ..mozaik
szerűsége" következtében nem képes lépést tartani a fejlett régiókkal (Nemes Nagy 
2003). Jelen tanulmány eélj a bemutatni a Dunántúl társadalmi viszonyait és azt. hogy 
milyen különbségek jelentkeztek e téren az 1990-es évtizedtől kezdve, hiszen a nemzet
közi demográfiai-társadalmi folyamatok, valamint a magyarországi átalakulás alapvető 
változásokat eredményeztek a társadalmi struktúra folyamataiban is.

Tudvalevő, hogy a legnagyobb demográfiai kihívást globális méretekben a túlnépe
sedés jelenti. Az ún. posztindusztriális társadalmakban azonban a népesség elöregedése, 
ennek következtében az eltartási terhek növekedése, a versenyképesség csökkenése je
lenti az egyik legnagyobb veszélyt.

A magyarországi demográfiai helyzet számos tekintetben a fejlett európai orszá
gokban megfigyelhető negatív tendenciájú jelenségeket tükrözi, ezért a népesedési vi
szonyokat nemzetközi kontextusban célszerű vizsgálni. A hazai viszonyok számos jel
lemzője azonban a Kclet-Közép-Európában bekövetkezett rendszerváltozással kapcso
latos. a folyamat elhúzódó jellege pedig kifejezetten magyar sajátosság. Magyarorszá
gon az elmúlt időszakban -  az. európai demográfiai trendekkel megegyezően, az urbá
nus és vidéki térségekben egyaránt (Recluiitzer — Smalió 2005) — a korstruktúra jelentős 
és tartós átalakulása, alacsony születésszám. növekvő átlagos életkor és a térség telepü
léseinek fokozott elöregedése tapasztalható. Ennek a későbbiekben súlyos gazdasági, 
társadalmi következményei lehetnek, és jelentős politikai feszültségek forrásaivá vál
hatnak (Miltényi 1994). A demográfiai helyzet sajátossága, hogy hazánkban a tartósan 
alacsony termékenységhez tartósan magas halandóság társul, amelynek következtében 
1981 óta minden évben magasabb a halálozások száma, mint a születéseké. A negatív 
tendencia miatt a természetes fogyás két és fél évtized alatt meghaladta a 660 ezer főt 
(A 21. század első éveinek népesedési viszonyai Magyarországon 2005). E folyamat az 
utóbbi periódusban csaknem valamennyi volt szocialista országban, de több nyugat
európai országban is megfigyelhető.

A Dunántúl társadalmi folyamatai több tekintetben is tükrözik a magyarországi
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folyamatokat. Ezen belül azonban a három régió társadalmi struktúrájának alakulása 
eltérő képet mutat, és összefüggésben áll a térségek történeti, demográfiai folyamatai
val, társadalmi-gazdasági átalakulásával, fejlettségi viszonyaival, továbbá a 
szuburbanizációs folyamatok térnyerésével és annak mértékével.

A Dunántúl demográfiai viszonyainak alakulása

Az elmúlt időszak népességszám-alakulását vizsgálva megállapítható, hogy a du
nántúli térségben is csökkent a népesség. Ennek üteme azonban nem egyformán ala
kult: megyei és kistérségi szinten is jelentős különbségek érzékelhetőek. Népesség- 
szám-növekedés elsősorban a fejlett, közép- és nyugat-dunántúli régió egyes térségei
ben tapasztalható, főként az üdülőterületeken, valamint a nagyvárosokat övező kistele
püléseken, elsődlegesen a szuburbanizációs folyamatok célterületein. Nyugat-Dunán- 
túlon az elmúlt években Győr-Moson-Sopron megyében regisztrálhattunk népesség- 
szám-növekedés, amelynek okai között elsődlegesen a bevándorlási többletet említhet
jük; Az ellenkező pólust a Zala megyei népességfogyás jelenti: ennek kiugróan magas 
értéke a kis lélekszámú falvakat érinti, ahol a lakosság magas átlagéletkora a falvak 
elnéptelenedéséhez vezethet a jövőben (Nyugat-Dunántúli Operatív Program 2007).

A Közép-Dunántúl népességszám-változása az országos átlaghoz képest viszonylag 
kedvező, ugyanis a lakosság számának csökkenése mérsékeltebb ütemű; ez a főváros
hoz közeli fekvésének, valamint az üdülőövezetekbe történő beköltözéseknek köszön
hető. Mégis, a térségre az elöregedés, a fiatal korosztály arányának csökkenése jellem
ző. Nagyarányú az elvándorlás a régió aprófalvas területeiről, valamint az egykori 
újvárosok és iparvárosok térségéből (Közép-Dunántúli Operatív Program 2007). s ez a 
magyarországi nehézipari szektor recessziójának egyértelmű következménye.

Az ország legritkábban lakott régiója, a Dél-Dunántú! népesedési jellemzői az or
szágos viszonyokhoz képest jóval kedvezőtlenebbül alakulnak, ugyanis a népesség szá
ma 1990 óta több mint 50 ezer fővel csökkent. A legnagyobb problémát itt is a lakosság 
elöregedése okozza. A gazdasági struktúra átalakulása és annak „mozaikos” helyzete 
következtében kialakult kedvezőtlen foglalkoztatottsági viszonyok miatt nagyarányú 
elvándorlás jellemzi a területet. Számolni kell az egészségtelen életmód és a rossz élet- 
körülmények hatásával is. (Dél-Dunántúli Operatív Program 2007).

A Dunántúl demográfiai folyamatait kistérségi szinten vizsgálva megállapítható, 
hogy elsősorban a fővároshoz közel eső, kedvező közlekedésföldrajzi helyzettel rendel
kező kistérségek népességszáma növekedett; ez döntően a szuburbanizációnak. illetve a 
kedvező foglalkoztatási viszonyok miatti odaköltözéseknek köszönhető (1. térkép). 
Lakosságszám-nökevedést észlelhetünk a vidéki nagyvárosok környékén (amely rész
ben szintén a szuburbanizáció eredménye), valamint az osztrák határ menti kistérségek
ben (ez a kedvező munkalehetőségeknek és a külföldiek ingatlanvásárlásainak tulajdo
nítható). Markáns népességszám-növekedés figyelhető meg a Balaton környéki kistér
ségekben is; ez azzal magyarázható, hogy a külföldi állampolgárok nemcsak turista
ként, hanem ingatlanvásárlóként is egyre nagyobb számban jelentek meg a rendszervál
tozás utáni Magyarországon, főleg a Balaton környékén (Michalkó -  Illés 2005).
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/ térkép: A dunántúli kistérségek népességszámának változása 1990 és 2006 között(%) (1990=100%)

Forrás: T-STAR adatok alapján saját szerkesztés.

A legnagyobb mértékű népességfogyás a belső perifériák (Nemes-Nagy 1996; Baranyi 
-  Kanalas -  Kiss 2006) kistérségeiben (pl. tamási, tabi), valamint az aprófalvas, a nyu
gati határ menti kistérségekben tapasztalható (pl. letenyei, lenti), mindez a népesség 
elöregedésének és elvándorlásának a következménye.

I. ábra: Az élvesziiletések és halálozások arányának alakulása (1990=100%)

o Élvesziiletések arányának változása □ A halálozások arányának változása

Forrás: T-STAR adatok alapján saját szerkesztés.
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A népességszám alakulását befolyásoló demográfiai tényezők közül a legfontosabb 
mutatókat az élveszületések és halálozások számának alakulása, valamint a vándorlási 
egyenleg képezi. Az elmúlt évtizedtől kezdve élveszületések számának drasztikus csök
kenése minden megyében jelentkezik: a legnagyobb mértékben Tolnában és Veszprém
ben (a bázisévhez képest 30-35%-os csökkenés), míg a legkisebb mértékben Győr- 
Moson-Sopron (15%), illetve Komárom-Esztergom megyékben (25%) csökkent az 1990- 
es évhez képest, épp a fentebb említett, főleg a gazdasági fejlettségből adódó okok kö
vetkezményeként (1. ábra).

Kistérségi szinten az élveszületések tekintetében a legnagyobb pozitív mértékű vál
tozás a gárdonyi kistérségben tapasztalható.* A népességnövekedés a fiatal korosztály 
bevándorlásának köszönhető, ugyanis a kistérség kedvező lakóhelyi feltételekkel, jó 
munkahelyi (ingázás Székesfehérvár és Budapest irányába) és közlekedésföldrajzi (fő- 
közlekedési út, vasútvonal) adottságokkal rendelkezik. A legnagyobb mértékű vissza
esés az aprófalvas zirci és a vasvári térségben jelentkezik. A halálozási arány változása 
a Közép-Dunántúl belső perifériáin, az adonyi és ercsi kistérségekben volt a legmaga
sabb, ahol az 1990-es évhez képest 2005-ben 20-30%-kal többen haltak meg. Hasonló 
értékekkel találkozunk az aprófalvas Zala és Vas megyei (lenti, vasvári, zalaszentgróti) 
kistérségekben (2. térkép).

2. térkép: Az élveszületések és halálozások arányának változása 1990 és 2005 között

A halálozás arányának változása 
1990 és 2006 között (1990=100%)

#  100%
0  50%
•  10%

Az élveszületések arányának változása 
1990 és 2006 között (1990=100%)

El 110%  felett 
[ i  100-110% között 
□  90-100%  között 
2  8 0 - 90% között 
R 7 0 - 80% között 

B 6 0 - 70% között 
B 60% felett

Forrás: T-STA R adatok alapján saját szerkesztés.

A népességfogyással párhuzamos tendencia az elöregedés, vagyis a 60 éven felüliek 
arányának növekedése. A jelenség a Dunántúl minden megyéjében jelen van, s arányai 
megegyeznek a Magyarország keleti régióiban tapasztaltakkal.

Az időskorúak arányának változása a Dunántúl északi és déli területén eltérő. Az 
elöregedés éppen a gazdaságilag legfejlettebb megyékben észlelhető a legnagyobb mér-

' A z adatok alapján a pannonhalmi kistérségben is jelentős növekedés észlelhető, ez azonban annak az 
adat- és területmódosulásnak az eredm énye, hogy a kistérség csak 2004-től önálló területi egység , addig 
Téttel alkotott közösen egy kistérséget. Forrás: www.nyd-regio.hu

http://www.nyd-regio.hu
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tékben az 1990-es évhez képest. Az elmúlt 15 évben a 60 év felettiek aránya a legjelen
tősebb mértékben a közép-dunántúli régióban emelkedett; itt az országos arányt nem éri 
el ugyan a növekedés mértéke, de az időskorúak részesedése a teljes népességen belül 
tartósan növekszik. Fejérben tartósan alacsonyabb, Veszprém megyében pedig tartósan 
magasabb az időskorúak aránya a régiós átlagnál. A balatonfüredi és a balatonalmádi 
kistérségekben a legnagyobb, míg a veszprémi kistérségben a legalacsonyabb a 60 éven 
felüliek aránya (Az NFH részére... 2004).

Az időskorúak arányát tekintve a nyugat-dunántúli régióban markánsan megmutat
koznak az északi és déli kistérségek közötti eltérések: elsősorban az osztrák határ menti 
kistérségek esetén markánsabb az elöregedés tendenciája. Dél-Dunántúlon a komlói, 
valamint a pécsi és mohácsi kistérségekben a legnagyobb a növekedés, míg Somogybán 
és Tolna megyében a 60 év felettiek számának stagnálása jellemző (3. térkép).

3. térkép: Az időskorúak arányának változása a dunántúli kistérségekben 
1990 és 2005 között (%) (1990 = 100%)

Forrás: T-STAR adatok alapján saját szerkesztés.

A migrációs folyamatok alakulása a Dunántúlon

A régiók népességmegtartó képessége részben a migrációs folyamatok alakulásával 
írható le. Az állandó és ideiglenes vándorlás alakulásában jelentős különbségek mérhe
tők az egyes dunántúli területegységek között. Az állandó el- és odavándorlásból számí
tott vándorlási egyenleg alapján a közép-dunántúli régióban egy-egy év kiemelkedőnek 
számít, tartósan pozitív vándorlási egyenleg azonban csak 1993-tól regisztrálható. A 
nyugat-dunántúli régióban csak 1990-ben volt negatív értékű a vándorlási egyenleg. Ezt 
követően az értékek évről évre nőttek, majd az elmúlt évektől stagnálás és csökkenés
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következett be. A dél-dunántúli régió a migráció következtében egyértelműen veszített 
népességéből, a vizsgált időszakban az értékek minden esetben negatívak; különösen 
nagymértékű vándorlási veszteség az elmúlt években tapasztalható.

Az 1990 és 2005 közötti időszak vándorlási különbözeteinek átlaga szerint a legje
lentősebb elvándorlás elsősorban az ipari szerkezetváltás térségeit, többek között az aj
kai és a komlói kistérségeket érintette. Az elmúlt 16 évben a legmagasabb pozitív átlag
értékek a győri, a soproni, a siófoki, valamint a fővároshoz közeli kistérségekben ta
pasztalhatóak, döntően a fejlett gazdaságú és idegenforgalmi vonzerővel rendelkező kis
térségekbe történő állandó bevándorlás következtében (4. térkép).

4. térkép: A vándorlási különbözet átlagértékének alakulása 1990 és 2005 között

□

I

150 felett 
75 és 150 között 

1 és 74 között 
- 74 és 0 között 
-149 és -75 között 
-150 és -250 között

Forrás: T-STAR adatok alapján saját szerkesztés.

A vándorlási egyenleg az ideiglenes migráció szempontjából képet ad a foglalkozta
tottsági viszonyokról. A 2001. évi népszámlálás adatai szerint Dél-Dunántúlon a foglal
koztatottak 72%-a helyben lakik; a másik két régióban ez az arány mindössze 67%, és 
arányaiban több az eljáró, de helyben lakó foglalkoztatott. A helyben lakók közül leg
többen a közép-dunántúli régióból járnak el más településekre dolgozni, ezt bizonyítja a 
napi migránsok, vagyis az ingázók számának magas aránya. Közülük sokuknak más 
megyében van a munkahelyük, amely döntően a jobb közlekedésföldrajzi feltételeknek, 
a főváros közelségének, valamint a kedvező foglalkoztatási és munkaerőpiaci feltéte
lekkel rendelkező közép- és kisvárosoknak köszönhető (pl. Tatabánya, Esztergom, Bicske) 
(5. térkép).



Váradi Zsuzsanna 75 Helyzetképek

5. térkép: A helyben lakó, más településre eljáró foglalkoztatottak aránya a 
Dunántúlon (2005)

Forrás: T-STAR adatok alapján saját szerkesztés.

A 2005. évi adatok szerint a naponta ingázók száma nagymértékben emelkedett a 
2001. évi értékekhez képest. A területegységek közül ki kell emelnünk a Közép-Dunán
túli megyékben élő ingázók magas arányát, amely egyértelmű összefüggésben áll a gaz
dasági fejlődéssel, a globális gazdaság térségi megjelenésével (Molnár 2005), a munka
helyek számának növekedésével, valamint a főváros közelségével is, amely a munkaerő 
legnagyobb felvevőpiaca. Az ingázók arányában a legkisebb változás Zala, Somogy és 
Baranya megyékben tapasztalható, ami a kedvezőtlen közlekedésföldrajzi helyzettel s a 
rossz közlekedési lehetőségekkel, valamint a foglalkoztatottság és az életminőség rom
lásával is magyarázható (7. táblázat).

1. táblázat: A naponta ingázók arányának változása 2001 és 2005 között (%)

Megye 2001 2005 Változás ( '/r )
Baranya 27.50 4 1.63 14.13
Győr-Moson-Sopron 34.30 53.02 18.72
Tolna 36.30 50.48 14.18
Somogy 36.50 49.39 12.89
Fejér 39.70 64.59 24.89
Veszprém 41.50 65.08 23.58
Vas 4 1.90 58.93 1 7.03
Zala 42.00 54.85 12.85
Komárom-Esztergom 45.30 75.92 30.62

Forrás: T-STAR adatok alapján saját sz.erkes/tés.
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A lakosság aktivitása és a foglalkoztatottsági viszonyok alakulása

A magyar munkaerőpiac az elmúlt több mint másfél évtizedben jelentős változáson 
ment keresztül. A korábbi teljes foglalkoztatottság után -  a gazdasági átalakulás követ
keztében -  a foglalkoztatottak száma nagymértékben csökkent. A munkahelymegszű
nések és a tömeges elbocsátások miatt a munkanélküliek, az inaktív keresők, valamint 
az eltartottak száma jelentősen emelkedett. 1996— 1997-től kezdődően már növekedett a 
foglalkoztatottak száma, de az átalakulás folyamatai és a munkaerőpiaci struktúra vál
tozása az ország egyes területeit eltérően érintették, növelve a területi egyenlőtlensége
ket. Több régió foglalkoztatási helyzete problematikussá vált, a nagyvárosokat és né
hány kedvező helyzetben lévő, nagy- és középvállalattal rendelkező kistérséget kivéve. 
A külföldi tőke megjelenése, a beruházások számának emelkedése következtében a 
Közép- és Nyugat-Dunántúl egyes kistérségeinek, akárcsak a dél-dunántúli Pécs és Paks 
kistérségek foglalkoztatási helyzete viszont folyamatosan javult, míg számos kistérség
ben (különösen a belső periférián, valamint a Dél-Dunántúlon) a munkaerőpiaci hely
zet tovább romlott, és jelentős mértékű gazdasági lemaradás következett be {Faluvégi 
2004).

Az 1990-es évtizedben a foglalkoztatásban bekövetkezett változások közül az egyik 
legfontosabb tényező a mezőgazdasági szektor válsága, valamint az ipari termelés re
cessziója volt, amely a foglalkoztatottak állományának csökkenésével járt együtt. A 
termelő ágazatok dolgozóinak számottevő hányada kikerült a foglalkoztatottak köréből 
és jórészt a munkanélküliek, valamint az inaktívak csoportját gyarapította, illetve egy 
részük átkerült a szolgáltatási szférába. A negatív tendenciák ellenére a Dunántúl né
pességének aktivitása és foglalkoztatottsági viszonyai még így is jóval kedvezőbb képet 
mutatnak az ország keleti felében élőkénél. Kivételt képeznek a Dél-Dunántúl leszaka
dó és leghátrányosabb helyzetű kistérségei, ahol a foglalkoztatottak számának csökke
nése az elmúlt évtizedhez képest meghaladta a 3()9í-ot (Foglalkoztatottság, munkanél
küliség 2005). A foglalkoztatási szerkezet szektoréi is elrendeződése átalakult: a mező- 
gazdaságban dolgozók aránya jelentősen csökkent, és a tercier szektor ágazatai váltak 
dominánssá a legtöbb helyen.

A nagyvárosi térségekben, valamint az üdülőkörzetekben dolgoznak a legtöbben a 
tercier szektorban; az ipari foglalkoztatás dominanciája a közép-dunántúli térségben 
jelentős, míg a mezőgazdaságban dolgozók legnagyobb aránya -  a földrajzi adottságok 
következtében -  a dél-dunántúli kistérségekben regisztrálható (6. térkép).
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6. térkép: A foglalkozási szerkezet alakulása a Dunántúlon (2005)

A foglalkoztatási viszonyok átalakulása a térség munkanélküliségi helyzetét is befo
lyásolta. A legkedvezőbb helyzetben a közép- és nyugat-dunántúli régió kistérségei van
nak (pl. a győri, soproni, mosonmagyaróvári), míg a legmagasabb arányú munkanélkü
liség a gazdasági átalakulást leginkább negatívan megélő dél-somogyi, dél-baranyai (bar
csi, szigetvári, sellyei) kistérségekben regisztrálható. Itt ugyanis korábban mezőgazda- 
sági tevékenységre rendezkedtek be a települések, s az ágazat válsága nagyban nehezíti 
az itt élők életét, amelyhez az is hozzájárul, hogy a térség kedvezőtlen elérhetősége nem 
vonzza a munkahelyteremtő beruházásokat. Súlyos problémát okoz, hogy a legmaga
sabb munkanélküliséggel sújtott kistérségekben a munkanélküliek legalább fele tartó
san munkanélkülinek számít (Dél-Dunántúli Operatív Program 2007), mivel nehezen 
tudnak újra kikerülni a munkaerőpiacra (7. térkép).

7. térkép: A munkanélküliség alakulása a dunántúli kistérségekben (2006)

A munkanélküliségi ráta 
alakulása 2006-ban (%)

■  13,01-15% között

8 11,01-15% között 
9,01-11% között 

□  7,01- 9% között

8 5,01- 7% között 
3,5 -  5% között
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A foglalkoztatottak nemzetgazdasági ágak szerinti megoszlásában a régiók közötti 
legnagyobb mértékű különbség a feldolgozóiparban jelentkezik. Ebben az ágazatban a 
közép-dunántúli régióban dolgoznak a legtöbben (a foglalkoztatottak egyharmada). ott 
ugyanis számos multinacionális cég folyamatos megtelepedése is munkál biztosít, ezzel 
szemben a Dél-Dunántúlon ez az arány nem éri el a foglalkoztatottak egynegyedét, míg 
más ágazatok felülreprezentáltak (2. ábra).

2. ábra: A foglalkoztatottak nemzetgazdasági ág szerinti megoszlása (2005)

Feldolgozóipar 

K ereskedelem , javilás 

Építőipar 

Oktatás

Szállítás, raktározás, posta, távközlés 
Közigazgatás, védelem ,' 

kötelező társadalom biztosítás. 
Ingatlanügyletek, gazdasági szolgáltatás 

Egészségügyi, szociális ellátás 
M ezőgazdaság, vadgazdálkodás.' 

erdőgazdálkodás, halászat. 
Szálláshely-szolgáltatás. vendéglátás_ 

Egyéb közösségi, személyi szolgáltatás 

Villamosenegia-. gáz-, gőz-, vízellátás 

Pénzügyi tevékenység 

Bányászat

Q  Dél-Dunántúl 
Nyugat-Dunántul 

M  Kozep-Dunantu

0,00 5,00 10.00 15.00 20.00 25.00 30.00 35.00

Forrás: KSH T-STAR adatok alapján saját s/erkes/tcs.

A lakosság képzettségi szintje

A humán tőke kulestényc/.ő a gazdasági növekedés előmozdítása és az egyén gazda
sági eredményeinek javítása szempontjából, és egyre több jelzés utal arra, hogy más, 
nem gazdasági természetű területre is hatással van, többek között a/ egészségre és a 
társadalmi beilleszkedésre (Oktatási körkép... 2005).

A lakosság képzettségi szintje az elmúlt évtizedben fokozatosan növekedett, de te
rületileg jelentős különbségek tapasztalhatók, amelyek a térség demográfiai és gazdasá
gi struktúrájával vannak összefüggésben. A kevésbé fejlett, főleg a dél-dunántúli me
zőgazdasági területeken élők képzettségi szintje összességében alacsonyabb, mint a 
Nyugat- és Köz.ép-Dunánlúlon élőké. Ez a foglalkoztatottsági viszonyok alakulásával, 
a munkerőpiaci szektorok szerkezetével, valamint a társadalmi struktúrával magyaráz
ható (3. ábra).
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3. (ihrer. A lakosság iskolai végzettségének alakulása (2005)

100%  

80% j -  

60% f -  

40%

20% H  

0%

9,30 IM S  íöso i ' l i ' í  íoor S  10.M' W s 8 71

Ü5 8.48 7.29

Zala megye Komárom Vas megye Fejér Veszprém Győr ’ Tolna Baranya Somogy 
Esztergom megye megye Moson- megye megye megye

m egye □  eg y e te m , főiskola oklevéllÍPgron
□  középiskola érettségivel
□  középiskola, érettségi nélkül, szakmai oklevéllel
□  általános iskola
□  1-7. osztály
□  az ált. isk. első évfolyamát sem végezte el

Forrás: 2001. évi népszámlálási adatok alapján saját szerkesztés.

A megyei adatok szerint Somogy megye egyértelműen lemarad a képzettségi szint 
tekintetében a többi megyétől. Itt ugyanis a legmagasabb az általános iskolai (vagy az 
alatti) végzettségűek aránya, s a legalacsonyabb az érettségivel és diplomával rendelke
zőké. Ez azért probléma, mert a települések versenyképességének növekedését, a fog
lalkoztatottsági helyzet javulását és a munkahelyteremtő beruházások megtelepedését 
alapvetően a képzettségi viszonyok határozzák meg. Győr-Moson-Sopron megye kép
zettségi szintje a legmagasabb; ez a felsőfokú végzettségűek és az érettségizettek magas 
arányában mutatkozik meg. Magyarázatként szolgálhat a magasan kvalifikáltak térség
be áramlása, a helyi oktatási infrastrukturális háttér (főiskola és egyetem megalakulá
sa). valamint a munkaerőpiacnak a szakképzettebb munkaerő iránti igénye is.

A népesség civil aktivitása

A lokális közösségeket, azok regionális sajátosságait a legszemléletesebben a civil 
szférával, illetve azok szervezeteivel lehet jellemezni, hiszen azok nemcsak a lakosság 
anyagi helyzetét, hanem kulturális értékeit, tradícióit, egyben az összetartozást is kife
jezik (Redmitzer-Smahó 2005). A rendszerváltozást követően hazánkban rohamos tem
póban indult meg a civil szektor kiépülése. Százával alakultak az egyesületek, alapítvá
nyok. több tízezer önkéntes kezdte meg társadalomépítő munkáját (Ocskay 2007). A 
rendszerváltozás idején a szervezetek száma megkétszereződött, majd a következő két 
évben ismét a duplájára emelkedett. így 1992-ben már több mint harmincezer társadal
mi önszerveződést tartottak nyilván (Nórái 2000). Ez annak is köszönhető, hogy a civil 
szféra csak egy-két éves késéssel követte a gazdasági társaságok alakulását, és fejlődé
sének egyik feltétele a gazdaság bizonyos fokú megerősödése volt. mivel a civil tevé
kenység nagymértékben épít az önkéntes munkára (Civil szervezetek és az. EU csatlako
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zás 2000). A szektor dinamikus terjedése következtében a nonprofit szervezetek száma 
mára elérte a félszázezret.

A nonprofit szervezetek területi eloszlását vizsgálva kiderül: az elmúlt évtizedben e 
szervezetek sűrűségét tekintve kiegyenlítődés történt az országban, ugyanis a szektor 
fővárosi és nagyvárosi térnyerése után a kilencvenes évek középén a közép- és kisvá
rosok is bekapcsolódtak a civil kezdeményezések folyamataiba. Az évtized végére a 
községekben, a kisebb településeken is látványosabbá váll a civil szerveződések alaku
lása (Rechnitzer-Smahó 2005). Ennek eredményeképpen a 2000-es évek elejére mar
káns területi különbségek csak Budapest és a balaton menti megyék, illetve a vidék 
között regisztrálhatók, de fontos kihangsúlyozni, hogy a szervezetek eloszlása nem 
követi az ország gazdasági térszerkezetét (Osváth 2005). Nyugat-Magyarországon pél
dául nem a legfejlettebb megyékben találjuk a legtöbb szervezetet, hanem a Balatoni 
üdülőkörzet területét érintő térségekben. A terület „kis fővárosként" viselkedik, amely 
a tónak mint „második otthonnak", vagyis a pihenőhelynek a felértékelődéséből követ
kezik. A nagyszámú, döntően a fővárosból és a nagyvárosokból érkező üdülőtulajdo
nos magával hozza lokális aktivitását, így ér el kiugró értéket a civil szervezetek száma 
(Rechnitzer-Smahó 2005). többek között a sportegyesületeké. Az ezer lakosra jutó szer
vezetek száma tekintetében a legalacsonyabb értékkel az ország egyik legfejlettebb 
megyéje. Fejér áll (3,9), míg a legnagyobb arány Veszprém. Zala (6,2-6.2) és Somogy 
megyékben (6,1) regisztrálható (KSH Nonprofit szervezetek Magyarországon 2004).

Összegzés

A statisztikai eredmények egyértelműen rávilágítanak arra. hogy a Dunántúl társa
dalmi helyzete mozaikos. A demográfiai helyzet összességében romlott, ezzel együtt 
hasonló trendek jelennek meg. mint az országban és egész Európában. Kisebb területi 
egységeket vizsgálva megállapítható, hogy a társadalmi struktúra alapvetően a térségek 
gazdasági helyzetétől, fejlettségétől függ. Ennek következtében a Dunántúl különböző 
térségei közötti gazdasági egyenlőtlenségek társadalmi egyenlőtlenségekben is meg
nyilvánulnak, amelyek nemcsak regionális, hanem megyei és leginkább kistérségi szin
teken érzékelhetők. A rendszerváltozás nyomán, a magyarországi egyenlőtlenségi vi
szonyok növekedésével differenciálódás indult meg a társadalmi folyamatok tekinteté
ben. A fejlett nyugat- és közép-dunántúli térségek elsősorban versenyképességük fenn
tartására törekszenek. Ezzel szemben egyes dunántúli kistérségekben (kiváltképpen a 
Dunántúl déli részén) a hátrányos helyzet halmozódódásával kell számolni, továbbá 
olyan súlyos demográfiai és szociális problémákkal (pl. kedvezőtlen elérhetőség, ala
csony képzettségi és jövedelmi szint) kell megküzdeni a jövőben, amelyek a társadalom 
egy részének további leszakadását okozhatják. E kérdések megoldását kell a terület- és 
társadalomfejlesztési politikák alapvető feladatává tenni.
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Molnár Balázs

A Közép-Dunántúli Régió 
településhálózatának jellemzői

A településállomány változásai és a térszerkezet

Közép-Dunántúl településállománya nem alkot egységes regionális településhálóza
tot, mivel a települések kapcsolatai, hatásai, vonzáskörzetei túllépik a mesterségesen 
kialakított téregység határait. Ugyanakkor alapvető meghatározója a térszerkezetnek, 
amely a tervezési-statisztikai régió területén elhelyezkedő településállomány fejlődésé
nek, változásainak hatására jött létre, a kedvező természetföldrajzi adottságok, a törté
neti folyamatok és a társadalmi-gazdasági fejlődés lassan változó kereteként.

A 1 I 237 km:-nyi területű Közép-Dunántúli Régiónak az ország térszerkezetében 
betöltött helye és szerepe kedvező. A közép-európai térség új fejlődési zónáit, innová
ciós erőcentrumait felfűző tengelyek metszéspontjában helyezkedik el. és ezeken ke
resztül összeköttetésben áll Európa magtérségeivel. (Az említett tengelyek: a dél-bajor 
innovációs térséghez csatlakozó Bécs-Pozsony-Győr-Budapest fejlődési tengely, vala
mint a mediterrán sunhelt-övezethc/ kapcsolódó Vclencc-Trieszt-Ljubljana tengely a 
Kijev-Tries/l folyosón keresztül.) A közvetítői szerepeket és kapcsolatokat erősíti, hogy 
három Helsinki-folyosó is érinti a térséget (IV.. V.. VII.). Mindezek révén az európai 
fejlődési trendek közvetlenül és erőteljesen alakítják a Közép-Dunántúl fejlődését. A 
közeli Győr és tágabb térségének fejlődési dinamikája is jelentős vonzerőt jeleni a régió 
északnyugati, nyugati zónáira. Az interregionális kapcsolatok erősítésének és a határok 
átjárhatóságának növelése tekintetében ráadásul jelentős kezdeményezések formálód
nak.

A térszerkezet változását és a települések formálódását meghatározó folyamatok 
alapvetően lassan változnak, ezért a Közép-Dunántúl településállománya, illetve tele
püléshálózata csak lassan reagál az. átalakulásokra. Egyértelmű azonban, hogy a rend
szerváltozással járó társadalmi-gazdasági átalakulások az elmúlt évek alatt már jelentős 
hatást gyakoroltak -  a térszerkezet mellett -  a térség településeire is. Az 1980-as évek 
végén, az 1990-es évek elején az eleve különböző helyzetben lévő települések a válto
zásokra eltérően reagállak, és különböző a települési átalakulások módja és mértéke is. 
A településállomány átrendeződése tehát folyamatos, jelen pillanatban is csak annak 
tendenciái, irányai határozhatók meg.

Közép-Dunántúl tclepülésállománya történeti távlatban igen sokoldalúan, gyorsan 
és látványosan fejlődött a régió hosszabb távon kedvező adottságai miatt. (Ezek közül 
néhány: a török pusztítás nagyrészt elkerülte a térségei, természeti erőforrásokban és 
ásványkincsekben igen gazdag, területén eltérő kuItúrtájak találkoznak, továbbá kitűnő 
az elérhetősége.) E kedvező településfejlődési hatások miatt a régió legtöbb települése, 
illetve egykor volt és jelenlegi városa, jelentős hagyományokkal rendelkezik (/. ábra).
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1. á b ra : Közép-Dunántúl városai 2007 végén és várossá válásuk időpontja

A régió városai, elhelyezkedésük alapján, több urbanizációs tengelyre fűzhetők fel, 
amelyek erős kapcsolatokat biztosítanak az országos térszerkezeti vonalakhoz. A régió 
mindhárom megyéjében két-kél országos urbanizációs főtengely húzódik keresztül:

S  Duna-vonal: (Budapest)-Érd-Százhalombatta-Ercsi-Adony-Dunaújváros-(Baja);
V (Budapest)-Martonvásár-Gárdony-Székesfehérvár, amely két irányba halad to 

vább:
1. a Balaton déli partján Polgárdi-Enying-(Siófok) irányába, illetve
2. Várpalotán át Veszprém megyében folytatódik.
Ezekhez Fejér megyében M ór. Bicske és Sárbogárd irányába csatlakoznak 

altengelyek. míg Komárom-Esztergom megyében két. egymásra merőleges urbanizá
ciós tengelyt találunk:

■V a Duna menti urbanizálódó térség: Esztergom-Dorog-Nyergesií jfalu-Komárom- 
Ács;

V a Tata-Tatabánya-Oroszlány tengely.
Veszprém megye városai is két városvonalat alkotnak:
V Várpalola-Veszprém-Herend-Ajka- Devecscr irányába, illetve

Forrás: saját szerkesztés.
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V Várpalota-Berhida-Balatonfűzfo-Balatonalmádi-Balatonfüred-Badaesonytomaj- 
Tapolca irányába.

A városokkal ellentétben, a régió településeinek száma csak kisebb mértékben vál
tozott az utóbbi évtizedekben, mivel jelentősebb számú fogyásuk és növekedésük nagy
jából kiegyenlítette egymást. A rendszerváltozás óla fogyást okoztak a más régióba 
történő átcsatolások, amelyek meglehetősen egyedi jelenségét alkotják a magyar köz
igazgatás-történet 1990 utáni időszakának. (Az itteni 12 „átigazolási" eset mellett mind
össze két másik település váltott megyét az országban). Ugyanakkor folyamatos telepü- 
lésszám-növekcdést okoznak e régióban is az új településsé való szerveződések: 1990 
óta 18 ilyen esel történt. E változások következtében 2007 végén a régió településeinek 
száma 401. közülük 37 rendelkezik városi jogokkal. 1990-ben a három megye akkori 
23 városa és 398 községe az ország településállományának 14,1. városállományának 
13.9%-át adta; az elmúlt több mint 15 év alatt bekövetkező változások hatására ugyan
ezek az arányok 2007 végén már csak 12.8 és 12,4% körül alakulnak. Ez jelzi, hogy 
országosan, illetve más régiókban az új községgé alakulások és a várossá nyilvánítások 
némileg meghaladják a közép-dunántúli léptéket.

A régió 1989 előtti városai adják a középfokú -  emellett a négy megyei jogú város 
a részben felsőfokú -  ellátás valódi központjait. E városok Székesfehérvár, Dunaújvá
ros (Fejér megye). Veszprém, Ajka. Balatonfüred. Pápa. Tapolca, Várpalota (Veszp
rém megye), valamint Tatabánya. Esztergom. Komárom, Oroszlány, Tata (Komárom- 
Esztergom megye). 1984-ben Mór. Dorog. Sümeg és Zirc. majd 1986-ban Bicske, 
Sárbogárd és Kisbér szerepet kapott a városkörnyéki közigazgatás területi rendszeré
ben. Utóbbiak zömében hagyományos körzeti kispiaei. kisipari szolgáltató, helyi me
zőgazdasági termékeket feldolgozó kisvárosi központok, szerepköreik ugyanakkor gyen
gébbek: a középfokú ellátási intézmények, a fizikai és humán infrastruktúra, a fejlett 
szolgáltatások, a városkép és más területeken ma is hiányosságok jellemzik őket. Ki
épülésük azonban erőteljes lendületet kapott az utóbbi években.

Településhálózat és településszerkezet

2007 végén a Közép-Dunántúli Régió településeinek átlagos népességszáma 2763 
fő volt: 4142 Komárom-Eszlergom megyében, 3966 Fejér megyében és mindössze 
1682 Veszprém megyében. Ezen belül a régió községeinek átlagos lakosságszáma 1241 
löt lett ki (Fejér: 2000. Komárom-Esztergom: 1757 és Veszprém: 715). míg a városo
ké 18 194-el (Fejér: 19 694. Komárom-Esztergom: 19 881 és Veszprém: 15 704). Az 
első mulató regionális értéke valamivel alulmúlja az országos települési átlagot (3204 
fő), míg a községi és a vidéki városi értékek valamivel meghaladják azt (országosan 
1 160 fő. illetve 17590 fő). Az adatok egyértelműen jelzik egyrészt a régió településhá
lózatán belül a kisebb települések elterjedését (pontosabban Veszprém megye területére 
való koncentrálódásukat), másrészt a közép- és népesebb kisvárosok -  főként Fejér és 
Komárom-Esztergom megyei -  túlsúlyát a városhálózaton belül (/. táblázat).
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1. táblázat: A Közép-Dunántúli Régió településhálózatának főbb jellemzői 
2006. január 1-én

V á r o s o k  
s z á m a  (db)

K ö z s é g e k  
szám a (db)

1(K) kn f - rc  jutó 
te le p ü lé s e k  

s z á m a  (db)

V áro s i  

n é p e ss é g  
a ránya  (A )

E g y  v á ro s ra  
j u t ó  m e g y e i  

t e r ü l e t  ( k n f )

Egy városra 
jutó megyei 

népesség (fő

T e l e p ü l é s e k /  V á ro s o k  
K ö z s é g e k  á t la g o s  

n é p e s s é g s z á m a  (fő)

F e jé r m e g y e 12 9 6 2 . 5 5 5 . 2 3 6 3 3 5 6 9 4 3 9 6 6 / 1 9 6 9 4 / 2 0 0 1

K-E. m e g y e 1 0 6 6 3 . 4 6 3 . 2 2 2 7 3 1 4 7 8 4 1 4 2 / 1 9 8 8 1 / 1 7 5 7

V e s z p r é m

m e g y e 1 4 2 0 3 4 . 7 6 0 . 3 3 2 1 2 6 0 7 2 1 6 8 2 / 1  5  7 0 4 / 7 1 5

Közép-

D u n á n t ú l 3 6 3 6 5 3 . 6 5 9 . 1 3 0 9 3 0 7 8 1 2 7 6 3 / 1 8  1 9 3 / 1 2 4 1

M a g y a r o r s z á j 2 8 9 1 8 5 6 3 . 4 6 6 . 9 3 2 2 3 4 8 6 7

( 1 7 5

3 2 0 4 / 2 3  4 0 7  

9 0  B p .  n é l k . ) / l  I 6 (

Forrás: KSH

2. táblázat: A Közép-Dunántúli Régió településeinek nagyságrendi tagozódása 
2006. január 1-én

Települések 
szánta (db)

Települések száma a népességnagyság szerint településcsoportok (fő) alapján (db

-499
5(1(1-999 1(100-1999 2000-4999 5000-9999 10000-4 9 9 9‘50000-9999* 1 0 0 0 0 0 -

Fejér megye 108
66

17 34 39 7 3 i 1

Komárom- 
Esztergom megye

76
55

16 22 22 5 5 i -

Veszprém megye 217
999

56 36 15 5 5 i —

Közép-Dunántúl 401
1 1 10

89 92 76 17 13 3 1

Magyarország 3145
1 1 027

690 644 503 138 122 12 9

Forrás: KSH

Közép-Dunántúl egy-egy városára 1 1.1 község jutott 2006-ban (országosan 10.9). 
továbbá 100 km2 területére 3.6 település (országosan 3.4). Ezek az értékek jelzik, hogy 
a település- és várossűrűség kissé meghaladja az országos átlagot. Hasonló adatokat 
tükröznek az egy városra jutó megyei, illetve regionális területadatok és népcsségszá- 
mok is. Előbbiek jelzik például, hogy Fejér megyében a megye kiterjedéséhez képest 
viszonylag alaesony a városok száma, míg Komárom-Esztergom megyében ez fordítva 
igaz. A városhálózat kisebb egyenlőtlenségeit mutatja továbbá, hogy egy-egy városra a 
Közép-Dunántúlon 31 ezer fős regionális népesség jut (országosan 35 ezer fő), amely 
megyei szinten 26 és 36 ezer megyei lakos között változik (/. táblázat). Mindezek az 
adatok azonban nagyobbrészt és jótékonyan elfedik a régió településszerkezetében és 
népességeloszlásában meghúzódó jelentős területi különbségeket, illetve a települések 
egyenlőtlen területi eloszlásából következő társadalmi-gazdasági sajátosságokat, ame
lyek a régiót alkotó megyék között, de azokon belül is számottevőek.

A települések társadalmi-gazdasági helyzetét, fejlettségét a lakosságszám jelentősen 
befolyásolja, mivel hatással van a demográfiai folyamatokra, az életkörülményekre,
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valamint az intézményi és infrastrukturális ellátottságra; mindez a lakosság és a magán- 
gazdaság döntéseit, illetve közvetetten -  a gazdaságosságon és hatékonyságon keresztül 
-  a közösségi szolgáltatásokat és döntéseket is nagymértékben alakítja. A régióban 
nagyjából a községek felét lakják 1000 főnél kevesebben, ugyanakkor Veszprém me
gyében ugyanez az arány már az 500 főnél kisebb falvakra vonatkozik, de itt a 200 
főnél kisebb törpefalvak aránya is eléri a 159f-ot. (Közgazdasági számítások szerint 
ugyanakkor bizonyos közösségi szolgáltatások 2000 fős népességszám felett működtet
hetők igazán rentábilisan.) A 2. táblázat adatai tovább részletezik a településszerkezeti 
egyenlőtlenségeket a régió településeinek nagyságrendi tagozódása vonatkozásában (2. 
táblázat).

A régió 500 Ionéi alacsonyabb népességszámű falvainak a 909í-a található Veszp
rém megyében, míg az 500-999 lakosúak 639í-a. Ezzel szemben az 1000-1999 fős 
falvak 379í-a. valamint a 2000-4999 lakosúak több mint fele (5190 Fejér megyében 
van. az utóbbiak további 309f-a pedig Komárom-Esztergom megyében található (2. 
táblázat). A településföldrajz népességnagyság szerinti településkategóriái közül a ré
gió népességének legnagyobb része, valamivel több mint fele 2000-4999 fős nagyfal
vakban (18.790. 50000-99999 fős nagy közép- (16.390. illetve 10000-24 999 fős 
közép- és kisvárosokban él ( I5.29Í). Az 5000-9999 fős kisvárosokban, illetve óriásfal
vakban ( 119í). továbbá a kisfal vakban (12.690 egyaránt valamivel többen laknak összes
ségében. mint az egyetlen nagyvárosban, Székesfehérváron (9,190- Ugyanakkor a te
lepülések legtöbbjét -  a régió településeinek 499í-át (ez az arány a Dél-Dunántúlon 
csaknem 7490 -  reprezentáló 500-999 fős apró- és 499 főnél kisebb törpcfalvakban 
élnek arányaiban a legkevesebben (5.7 és 2.990. A települések nagyságrendi, illetve az 
abból következő településföldrajzi kategóriáinak jellemzése nagyban hozzájárul a régió 
valós társadalmi-gazdasági struktúráinak felméréséhez.

Székesfehérvár, a maga mintegy 100 ezer lakosával, a régió lakosságának 9'4-át 
tömöríti, amely jóval elmarad minden más hazai régió központi városának népesség
koncentráló erejétől. Gazdasági potenciálja, növekedési kilátásai, külföldi tőke- és mun- 
kacrővonzása, vállalkozói innovációs képessége, gazdasági tevékenységekhez köthető 
szolgáltatásai, logisztikai funkciói és termelői-szolgáltatói integrációi terén azonban 
kiemelkedő, több vonatkozásban is európai jelentőségű a város kisugárzása.

Az egyenként 50 ezer lakost meghaladó további három megyei jogú középváros -  
amelyből keltő megyeszékhely -  a régió lakosságának mintegy 1/6-át tömöríti, és ezzel 
jelentős ellensúlyát képezik Székesfehérvár népességi, ugyanakkor gazdasági koncent
rációjának is. Számos kiegészítő regionális funkcióval járulnak hozzá ugyanakkor a 
területi munka-, feladat- és hatalommegosztáshoz. Tatabánya. Dunaújváros és Veszp
rém gazdasági bázisa is stabil, egészséges szerkezetű: olyan jelentős nemzetközi együtt
működések eredményeként megvalósuló beruházásokon, fejlesztéseken nyugszanak, 
amelyek megalapozták e városok és térségeik, valamint az ott élők hosszabb távon is 
kedvező jövőbeni kilátásait. Mindez jól kiépült infrastruktúrával, képzett munkaerőbá
zissal. magas városi jövedelmekkel, széles területi együttműködési és ellátási funkciók
kal párosul.

A 10 és 50 ezer fő közé eső lakosságszámú városokban (szám szerint 13) él a régió 
népességének legnagyobb hányada, csaknem egyharmada (31,59f). Ezek közül a 30 
ezer főt jelenleg még meghaladó. Ajka és Pápa funkcionálisan inkább fejlett kisváros
nak tekinthető (minisem középvárosnak, mely rang főként csak a népességszám alapján
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illeti meg őket), mivel középfokú szerepeik több területen fejletlenek vagy hiányosak 
(pl. bizonyos gazdasági szolgáltatások, egészségügyi ellátási elemek, oktatási-képzési 
formák, speciális kereskedelmi funkciók), de területi és munkaerővonzó képességük is 
korlátozott. Helyi infrastrukturális rendszereik széles körben kiépültek, intézményhá
lózataik és szolgáltatásaik kapacitása, színvonala fejlett, valamint jelentős — sokszor 
kiemelkedő külföldi -  beruházásokkal bírnak, amelyek térségeik jól. de legtöbbször ezt 
megelőzően át is képzett munkaerejét alkalmazzák.

A régió 5 és 10 ezer fő közötti népességszámú 17 települése közül -  amelyek a 
regionális népesség kilencedét adják -  négy még nem volt városi jogállású 2006-ban, 
hanem óriásfalu a településföldrajzi nevezéktan értelmében (Ács. Tát, Csákvár, 
Pusztaszabolcs). Várossá válásuk -  a mai várossá nyilvánítási tapasztalatok figyelembe 
vétele mellett -  már önmagában a népességszámuk alapján is megelőlegezhető, de ki
sebbjelentőségű térségi funkcióik és néhány környező falura kiterjedő ellátási, kispiac 
körzeti, vonzási szerepeik is alátámasztják ezt (Ács 2007. július elsejétől városi rangú). 
E településkategória az infrastrukturális és egyéb ellátási hiányosságok mellett is ren
delkezik olyan adottságokkal, lehetőségekkel, amelyekkel képes bekapcsolódni a hazai 
és nemzetközi munkamegosztási, együttműködési és fejlesztési lehetőségekbe.

A régió lakosságának csaknem egyötöde ( 18.79Í) olyan -  két- és ötezer fő közötti 
népességszámú -  nagyfalvakban él (pontosabban c kategória 76 tagjából 70 a nagyfalu 
és hat a törpeváros), ahol a különböző infrastrukturális és intézményi hálózati elemek 
rendszerszerűen épülnek fel és üzemelnek. A különböző köz- és magánszolgáltatások 
kiépülése és fejlődése folyamatos, színvonaluk azonban erősen függ a központi forrá
soktól; a helyi gazdasági tevékenységek serkentése, a külső erőforrások mozgósítása 
pedig a települési-térségi adottságok, lehetőségek kedvező hasznosításán múlik elsősor
ban.

A régió egy- és kétezer fő közötti lakosságszámú kisfalvai (92) a népesség nyolca
dának adnak otthont. E falvakban az infrastruktúra fejletlen, de az alapvető egészség- 
ügyi. oktatási és egyéb közszolgáltatási feladatok nagyrészt megoldottak, ugyanakkor 
erőteljesen fennáll a párhuzamos népesség-, funkció-, szolgáltatás- és intézmény vesztés 
veszélye. A fokozott központi költségvetési függőség zömükben nem teszi lehetővé a 
többletfeladatok és -funkciók ellátását; a lakóhelyként való vonzás és az életminőség 
fenntartása, javítása a legfontosabb feladat. Az elhelyezkedésből (közlekedési fővona
lak. városok közelsége), a speciális helyzetből származó előnyök megragadása (pl. je
lentősebb idegenforgalmi attrakció, hasznosítható objektum, egyedi adottság), illetve a 
helyi erőforrások mozgósítása (pl. a mezőgazdaság eredményességének javítása, ki
emelkedő természeti erőforrás hasznosítása) jelentheti a kitörési lehetőséget, ellenkező 
esetben érdemi fejlődésre nem lehet számítani.

Az 1000 főnél alacsonyabb népcsségszámú apró- és törpefalvakban -  amelyek fő
ként Veszprém megyében koncentrálódnak területileg -  a települési szolgáltatások kö
zül leginkább a kereskedelem az. amely valamilyen jellegű és szintű szolgáltatási egy
séggel képviselteti magát (vegyesbolt, italbolt). E településkategória -  amely a régió 
lakosságának 8,69f-át adja -  infrastruktúrája a rendszerváltás óta sokat javult (a tele
fon, a gáz bevezetése), de csatorna-, út-, járda- és felszíni vízelvezető hálózataik hiá
nyosak, elavultak. Az általános iskolák alsó tagozatai is már csak kevés helyen működ
nek. a tömegközlekedéssel való elérhetőségük gyenge, orvosi ellátásuk -  és egyre több 
szolgáltatásuk; pl. a postajárat -  többnyire körzetesített. Nagyobb hányaduk népesség
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száma folyamatosan csökken, társadalma öregszik, kisebb részük -  főként a roma né
pesség térnyerése miatt - fiatalodó korszerkezetű. A szűk rétegű aktív korúak képzett
ségi. foglalkoztatottsági, mobilitási és alkalmazkodási szintje alacsony; a lakosság zöme 
nem rendelkezik rendszeres munkajövedelemmel, hanem nyugdíjból, szociális segély
ből és más társadalmi juttatásból él.

A városok eloszlásában hasonló sűrűsödések nem mutathatók ki. mint a kistelepülé
sek esetében. Eloszlásuk viszonylag egyenletes a régió területén, és a várossűrűség is 
csak kis mértékben tér cl felfelé az országos szinttől. Ebből az is következik, hogy a 
Közép-Dunántúlion alacsonyabb a városodottság. és a városlakók aránya (59.1 r/< ) is 
elmarad -  2007-ben mintegy 8 százalékponttal -  a 679í-os országos értéktől. A régió 
megyéi városlakó-arányának szélső értékei közti különbség is éppen 8 százalékpontnyi: 
Fejér megyében a lakosság 55.2(3 -a. Komárom-Esztcrgom megyében 63.29í-a. míg 
Veszprém megyében 60,29f-a él városokban. Kistérségi szinten természetszerűleg en
nél is nagyobbak a különbségek: 8()'/r és ()'/ között van a városi népesség aránya. A 
legurbanizáltabb körzetek azok. amelyek cgy-egy nagyobb város köré szerveződnek -  
így a székesfehérvári (809í). a tatabányai (807i). a veszprémi (789í) és a dunaújvárosi 
(69Vf) - . vagy egy kisebb város köré kisebb területtel és kevesebb településsel, ahol 
alacsonyabb számú vidéki népesség él (esztergomi-nyergesujfalui -  76r/<. oroszlányi -  
72(3 és várpalotai kistérség -  72(3). A legkevésbé urbanizáll városkörzetek -  az uhui 
kistérségen túl. ahol egyelőre nincs városi jogállású központ -  az adonyi (16(3), a 
bicskei (30(3). a dorogi és az enyingi kistérség (31(3).

Településhierarchia

A Közép-Dunántúli Régió településeinek egymáshoz viszonyított relatív helyzetét, 
a településszerkezetben betöltött pozícióját, a településrendszer hierarchikus felépülé
sét alapvetően a települések központosultsága határozza meg. Ezt több tényező befo
lyásolja; hozzájárul például a gazdaságirányításban betöltött, illetve a térségi szerep
kör. a lakosságszám. az igazgatási rang. az ellátási funkciók és azok színvonala, stb. A 
településhierarchiában elfoglalt helyet legtöbbször a központi (alap-, közép- és felsőfo
kú) funkciók leltározásának, számbavételének módszerével állapítják meg. A települé
sek viszonyrendszerét alapvetően befolyásolja a centrum-periféria kettősség is. Ugyan
akkor a központi és a központi szerepekkel nem rendelkező települések csoportjai to
vábbi részekre is bonthatók a funkciók mennyiségétől, sokféleségétől, vagy éppen egye
diségétől függően.

A településhierarchia központi funkciókat ellátó centrumai jogállásuk, népesség- és 
vállalkozáskoncentráló, valamint gazdaság- és térszervező erejük révén képesek térségi 
irányító szerepköröket kialakítani vonzáskörzetükben. Ok egyben a területi közigazga
tási rendszer kiemelt elemei is. a decentralizációs folyamatok lehetséges nyertesei. Hely
zetüket nehezíti azonban a sokoldalú Budapcst-vidék és az egyre kisebb térségi szinte
ken is élesedő fejlettségbeli differenciálódás, melyek által a területi egyenlőtlenségek 
csökkentésének és a térségi társadalmi kohézió erősítésének felelősségét is magukon 
viselik.

Az ország szőlőfürtszerűen felépülő telcpüléshicrarchiájának kiemelt pontjain, csú
csain a központi települések különböző típusai állnak; a rendszer tetején a főváros fog
lal helyet, majd az öl regionális központ következik, amely szint azonban hiányzik a
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Közép-Dunántúlon. Az országos rangsor következő lépcsőfokán álló települések he
lyezkednek el régiónk -  mint vizsgálati területegység -  településhierarchiája élén. A 
felső- vagy részleges felsőfokú funkciókkal rendelkező négy megyeközpont és megyei 
jogú város egyfajta hálózatot alkot. Vonzásterületük -  funkciótól függően és országos 
léptékben -  lehet nagytérségi vagy régiós kiterjedésű, lehet több, illetve egy, vagy 
nagyjából egy megyére kiterjedő.

Közülük kiemelkedik (régióközponti deklarációjával, népesség- és munkaerő-kon- 
centráló erejével, valamint vezető gazdaságszervező és logisztikai funkciói révén) Szé
kesfehérvár, az ország kilencedik legnagyobb városa, amely felsőfokú ellátási, ugyan
akkor csak részleges regionális központ. Veszprém, Tatabánya és Dunaújváros részle
ges felsőfokú ellátási centrumok; regionális társközponti szerepeik részben kibővítik, 
részben kiegészítik Székesfehérvár gyengébb, vagy hiányos regionális funkcióit.

Egy másik csoportosítás szerint Székesfehérvár és Veszprém is hiányos szerepkörű, 
míg Tatabánya részleges megyeszékhelynek tekinthető, főként Budapest és Győr kö
zelsége miatt -  e két utóbbi város kiemelt nagytérségi funkciója és elszívó ereje követ
keztében. E megközelítésben -  fekvése, településhálózati szerepe alapján -  csak Duna
újváros és Esztergom számít erős középvárosnak a régióban, részben megyei szintű 
feladatokat is ellátva, míg Pápa és Tata, funkcióik súlya, illetve tradícióik alapján, 
részleges középvárosi központ (ugyanakkor nincsenek hiányos középfokú központok; 
Beluszky et al. 2002).

A Közép-Dunántúli Régióban a térségi központok alapvetően biztosítják, ugyanak
kor csak nagyon változó mértékben képesek megoldani a lakosság és a vállalkozások 
középfokú ellátását. Sokszor a tradicionális, vagy az 1950-es évek erőltetett iparosítá
sának kis- és középvárosai is csak hiányos vagy részleges középfokú ellátási nyújtanak, 
nem beszélve a jóval később, vagy napjainkban várossá nyilvánított települések sokkal 
kisebb választékú, olykor egyoldalú szolgáltatásairól, térségi szerepeiről. A középfokú 
ellátás viszonylag széles palettáját nyújtja Mór Fejér megyében. Tata. Komárom és 
Oroszlány Komárom-Esztergom megyében, valamint Pápa, Ajka. Tapolca, Balatonfü- 
red és Várpalota Veszprém megyében. Hozzájuk képest is hiányosak Bicske, Ercsi és 
Sárbogárd kisvárosi funkciói Fejér megyében, továbbá a Dorog és Kisbér, valamint a 
Zirc és Balatonalmádi nyújtotta lehetőségek a másik két megyében. Enying. Gárdony. 
Polgárdi, Nyergesújfalu és Sümeg részleges középfokú funkciókat betöltő, városias 
jellegű települések, míg a többi új törpeváros ellátási körzete gyengén kitapintható 
vagy speciális jellegű (idegenforgalmi, jelentősebb ipari vagy kistérségi szervezőköz
pont. illetve fővárosi agglomerációs lakóhely).

A régió falusi települései között is találhatóak olyan kisközpontok, amelyek a teljes 
alapfokú ellátást nemcsak a saját, hanem a környező falvak lakossága számára is bizto
sítani tudják; körzetesített feladatellátási helyként, kispiaci körzetként, sok esetben di
namikus szuburbán lakóhelyként, idegenforgalmi vagy kistérségi szolgáltató alközpont
ként. Ilyenek szinte a régió minden kistérségében találhatóak (számuk mintegy 35-40). 
s egy részük várossá történő előrelépése is indokolt lenne. Méreteikhez képest műszaki 
infrastruktúrájuk szintje alacsony, egy részükben a keresők zöme ma is agrárfoglalko
zású. de a régió számos ipari zónájának, illetve Budapest és a régió nagyobb városai 
környéke lakóövezeteinek jelentősebb települései is ide tartoznak, akárcsak egyes spe
ciális szerepkörű községek (3. táblázat).



Molnár Balázs 9 1 Helyzetképek

láb láza t: A Közép-Dunántúl Régió kisközpontjai

Kistérség Kisközpont
Fejér megye
abai Aha. Sárosd, Seregélyes
adonyi Perkáta, Pusztaszaholcs
bicskei Csákvár. Etyek
dunaújvárosi Mezőfalva. Rácalmás
enyingi Lepsény
gárdonyi Kápolnásnyék
móri Bakonycsernye, Bodajk
sárbogárdi Ceee
székesfehérvári Szabadbattyán
Komárom-Fsztergom megye
dorogi Tokod
esztergomi-nyergesúj falui Tát
komáromi Almásfüzitő. Nagyigmánd
tatabányai Környe. Tarján
Veszprém megye
ajkai Noszlop
balatonalmádi Balatonkenese
balatonfüredi Csopak
pápai Csőt. Vaszar
sümegi Csabrendek
tapolcai Révfülöp. Nyirád
várpalotai Pétfürdő
veszprémi Hajmáskér. Nagyvázsony. Nemesvámos
zirci Bakonybél. Csetény

Forrás: saját szerkesztés.

A központi szerepkörökkel nem rendelkező falvak általában kisebb-nagyobb alapel
látási hiányosságokkal jellemezhetők (mintegy 140 település a régióban), vagy csak 
részlegesen (mintegy 120 település), illetve csekély mértékben töltenek be ilyen funk
ciókat (mintegy 60 település), esetleg csak lakóhelyként vehetők számba (külterületi 
lakott helyek különböző típusai). A kisebb falvak esetében is megmutatkozó további 
hierarchikus tagozódás egyik elemét, egyben a településközi munkamegosztást és együtt
működést jelzi. hogy 2006-ban Közép-Dunántúl 401 településéből mindössze 192 mű
ködtetett önálló polgármesteri hivatalt. Ugyanakkor 87 település látta el székhelyként 
összesen 206 település körjegyzőségi feladatait (Fejér megyében nyolc székhely-tele
pülés összesen tizenhat csatlakozott települését; Komárom Esztergom megyében ugyanez 
az arány 1 1-23. Veszprém megyében 68-167).

Település- és térségtípusok

A Közép-Dunántúli Régióban a települések és részben az általuk meghatározott 
térségek különböző típusai lényegében nem térnek el az ország más régióinak telepü
lés- és térségtípusaitól. Inkább csak elhelyezkedésükben és megjelenésükben mutatnak 
különbözőséget, tükröznek helyi jellegzetességeket. A tanyák és falvak esetében ilyen
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például a tanyák nagyban eltérő típusainak jelenléte és speciálisabb jelentősége az Al
földdel szemben. Az apró- és kisfalvak (Balatonf'elvidék. Bakonyalja), továbbá a kis- 
és közepes méretű, hagyományos falusi funkciójú agrárfalvak (Dél-Fejér megye, Mar- 
cal-medence. Kisbér környéke) és az agrár, illetve vegyes foglalkozású nagy- és óriás
falvak (Fejér megye középső része) szintén mérsékelt területi kiterjedésben vannak 
jelen az ország más térségeihez képest. A falutípusok közül egyedüliként az ipari-terci
er foglalkozású, városi funkciókkal is rendelkező községek nem jelennek meg a régió
ban (ezek csak a Duna-Tisza köze déli részén találhatók meg). Ezzel szemben az agglo
merációk. lakóövezetek falvai (Komárom-Esztergom megye középső és keleti része, 
Észak-Fejér megye), az ipari jellegű (Ajka körzete. Dunapart) és a speciális szerepkörű 
falvak (Balatonpart) elterjedése jelentősebb -ebből következően szerepeik és funkció
ik összetettebbek - . mint máshol.

A városok komplex típusai közül a valós regionális központ hiányát csak részben 
ellensúlyozza a három megyeközpont és a tradicionális középvárosi funkciójú települé
sek (Esztergom, Tata, Pápa) hálózata, amelyet az egykori szocialista (Dunaújváros, 
Oroszlány. Ajka, Várpalota) és a további iparvárosok (Mór, Dorog, Nyergesújfalu, 
Herend) széles köre egészít ki. Utóbbiak részben betöltik a mezőgazdasági múlttal ren
delkező középvárosok, az egykori kis mező- és speciális szerepkörű kisvárosok hiányá
ból fakadó központi funkciókat is. Ezeket a központi szerepkörű tradicionális kisváro
sok szűk (Sárbogárd. Komárom. Kisbér, Sümeg, Tapolca, Zirc), valamint az üdülési 
funkciójú (Gárdony. Velence, Balatonfüred, Balatonalmádi) és agglomerációs városok 
(Adony, Bicske, Ercsi, Martonvásár), illetve városiasodó települések tág köre egészíti 
ki (pl. Enying. Polgárdi, Bábolna, Lábatlan, Berhida, Balatonfűzfő. Devecser).

Térségtípusok vonatkozásában -  a településtípusok elterjedtségével szemben, illet
ve részben abból fakadóan -  a vidéki-városi körzetek viszonylag arányos regionális 
megjelenése jellemző. A tatabányai, az esztergomi és a várpalotai kistérség számít ki
mondottan városias körzetnek, ahol a központok magas népsűrűségűek, a kistérség la
kosságának nagy hányadát tömörítik, és viszonylag kisszámú, vagy összességében nem 
jelentős népességszámú háttér-települési állománnyal rendelkeznek. Veszprém. Orosz
lány és Székesfehérvár környezetének nagyobb településein, sokszor a kistérségek rit
kábban lakott más városaiban (pl. Herend. Polgárdi) már jelentősebb számú „vidéki" 
népesség él. ugyanakkor a központi városok népességkoncentráló ereje mégis kiemel
kedő, a városlakók térségi aránya magas, amely összességében erősen városias jellegű 
térséget, urbanizált lakossági életmódot jelez. Dunaújváros, Tata és Dorog térsége ese
tében is hasonló a helyzet, de központi városaik kevéssé koncentrálják a kistérségi 
lakosságot, sőt Dorog környezetében -  a kisvároséhoz mérten -  kimondottan magas a 
falusi népesség aránya (Tokod, Tokodaltáró, Csolnok. Sárisáp), amely egyenesen vidé
ki térséggé történő átminősítést is jelent.

A jelentős mértékben vidéki kistérségek egyik része esetében a központi középváro
sok mellett (Ajka. Pápa) számos kistelepülés összességében jelentős falusi népességet 
tömörít; másik részükben a központi kisvárosok sem tudják meghatározó módon kon
centrálni a térségi lakosságot (Komárom, Tapolca. Gárdony, Balatonfüred), amely ugyan 
már nagyobb lakosságszámú, de kiterjedtebb határuk miatt még mindig mérsékelt nép
sűrűségű falvakban él. Balatonalmádi, Ercsi és Mór esetében ráadásul az utóbbiak te
szik ki a kistérség lakosságának nagyobb részét, amely szintén vidéki térséggé történő 
átsorolást eredményez. A régió fennmaradó nyolc kistérsége (az abai. enyingi, sárbo
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gárdi. kisbéri, sümegi, adonyi, bicskei és zirci) egyértelműen vidéki kistérségnek szá
mít.

Vonzáskörzetek és település-együttesek

Székesfehérvár geometriai elhelyezkedése csaknem egybeesik a régió népességének 
területi súlypontjával, azonban elméleti gravitációs és valós vonzása nem fedi le a há
rom megye teljes területét. Megközelíthetőségi és részben ezzel összefüggő elvonzódá- 
si problémák miatt Komárom-Esztergom megye északi és Veszprém megye nyugati 
zónái viszonylag nagy területi kiterjedésben kiesnek a hatóköréből, viszont egyes so
mogyi és tolnai települések idevonzódása is megfigyelhető. Budapest erős területi kisu
gárzása miatt még Fejér megye északi térségei is megosztottak ebből a szempontból 
(Bicske és Ercsi kistérségei: Bicske környéke -  Budapest mellett - ugyanakkor Tatabá
nyához is „húz").

A másik két megyeszékhely vonzása -  a fentihez hasonló okokból -  szintén nem 
esik egybe megyéjük határaival. Komárom-Esztergom megye északnyugati zónája Győr, 
míg a 10-es üt menti északkeleti része Budapest vonzáskörébe esik. Budapest agglome
rációjának -  nem a hivatalos lehatárolás szerinti, hanem a valós térfolyamatoknak job
ban megfelelő -  kiterjedése az Esztergom—Bicske—Ercsi ívtől keletre-északkeletre eső 
települések esetében jól kitapintható, amit a keresztező három autópálya és több vasúti 
fővonal is támogat. Veszprém esetében területi vonzásnövekmény mutatható ki Siófok 
környékéről, de a megye északi és délnyugati sávja már inkább Győr-Moson-Sopron és 
Zala megye centrumtclepülésci hatókörébe esik. Dunaújváros megyei jogú város von
zása északi és nyugati irányban erősen korlátozott Budapest és Székesfehérvár közelsé
ge miatt, ugyanakkor dél felé kiterjed Tolna megye egyes településeire, illetve kelet 
felé. Bács-Kiskun megye néhány településére is. Utóbbi irány az új híd elkészültével 
várhatóan jelentősen kibővül, és még hangsúlyosabbá válik.

A régió térségközpontjainak viszonylag sűrű és egyenletes eloszlású hálózata ked
vező a háttértelepülések elérése és az ellátó szerepkörök szempontjából. Az egyes váro
sok eltérő ..átlagos vonzereje" és a különböző funkciók eltérően kiterjedő hatósugara 
azonban nem mindenhol és nem minden esetben egyeztethető össze a statisztikailag 
lehatárolt kistérségi területekkel. A funkcionális átfedések, a többirányú települési von
zódások és a nehezen elérhető települések továbbra is részei a rendszernek, annak elle
nére. hogy a KSH körzetrendszer felülvizsgálata során bekövetkező változások 2004- 
től -  elsősorban Fejér megyében -. illetve a települési régióváltások -  Veszprém me
gyében -  enyhítették a korábbi kistérségi ellátási, fejlesztési és feladatszervezési rend
szer egyenlőtlenségeit. Jellemzővé vált a városközi kapcsolatok egyre tudatosabb alakí
tása is: megfigyelhető egyfajta hálózati szerveződés, amelyen belül funkcionális hang
súlyeltolódások mennek végbe.

A régió falvainak vonzásviszony- és egymás közti kapcsolatrendszere jelentősen 
újrarendeződött a rendszerváltozás óla. Az előbbi vonatkozásában felértékelődtek a 
városokkal való együttműködések, utóbbi esetében oldódtak a korábbi struktúrákból és 
az alá-, illetve fölérendeltségekből fakadó kényszerek. Ennek hatására megnőtt a szom
szédos települések közti, továbbá a fejlesztési és közös ellátási (több)célú összefogások 
mentén szerveződő, a legkülönbözőbb szempontok alapján összetartozni kívánó homo
gén településcsoportok közti, valamint a lakossági együttműködések szerepe. Ugyan
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akkor a kisebb falvak esetében a kapcsolatépítést és -fenntartást a körzetesített szolgál
tatások igénybevételének külső kényszere is ösztönzi. Meghatározó továbbá a telepü
lésközi lakossági mozgások társadalmi elkülönülése is, amely az eltérő társadalmi cso
portok eltérő igényeiből fakad, és a különböző ellátási szintek kínálati, elérési, területi 
differenciálódása táplálja.

A régió huzamosabb ideje meghatározó természeti és társadalmi-gazdasági folya
matai a települések különböző formációinak létrejöttét, eltérő típusú települési együtte
sek kialakulását is előidézték (pl. urbanizálódó térségek, agglomerációk, agglomerálódó 
térségek, nagyvárosi település-együttesek). Ezek tagjainak sokrétű kapcsolatai ellenére 
nem jellemző -  az agglomerációs típusokon kívül -  az egységes településtestté való 
területi összenövés. Változásaik, az együttműködések, a kapcsolatrendszerek tartalmát 
és szorosságát jelző tényezők feltárása fontos részét képezi a településtudományi kuta
tásoknak, akárcsak a települési és térségi fejlesztésnek, tervezésnek. E tevékenységek 
segítéseként ugyanakkor-a meghatározó körülményekben bekövetkező változások alap
ján -  az 1970-es évek óta a statisztika is folyamatosan vizsgálja, megfigyeli, tipizálja és 
módosítja a települési együttesek elméleti vonzáskörét és határait. A település- és tér
ségfejlődési folyamatok eredményeképpen e képződmények többször módosultak a 
Közép-Dunántúli Régióban is.

A korábbi évtizedek iparfejlesztéseinek hatására például egy erősen urbanizálódó 
térség körvonalazódott a Duna Esztergom és Komárom közötti szakasza mentén. Ez a 
rendszerváltással együtt járó társadalmi-gazdasági változások hatására módosult, tele
püléseinek pályái szétváltak. (Sőt, olykor maguk az egyes települések is: pl. 
Almásneszmély Dunaalmásra és Neszmélyre. A térséget összefűző ipar emblematikus 
emlékei is sokszor az enyészeté lettek: az almásfüzitői timföldgyárat pl. 2006 őszén 
robbantották fel, de Lábatlan, Dorog, Tokod is küzd barnamezői újrahasznosításával. 
Hasonló sorsra jutott az egykori DNY-ÉK irányú, középhegységi ipari-energetikai ten
gely is; igaz, ennek kiemelt települései sosem alkotlak egységes település-együttest.)

Az urbanizáció folyamatának leglátványosabb területi következményei ma is külső 
irányokból hatolnak be a Közép-Dunántúli Régióba, és közvetlenül érintik, befolyásol
ják az egyes régióhatár menti térségek településeinek lehetőségeit, lakosságuk minden
napjait. Az egyik ilyen térbeli formáció az üdülési jellegű balatoni agglomerálódó 
térség, amely 26 települést érint Veszprém megyében (összesen 51 település alkotja). 
Itt a központi településeken kívül is érzékelhető a népesség gyarapodása (ugyanakkor 
nem minden demográfiai mutató alakul kedvezően), továbbá a különböző infrastruktú
ra-elemek térségi rendszerszerű szerveződési tendenciákat mutatnak a településhatárok 
sok helyütt történő összemosódása mellett. Az agglomerálódási folyamatok azonban 
kedvezőtlenül érintik a természet és a környezet állapotát (lásd pl. a természetes part
szakaszok beépülését). A másik a budapesti agglomeráció, ahol az össz-települési né
pesség- és lakásszám-gyarapodáson túl egy fizikailag egybeépülő településtest is for
málódik Pest megyében, bár a régió mintegy két tucat települése ehhez egyelőre csak 
érintőlegesen kapcsolódik az Esztergom-Ercsi sávban. Azon túl. hogy mindkét térség 
továbbfejlődési lehetőségeit külön törvényi jogszabály támogatja bizonyos szempontok 
kiemelésével, az agglomerálódási folyamatok és hatásaik területi kibővülése várható.

Az urbanizációs folyamatok területi hatásainak a régiót is érintő település-képződ
ményein túl. a három megyeszékhely és környezete szintén jellegzetes térségi formáci
ót mutat. Ezek olyan egy- vagy többközpontú nagyvárosi település-együttesek, amelyek
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évekkel ezelőtt léptek az urbanizációs ciklus szuburbanizációs szakaszába, amikor is -  
a központi település és a tágabb térség rovására -  a közvetlen környezet településeinek 
lakosságszáma nő. A nagyvárosi település-együttesek települései kevéssé fonódnak szo
rosan össze, ugyanakkor az már az, agglomerálódás folyamatának előbbre lépésére utal. 
hogy a településközi kapcsolatok intenzitásának növekedése csak a környező települé
sek egyre szűkülő körére terjed ki. (Erre hivatkozva, egy 2003-as KSH-felíilvizsgálat a 
település-együttesek háttértelepüléseinek számát mindhárom megyeszékhely esetében 
esökkentette.)

A székesfehérvári nagyvárosi település-együttes egyközponlú (összesen 13 település 
alkotja), a várost minden irányból körülölelik a vonzott települések. Az elmúlt évtize
dekben Székesfehérvár -  főképp ipari és szolgáltatási -  munkahelyeinek látványos bő
vülése igen erőteljes, a városcentrumba irányuló vonzást gyakorolt a térség népességé
re. A központi vonzerők csökkenése és egyes társadul mi-gazdasági tényezők szerepé
nek megváltozása azonban (pl. az elérés lehetőségeinek javulása, a városi megélhetés 
terheinek növekedése, a falvak funkcióbővülése, környezetminőségi szempontok elő
térbe kerülése) fokozatosan áthelyezte, dekoneentrálta a népesedési dinamikát a telepü
lés-együttes külső településeire.

A szűkén értelmezett veszprémi nagyvárosi település-együttes is egyközpontű (összesen 
10 település alkotja). Egy nagyobb térbeli szerkezet szemszögéből azonban a várostér
ség valójában átmenetet képez az egy- és a többközpontú településrendszer között. 
Ajka és Várpalota ugyanis olyan körzeti társközpontok, amelyek egy összetartozó tele
pülésláncot fognak közre -  Veszprém és Herend városával együtt - . és leginkább együt
tesen különülnek el környezetüktől, teleptiléstengelyt alkotva. E zónában a megyeszék
hely. az ipari centrumok és a közbenső települések ugyan területi összefonódás nélküli, 
de igen intenzív termelési, foglalkoztatási és ellátási kapcsolatban állnak egymással. A 
központok lakosságszáma zömében a vonzott települések javára csökken. (A Veszprém 
körüli falvakba a legjelentősebb a beköltözés, melynek dinamikája a településtengely 
két irányába a legkiemelkedőbb.)

A tatabányai nagyvárosi település-együttes „hivatalosan" is többpólusú (összesen 
12 település alkotja): Tatabánya társközpontjai Tata és Oroszlány. Mivel a térség, illet
ve a központok gazdasági szerkezetváltása elhúzódott, ezért a népesség dekoncentráci
ója is kisebb mértékű maradt az 1990-es években -  de azóta felgyorsult. A várostérség 
további egységes fejlődését, formálódását a Budapesthez való közelség, az átszelő autó
pálya közvetett hatásai, a pozitív vándorlási folyamatok, valamint a funkcionális kap
csolatok. együttműködések kedvező hagyományai, intenzitásuk növekedése is támo
gatja.

A helyi önkormányzatok kistérségi, többcélú és egyéb önkormányzati fejlesztési 
társulásain kívül további települési, illetve nagyobb térségre kiterjedő, speciális terüle
ti-települési formációk is kimutathatók a Közép-Dunántúli Régióban. Egyrészt ilyen az 
ipari-energetikai tengely mentén telepített egykori szocialista új városok sora, amelybe 
a szocialista iparosítás révén funkcionálisan, társadalmi és egyéb szempontokból erősen 
átalakult városok is beilleszkednek. Ezek. környezetük ipari és bányásztelepüléseivel -  
más várostérségekhez képest több szempontból -  egyenként is összetartozó egységeket 
alkotnak (Székesfehérvár. Dunaújváros. Ajka. Várpalota. Tatabánya és Oroszlány kör
nyékén). A szuburbanizációs és migrációs folyamatok szintén erősebbek környezetük
ben; ezek -  hatásai révén -  jelentős területi-települési kötődést formálnak, akárcsak a
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budapesti agglomerációnak a régióba történő kiterjedése. Speciális területi-települési 
formáció a Velencei-tó -  Vértes Kiemelt Üdülőkörzet is. amely teljes területével a 
régióban helyezkedik el: 33 település teljes közigazgatási területe és néhány környező 
település közigazgatási területének egy része tartozik hozzá. Ilyen továbbá a Dunaka
nyar üdülőkörzete és a 8-as főút térségének fejlesztési társulása -  mindkettő érinti a 
régiót: előbbinél 10 település érintett Komárom-Esztergom megyében, utóbbinál a le
endő autópálya nyomvonala által meghatározott megyék, illetve régiós települések érin
tettek.

Az urbanizáció következményei

A Közép-Dunántúli Régió korábbi 22 városa 14 taggal bővült az. 1989-es várossá 
nyilvánítási kampány óta (amely évi rendszerességéivé vált azóta, a választások éveit 
kivéve). Ez a városi rang értékének, presztízsének és a város előnyös tulajdonságainak 
csökkenésére utal a régióban is. Az 1990-es önkormányzati törvény további tág teret 
adott a települési státusváltásra: minden nagyközség (2005-től minden község) kezde
ményezheti várossá válását, ha fejlettsége és térségi szerepe indokolja. Korabeli vizsgá
latok szerint nagyjából az 1990-es évek közepén alakult ki egyenlőség a városi rangú és 
funkciójú települések száma között, mintegy 160-170 várossal. A folyamat azonban az 
1990-es évek végén is. a 2000-es évektől pedig rohamléptekben folytatódott. (2000- 
ben 237. míg 2007-ben már 289 volt a városok száma.) Ennek köszönhetően egyre 
több. ranggal igen. de városi szerepkörökkel nem rendelkező városunk van. a városok 
kb. egyharmada országosan, de a régióban is. A várossá nyilvánítási dömping az egyen
lőtlenségek növekedésének veszélyét hordozza jelenleg is a településfejlődésben (Beluszky 
2002; Dövényi 2003: Kőszegfalvi 2004).

Mindez azt eredményezte, hogy a középfokú szerepkörök és a városi jogállás szét
váltak egymástól. Ma legalább 10-12 olyan város van a régióban, amely csak jogi 
értelemben, azaz „csak papíron város”, de gyenge középfokú központi szerepekkel, kis 
vonzáskörzettel rendelkezik (Martonvásár. Ercsi. Polgárdi. Adony. Velence, Lábatlan. 
Bábolna. Badacsonytomaj, Berhida. Herend. Devecser). Ráadásul e városok száma to
vább emelkedhet, annak ellenére is. hogy ma már az urbánus terek szétterülése miatt 
lokálisak a régió városhiányos térségei. E városok legtöbbjéhez csatlakoznak azonban 
helyi gazdasági térszervező funkciókat ellátó kisközpontok, közlekedési gócok, népe
sedési koncentrációk, azaz potenciális városok is (Molnár 2001). A közeljövő új váro
sainak jellemzői -  a térszerkezeti hiányosságok mellett -  alapvetően az agglomerálódásból 
(szuburbanizációból). az agrár-, az idegenforgalmi és az egyéb adottságokból követ
keznek majd. Ez alapján a Közép-Dunántúlon akár további tizenöt-húsz város-aspi
ránst is számba lehet venni közép- és hosszabb távon: Almásfüzitő, Környe. Nagyigmánd. 
Tát. Tokod. Aba. Cece, Csákvár, Mezőfalva. Pusztaszabolcs. Rácalmás. Seregélyes. 
Szabadbattyán. Balatonkenese. Pétfürdő.

Az 1980-as évek közepe óta tartó igen dinamikus városlétszám-növekedés sem tud
ja azonban megakadályozni azt. hogy a régió városainak össznépessége ne csökkenjen 
erőteljesebben, mint a falusi népességé (a városok háromnegyede fogyó népességű). 
Ez. a természetes népességfogyáson túl. a rendszerváltozások után Európa keleti felé
ben szintén felerősödő szuburbanizációval (Kovács 2002). illetve a városokból a kör
nyező falvakba történő kiköltözésekkel magyarázható.
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A rendszerváltozás után olyan társadalmi-gazdasági folyamatok is növelték a tele
pülésfejlődést befolyásoló hatásaikat, melyek korábban nem, vagy esak részlegesen 
jelentkeztek. Ilyen például a piacgazdaság, a globalizáció, az információs társadalom 
terjedése, vagy az értékrendek átalakulása. Ezek eredményeként egyes települések (fő
ként a városok) élete sokszor nagymértékben megváltozott, de a régió települési rend
szerének egésze még az átformálódás időszakában tart. A települések lehetőségeit és 
sikeres alkalmazkodásuk feltételeit erőteljesen befolyásolja elhelyezkedésük és irányí
tásuk. mivel a külső differenciáló hatások mérséklődtek.

A régió egykori gazdasági központjai (pl. Ajka, Várpalota, O roszlány, 
Nyergesújfalu), az. átalakulásukkal összefüggésben, ma is folyamatosan veszítenek né
pességükből. A végleges elvándorlás, vagy a környékre történő kiköltözés relatív ten
denciái a válság kezelésére, elhúzódására, vagy területi kiterjedésére is utalnak. Az 
ipari körzetek másik részének visszaesése -  főleg a már korábban is korszerűbb feldol
gozóipari bázison fejlődött városoké -  átmeneti volt. és a gyors alkalmazkodás sikerek
kel, gazdasági értelemben vett fellendüléssel járt (pl. Székesfehérvár, Tatabánya, Du
naújváros. Dorog. Komárom). A települési és térségi átalakulások újjáélesztették a ván
dorlási. költözési folyamatokat, valamint átalakították az ingázás irányait, idejét és 
távolságát is (Enyedi 1988, 1996. 1999, Lengyel -  Rechnitzer 2000).

A régió településeinek, elsősorban városainak társadalma szintén az átalakulás stá
diumában van. A városi elit az. erős gazdasági alapokkal rendelkező és népesebb váro
sokban (Székesfehérvár, Veszprém, Tatabánya és Dunaújváros) általában szélesebb, az 
elkülönült negyedekben folyó lakásépítkezések is e réteg megnövekedett igényeit elé
gítik ki. A kiemelkedő jövedelmi viszonyokkal rendelkezők települési, illetve területi 
elhelyezkedése azonban erősen koncentrált (a főváros környezete, a nagy- és a dinami
kus kisvárosok és térségeik). A városi középosztály megerősödése a közszolgáltatási 
szféra jövedelemnövekedésétől és a hazai tulajdonú kis- és középvállalkozások meg
erősödésétől várható.

Az alsóbb társadalmi osztályok egy része azonban egyértelműen a rendszerváltozás 
vesztese, s a kirekesztettekkel együtt a régió városi társadalmában való szélesebb meg
jelenésük a szolgáltatások forgalmának mérséklődését, a szociális kiadások megemel
kedését hozta (Beluszky etal. 2002). Ez főképp a kedvezőtlenebb adottságokkal rendel
kező. perifériális, vagy gazdasági válsággal, szerkezetátalakítással küzdő városokat, 
illetve a kistelepüléseket érinti a régióban.

A társadalmi egyenlőtlenségek egyes településeken igen élesek, s ez sokszor már a 
településfejlődés fenntarthatóságát veszélyezteti. E jelenség a régió budapesti agglome
rációhoz kötődő településein, az üdülőövezetekben (a beköltözők nagy száma miatt, 
akik a helyiekhez képest általában eltérő jellegzetességű társadalmi csoportok tagjai), a 
nemzetközi tőkét jelentősebb mértékben befogadó városokban (az egymástól eltérő 
vállalati, lakossági kultúra és elit), valamint a perifériális kistelepüléseken (szegény és 
kisebbségi csoportok szegregálódása) a legjellemzőbb A szegénység mérséklése és a 
középosztályok megtartása, vonzása a sikeres település, illetve város egyik kritériuma.
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Pap Norbert

A Dél-Dunántúl helye, 
szerepe a magyar-itáliai kapcsolatokban1

Politika- és gazdaságtörténeti bevezető

A magyarság számára a Dunántúl „felfedezése" összekapcsolódott Itália megisme
résével. A kárpát-medencei megtelepedés dunántúli szakasza éppen egy itáliai felderítő 
hadjárathoz kapcsolódott. A kereszténység felvételével és a Rómához való csatlakozás
sal az ipar- és luxuscikkek kereskedelme fokozatosan fellendült, s ebben Velence ját
szotta a fő szerepet. A korabeli magyar gazdaság számára alapvető jelentőségű közép
kori szarvasmarha-kereskedelem terén a bizánci és a dél-német piac mellett a harma
dikként jelent meg Észak-ltália.

A magyar kora középkor folyamán (a 15. századig) folyamatos vetélkedés jelle
mezte a magyar-velencei kapcsolatokat; a vetélkedés tétje a dalmáeiai városok feletti 
uralom, a városok adója, valamint a politikai és gazdasági jelentőségű tengeri kijárat 
kérdése volt. E mögött azonban tágabb. stratégiai törekvésekből fakadó ellentét is meg
húzódott. A korszak uralkodó magyar külpolitikai/gcopolitikai törekvése a balkáni tér
nyerés volt. Ezt az időről időre területi következményekben is megnyilvánuló jelensé
get jól jellemezték a magyar királyok ún. igényeiméi. A maga részéről -  a korszak 
egyik nagyhatalmaként -  Velence is erőteljes balkáni politikát folytatott. így e terüle
ten a két hatalom riválisa volt egymásnak.

A magyar állam külpolitikáját, különösen az Anjou-uralkodók idején, erőteljes itá
liai érdeklődés jellemezte. Fellendült a kulturális csere, de a katonai, tanulási és szakrá
lis célokból utazók forgalma is. E modellt a Balkán felől megjelenő oszmán hódítás írta 
felül. A török előrenyomulás következtében Erdély geopolitikai ..pufferzónába" ke
rült. és fenntartotta a korlátozott magyar államiságot. Külpolitikájában -  protestáns 
uralkodóinak és elitjének orientációját követve -  (a szomszédsági politikán túl) az észa
ki és nyugati kapcsolatok értékelődtek föl. Az ún. Királyi Magyarország Hahsburg- 
uralom alatt, az örökös tartományok segítségével tartóztatta IÖ1 a török hódítókat. A 
védekező, majd felszabadító harcokban Európa segítségére volt szükség, kellő erőfor
rásokat pedig csak Közép- és Nyugat-Európában tudtak mozgósítani. A Magyarország 
számára korábban fontos itáliai kapcsolat visszaesett, külpolitikai jelentőségét részben 
elveszítette. Kulturális és gazdasági szerepe azonban megmaradt, még ha intenzitása 
csökkent is.

A 18. században a Habsburgok birodalmába integrálódott magyar területek újra
élesztették gazdasági és kulturális kapcsolataikat lláliával. A modernizáció előrehalad
tával e kapcsolat egyre intenzívebb lett. és a 19. században ú jabb csúcspont következett. 
A nemzeti szabadságküzdelmck kulturálisan és politikai értelemben hozták közel a két 
népet, a közlekedési infrastruktúra fejlesztése (főként a vasút, illetve a tengerhajózás 
fejlődése) pedig gazdasági tekintetben erősítette a kapcsolatokat. E szakaszt az 1. világ
háború (melynek során ellenségként állt egymással szemben a magyar és az olasz ál-
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lám) és a történelmi Magyarországot megcsonkító trianoni békediktátum zárta le. A két 
állam a korábbi „szomszéd” helyzetből „messze került" egymástól. A Fiume térségében
-  némi túlzással -  etnikailag is összeérő, de államterületi szempontból tényszerűen 
kapcsolódó két országot a háború utáni rendezés egymástól több száz kilométer távol
ságra tolta el.

A két világháború közötti időszakban az újra szuverénné vált magyar állam számára
-  a köztes-európai „egészségügyi övezetből” és az ellenséges szomszédállamok gyűrű
jéből -  az olasz gazdasági, politikai és kulturális kapcsolat jelentett valamiféle kiutat. 
Az újabb világégésbe együtt sodródtak bele, és mindketten vesztesen kerültek ki. Sor
suk azonban eltérően alakult: a bipolárissá vált világ ellentétes táboraiba integrálódtak. 
A sors fintoraként „egymásnak kijelölt" ellenségként teltek el a következő évtizedek. 
Ezalatt mindkét állam véghezvitt egy modernizációs programot. Itáliában piacgazdasá
gi struktúrák alakultak ki, és az 1980-as évekre a világ legfejlettebb államai közé zár
kózott fel. Magyarország modernizációja kevésbé volt sikeres, és legalább annyira el
lentmondásos volt, mint a háromszor akkora területű, hatszor akkora népességű, erősen 
tagolt Olaszországé.

Az államszocialista kor második felében az Alpok-Adria-együttműködés keretében 
olyan kapcsolatok, együttműködések alakultak ki szubnacionális szinten (éppen a du
nántúli megyék részvételével) a két ország között, amelyek államközi viszonylatban, az 
uralkodó geopolitikai viszonyok miatt, elképzelhetetlenek voltak. Az együttműködés 
hozzájárult az 1988-1991 közötti orientációs és társadalmi-politikai fordulathoz.

Az ún. rendszerváltozás időszaka nemcsak a posztszocialista térség részét képező 
Magyarországnak, de a hidegháborús logika következtében kimerevített politikai struk
túrával rendelkező Olaszországnak is hatalmas megrázkódtatást okozott (lásd a 
Tangentopoli botrányát vagy a „Tiszta kezek" mozgalmát). Az egységesülő európai 
gazdasági térségben történt, főleg olasz kezdeményezések következtében a két térség 
elkezdett közeledni egymáshoz, szubregionális szerveződéseket kreálva (Pcntagonale. 
Hexagonale, KEK). Az eredmények a várakozásokhoz képest azonban jelentősen elma
radtak. Az egyébként fejlődő kapcsolatok -  kulturális, politikai és gazdasági okok mi
att -  elmaradnak a lehetőségektől, és mind Magyarországon, mind pedig Itálián belül 
jelentős területi diszparitások jellemzik.

Tanulmányunkban arra vállalkozunk, hogy az ezredfordulót követő évek fejlődésé
ről rajzoljunk képet, és (a területi diszparitásokat figyelembe véve) ebben az összefüg
gésben értékeljük a Dél-Dunántúl szerepét.

1. táb láza t: A magyar-itáliai területi kapcsolatok és a délnyugati korridor 
történeti-földrajzi kronológiájának vázlata 1920-ig

Időpont Esem énv
Kr.u. 1. század A Borostyánút bronzkori előzmények után -  Aquileia és Vindobona/Arrabona 

között -  szilárd útburkolatot kap. Számos ága közül az egyik abban a térségben 
halad át, amelyet tanulmányunkban vizsgálunk: a pannon térség nyugati 
határvidékén.

Kr. u. 1- 4. század A Római Birodalom kiépíti a dunai limest és a hadiutak rendszerét.
Kr. u. 7. század eleje Szláv (horváti betelepülés az Adria menti térségbe.
895-900 A maavarok elfoelaliák a Kárnát-medence Dunától keletre eső részét.
899 A bajorok biztatására az Arnulf uralma alatt álló Pannónián át magyar sereg 

indul Lombardiába. Az év során a Lidón keresztül (eredménytelenül) megköze 
lítik Velencét. Legyőzik az itáliai király seregét. Arnulf az év végén meghal.
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900 A hazatérő sereg elfoglal ja Pannóniát: az év végére az egész Kárpát-medence 
magyar uralom alá kerül. Ettől kezdve rendszeressé válnak az itáliai hadi 
vállalkozások. A magyar csapatok részt vesznek a helvi háborúkban (951-ig).

966 Velence megszerzi a dalmát városokat.
1 091 1. (Szent) László -  nővére. Ilona. Zvonimir (Trpmirovic) horvát király özvegye 

hívására - bevonul a tengermelléki Horvátországba, elfoglalja Tengerfehérvár 
kikötőjét, címei közé pedig felveszi új hódításai: Szlavónia (Horvátország) és 
Moesia (Bosznia?) nevét. Megalapítja -  a kalocsai érsekség körébe sorolva -  a 
zágrábi püspökséget.

1093-tól Megindulnak a keresztes hadjáratok, amelyek ráirányítják a figyelmet a Magyar 
Királyság nemzetközi körnvezetére.

1 102 I. (Könyves) Kálmánt Biográdban (Tengerfehérvár) horvát királlyá koronázzák, 
ezzel jogi megalapozást nyer a több mint 800 éves horvál-magyar együttélés. 
(Horvátország 1918-ig a magvar korona uralma alatt marad.)

1 105 Kálmán elfoglalja a déli Tengermelléket (Zára, Trau és Spalato) valamint a dalmát 
szigeteket. Horvátország élére kormányzót (bán) állít.

1 1 15-től Velence első hadjárata Dalmácia visszafoglalására.
1420 Az 1. (Luxemburgi) Zsigmonddal folytatott hosszú háborúskodás után Velence 

visszafoglalja Dalmáciát. Ebben az évben elfoglalja Trau és Sebenieo városát is. 
Ezzel a magyar Tengermellék mindössze a Frangepánok néhány birtokára szűkül 
(Tersaet. Buceari. Veglia).

15-17. század Az Oszmán Birodalom elleni védekezés időszaka. Erődök sora védi a tengerparti 
területet cs a maradék Horvát- és Magyarországot.

16. század közepétől A maradék Horvátország és Szlavónia területén létrehozzák az első ún. határőrvi
déket. A török kiűzését követően a déli határ teljes hosszában kialakítják ennek 
rendszerét. Több ütemben, a kérdéses területen 1871 és 1885 között szűnik meg a 
határőrvidéki rendszer.

1717 Fiume és Trieszt egyaránt szabad kikötővé válnak, a Habsburg Birodalom keleti, 
tengeri kereskedelmének kiielölt hídfői lesznek.

1728-1730 Használatba kerül a Karszton átvezető műül. a Károly-út (amely a gamizonváros
nak épült Károly várost kötötte össze Fiumével). illetve a Triesztet Fiumével 
össze kötő Karol i n a-ú 1.

1779 Fiume Mária Terézia rendeletére aupus separatum lesz. Állami szinten 
fogalmazódik meg a történelmi Magyarország tengeri kikötőjének fejlesztési 
igénye.

1797 A Velencei Köztársaság önállósága megszűnik: előbb francia, majd az 1815 ös 
Bécsi Kongresszust követően osztrák kézre kerül.

ISII A Lujza-út létesítése Károlyváros cs Fiume között, a túlságosan meredek Károly-út 
helyett.

1840-es évek ..Tengerre magyar!" Kossuth és Széchenyi vitája a világpiachoz való kapcsolódás 
tárgyában.

1848-1868 Fiume Horvátországhoz tartozik, majd visszakerül Magyarországhoz.
1857 Átadják a Bécs-Laibach-Trieszt vasútvonalat.
1870-től Fiume megyét (a város és szőkébb környéke nélkül) Horvátországhoz csatolják. 

Fiume város hivatalos nyelve az olasz, a királyt képviselő kormányzó hatásköre 
tengerészeti kérdésekben kiterjedt a magvar-horvát tengerpartra is.

1873 Befejeződik a Budapest-Zágráb-Ogulin Fiume vasútvonal építése. Ezzel a kikötő 
a Monarchia keleti felének (a Magyar Királyság) elsőrendű tengeri kapujává válik.

1918 Horvátország. Szlovéniával együtt a Szerb-Horvát-Szlovén Királyság részéve 
válik. Fiume szabad városi státuszt kap ( 1924-ig). maid Olaszországhoz csatollak.

1920. június 4. A trianoni békediktátummal államjogi értelemben véglegesen megszűnik a 
földrajzi kapcsolat a kél állam között.

Szerk.: Pap Norbert. 2007.

Kapcsolati területek, földrajzi dimenziók -  a Dunántúl szerepe

A magyar állam történelmi magtcriiletéről (Visegrád. Veszprém. Felién ár. Pest es 
Buda) az útvonal Itália felé a Balaton északi/déli partjai mentén a fontos drávai átkelő
helyen. Ptu jon (Pctovium. Potoj) keresztül haladt az Adria partjáig. A szelíd dombsági
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jellegű pannon táj nem okozott nagyobb közlekedési nehézségeket. Csak a folyókon, 
patakokon való átkelés okozott itt-ott problémát. Nagyobb megterhelést a Dinári-hegy- 
ség vonulatai jelentettek. Rómába tartó zarándokok, a Velencei Köztársasággal üzletel
ni akaró kereskedők, marhahajtók és katonák használták a nehézkesen járható utakat, 
melyeknek a Karszt kietlen, víztelen vonulatait kellett leküzdeniük. Végül leereszked
ve a Kvarner (Kvarnerói-öböl) mediterrán partjaira, kiértek egy másik, annyira külön
böző világba, amelynek mássága és színei, ritmusa. ízei ma is a meglepetés erejével 
érik az utazót.

Magyarország számára napjainkban a délnyugati irány (vagy korridor) két fő célte
rületet tár fel. Az egyik az olasz területeket jelenti és a közúti közlekedés számára a 
Budapest-Nagykaniz.sa-(Zágráb)-Ljubljana-Trieszt vonalon érhető el a legegyszerűb
ben. Ennek infrastrukturális alapja az épülő magyar M7. a horvál Csáktornya-Zágráb 
autópálya, továbbá a szlovén autópálya Sezanáig. Az autópálya-lánc legnagyobb része 
ma már készen van. Vasúton a Venezia nemzetközi gyorsvonat teremt közvetlen kap
csolatot Budapest és Velence-Róma között. A légi kapcsolat Budapest-Róma (Fiumicino/ 
Ciampino) és Budapest-Milánó között intenzív. A másik célterület az Adria keleti ten
gerpartja, melynek turisztikai célterületeit, illetve kikötőit (Köper. Rijeka) a Budapest- 
Zágráb-Károlyváros-Rijeka/Split autópályák tárják fel. Légi úton számunkra a Dub
rovnik körüli dél-dalmát térség érhető el. A kérdéskört részletesen Erdősi Ferenc kitű
nő tanulmánya tárja fel (Erdősi. 2006).

A Dél-Dunántúl területi adottságai és délnyugati „gateway’M'unkciója

Az Adria és Itália felé a kapcsolati terület, földrajzilag meghatározott módon, az 
ún. geográfiai Dél-Dunántúl. A Balatontól délre a magyar országhatárig, illetve a Drá
váig elterülő térség -  ezt kezeljük földrajzi Dél-Dunántúlkénl -  nem egyezik meg min
den tekintetben a statisztikai területi rendszerben (valamint a területfejlesztés számára) 
kialakított, három megyéből álló régióval. Ez a gateway-funkciókat potenciálisan hor
dozó terület nyugati irányban kiterjed Zala megye délkeleti részére, délen pedig átnyú
lik a határon, az ún. Baranya-háromszögre. Eszékig. Térkapcsolatai egyrészt erőtelje
sek a főváros körüli magyar magterület, másrészt a Dél-Alföld irányába. Hagyomá
nyos térszerkezeti szerepe közvetítő jellegű a Nyugat-Balkán és az adriai, itáliai térsé
gek felé. Ugyanakkor sajátos ellentmondása a térségnek a közvetítő szerepe mellett 
jelenlévő, szintén hagyományosan fennálló izolációja.

Az úthálózat többszörösen átalakult az uralmi terek változásával (Hóvári. 2006). 
Hóvári János tanulmánya bemutatja a kialakult struktúrák változásának etnikai, társa
dalmi. kulturális tartalmát. Budapesttől kiindulva a Balaton partjai mentén elhaladva 
Nagykanizsa az utolsó közvetítő város délnyugati irányba. Innen Zágráb-Károlyváros- 
Fiume. illetve Ljubljana-Koper felé halad az út a tengerig, illetve Trieszten keresztül 
az olasz területek felé. Egy másik, kisebb jelentőségű adriai kijárat az ugyancsak Buda
pesttől induló, de ezúttal a Duna mentén, Szekszárdon át. Pécsen és Eszéken, mint 
közvetítő városokon áthaladó út, a Szlavonszki Brod, Szarajevó. Mostar. Metkovic, 
Ploce vonalon. A gateway-funkciót vasútvonalak is támogatják, a közútitól kismérték
ben különböző, párhuzamos vonalakon.

A térszerkezeti vázat a tranzitutaklól nem független urbánus térségek alkotják. A 
Balaton déli partján kialakult egy policcntrikus, a turizmussal és a rekreációs funkció
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val összeforrott agglomeráció: a Kaposvár-Dombóvár urbanizációs tengely, az ipari 
alapokon naggyá nőtt. ma átalakuló funkciójú Pécs-Komló agglomeráció, a sokoldalú 
funkciókkal rendelkező déli hídváros, Eszék, a Duna mentén mezővárosokból kifejlő
dött várossor (hídvárosi funkciókkal), délnyugaton pedig Nagykanizsa, a hagyomá
nyos kereskedőváros, némi iparral. A köztes térségekben (keskenyebb-szélesebb átme
neti zónák által körülvéve) belső perifériák alakultak ki. A dombsági területeken apró
falvak. zsáktelepülések, városhiányos térségek találhatók, esetenként ceremoniális vá
rosokkal. Jellemzően a megyehatárok mentén, a megyeszékhelyek közötti zónában ta
láljuk ezeket, ami arra utal. hogy jellegük kialakulása nem független a közigazgatási 
térszervezés sajátosságaitól sem. A déli államhatár mentén egy külső periféria is kiala
kult. az 1950-es évek Jugoszláviájával történt szembenállással összefüggő módon. Az 
utóbbi évtizedek délszláv háborús konfliktusai sem segítettek a határ menti térségen. A 
hosszú, relatív elzártság és az elmaradt beruházások hatására elnéptelenedő, demográfi
ai és foglalkoztatási válsággal jellemzett zóna ez. melyből csupán néhány határátkelő 
emelkedik ki.

A régió területszervezési szempontból előnytelenül megosztott. Nagykanizsa és kör
nyéke -  a délnyugati közvetítő funkcióban Itália felé fontos szerepe volt. és potenciáli
san most is lehetne -  az osztrák határra felfejlődött Nyugat-Dunántúli Régió része. A 
Báránya-háromszög 1921 óla a Szerb-Horvát-Szlovén Királyság (az első. majd a má
sodik Jugoszlávia), napjainkban Horvátország része. Az el-, illetve leszakadás napja
inkban nem elsősorban az államhatár léte. hanem a délszláv háborús konfliktus követ
kezménye. (Keletre a Dunán át az ellenséges Szerbia helyezkedik cl. területén a hábo
rús pusztítások, az aknamezők, a menekültprobléma, a gazdasági ellehetetlenülés jelen
tik a problémákat.)

Szerkesztette: Pap Norbert. 2006.

L á b ra :  A Dél-Dunántúl szerkezeti problémái
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A térség magyarországi oldalán a megyei struktúrák erősek, örököseik elsősorban a 
történelmi megyeszékhelyek, ma megyei jogú városok (Pécs, Kaposvár. Szckszárd. 
illetve nyugaton Zalaegerszeg). Népességi, gazdasági súlyuknál, vezetőik politikai ere
jénél fogva meghatározzák a térségi folyamatokat. A szintén megyei jogú város. Nagy
kanizsa, a kisvárosok jelentőségével vesz csak részt a folyamatok alakításában.

A városok és a megyék közötti, változó intenzitású rivalizálás és az ehhez, képest 
kiegészítő kooperáció a területi folyamatok meghatározó vonását képezi. A metropoF 
térségekhez való kapcsolódás mutatja a térség közvetítő szerepkörét. Nagykanizsa a 
kétórás utazótávol.ság tekintetében inkább kapcsolódhatna Zágrábhoz, mint Budapest
hez. a többi nagyobb város inkább Budapest perimetropol régiójához tartozik. A 
metropolokhoz való hatékony kapcsolódást az infrastruktúra fejlesztésében fennálló 
jelentős lemaradás akadályozza.

A térség folyamatosan veszít népcsségszámából és relatív (az országon belüli) de
mográfiai. ezzel együtt politikai súlya csökken. A térségen belül zajló migráció is erő
teljes. Növekvő intenzitású a belső perifériák népesedési eljelentéktelenedése. ugyan
akkor növekvő szociális és kulturális feszültségek jelentkeznek (pl. Ormánság). Ezzel 
összhangban felértékelődnek a rurális térségek központi helyei (az élhetőséget biztosító 
közszolgáltatások, a piacgazdasági szereplők és ezzel együtt a munkahelyek koncentrá
lódásával). A cigány népesség részaránya a térségben növekvő, népesedésének (juvenilis) 
jellemzői különböznek a többségi, illetve a más kisebbségi csoportokétól. Társadalmi 
integrációjuk számos kérdést vet fel. a szegregációs tendenciák, ha nem is általánosak, 
de jelen vannak a térségben (K ovács. 2006).

Az urbánus térségekben is változásokat mérhetünk. Kaposvár impozáns fejlődésen 
ment keresztül az elmúlt bő egy évtizedben. Régióközponti ambíciói azonban nincse
nek arányban az elért eredményekkel. Erőteljes a szuburbanizációs folyamat Pécs tér
ségében. a város nyugat-kelet megosztottsága erősödik (S zkbényi. 2006). A funkció- 
váltás (bányászati-ipari központból korszerű szolgáltatóipari központtá) részben spon
tán. részben tervezett folyamatok révén lezajlott. Ugyanakkor az elvesztett ipari mun
kahelyeket és funkciókat az újak nem tudták teljes mértékben pótolni, ami a jelenlegi 
válságérzet és válsághelyzet fő oka. Az autópálya-építés, az új dunai híd Szckszárd 
számára új lehetőségeket teremtett, ugyanakkor nem indultak meg a városban azok a 
folyamatok, amelyek révén ezek a kedvező változások pozitív hatásukat kifejthetnék.

A térség Európa és a világ térképére a következő adottságokkal kerül fel:
-  az Európai Uniónak a balkáni területek felé közvetítő határtérsége;
-  Közép-Európában a nukleáris ipar fellegvára (a paksi atomerőmű, a Bátaapáti és 

a Pécs melletti Boda nukleáris hulladéklerakói);
-  a turizmusa szerkezetének, jellegének átalakulását megélő Balaton háttérterülete;
-  Pécs Európa Kulturális Fővárosa lesz 2010-ben;

a Pécsi Tudományegyetem Magyarország legnagyobb és legintenzívebben fejlődő 
egyeteme:

-  bizonyos agráradottságok (pl. villányi, szekszárdi és balatoni borok);
-  érinti az V. európai korridor;

a VII. európai korridor alapját képező Duna mentén helyezkedik cl;
egyike a legjelentősebb szociális problémákkal küzdő régióknak.
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Olaszország főbb regionális és gazdasági sajátosságai

A hegyeken túl elterülő vidék, amely kincseivel, kultúrájának ragyogásával ősein
ket a kezdetektől vonzotta: Itália. Az Alpok karéjától délre elterülő, sűrűn lakott, urbá
nus térség Magyarország számára mindig is a fejlettebb partner szerepét játszotta. Ta
nulságokat, modernizációs mintát, kézzelfogható anyagi előnyöket kínált. Napjainkban 
az. olasz Észak, továbbá a viszonylag későn felzárkózó Északkelet és Közép ( H o r v á t h , 

1993) Európa legfejlettebb térségei közé tartozik, részét képezik a kontinens eentrum- 
térségénck (mint a blue banane, vagy európai „Pentagon” része). Kapcsolódásunk, 
kapcsolatunk ezzel a főként „padán” (Pó-vidéki) térséggel ma éppolyan jelentős kér
dés, mint a tengeri kijárat kérdése volt egykoron. Röviden tekintsük át ennek az állami, 
gazdasági, kulturális alakulatnak, Olaszországnak a főbb jellemzőit.

2. táblázat'. Olaszország és Magyarország összevetése néhány jellemző adattal
M aevarorszae O laszország A kettő  viszonva eizvniásboz

Terület 93030 knr 301 308 knr 3,23-szor nagyobb az olasz állam 
területe

N épesség 10.030 millió (2006) 58.752 millió (2(H)(3) 5,8-szor nagyobb az olasz állam 
népessége

<;t)l* (2006) 89.2 milliárd euró 1.475. 4 milliárd euró 16,57-szer nagyobb az olasz GDP
Igazgatási
beosztás

19 megye + főváros 
3173 önkormányzat

20 régióné. 
107 provincia 

8801 communa

Részben hasonló felépítésűek, a 
méretbeli különbségek indokolják a 
kettő, illetve három szintet. A fő 
különbség az autonómiák jelenléte 
Itáliában.

N yelvi
m egoszlás

A magyar nyelv szerepe 
a mindennapi nyelvhasz
nálatban 999!-os arányú 
és az asszimiláció előre
haladásával növekvő.
A migránsok döntően a 
szomszédos államok 
magyarlakta területeiről 
érkeznek, jelentős kivé
tel a kínai bevándorlás.

Az olasz nyelv szerepe 
meghatározó, de jelentős 
kisebbségi nyelvekkel 
(szárd. német, friulán, 
stb.) és a kontinensközi 
migránsok növekvő 
szerepével kell 
számolni. Az olasz nyelv 
regionális változatossága 
(dialektusok) is jelentős.

Az államnyelv szerepe meghatározó, 
ugyanakkor mindkét államban - 
eltérő mértékben -  számolni kell 
hosszabb távon a nyelvpolitika 
változtatásával.

Ktnikai
m egoszlás

Nemzetállami jelleg, kis 
létszámú német, szlovák 
és horváti kisebbséggel.
A roma népesség aránya 
növekvő (kb. 0.5 millió).

Nemzetállami jelleg. Ot 
autonóm régió fejezi ki 
a kisebbségi helyzet je
lentőségét. A migráció 
(ezen belül az illegális 
migráció) kezelése folya
matosan problémákat szül

Mindkettő nemzetállam.

Főbb belső  
politikai 
törésvonalak, 
konfliktusok

- Főváros-vidék. 
Vallásos-nem vallásos.

-  A modernizáció 
vesztesei-nyertesei.

-  Észak-dél.
-  Vallásos-nem vallásos.
- Klasszikus „bal-jobb"

- Hagyományosan jelen 
van a belpolitikai extré
mizmus. terrorizmus.
-  A szervezett bűnözés 
jelentős hatalmi pozíció
kat szerzett (maffia, 
n'drangheta, stb.) a déli 
területeken.

Mindkét társadalom az európai 
perifériák modernizációs útját járja, 
ezért részben hasonlóak a belső 
konfliktusaik is. A különbségeket 
részben az ál honosodás eltérő folya
mata. részben a kulturális parlikula- 
rizmus okozza.

Politikai és
gazd asági
blokk

Az Európai Unió tagja. 
NAT( Mag.

Az Európai Unió tagja. 
NAT( Mag.

Egy biztonsági, politikai és 
gazdasági blokkba tartoznak.
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Külső -  Alacsony intenzitású - A balkáni és a közel- Külső konfliktusaik jelentős részben
konfliktusok konfliktusok a magyar keleti térség háborús a közös NATO és EU tagságból, rész-

kisebbség helyzete miatt konfliktusaiban katonák- ben sajátos területi elhelvez.kedésiik-
Szerbiával, Szlovákiával 
és Romániával.
-  Konfliktusok a szom
szédos országokkal kör
nyezetbiztonsági problé
mák miatt.
-  A balkáni és a közel- 
keleti térség háborús 
konfliktusaiban katonák
kal vesz részt (Koszovó. 
Afganisztán és Irak).

kai vesz részt.
-  Illegális migrációs cél
terület a harmadik világ 
és a Balkán irányából.
-  Energiabiztonsági 
problémák.

bői fakad.

Szerkesztette: Pap Norbert. 2007.

A Pó-alföld kontinentális klímája mellett a félsziget legnagyobb része a mediterrán 
klímaterülethez tartozik. Ez alól a magasabb hegységek tetőrégiói kivételek, mivel a 
hegyvidéki klíma befolyása alatt állnak. Az Alpok vonulata (1300 km hosszan) jelentős 
akadályt képez Európa törzsterületei irányába, de számos hágó évezredek óta utakat 
nyit, melyeken keresztül állandó kereskedelmi útvonalak jöttek létre a Baltikum és 
Németalföld irányába.

Az olasz gazdaság minden összehasonlításban a legfejlettebbek közé tartozik a vilá
gon. A mezőgazdaság a GDP 29í-ál állítja elő és a munkaerő 99£-át foglalkoztatja. A 
termőterület negyede öntözésre szorul. Összességében a magyarral komplementer jel
legű. ami a nagyon különböző adottságoknak köszönhető. A GDP 2991-át kitevő ipar a 
termékek széles körét állítja elő. Járművek, fegyverek, szerszámgépek, vegyipari ter
mékek, elektromos háztartási eszközök, divatholmik, textíliák, kiegészítők, eipő és 
bőráru, stb. szerepelnek a kiviteli eikkek között, melyek fő felvevő piaeai az USA. 
Franciaország, Németország. Nagy Britannia. A szolgáltatások a GDP 6991-át termelik 
meg. Különösen kiemelt a turizmus szerepe. Tengerpartjai, hegyei, sí-üdülő helyei. 
Róma, mint a katolikus világ központja, kulturális öröksége, az olasz, konyha és élet
mód az egész világból vonzza a látogatókat. A fogadó infrastruktúra rendkívül fejlett. 
A világ 25 legfontosabb turistacélpont listáján 2004-ben az ötödik helyet foglalta el (a 
WTO adatai szerint).

Az ország regionálisan tagolt. A hagyományos ipari háromszög (a Triangolo: Ge
nova. Milánó, Torino) mellé az 1980-as években -  egy sor mutató tekintetében -  fel
zárkóztak az északkeleti és középső területek is (Friuli-Venezia-Giulia, Veneto, Emilia- 
Romagna. Toscana). A déli területek (Mezzogiorno: Lazio két déli megyéje, a déli 
régiók és a két nagy sziget) az utóbbi fél évszázad hatalmas beruházásai ellenére sem 
voltak képesek felzárkózni, viszont az is igaz. hogy a leszakadásuk megállt.

A magyar-olasz kapcsolatok napjainkban

A kapcsolatok spektruma széles. Kulturális, gazdasági, turisztikai, biztonságpoliti
kai területen egyaránt nagy hagyományúnk, és a közelség okán jelentős dimenziói ér
nek cl. A kulturális kapcsolatok erős. régi, állami intézményi bázison (Olasz 
Kultúrintézet, Római Magyar Akadémia), valamint önkormányzatközi, egyetemközi 
és személyes kapcsolatrendszer alapján alakultak ki. A kulturális cserében az olasz fél a
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zenével, operával. Ilimmel, irodalommal, képzőművészettel, a divattal és az olasz kony
hával vesz részt. A magyar fél az olasz kulturális közéletben elsősorban az irodalommal 
van jelen. Az itáliai/olasz kultúrának Magyarországon viszonylag magas a presztízse.

tá b lá za t: A magyar-olasz gazdasági kapcsolatok főbb adatai (2000-2005)

2 0 0 0 2001 2002 200 3 2 0 0 4 2005

m a g y a r  exp ort** 466000 547000 512000 560000 617 000 686000
m agyar  im port** 681000 761000 752000 755 000 684000 640000
m agyar  beutazók*  
O la szo rszá g b a 281 508 456 414 469 n.a.
o lasz  beutazók*  
M a g y a ro rszá g ra 401 419 418 466 n.a. n.a.
O lasz 11)1**  
M a g y a ro rszá g ra n.a 16040 6762 10249 19 254 46212
m agyar  F l) l  ** 
O la szo rszá g b a n.a. -158 246 151 .570 601

Jelmagyarázat:
* = ezer fő 
** = millió forint
FDI = közvetlen külföldi tőkebefektetés 
n.a. = nincs adat

Forrás: KSH adatszolgáltatás alapján saját szerkesztés.

A kereskedelmet tekintve Olaszország a kivitel tekintetében Magyarországnak a 3.. 
a behozatal terén a 4. legnagyobb partnere. Ami a területi megoszlást illeti, ez az inten
zív kapcsolat elsősorban az északi olasz régiókkal létesült, a déli régiókkal való koope
rációnak nagyok a tartalékai. A magyar kapcsolat súlypontja a központi régió, elsősor
ban Budapest. A magyar export mintegy fele feldolgozott termék, több mint cgyhar- 
mada pedig gépekből és szállítóeszközökből áll.

Magyarországon az olasz érdekeltségű vállalatok száma 2400. a befektetések értéke 
mintegy 2 milliárd euró. Jelenleg az olasz befektetések második korszakát éljük. A 
privatizációban érdekelt, az olcsó bérköltségre települt vállalatok, amelyek az 1990-cs 
években voltak aktívak, ma már a délkelet-európai térség felé orientálódnak. Az új 
olasz befektetők a kedvező földrajzi pozíciót értékelik, és a nyugatihoz képest még 
mindig versenyképesebb, magas színvonalú szaktudást keresik. Új szempont az EU- 
esatlakozásunk után megnyíló strukturális támogatásokhoz való hozzáférés lehetősége 
is. A jelentősebb magyarországi olasz befektetések közé tartozik az Ilalgas (szolgálta
tás). Agip (szolgáltatás), a Boseolo-esoport (szállodaipar), a Benetton (ruházat). 
SanPaolo-lMI (Inlcr-Európa Bank). Intesa BCI (CIB Bank). Iveeo (buszgyártás). HNI 
(vegyipar). Generáli (biztosítás). Pirelli (kábelgyártás). Zanussi (háztartási gépek). 
Ferrero (édességipar), valamint a Sole (tejipar). Az olasz vállalkozások zöme ugyanak
kor olyan kisvállalkozás, amely gyakorlatilag családi méretű. Ez meghatározza ma
gyarországi jelenlétük sajátosságait is. Tevékenységük szervezésében erős az informá
lis jelleg. Az EU-csatlakozás óla a magyar vállalatok -  a bürokratikus nehézségek 
csökkenése miatt -  aktívabbá váltak. Az olasz vállalkozások jelentős része kamarai 
szervezetbe tömörült (Magyarországi Olasz Kereskedelmi Kamara = MOKK). Az ITDH‘ 
irodát tart fenn Milánóban.
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Empirikus vizsgálataink alapján elmondható, hogy az itáliai vállalkozások esetében 
az államközi szintű intézményrendszer, amelyet Magyarország működtet, kevéssé haté
kony. A kétségkívül nagy növekedési lehetőségeket csak egy helyi szinten erős, a kul
turális, nyelvi, méretbeli sajátosságokat figyelembevevő, erősen személyfüggő, vállal
kozásösztönző rendszer képes csak kihasználni.

A turizmus területén virágzik az együttműködés. A magyar turisták elsősorban az 
északi olasz területeket látogatják (tengerparti üdülőhelyek, síterepek, történelmi váro
sok), az olaszok pedig főként Budapestet keresik fel hosszú hétvégék keretében. Az 
intézményi kapcsolatok (egyezmények, szakmai szervezeti együttműködés) kiépüllek. 
A Magyar Turizmus Rt. 1996 óta hivatalos képviseletet tart fenn Milánóban.

A I)él-Dunántúl olasz gazdasági kapcsolatai

A külföldi érdekeltségű magyarországi vállalkozásokról készített 2004. évi kimuta
tás szerint e vállalkozások mindössze 4,99f-a, azaz 1253 vállalkozás működött a dél- 
dunántúli régióban (a Baranya, Somogy, Tolna megyéket magában foglaló statisztikai 
régióról van szó). A dél-dunántúli régióban 149.8 milliárd forint külföldi befektetést 
mért a statisztikai hivatal, ami az összes Magyarországon befektetett tőke 1,6%-a. Az. 
adatokból látszik, hogy az egy befektetőre jutó beruházás mértéke kisebb a magyaror
szági átlagnál, gyakorlatilag a kis- és középvállalati szektorban kell a vállalkozásokat 
keresnünk. (KSH STADAT internetes adatszolgáltatás, 2004).

A fenti adatszolgáltatás arra vonatkozóan nem tartalmaz információt, hogy miként 
alakul megyénként a külföldi befektetők összetétele a származási ország szerint, s a 
térség megyéiben működő olasz érdekeltségű vállalkozások számának megállapításá
hoz sajnálatos módon más helyen sem áll rendelkezésünkre statisztikai adat. illetve 
egyéb nyilvántartás. A kérdésre (ellentmondásos) utalást a Dél-Dunántúli Régió Nem
zetközi-kapcsolati Stratégiája című dokumentumban találhatunk.4 A Friuli-Venezia- 
Giulia tartománnyal kialakított kapcsolat eszerint merőben formális, gyakorlatilag tar
talom nélküli, üres. A saját számításaink alapján elmondhatjuk, hogy a 2005—2006-os 
években a dél-dunántúli régióban mindössze kb. 150 olasz érdekeltségű vállalkozás 
tevékenykedett.

A régióban tevékenykedő olasz vállalkozók, illetve az olaszországi piacokon érde
kelt magyar vállalkozók, vállalkozások számának és mibenlétének megismeréséhez 
kézenfekvőnek tűnt a Magyarországi Olasz Kereskedelmi Kamara (CC1U) és az illeté
kes megyei Kereskedelmi és Iparkamarák tagszervezeteinek számbavétele.

A Magyarországi Olasz Kereskedelmi Kamara -  amelynek küldetése a kél ország, 
illetve a vállalkozásai közötti üzleti, kereskedelmi kapcsolatok fejlesztése -  tagjai sorá
ba (a 2006. novemberi állapot szerint) 287 vállalkozás tartozik, közvetlenül a kamará
tól származó adatszolgáltatás szerint. (Ez nem egyezik a CCIU/MOKK honlapján sze
replő 266-os vállalati számmal!). Abban a tekintetben viszont nincs különbség az. adat
szolgáltatások között, hogy a dél-dunántúli régióból mely vállalkozások tagjai a kama
rának. Ezek közül a fontosabbakat az alábbi táblázat mutatja be.
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4. táblázat'. Jelentősebb olasz vállalkozások a I)él-l)unántúlon a CCIU tag- 
szervezetei közül

V álla lkozás m egnevezése T evékenységek
ALTAN BETON HUNGÁRIA KFT. Építőanyag-ipari tevékenységek, műszaki 

tervezés, ingatlanfejlesztésPécs
COST.E.L Hungária KIT . Építőipar, könnyűszerkezetek
Tolna
DKAWA BT. Mezőgazdaság, szarvasmarha-tenyésztés
Görgeteg
DUNAKER KFT. Faáru kereskedelem (export-import)
Barcs
KOMET A 99. KFT. Vágóhíd, húsfeldolgozás és kereskedelem
Kaposvár
LITTLE ITALY KFT. Turizmusfejlesztés
Siótok
PEGASO LINEA ITALIA KFT. Szék- és karosszékgyárlás
Szekszárd
SAVIO KFT. Nyílászáró-gyártás
Kaposvár
St. ANTONIA KFT. Sertéstenyésztés
Kaposvár

Forrás: CCIU adatszolgáltatása.

Az ITDH az elmúlt évben (2006) közzétette a legjelentősebb 36 olasz befektető 
listáját. Ezek közül a Dél-Dunántúlon, Somogybán kél vállalkozás szerepelt, a KOMETA 
99 KFT (az egykori Kaposvári Húsipari Vállalat) és a SAVIO, az alumínium nyílászá
rókat gyártó, szintén kaposvári vállalkozás. Vas megye délnyugati esüeskében, de még 
a földrajzi Dél-Dunántúlon, Szcntgolthárdon egy textilipari vállalkozás a Radiei-cso- 
porthoz kapesolódik (Lurotcx KFT.). Baranya és Tolna megyéből nem került rá a 
listára egyetlen szervezet sem.

Vizsgálatunk során megnéztük egy megyei kamarai szervezet, a Pées-Baranyai Ke
reskedelmi és Iparkamara (PBKIK) adatbázisát, melyből a következő információk ke
rültek elő. A PBKIK Baranya megye 43 888 regisztrált gazdasági -  egyéni és társas -  
vállalkozása (2006. június 30-i adat. Forrás: KSH STADAT internetes adatszolgálta
tás) megközelítően 1500 kamarai tagot számlál, amit még mintának sem tekinthetünk, 
de mivel a kamarai tagság talán az átlagosnál nagyobb gazdasági, tervezési tudatosságot 
takar. így nem érdektelen a vizsgálat c köre sem.

Az ..Üzlet (p hálón" elnevezésű kamarai adatbázisból kerültek listára azon tagvál
lalkozások. amelyek a regisztráció alkalmával úgy nyilatkoztak, hogy vannak olasz, 
illetve olaszországi kötődéseik. (Tekintettel arra. hogy az adatszolgáltatás önkéntes volt. 
közel sem tekinthetjük ezt - még a szűk kamarai csoportban sem -  teljes körűnek.) A 
PBKIK listája 71 olasz kötődésű baranyai vállalkozást tartalmaz. Ez a viszonylag ma
gas szám azzal magyarázható, hogy az önkéntes adatszolgáltatásnál nem kellett különb
séget tenni az üzleti kapcsolat különböző fajtái és mélységei között. így egy csoportba 
kerültek azon vállalkozások, amelyek tulajdonosaik, befektetőik révén kötődnek 
Olaszországhoz, azokkal a vállalkozásokkal, amelyek kereskedelmi kapcsolatban áll
nak az olaszországi piaccal.
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Az eredmény részben jellemzi a térség gazdaságát, illetve a sajátos olasz gazdasági 
érdeklődést és érdekeltséget. Olasz kapcsolatokkal rendelkező vállalkozásokat a legna
gyobb számban az építőanyag-ipar, a ruházati kereskedelem, a vendéglátás, valamint 
az egyéb kis- és nagykereskedelmi tevékenység terén találunk.

A Dél-Dunántúl esetében láthatólag nem játszik nagy szerepet az olasz kapcsolat. 
Mind gazdasági, mind pedig kulturális területen csekély jelentőségű elemet azonosít
hattunk, amelyek legfeljebb helyi (települési) szinten értékelhetőek. A régió izoláltsá
ga a meghatározó sajátosság. A földrajzi fekvés, a történelmi hagyományok, a fejlődő 
infrastrukturális kapcsolatok nem tudják ellensúlyozni a közvetítő közeg hiányát, a 
nagy kulturális távolságot és az érdekeltség felismerésének hiányát.

Összegzés

Az itáliai/olasz-magyar kapcsolatok alakulása jelentős, kölcsönösen pozitív mérle- 
gű. A kapcsolatok jellege kulturális, gazdasági és csak korlátozottan politikai/bizton- 
ságpolitikai. Nagyobb időtávban erősen hullámzó jellegű. Magyar részről általában a 
politikai, gazdasági mozgástér bővítése, az uralkodó külső befolyás csökkentése által 
motiváltak a kezdeményezések.

A kulturális kapcsolatok kitűnőek, széles spektrumúnk és kölcsönösen pozitív meg- 
ítélésűek. A kulturális intézményrendszer kiépült és relatíve jól működik, azonban in
kább csak bizonyos értelmiségi csoportokat érint. Jelentős a szerepe a középiskolai 
nyelvoktatásnak is: az olasz, mint második idegen nyelv népszerű.

A gazdasági kapcsolatok intenzitásának növelése, a kihasználatlan lehetőségek érvé
nyesítése jó esélyekkel bír, ehhez azonban az olasz kulturális sajátosságok, világnézet, 
vállalati-vállalkozási kultúra megértésére van szükség. A Magyarországon kiépített 
befektetési és kereskedelem-ösztönzési rendszer (amely a német, amerikai, japán, álta
lában véve a nyugat-európai térség főként nagyvállalati struktúráira szocializálódott) 
nem tudja kezelni a földrajzilag közel fekvő, de sok kis vállalattal jellemzett olasz 
gazdasági érdeklődést.

Az olasz-magyar kapcsolatokban a főváros és a központi régió szerepe a meghatá
rozó, a vidéki térségek, ezen belül a Dunántúl súlya nagyságrendekkel elmarad. A 
földrajzi Dél-Dunántúl esetében az általános magyar hátrányokat tetézi a közlekedési, 
kulturális elszigeteltség, a követendő stratégia hiánya is.

Jegyzetek
1 A tanulmány az OTKA T 49291. számú. Ar olasz-magyar kapcsolatok területi aspektusai című kutatás 

keretében készült.
3 Metropol = a globális nagyvárosi hálózat része (itt Budapest és Zágráb); perimetropoi városok = a 

nietropol központtól maximum kétórás utazó távolságra lévő, azzal szorosan összefonódott települé
sek (városok).

’ 1TDH = Magyar állami kereskedelmi és befektetés-ösztönző szervezet.
4 „Ugyancsak jelentős gazdasági kapcsolatrendszer fűzi a régiót Olaszországhoz, az összes külföldi 

érdekeltség 12%-ával. Gazdasági szempontból a régió szántára az észak-olaszországi kapcsolatok a 
legjelentősebbek. A régiós szereplők külügyi stratégiáiban azonban ez az. irányvonal kisebb hang
súllyal jelenik meg. mint ahogy azt a gazdasági kapcsolatok száma indokolná. Kiemelendő a Frittli- 
Venezia-Giulia tartománnyal létrejött regionális szintű együttműködési megállapodás, amely azonban 
a gazdasági kapcsolatok áttekintésekor nem képviselt jelentős arányt.” A Dél-Dunántúli Régió Nemzet
közi-kapcsolati Stratégiája 16. o. wvvvv.deldunatul.com (2007-10-20).
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Simonik Péter

S

A Magyar Általános Kőszénbánya Rt. 
szerepe a helyi szociálpolitika alakításában 

a 20. század első felében

A hazai gazdaságtörténetben a bányászat mindvégig fontos szerepet játszott, de iga
zi lény korát a 19. század második leiétől élte. A századvég gazdasági változásai a 
korabeli társadalmat is átalakították. Megkezdődött a modern polgári társadalom alap
köveinek lerakása, megjelent az ipari munkásság. A kiegyezést követő időszakban -  a 
magyar ipar fejlődésével párhuzamosan -  jelentős mértékben megemelkedett az ipari 
nyersanyagok iránti kereslet. Az ásványkinesek közül a szén iránti igény nőtt a legin
kább. amelynek köszönhetően az országban sorra nyíltak meg a bányaüzemek. A dina
mikusan fejlődő bányászat, valamint a szénre épülő iparágak a munkavállalók ezreit 
vonzották az új bányatelepekre. A bányamunkások nagy tömegben való megjelenése 
azonban komoly feladat elé állította a munkáltatókat és az államot.

Vállalati jóléti politika vagy (állami) szociálpolitika

A vállalati jóléti politika már elnevezésében is a szociálpolitikához köthető, ám az 
1950-es évekig a társadalomtudósok többsége még ettől különálló rendszerként kezel
te. Richard Titmuss angol közgazdász volt az első. aki a vállalatok által végzett jóléti 
tevékenységet a szociálpolitika részének tekintette, jóllehet ő maga is felhívta a figyel
met a köztük lévő alapvető különbségekre.1 Hagyományos értelemben szociálpolitiká
nak a társadalmi egyenlőtlenségek csökkentésére irányuló állami törekvések összessé
gét nevezzük, amelyben lényeges szerepe van a rcdisztribúciónak, az. állam újraelosztó 
tevékenységének. Ennek során az állam az adott korszakban alapvetőnek tekintett, ám 
(elegendő jövedelem hiányában) a piacon ki nem elégíthető szükségleteket oly módon 
próbálja meg kielégíteni, hogy az állami bevételek (pl. adó) egy részét a társadalom 
kedvezőtlenebb helyzetben lévő csoportjai felé juttatja vissza különböző ellátások és 
szolgáltatások formájában. Ezek nagysága a legtöbbször nem áll összhangban az egyéni 
befizetések mértékével. A vállalati jóléti politika a munkavállalók által létrehozott 
nyereség egy részének újraelosztását végzi; a rcdisztribúció iránya itt az. előbbiekkel 
ellentétes, mivel ebben az esetben a kedvezőbb helyzetben lévő munkavállalói csopor
tok (pl. a közép- és felsővezetők) felé történik az átcsoportosítás. A mechanizmus csak
nem ugyanaz, a célcsoport és a módszerek viszont mások.

Magyarországon a 20. század elejére alakult ki a vállalati jóléti politika (vagy üzemi 
szociálpolitika) eszközrendszere. Ennek voltak olyan elemei, amelyeket törvények vagy 
törvényerejű rcndclclck lellek kötelezővé (pl. fürdők, segélyhelyek, balesetvédelmi 
berendezések stb.). de olyanok is. melyekről a munkáltatók a jogszabályokban előírt 
mértéken túl vagy önszántukból gondoskodtak (pl. bölcsőde, napközi, kantin. sporlte-
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lep stb.). Az előbbieket munkásvédelmi intézményeknek, az utóbbiakat pedig munkás- 
jóléti intézményeknek nevezték.’

A lenti megkülönböztetés azt is jelezte, hogy a vállalati jóléti politika soha nem volt 
teljesen független a szociálpolitika más szereplőitől (állam, egyház, egyletek, lokális 
közösségek), hanem azokkal mindig szoros kapcsolatban állt. Különösen fontosnak 
bizonyult az állammal való viszony, hiszen az állami szociálpolitika is csak akkor tu
dott igazán kiteljesedni, „ha kiegészült ciz egyes üzemek külön egyéniségét figyelembe
vevő és az ezzel kapcsolatban jelentkező speciális problémák megoldására irányuló üze
mi szociálpolitikáival és gondozással”.' Ez az ideálisnak tartott komplementer viszony 
azonban csak olyan országokban alakulhatott ki, ahol mind az ipar, mind pedig az 
állami szociálpolitika intézményrendszere elég fejlett volt.

A vállalati jóléti politika intézményei kevésbé terjedtek még el hazánkban a 20. 
század első leiében, és talán nem véletlen, hogy a szakirodalomban leggyakrabban 
említett, e téren példaértékűnek tartott vállalat (a Magyar-Francia Pamutipari Rt.) is 
külföldi érdekeltségű volt.4 Az intézményrendszer alapjainak megteremtésében jelen
tős szerep jutott a nyugati országokból érkezett, vagy ottani tanulmányutakon részt vett 
munkaadóknak és szakembereknek, akik a külföldön látottak alapján megkezdték a 
vállalati szociálpolitika rendszerének kiépítését.

A munkásjóléti intézmények elterjedtségéről a 20 főnél nagyobb létszámú munka- 
vállalót foglalkoztató üzemek ellenőrzésével megbízott Iparfelügyelet éves jelentései
ből kaphatunk képet.

/. táblázat: A vállalati jóléti politika intézményeinek elterjedtsége a magyaror
szági üzemekben 1906-ban és 1933-ban ( %)

Intézmény 1 906
(N = 9732)

1933
(N = 19 512)

Betegbiztosítás - 12.59
Lakás 31.46 1 1.72
Tűzifa, világítás 9.21
Hálóterem 7.53
Étkező 2.03 2.92
Földhaszonél ve/oi 4.55 2.79
Fürdő, mosdó 1.47 7.04
Orvosi rendelő, kórház 1.17 1.04
Iskola 0.73 0.51
Munkáskor, kaszinó 0.29 0.39
Üzemi orvos 3.53 0.36
Kisdedóvó 0.1 1 0.17
Fogyaszlási szövetkezet 0.52 0.13
Takarékegylet 0.16 0.015

Forrás: A M. KIK. IPARFELÜGYELŐK TEVÉKENYSÉGE... 1908. 161. o.: HILSCHER R.I938. 82. o. 
alapján, saját számítás.

Az 1906-os és az 1933-as esztendők adatsorainak összevetését követően meg
állapíthatjuk. hogy a magyar ipari üzemek jóléti intézményekkel való ellátottsága a 20. 
század első éveiben néhány esetben jobb volt. mint 1933-ban. Míg 1906-ban az üzemek
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3.537-ában volt üzemi orvos és 31,469r-uk rendelkezett munkáslakással, addig 1933- 
ra az előbbi érték 0.367-ra, az utóbbi pedig 1 1,727-ra csökkeni.5

A lenti különbségek többek között a munkástelepítés gyakorlatára, valamint a tria
noni döntésre is visszavezethetőek. A nyersanyag-lelőhelyhez szorosabban kapcsolódó 
iparágak cselében (pl. bányászai) szükségszerű volt a munkavállalók telepszerű elhe
lyezése. A lakott településektől viszonylag távol fekvő munkáskolóniákon már alapítá
suk első időszakában különböző jóléti intézmények létesültek (pl. élelemtárak, mun
káslakások). A munkavállalók növekvő szükségletei miatt az ország számos pontján 
egyre korszerűbb telepek épültek/’ Ami a trianoni döntést illeti, az jelentős hatással volt 
a hazai iparszerkezetre, mivel az ország gyártelepeinek 497-a és gyári munkásainak 
507 -a a haláron túlra került.7 Miután a legnagyobb bányaüzemek, valamint a helyhez 
kötött ipari létesítmények egy része is az elcsatolt területeken volt, ezért a határmódo
sítás következtében a már korábban kiépített jóléti intézményrendszer is a szomszédos 
országokhoz került.

A munkáskérdés egyes részterületeivel kapcsolatos állami jogalkotói tevékenység 
már a 19. század második felében elkezdődött. A századvég utolsó éveiben bevezették 
a vasárnapi munkaszünetet (1891), megjelent az ipari munkavállalók kötelező beteg- 
biztosítására vonatkozó törvény (1891) és angol mintára megszervezték az Iparfel- 
ügyeletet (1893). A századfordulót követő években, évtizedekben az előbbiekhez ké
pest lényegesen lassabb ütemben, de tovább folytatódott az iparban foglalkoztatottakra 
vonatkozó jogszabályok megalkotása (pl. társadalombiztosítás, családi pótlék, legki
sebb munkabér bevezetése). Ez a folyamat a második világháború kitörése miatt azon
ban félbeszakadt. Az 1930-as évek második feléig megjelent jogszabályok közös jel
lemzője volt. hogy azok egyrészt külön szabályozták az iparban és a mezőgazdaságban 
dolgozók munkaviszonyával kapcsolatos kérdéseket, másrészt iparáganként is eltérő 
regulákat fogalmaztak meg. Ennek következtében az ipari szociálpolitika intézményei 
csak felemás módon honosodtak meg az ország gyáraiban, üzemeiben.

A munkások helyzetével foglalkozó jogszabályok mellett a 19. század végén meg
születtek az első olyan törvények és rendeletek, amelyekkel a jogalkotók a települése
ken keletkezett szociális problémákat kívánták orvosolni. Ez a gyakorlat már elnevezé
sében (szegénypolitika) is eltért a korábbiakban említett állami szociálpolitikától, mivel 
elsősorban a helyben élő szegények sorsán kívánt változtatni. A szegényügyi tevékeny
ség egyes kérdéseivel az 1871-es. valamint az 1886-os ún. községi törvények foglal
koztak. amelyek révén az állam a lokális közösségek feladatává tette a településen élő 
szegényekről való gondoskodást. Amennyiben a család vagy a helyben működő társa
dalmi szervezetek (beleértve ebbe az egyházakat is) képtelenek voltak önerőből ellátni 
a közöltük élő szegényeket, úgy a településnek vált a feladatává, hogy biztosítsa a 
létfenntartásukhoz szükséges legalapvetőbb forrásokat. Mindezekből jól látható, hogy 
itt már nem a magasabb szintű szükségletek (például egészséges munkakörülmények 
vagy a különböző kockázatok elleni védelem) kielégítése volt a cél, hanem az érintett 
személynek az éhhaláltól való megmentése, vagy a legalapvetőbb életfeltételekhez való 
hozzáférés biztosítása (ruha. cipő, fedél). Amennyiben bizonyos települések -forráshi
ányra hivatkozva -  nem tudták ellátni a szegénygondozással kapcsolatos teendőiket, 
úgy az állam segítséget nyújthatott számukra.

Ez a közsegélyen alapuló, az ún. „érdemes szegényeket" -  tehát az önhibájukon 
kívül munka vagy ellátás nélkül maradtakat. az időseket és a betegeket -  támogató
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politika azonban nem tudta kielégíteni a településeken élő valamennyi „szegény” szük
ségletét. (A lokális közösségekre támaszkodó szegénygondozás ugyanis -erőforrás hi
ányában -  nem foglalkozott a községekben és a városokban élő. alacsony jövedelem
mel rendelkező munkavállalók szükséglet-kielégítésével.)

Az állami és a vállalati szociálpolitikának optimális esetben egymás kiegészítője
ként kellett volna működnie. Az előbbiekben felvázolt helyzetkép viszont azt sugallja, 
hogy Magyarországon a vállalati szociálpolitika sok esetben -  vélhetőleg -  nem csak 
kiegészítette, hanem egyenesen átvette a hiányzó állami és helyi szociálpolitikai intéz
mények feladatköreit.

A szénbányászat korábban már jelzett gazdasági jelentősége, a nyersanyag-lelőhely
hez kötődő iparvállalatok jóléti gyakorlata, valamint a szociálpolitikai ellátórendszer 
hiányosságai miatt joggal feltételezhetjük, hogy a két világháború közötti bányaipar 
egyik legmeghatározóbb vállalata, a Magyar Általános Kőszénbánya Rt. (a továbbiak
ban: MÁK Rt.) is nagy gondot fordított a különböző munkásjóléti intézmények létesí
tésére és működtetésére. Kérdésként merülhet fel bennünk: ennek a jóléti politikának a 
korabeli szociális ellátórendszerben meglévő „fehér foltok" kitöltése volt-e a célja, 
vagy kiépítése mögött esetleg más tényezők is meghúzódtak?

A MÁK Rt. gazdasági és munkásjóléti tevékenysége

Az 1891 -ben alapított Magyar Általános Kőszénbánya Részvénytársaság megalaku
lásának harmadik évében kezdte meg az első próbafúrásokat a mai Tatabánya területén. 
A geológiai vizsgálatok során 200 millió tonnára becsült széntclepre bukkanlak, s ez a 
vállalat vezetését egy nagyobb volumenű gazdasági beruházásra ösztönözte. A szénter
melés megindulása gyökeresen megváltoztatta az addig mezőgazdasági jellegű három 
Komárom vármegyei település: Alsógalla. Felsőgalla és Bánhida életét, majd 1902-ben 
életre hívta a negyedik társközséget. Tatabányát. A dinamikusan fejlődő bányászat, 
valamint a szénre épülő iparágak megjelenése a munkavállalók ezreit vonzotta a MÁK 
Rt. tatabányai bányatelepére, melynek eredményeképpen a népesség száma 1890 és 
1941 közölt a tizenháromszorosára (2785-ről 37 955 főre) nő tt/

Az 1920-as években a MÁK Rt. országos és helyi szinten is tovább folytatta a szénre 
épülő iparágak fejlesztését. A következő évtized közepén Tatabánya-Felsőgallán. a MÁK 
Rt. égisze alatt már villanyerő-központ. kő- és márgabánya. szénlepárló- és mésziizem. 
portlandcemcnt-. bauxitcement-. papírzsák- és huzalgyár. eementhordó- és karbidgyár. 
valamint agyag- és mészhomoktéglagyár működött. A részvénytársulatnak 22 kisebb- 
nagyobb magyar és külföldi alapítású vállalatban is érdekeltsége volt. (Például: Gránit 
Porcelán- és Kőedényárugyár Rt. — 100%; Friedrich Siemens Művek Vasöntő és 
Hőteehnikai Gyár Rt. -  100%: Fejérvármegyei Villamossági Rt. -  100%; Tatai Szén és 
Brikettárusító Rt. -  100%; Pannónia Áramszolgáltató Rt. -  90%.)"

Az üzleti éveket sorra nyereséggel záró vállalat még a gazdasági szempontból legsö
tétebb. válságok sújtotta időszakban (1929-1933) is jelentős eredményeket könyvelhe
tett el: sőt. ekkoriban a társulat vagyona 146 millió pengőről (1929) 170 millió pengő
re (1933) emelkedett.111 A gazdasági sikerek elérésében jelentős szerepet játszott Vida 
Jenő. a MÁK Rt. vezérigazgatója, aki nemcsak a bányavállalatnak, hanem felsőházi 
tagsága révén a magyar gazdaságpolitikának is meghatározó alakja volt.

A bányanyitás a népesség -  előbbiekben már tárgyalt -  növekedése mellett a helyi
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foglalkozásszerkezetre is jelentős hatást gyakorolt. A széntermelés megindítását követő 
években a német és szlovák ajkú őslakosok többsége ugyan továbbra is földműveléssel 
foglalkozott, de a környékbeli településeken élők egy része (5()9í-a) -  a biztos megél
hetés reményében -  az újonnan létesült bányavállalatnál helyezkedett el. A falvakban 
élő munkavállalók közül sokan esak a hideg évszakokban vállaltak bányamunkát, mi
vel nyáron és ősszel a saját, vagy valamelyik földbirtokos földjén dolgoztak.11 Mivel a 
környék lakossága nem tudta fedezni a vállalat egyre növekvő munkaerőigényét, ezért 
egyre jelentősebb szerep hárult a munkavállalók másik csoportjára: a telepített munká
sokra. Az 1920-as évek közepén a társulatnál foglalkoztatott munkások 78,749í-a tar
tozott ebbe a kategóriába.12

A 19. század végén a telepített munkások jelentős része az Osztrák-Magyar Monar
chia különböző részeiből és a határon túli területekről (főleg Németországból) érkezett, 
mivel a hazai bányaipar számára nem állt rendelkezésre nagyszámú, szakismerettel 
rendelkező helyi munkaerő. Az eltérő kulturális háttérrel rendelkező munkavállalók 
körében (főleg a magyar és a külföldi bányászok között) gyakoriak voltak a szaktudás, 
az értékrend, valamint a normarendszer különbségéből eredő feszültségek. E konflik
tusok a 20. század első évtizedére -  részben a munkaerő magas fluktuációja, részben 
pedig a magyar anyanyelvű munkások nagyobb arányú letelepedése miatt -  jelentős 
mértékben csökkentek.1' Mivel a vállalat gazdasági érdeke megkívánta, hogy az egy
mással függőségi viszonyba kerülő munkaadók és munkavállalók közötti viselkedésbe
li. értékrendbeli különbségek mihamarabb csökkenjenek, ezért a társulat vezetése a 
saját eszközeivel is (pl. a jóléti intézmények működtetésével) megpróbálta egységessé 
lenni ezt a sokféle értékkel, normával és viselkedésmintával rendelkező tömeget.14 A 
társulat vezetése részéről ez komoly erőfeszítéseket kívánt, mivel már a bányanyitást 
követő években szembe kellett néznie azzal a ténnyel, hogy a munkavállalók jelentős 
része év közben elhagyja a vállalat üzemeit. A magas fluktuációt jól jelzik az. 1900-as 
év adatai, melyek szerint az abban az, esztendőben felvett 2957 munkás közül decembe
rig már 2217 fő távozott is a társulat kötelékéből.1' (Ez a jelenség azonban nemcsak a 
század első éveiben és nemcsak a tatabányai bányáknál okozott problémát, hanem or
szágos szinten is. Az ipari munkásság jelentős része még az 1930-as évek második 
felében is évente átlagosan négyszer váltott munkahelyet.)1'’

A letelepedő munkástömeg (érték- és normarendbeli) egységesítésére irányuló vál
lalati stratégiával azonban gyökeresen ellentétesek voltak azok a törekvések, amelyek 
révén a társulat vezetői a helyi társadalmi viszonyok konzerválását kívánták elérni.

Az egyén helyi társadalomban elfoglalt helyét alapvetően a MÁK Rt. szervezeti 
hierarchiáján belüli pozíciója határozta meg. A vállalati hierarchia élén a tisztviselői 
kar állt. A társulat szakmai működését irányító, viszonylag kis számú csoportot mély 
szakadék választotta cl a többi munkavállalótól. A tisztviselőket az altisztek követték a 
ranglétrán, akik közé a havibéres állandó alkalmazottak közül a főaknászok, az akná
szok. a felvigyázók, a lőmesterek. a segédüzemek mesterei, valamint a nagyiroda se- 
gédtisztviselői tartoztak. Az altisztek a legjobb szakmunkások közül kerültek ki. és 
fontos funkciót töltöttek be a termelés irányításában. Tevékenységük kétségtelenül hoz
zájárult az üzemi társadalom hierarchikus tagolódásához, a munkásság megosztásá
hoz.17 Az elővájárok képezték az altisztek és a munkások közötti „átmeneti csoportot". 
A MÁK Rt-nél alkalmazásban álló dolgozók legnépesebb csoportjához a munkások
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tartoztak, akiknek közel 50%-a a bányamunkások (szén-, kő- és márgabányászok), a 
többiek pedig a külszíni munkások, az iparosok és a gépkezelők közé volt sorolható.18

A társadalmi távolság tényét a MÁK Rt. legfelsőbb vezetése sem tagadta, és úgy 
tűnt, hogy ezen nem is kívánt változtatni. Amikor az 1930-as évek elején dr. Zsoldos 
Ferenc, a társulat Tatabányára kirendelt új jogásza a helyi viszonyok iránt érdeklődött, 
a vállalat egyik igazgatója (Gosztonyi László) a következőket mondta neki: vegye úgy, 
hogy „egy angol gyarmatra költözik, ahol a MÁK tisztviselői a fehérek A leendő 
jogász így folytatta memoárját: „Akkor már ismerve egy kissé Gosztonyit (gondolko
dásmódját, szavajárását, múltját: világlátott ember volt, az Egyesült Államokban is 
dolgozott) azt hittem, ez csak egy tőle megszokott szellemes mondás. Nem kellett azon
ban sok időnek eltelnie, hogy meggyőződjem, hasonlata tökéleteseií fedte a valósá
got. ”|lJ

A helyi társadalmi viszonyok ismeretében jól látható, hogy mi indokolhatta a bá
nyavállalat jóléti intézményrendszerének kiépítését. A MÁK Rt-nek három alacsony 
lélekszámú, nem ipari munkához szokott népességgel rendelkező községben kellett 
megkezdenie a termelést, ahol ráadásul a nagy létszámú munkavállaló letelepítéséhez 
szükséges alapvető infrastruktúra (lakások, utak, víz, kereskedelmi egységek stb.) is 
hiányzott. A társulat elsődleges célja olyan stabil törzsgárda létrehozása volt, amelyre a 
nehéz munkakörülmények ellenére is bízvást számíthatott. A munkások helyhez kötése 
(majd a későbbiekben az új munkásgeneráeió megteremtése) érdekében egyrészt bizto
sítania kellett a megfelelő élet- és munkakörülményeket, másrészt életre kellett hívnia 
a munkavállalók szükségleteire reflektáló és az előbbiek esetleges hiányosságait kitöltő 
vállalati jóléti politika intézményeit.

A munkavállalók életkörülményei

A MÁK Rt. alkalmazottainak életkörülményeit elsősorban a jövedelmi helyzetük 
határozta meg. A társulat az országos átlaghoz képest magasabb munkabéreket kínált 
munkavállalóinak, amelyek nagysága a teljesítménytől, a munkakörtől (tisztviselő, al
tiszt, bányamunkás) és a munkavégzés helyszínétől függött.

Amíg a tatabányai bányaüzemben foglalkoztatott bányamunkások 307c-ál kitevő 
vájárok napi átlagkeresete 1915-ben 5.12 korona volt. addig ugyanebben az esztendő
ben a konkurens vállalatok (Salgótarjáni Kőszénbánya Rt., Első Dunagőzhajózási Tár
saság -  DGT) hasonló munkakörben dolgozó alkalmazottai 3,52 koronát kerestek.20 A 
hierarchiában a vájárokat követő segédvájárok az előbbi csoport bérének 909í-át. a 
csillemunkások ennek 80%-át, a napszámosok pedig 60-657r-át kapták. Bár a verseny
társak által kifizetett munkabérek közötti különbségek a nagy gazdasági világválság 
időszakában is megmaradtak, szóródásuk azonban a század első évtizedében tapasztal
takhoz képest jelentősen csökkent.21 A bérek közötti eltérések csökkenése azzal is együtt 
járt. hogy a vállalat vezetésének számolnia kellett a munkavállalók fluktuációjának 
növekedésével.

Az 1920-as évek elején (a korona elértéktelenedése miatt) a bérfizetés módjában is 
változás történt, amely a korábbi gyakorlathoz képest némiképp visszalépést jelentett. 
Az évtized első éveiben a bányamunkások bérük kisebb részét (20-30*T-ot) készpénz
ben, nagyobb részét (70—80%-ot) pedig természetben kapták meg. Egy öttagú család 
természetben kapott havi élelemadagja a következő élelmiszerekből állt: 50 kg liszt. 6
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kg zsír, 4 kg cukor, 0.8 kg kávé, 3 kg káposzta, 0,5 liter eeet. 36 kg burgonya. 2 kg 
bab, 1,25 kg só, 7 kg hús. A kedvezőtlen viszonyokat az is jelzi, hogy a családok 
alkalmanként még ruhasegélyt is kaplak.22 A kettős bérezés 1924-ig fennálló gyakorla
ta jelezte, hogy bizonyos időszakokban a bányamunkások számára már a létfenntartá
sukhoz szükséges alapvető erőforrások biztosítása is kisebb-nagyobb akadályba ütkö
zött.

A munkavállalók tényleges életkörülményeiről az eltartottak arányának és a kora
beli árviszonyok vizsgálata nélkül nem kaphatunk hiteles képet. Egy átlagos bányász
családban négy gyermek élt, és amíg a bányatelepeken a századfordulón 100 keresőre 
159 eltartott jutott (országos átlag: 130), addig 1930-ban ugyanennyi keresőnek már 
177 személyt kellett ellátnia (országos átlag: 1 17).21 Amennyiben az alapvető élelmi
szerek árát összevetjük a munkabérekkel, valamint a családtagok számával, akkor egy 
meglehetősen rossz életkörülmények között élő bányásztársadalom képe bontakozik ki.

A század első évtizedében a heti vájárfizetés (24-30 K) éppen csak fedezte a család 
heti élelmiszerrel kapcsolatos kiadásait (19,17 K). ám ugyanez nem volt elmondható a 
segédvájári bérekről (18-25 K). Az első világháború idején az alapvető élelmiszerárak 
két és félszeresükre, a zsír és a húsfélék árai öt-hatszorosukra növekedtek, ezzel szem
ben a munkásbérck 25-50 koronáról 28-130 koronára emelkedtek.24 Az 1920-as évek 
közepén a Szakszervezeti Értesíti) munkatársai több alkalommal is létminimum-számí
tást végeztek. Ennek eredményei azt mutatták, hogy 1924-ben a legjobban kereső tata
bányai bányamunkások a megélhetésükhöz szükséges pénz alig 44.59f-át keresték meg. 
Az életkörülmények olyannyira megromlottak, hogy 1925-ben a 2. Honvéd 
Vegyesdandár Parancsnoksága az egyik helyzetjelentésében a következőket írta: „a 
tatabányai munkások úgy maguk, mint gyermekeik teljesen le vannak rongyolódva, s a 
gyermekeik 50c/c-a mezítláb jár iskolába.

Annak ellenére, hogy a bányatelepen élők életkörülményeiben az 1920-as évek gaz
dasági konjunktúrája némi javulást eredményezett, az élelmezés területén továbbra is 
nehézségekkel kellett számolniuk. Az 1930-as évek közepén végzett egészségügyi vizs
gálatok szerint a tatabányai elődközségekben élő gyermekek (4228 fő) közel öt száza
léka (205 fő) tartozott az elégtelenül tápiálkozók kategóriájába. Ebbe a csoportba azo
kat sorolták, akiknél a napi háromszori étkezés a hét egyetlen napján sem adatott meg. 
tejet legfeljebb heti kél alkalommal fogyasztottak, és a főétkezések során legtöbbször 
kenyeret, levest, néha pedig burgonyát ettek.-'

A második világháború kitörését követő első év ekben e problémák újból a felszínre 
kerültek, mivel az alapvető élelmiszerek (hús. szalonna, liszt. zsír. cukor, burgonya, 
kenyér, bab. tojás, tej) ára évről évre emelkedett. Míg 1939-ben 81 P. 1942-ben pedig 
150 P volt egy öttagú család megélhetéséhez szükséges élelmiszeradag pénzben kifeje
zett értéke, addig a háború utolsóelőtti esztendejében ugyanezen termékek megvásárlá
sához már 220 P volt szükséges. Ez az összeg viszont lényegesen meghaladta egy átla
gos bányamunkás keresetét.2'

A háború okozta szociális feszültségekről Komárom vármegye Vitézi Széke Szék
kapitányának havi jelentései is említést tesznek. A jelentések szerint az 1941-es eszten
dő beköszöntései súlyos ellátási nehézségek jelentkeztek, mivel januárban a közszük
ségleti cikkek egy része vagy teljesen eltűnt a piacokról, vagy irreális mértékben meg
nőtt az áruk. Az áremelkedés okozta elégedetlenség letörése érdekében a székkapitány 
májusban már a hús- és a szalonna-dotáeió emelése, valamint a lábbeli-kiutalások a rá-
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nyának növelése mellett foglalt állást. (Az egyik, általa meg nem nevezett 2850 fős 
bányateleprészen például 1941 áprilisa és júniusa között, három hónap alatt, esupán 69 
pár cipőt és 36 féltalpat utaltak ki.)28

A megfelelő lábbeli hiánya nem csak a munkavállalók, hanem a társulat elemi isko
láiba járó gyermekek körében is gondot okozott. A megfelelő ruházat hiánya elsősor
ban a téli hónapokban vált krónikussá, s ezt csak tetézte, hogy az élelemcllátás akado
zása miatt a diákok többsége gyenge és rosszul táplált volt. A bánhidai társulati iskolá
ban 1943 decemberében felvett jegyzőkönyv szerint a cipő- és a ruhahiány miatt rend
kívüli módon megnőtt a mulasztások száma.2'’

A munkavállalók életkörülményeit -  jövedelmi viszonyaik mellett -  a lakáskörül
ményeik is jelentős mértékben befolyásolták. Már a bányanyitás első évében elkezdő
dött egy munkáskolónia építése, majd a vállalat gazdasági fejlődésével párhuzamosan -  
a növekvő munkaerőigény kielégítése érdekében -  újabb és újabb telepeket létesítettek. 
A társulat vezetése más-más típusú lakások építésével próbálta meg kielégíteni a tiszt
viselők, az altisztek és a munkások lakásigényét, ezzel is hangsúlyozva a munkavállalói 
csoportok közötti különbségeket. Amíg a bányamunkások négy- vagy hatlakásos (ún. 
hatajtós), komfort nélküli vagy félkomfortos házakban, addig a tisztviselők többszo
bás, komfortos, vagy éppen összkomfortos házakban éltek.

Habár a telepi lakásállomány nagysága évről évre növekedett, az ingatlanépítés üte
me mégsem tudott lépést tartani a munkavállalói létszám növekedésével, és emiatt ál
landósult a lakáshiány.

2. táblázat: A bányatelepi lakásállomány változása 1897-1944 között

Év Munkás
lakóházak

Munkás
lakások

Altiszti
lakóházak

Altiszti
lakások

Tisztviselői
lakóházak

Tisztviselői
lakások

1897 20 120 2 4 4
1902 198 1 188 16 8 -
1930 994 5403 63 196 53 90
1940 1038 5412 68 206 54 95
1944 - 5566 - 215 - 1 1 1

Forrás: MOL Z 253 134. cs. 672. d. Ismertetés 1940; TATABANYA TÖRTÉNETE 1. 1972. 58. o.t 
FŰRÉSZNÉ M. A. 1992. 203. o.: TILES J. 1935. 33. o.

Az 1930-as évek második felétől kezdődően olyannyira csökkent az. üres bányatele
pi lakások száma, hogy 1940-re a bányavállalat már egyetlen kiutalható ingatlannal 
sem rendelkezett.'" Tekintettel arra. hogy a bányászati ágazat ebben az. évben elérte 
teljesítőképességének legfelső határát, a vállalat vezetése (anyagi megfontolásból) a 
hagyományos kolónia építését már nem találta megfelelőnek. Mivel a MÁK Rt. rövid 
távú tervei között a munkavállalói létszám 200-300 fős bővülésével járó iparfejlesztés 
szerepelt, szükségessé vált a meglévő lakásállomány mihamarabbi bővítése.'1 E lépés 
megtételét az is sürgette, hogy a munkáscsaládok a növekvő kereslet miatt a környező 
településeken már csak rendkívül magas, közel 30 pengős áron bérelhettek „lakásokat". 
Ezek többnyire lakhatás céljára jóformán alkalmatlan ólak, istállók és fáskamrák vol
tak.’2

A MÁK Rt. munkavállalóinak a lakáshiány mellett a már felépült lakások minősé
gével kapcsolatos problémákkal is szembe kelleti nézniük. A bányatelepeken élők la-
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káskörülményciről a különböző statisztikai mutatók (pl. laksűrűség) árnyalt képet fes
tenek. Az 1940. dceembcri állapotokat jelző táblázat adatai rámutatnak arra. hogy az 
egyszobás lakások 85.58'/-a. a kétszobásak 54 .67 '/-a tartozott a rossz laksűrűségű 
(2.1 fő/sz.oba feletti) kategóriába."

5. táb láza t: A laksűrűség mutatói háztípusonként (1940. december)

Lak sűrűség (fő/sz.oba) Összesen
Háztípus Jó Közepes Rossz N <7,

«1.51 (1.5-2) (2.10
egyszobás 0.02 14.4 85.58 4756 100.0
kétszobás 26,97 18.36 54.67 964 100.0

Forrás: MOL Z 253 134. es. 672. d. ..Lakáskimutalás 1940. december hóról" alapján, saját számítás.

Az adatok mélyebb vizsgálata során kapott eredmények még ennél is kedvezőtle
nebb viszonyokról árulkodnak. Ezek szerint az egyszobás lakások 58.45'/-ában. a két
szobásak 17.84'Z-ában szobánként négynél több személy élt. sőt voltak olyan lakások 
is. ahol egy-egy szobában nyolc, vagy akár tizenegy ember is lakott." Hilseher Rezső 
és Magyary Zoltán tatabányai kutatásaiból azt is tudjuk, hogy az általuk vizsgált há
nyatelepi lakások (N =622) több mint felében (52.57'/) fekvőhelyenként 2-5 személy 
aludt."

Mindezek jól mutatják, hogy a bányatelepeken élő munkavállalók életkörülménye
iben az 1920-as. majd az azt követő évek is számos kedvezőtlen irányú változást ered
ményeztek. A bányászcsaládoknak egyre nagyobb gondot jelentett a létfenntartásukhoz 
szükséges erőforrások előteremtése és legalapvetőbb szükségleteik kielégítése. A leg
rosszabb helyzetben azon csoportok voltak, amelyek a munkavállalói hierarchia alsó 
szegmenseibe tartoztak. A községi szegénypolitika csak egy szűk körre kiterjedő szol
gáltatásait és ellátásait (pl. szegényház, közsegélyek) a munkás iszonnyal rendelkező, 
ám munkájukból megélni alig tudó emberek és családtagjaik nem v ehették igénybe. Az 
élelmezési és ruházkodási gondokra, a lakások zsúfoltságára, a községi szegénypolitika 
alapelveire, valamint a kedvezőtlen életkörülményekre is visszav ezethető egészségügyi 
problémák megjelenése miatt jelentős feladat hárult a bányavezetésre. Némiképp para
doxnak is tekinthető, hogy éppen annak a társulatnak kellett valamilyen megoldási 
találnia a helyzet megoldására, amely vállalatnak e szituáció kialakulásában jelentős 
szerepe volt. A jóléti politika intézményrendszerének tehát egyszerre kellett pótolnia a/ 
állami és a községi szociálpolitika hiányzó szolgáltatásait, ellátásait, ugyanakkor ref
lektálnia is kellett a helyben megjelenő munkáltatói és munkav állalói (magasabb szin
tű) igényekre.

A vállalati jóléti politika intézményrendszere és funkciói

A részvénytársulat gazdasági stabilitása kellő anyagi alapot nyújtott a vállalati jóléti 
politika intézményrendszerének kiépítéséhez és működtetéséhez. E/ a rendszer két pil
léren nyugodott. Az egyikhez a munkásjóléti intézmények (munkáslakások, segélye
zés. bányatárspénztár. élelelemtárak. egészségügyi, valamint az anya- és csecsemővé
delmi intézmények), a másikhoz pedig a kulturális intézmények (színház, mozi. könyv
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tárak, kaszinók, egyesületek, sportlétesítmények, óvoda, elemi iskola, erdei iskola) tar
toztak. A felsorolásból is jól látszik, hogy mindkét csoportban találhatunk olyan intéz
ményeket. amelyek a MÁK Rt. alaptevékenységéhez nehezen köthetők (színház, mozi, 
anya- és csecsemővédclem slb.).

/. ábra\ A MÁK Rt. nyereségének és jóléti kiadásainak alakulása 1927-1933 
között (millió pengó'ben)

n:« r  > 201 n i :  n o

Forrás: KUBITSCH 1965. 126. o.; MOL Z 252 32. cs. 168. d.

A jóléti kiadások évről évre növekedtek, és 1933-ban már a vállalat éves nyereségé
nek 289f-át is elérték. A statisztikai adatokból nem derül ki. hogy a gazdasági világvál
ság idején a vállalat miért költött az éves nyereségéhez képest jelentős összegeket jóléti 
célokra. (Egy későbbi, az 1940-es évek elejéről származó forrás alapján azt feltételez
hetjük. hogy már ekkor sem az új jóléti beruházások emésztették fel a rendelkezésre 
álló pénzügyi keretek nagy részét, hanem a meglévő intézményrendszer fenntartása.) A 
második világháború éveiben tovább nőttek a vállalat jóléti kiadásai: 1941-ben már 7.5 
millió pengőt, a következő évben pedig 11.5 millió pengőt költöttek jóléti célokra. A 
vezetés szerint ezen kiadások ..nagyobbodása részben különféle szociális célú akciók 
megnövekedésére vezetheti) vissza, részben pedig azzal magyarázható, hogy ebben a 
vonatkozásban állandóan visszatért) kiadásaik is jelentékenyen szaporodtak" ,'7

Az 1920-as évek végére kialakuló, széles alapon nyugvó jóléti intézményrendszer -  
funkcióit tekintve -  egyszerre volt integráló és megosztó. Amint arra már a helyi társa
dalom vizsgálata során utaltunk, a MÁK Rt. vezetőinek egyik legfontosabb célja az 
eltérő kulturális háttérrel rendelkező munkavállalók érték- és normarendszerének át
formálása volt. amelynek során jelentős szerepet kaptak a különböző jóléti intézmé
nyek. (E törekvések kiteljesedését azonban a munkavállalók között meglévő társadalmi 
távolság konzerválását célzó vállalati politika sok esetben megakadályozta.)

Az elemi oktatás megszervezésével például nemcsak az Eötvös-félc közoktatási tör
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vényben foglaltaknak kívántak eleget tenni, hiszen a vállalatnak érdeke fűződött ahhoz, 
hogy az iskolai szocializáció során elsajátított értékek és normák segítségével a társulat 
elvárásainak is megfelelő, új munkásgenerációt neveljenek ki.1K A tanszerek ingyenessé 
tételével és a tanítók körültekintő kiválasztásával azt is cl tudták érni. hogy az oktatási 
intézményekből kikerülő gyermekek ne csak írni, olvasni és számolni tanuljanak meg. 
hanem munkavállalóként képesek legyenek a MÁK Rt. szolgálati szabályzatában fog
laltaknak megfelelően cselekedni. Mindezek következtében azonban csökkent a mun
kások és a tisztviselői kar között meglévő tudásbéli különbség, s ez némileg hozzájárult 
az előbbi csoportnak a helyi társadalomba történő integrációjához.

A korábbiakban már említettük, hogy az integráló funkció egy másik megjelenési 
formájának tekinthetjük azt is. hogy a vállalat elismerte a különböző munkavállalói 
csoportokhoz tartozók azonos (kulturális, szabadidős, oktatási stb.) jellegű szükséglete
it. E szükségletek kielégítését kétféle, általunk ..önállónak", illetve ..közösnek" neve
zett intézmények működtetésével látták megvalósíthatónak. Az előbbiekhez -  többek 
közölt -  a munkavállalók szabadidejének eltöltésére szolgáló kaszinók és a vállalat által 
épített lakások tartoztak, az utóbbiakhoz pedig a gőzfürdő és a strand sorolható.

A kaszinók a munkavállalók kulturális szükségleteit elégítették ki, mégpedig oly 
módon, hogy a MÁK Rt. a tisztviselők, az altisztek és a munkások számára kiilön- 
külön intézményeket létesített és tartott fenn. A három telepi Munkáskaszinónak össze
sen 2800 tagja és közel 3600 kötetes könyvtára volt. A kaszinó tagjai újságot olvashat
lak. rádiót hallgathattak, biliárdozhatlak. sakkozhattak és ismeretterjesztő előadásokon 
vehettek részt. A közel 5000 kötetes könyvtárral rendelkező Tiszti Kaszinó rendezvé
nyein a munkások egyáltalán nem. az altisztek pedig csak külön meghívással vehettek 
részt. A tisztviselők (beosztásuknál fogva) automatikusan a tiszti kaszinó tagjai lehet
tek. de a társulati iskolákban tanítók csak két régi tag javaslatára nyerhetlek felvételt.1”

A vállalat figyelmet fordított a munkavállalók lakhatással kapcsolatos szükséglete
inek kielégítésére is. hiszen igyekezett minden dolgozója számára megfelelő lakást biz
tosítani. A bányatelcpi lakások minősége és komfortfokozata azonban jelentős mérték
ben eltért egymástól aszerint, hogy abban tisztviselő, altiszt vagy éppen munkás lakott. 
A szervezeti hierarchia különböző szintjein lévő alkalmazottak egymástól való elkülö
nülésének -  mai szemmel meglepőnek tűnő -  külső jelei is voltak. A főtisztviselői 
villák kapuit zöldre, a segédtisztviselőkét sárgára, a munkásokét pedig barnára festet
ték. 411 Mindez jól mutatja, hogy a MÁK Rt. vezetése valamennyi munkavállalói csoport 
esetében elismerte a jogos igényi e szükségletek kielégítésére, ám a megkülönböztetés 
eszközét használva, érzékeltette a csoportok közt lévő társadalmi különbséget is.

Az általunk ..közösnek" nevezett intézményeket valamennyi munkavállaló igénybe 
vehette, azaz ebben az esetben is a vállalat állal elismert azonos szükségletekről beszél
hetünk. ám itt a közösen használt intézményen belül figyelhető meg az előbbiekben is 
szemléltetett megosztó funkció. Az egészségügyi intézmények közé sorolható. 1927- 
ben megnyitott, váróteremmel, hetven kabinnal, lábmedencével, zuhanyzóval. 20x6.5 
méteres melegvizes medencével, egy nedves és egy száraz, gőzkamrával, három ..dör
zsölő fülkével", pihcnőhclyiséggcl és orvosi szobával felszerelt gőzfürdő szolgáltatása
it valamennyi munkavállaló igénybe vehette.41 A munkások és családtagjaik az intéz
ményt azonban csak meghatározott napon és meghatározott időben használhatták. A 
melegvizes medencék vizét három-négy naponta cserélték, és a munkások csak az utol
só napon vehették igénybe a fürdőt.4-’ Az előbbiekhez nagyon hasonló megoldást alkal
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maztak a nyári szabadidő eltöltésére szolgáló tatabányai strandon is. A strandon három 
medcnec volt. amelyek közül az elsőt esak a főtisztviselők, a másodikat csak a segéd
tisztviselők. a harmadikat pedig a bányamunkások használhatták.41 Jól látható, hogy 
ebben az esetben is egy intézmény keretein belül elégítették ki a munkavállalók szük
ségleteit. ugyanakkor differenciáltak is a három csoporthoz tartozók között.

Az ..integrálás-megosztás" fogalompárral leírható vállalati törekvések azonban nem 
jelentik az egyetlen szóba jöhető megközelítési módot. A MÁK Rt. állal létesített és 
működtetett intézmények nemcsak a munkavállalók, hanem azok hozzátartozóinak 
szükségleteit is igyekeztek (korra és nemre való tekintet nélkül) kielégíteni. Ennek 
következtében joggal merülhet fel bennünk a kérdés, hogy milyen érdeke fűződhetett a 
piaci racionalitást mindvégig szem előtt tartó társulatnak ahhoz, hogy gazdasági intéz
kedései mellett néhány, a bányászati tevékenységhez nehezen kapcsolható intézmény 
létesítése mellett döntsön. A társulat egyik talán kevésbé érthető lépése az volt. amikor 
az 1920-as évek elején a MÁK Rt. vezetői kísérletet tettek a helyi anya- és csecsemővé
delem megszervezésére. Vajon mi vezérelte a bányavállalat vezetését akkor, amikor e 
kérdés megoldása mellett döntött?44

A két világháború közötti időszak egyik legjelentősebb, országos szintű közegész
ségügyi problémája a magas csecsemőhalandóság volt. Már az első világháborút meg
előző években kísérletek történtek az egy éven aluli népesség halandósági mutatóinak 
javítására, ám tényleges eredményeket csak az Országos Stefánia Szövetség 1915-ös 
megalakulását követően könyvelhettek el. A szervezet deklarált céljai és alapelvei jól 
jelzik a vállalt feladatok sokrétűségét. Az elsődleges cél az anyák és magzataik egész
ségvédelmének biztosítása volt. amelynek eléréséhez nélkülözhetetlennek tartották a 
eseesemőgondozással kapcsolatos babonák kiirtását, valamint a megfelelő gondozási 
ismeretek oktatását. A Szövetség fontosnak tekintette a társadalmi összefogást és hang
súlyozta az állami szerepvállalás jelentőségét, mivel az állam segítsége nélkül elképzel
hetetlennek tartották, hogy a szülést követően az anyák ne kerüljenek rosszabb gazdasá
gi helyzetbe.45

A társadalmi erők bevonásával működő budapesti szervezetet a belügyminiszter a 
135.840/1917. sz. körrendeletével a magyar anya- és eseesemővédőnői intézményrend
szer megszervezésével bízta meg. a 10000 főnél kisebb lélekszámú településeken pedig 
a védelmi munka működtetéséhez szükséges erőforrásokat is biztosította.4''

Tatabányán a eseesemőhalandósági mutatók már az első világháborút megelőző 
években romlani kezdtek, és ekkoriban már a kritikusnak tekinthető 209í-os értékha
tárt is elérték. A helyzet a háborút követő időszakban sem javult, sőt 1918 után a 
megszületett csecsemők közül már minden negyedik egyéves kora előtt meghalt.47 A 
bethleni konszolidáció éveiben e téren némi javulás történt, ám a kedvező irányú válto
zás ellenére a helyi viszonyokat jelző arányszámok még így is jelentős mértékben meg
haladták a kor szakértői által kívánatosnak tartott négyszázalékos mértéket.45

Mivel ebben az időben a tatabányai elődközségek közül egyedül Fclsőgalla lélek
számú haladta meg a 10000 főt. ezért a szakmai felügyeletet ellátó Országos Stefánia 
Szövetség alapelvei szerint esak itt indulhatott volna meg a védelmi munka.41’ A dilem
mát némiképp oldotta a tény. hogy bár az elődközségek közigazgatási szempontból 
önállóak voltak, ám az itt élő s a MÁK Rt-nél foglalkoztatott munkavállalók révén 
mégis szerves egységet alkottak. Ez utóbbi érvet erősítették a 135.840/1917. B.M. sz. 
körrendeletben foglaltak is. amelyek a községek s a helyi társadalom feladatává tették.
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hogy az anya- és csecsemővédelmi intézmények létesítését és működtetését koordináló 
Országos Stefánia Szövetség helyi munkáját támogassák. Mivel Tatabányán a község 
és a társulat szinte azonos fogalom volt. a helyi társadalom pedig szintén egyet jelentett 
a MÁK Rt-vcl, mint jogi személlyel és annak alkalmazottaival, ezért a vállalatra hárult 
a helyi anya- és csecsemővédelmi intézményrendszer kiépítésnek feladata. E megoldás 
ellen a Stefánia Szövetség vezetése már csak azért sem emelt kifogást, mert úgy vélte, 
hogy a sűrűbben lakott területeken felállított védőintézetek a települések vonzáskörze
tében élőkre is nagyobb hatást gyakorolnak.'"

A vállalat vezetése viszonylag korán felismerte, hogy az „ínségben élő, elégedetlen 
munkaerőtől nem lehet ambiciózus eredményes műnkéit várni", ezért már az első évektől 
foglalkozni kezdett a védelmi munkát végző munkavállalók juttatásainak kérdésével.'1 
A bányaorvosok tanácsadói tevékenységére úgy tekintettek, mintha az a társpénztári 
gyógyító munkájuk kiegészítése lenne, külön juttatásban ezért nem részesítették őket. 
A védőnői illetmények meghatározása és kifizetése viszont már a MÁK Rt. feladatai 
közé tartozott.'2 A védőnők lakhatási költségeinek fedezésére 25 P lakbérsegélyt állapí
tottak meg, vagy szolgálati lakást utaltak ki." A vállalat vezetése ezenkívül december 
hónapban karácsonyi segéllyel egészítette ki a munkavállalók bérét, melynek összege a 
november havi fizetésükkel egyezett meg."

Az anya- és csecsemővédelmi intézmények működéséhez azonban nem csak a védő
női illetmények megállapítására volt szükség, hanem a rendszer fenntartásához szükséges 
anyagi erőforrások előteremtésére is. A jogszabályok szerint a tízezernél nagyobb lélek
számú településeken dolgozó védőnők foglalkoztatásának teljes költségét az önkormány
zatok állták, a 3-10 ezer fős településeken pedig, a helyi társadalommal közösen, ennek 
50%-ál finanszírozták. (A maradék 509í-ot az állam biztosította.) Az ennél kisebb fal
vakban az állam csak jelképes hozzájárulást várt el a rendszer másik két szereplőjétől." 
Ennek megfelelően Tatabányán a bányavállalat, a községi önkormányzat, valamint a 
helyi társadalom feladata lett. hogy a működéshez szükséges erőforrásokat előteremtsék.

A helyi Stefánia Szövetség a tatabányai bányaigazgatósággal már megalakulásának 
első évében (1926-ban) megállapodást kötött arról, hogy a szervezet munkáját a 
Bányatárspénztár évi 20 millió koronával (majd 1600 pengővel) támogatja; a szövetség 
ennek fejében -  elsősorban -  a pénztárral kapcsolatban állók (tagok vagy azok hozzá
tartozói) védelmét és gondozását látta el." A munkavállalók biztosításával foglalkozó 
intézmény mellett a MÁK Rt., annak különböző szervezeti egységei, illetve tisztségvi
selői is rendszeresen (vagy éppen rendszertelenül) támogatták a helyi anya- és csecse
mővédelmi munkát. A vállalat vezérigazgatójának felesége. Vida Jenőné minden évben 
500 pengős adománnyal, a társulat az üzemekből befolyt bírságpénzek átutalásával, a 
különböző szervezeti egységek pedig változó összegű segélyekkel járultak hozzá a szer
vezel működtetéséhez. A levéltári források hiányosságai miatt nincsenek pontos adata
ink arról, hogy Tatabánya nagyközség mekkora összeggel támogatta e nemes feladat 
ellátását, de egy 1940-ben keletkezett levél megemlíti, hogy a szövetség munkáját a 
település az adott évben 800 pengővel segítette.'7 (Megjegyzendő, hogy az elődközsé
gekből származó bevétel ekkoriban 5000 P/év volt.)"

Ezek az adatok is jól jelzik, hogy a bányavállalat nemcsak a rendszer kialakításában 
játszott szerepel, hanem annak működtetéséhez is jelentős mértékben hozzájárult. A 
társulat vezetői többször is hangsúlyozták, hogy a „bányavállalat ezen anyagi áldozatot 
évről évre szívesen hozza meg, mert ezt jó befektetésnek látja, s ezen anyagi segítséggel
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lehet a bányavállalat legszebb virágát -  a munkás gyermekét -  felnevelni ágy, hogy 
ezen generáció szellemi és fizikai fejlettségükkel úgy szegény magyar hazánknak, mint a 
vállalatnak mindenben és mindenkor tettrekész [sic!] munkásaivá váljanak”.*' A Vida 
Jenő által megfogalmazott fenti mondat egy újabb lehetséges magyarázatát adja annak, 
hogy a társulat miért is foglalkozott a helyi anya- és csecsemővédelem megszervezésé
vel. A MÁK Rt. vezetői eszerint már az 1920-as évek elején felismerték, hogy a csecse
mőhalandóság problémájának kezelése nem csupán közegészségügyi kérdés, hanem a 
munkaerő-utánpótlás folyamatosságának biztosítása miatt fontos nemzetgazdasági (ezen 
belül pedig vállalati) érdek is.

A fenti magyarázat egyúttal azt is sugallja, hogy a vállalatnak ezen a téren nemcsak 
érdekei, hanem ellenérdekei is voltak, amelyek leginkább talán éppen az oktatási rend
szer kiépítése során jelentek meg. A mai Tatabánya területén már a bányanyitást követő 
első években megalakultak a leendő bányamunkások képzésében jelentős szerepet ját
szó társulati elemi iskolák. Az 1920-as évek első felében az iparostanonc-iskola mellett 
-  az ehhez sokban hasonlító -  szénipari előkészítő iskola is megnyitotta kapuit. Mivel 
az alapfokú oktatási intézményekben a gyermekek mindazon ismereteket elsajátíthat
ták, amelyekre egy leendő bányamunkásnak szüksége lehetett, a vállalatnak nem fűző
dött érdeke a diákok továbbtanulását lehetővé tevő, magasabb szintű oktatási intézmé
nyek működésének támogatásához. Ezt igazolja Tóth Sándor iskolaigazgató levele is, 
amelyet a Tatabányán létesítendő polgári iskolai tanfolyam ügyében írt 1942-ben. Tóth 
a tanfolyam megszervezését határozottan károsnak tartotta, mivel „tönkreteszi a bánya- 
vállalat azon értékes törekvését, hogy Tatabányán törzsökös bányászcsaládok kialaku
lását, letelepedését biztosítsa. A négy polgárit végzett munkás kezéből könnyen kiesik a 
csákány és arra törekszik majd, hogy végzettsége szerint más munkakörben helyezkedjék 
e/”.AH Mindez megerősíti azt a korábban már említett feltételezésünket, amely szerint a 
vállalati jóléti politika intézményei elsősorban a társulat gazdasági érdekei mentén szer
veződtek, és -  ennek megfelelően -  figyelmen kívül hagytak minden olyan javaslatot, 
amely ezzel ellentétes volt.

Összegzés

Amint láttuk, a MÁK Rt. az általa működtetett jóléti intézményekkel nemcsak a 
munkásait támogatta, hanem az intézmények létesítése mögött mindvégig meghúzódott 
a társulat gazdasági érdeke: a munkaerő helyhez kötése, a fluktuáció csökkentése, vala
mint a helyi társadalom egységének megteremtése. A többnyire töredékes levéltári for
rások miatt nagyon nehéz (és talán nem is tudunk) pontos választ kapni arra a kérdésre, 
hogy az egyes jóléti megoldások bevezetése mennyiben volt valamilyen külső kényszer 
(pl. jogszabályok, piaci verseny) eredménye, illetve mekkora szerepe volt mindebben a 
vállalati felső vezetés (pl. Vida Jenő, Rehling Konrád) szociális érzékenységének. A 
presztízs-szempontok mellett talán éppen e szociális érzékenységnek volt köszönhető 
az is, hogy szinte minden munkásjóléti intézményben magasan képzett, sok éves gya
korlattal rendelkező szakembereket alkalmaztak, s az intézmények létesítését minden 
esetben hosszas előkészítő munka előzte meg. Mindezek el lenére azonban az sem hagy
ható figyelmen kívül, hogy a vállalat vezetőinek komoly gazdasági érdekük is fűződött 
(ti. a nyereségrészesedés miatt) a széntermelést közvetlenül vagy közvetetten befolyá
solójóléti intézményrendszer működtetéséhez.
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Wencz Balázs

Az 1947-es országgyűlési választások 
Komárom-Esztergom vármegyében

Az 1947-es országgyűlési választás1 kékcédulás választás néven vonult be a törté
nelmi emlékezetbe. A hazai és nemzetközi közvéleményben nagy felháborodást kiváltó 
-  a névjegyzékkivonattal,2 az ún. kék cédulával történt -  hamis szavazás mellett meg 
kell említenünk a választások során elkövetett adminisztratív visszaélések1 sorozatát is, 
hiszen a választási eredményeket az előbbihez képest ez nagyságrenddel nagyobb mér
tékben módosította. Mielőtt a választások Komárom-Esztergom vármegyei eseményeit 
és eredményeit tárgyalnánk, néhány mondatban összefoglaljuk Magyarország belpoli
tikai eseményeit az 1945-ös és az 1947-es választás között eltelt közel 20 hónapban.

A választások kiírásának előzményei

Az 1945. november 4-i választásokon (92,4%-os részvétel mellett) 4774 653-an 
járultak az urnákhoz, és 4730409 érvényes szavazatot adtak le.4 A Független Kisgazda- 
párt (FKgP) 2697503 (57.03%) szavazattal abszolút többséget szerzett az. alakuló Nem
zetgyűlésben. A Magyar Kommunista Párt (MKP) -  saját várakozásait jóval alulmúlva 
-csupán 802 122 (16.95%) szavazatot kapott. A Szociáldemokrata Párt (SZDP) 823314 
(17.41%). a Nemzeti Paraszlpárt (NPP) 325284 (6.87%-), a Polgári Demokrata Párt 
(PDP) 76 424 (1.62% ). míg a Magyar Radikális Párt (MRP) mindössze 5762 (0,12%) 
szavazatot kapott. Komárom-Esztergom vármegyében a három legnagyobb pártra le
adott szavazatok száma a következőképpen alakult: FKgP 41 277 (40.78%), MKP 29 139 
(28.79 %). SZDP 25 572 (25.27%). Az eredményekből látszik, hogy a megyében a 
kisgazdák nem tudtak abszolút többségre szert tenni.'

A Nemzetgyűlésben a százalékos arányok mandátumonként a következőképpen je
lentek meg: FKgP 245. MKP 70. SZDP 69. NPP 23. PDP 2. Ezenkívül a nemzetgyűlés 
első ülése (1945. december 7.) az ország közéleti és szellemi vezető személyiségei 
közül, előzetes pártközi tárgyalások alapján, még 12 képviselőt választott tagjai sorá
ba.6 A kommunista párt egy pillanatra sem fogadta el a demokratikus választások ered
ményeit, s a háta mögött tudva a Szövetséges Ellenőrző Bizottságot7 és a szovjet hadse
reget. kikényszerítette, hogy a helyzet által megkívánt koalíciós kormányban fontos 
hatalmi pozíciókat szerezzen meg. Kommunista irányítású lett a Belügyminisztérium -  
ezzel együtt a rendőrség, a közigazgatás, a sajtó felügyelete illetve a Gazdasági 
Főtanács, amely valóságos ..mellékkormányként" működött. A kommunisták politiká
jának új szakaszát az. 1946. március 5-én (az MKP. az SZDP. az NPP és a szakszerve
zetek részvételével) megalakult Baloldali Blokk jelezte. Ezzel megkezdődött a kisgaz
dapárt és a demokrácia erőinek fokozatos felmorzsolása, az ún. ..szalámitaktika" gya
korlati alkalmazása.1' Politikai perek sokaságával, a miniszterelnök puccsszerű eltávolí
tásával. a parlament elnökének menekülésre kényszerítésével, a kisgazdapárt főtitkárá
nak a Gulagra hureolásával az MKP és a Baloldali Blokk elérte, hogy félelem és re
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ménytelenség legyen úrrá az országon.1(1 Nem maradt más hátra, mint a ciklus lejárta 
(1949) előtti, új parlamenti választások kiírásának szorgalmazása, melyet a megválto
zott belpolitikai helyzettel tudtak indokolni. Az MKP taktikájának következtében ugyanis 
a kisgazdapárt 1947 nyarára elvesztette abszolút többségét a Nemzetgyűlésben: az 1945- 
ös 245 mandátumából 1947 nyarára mindössze 187 maradt." Ezenkívül közeledett az 
1947. február 10-én aláírt békeszerződés életbe lépésének az ideje. Az állami szuvere
nitásnak az ősz folyamán esedékes helyreállása a megszálló szovjet esapatok távozását 
is magában foglalta (volna). Az MKP (ezt is figyelembe véve) felmérte, hogy szovjet 
„hátvéd” nélkül a hatalmi részesedését aligha növelheti. így a választások mielőbbi 
megtartása éppoly meghatározó volt a hatalmi játszmában, mint a voksolás ténye.12 
Sztálin úgy döntött, hogy 1947. szeptember 15. lesz az a nap, amikor a Szovjetunió a 
szerződést ratifikálja és a dokumentumot letétbe helyezi Moszkvában. E napot követő
en kellett összeülnie az új, és immáron mindenben engedelmeskedő parlamentnek, így 
tehát az MKP érdeke az volt. hogy az előrehozott választásokon a Baloldali Blokk 
mindenképpen abszolút többséggel rendelkezzen.1' A választások kiírásához azonban 
szükség volt a kisgazdapárt hozzájárulására is. Az MKP számára kedvező körülményt 
jelentett, hogy a kisgazdapárt vezetését kezébe ragadó baloldali csoport, Dobi Istvánnal 
az élen, elfogadta a választások gondolatát, mivel ettől saját, párton belüli pozícióinak 
megszilárdulását remélte.14 A választások idő előtti kiírásának kikényszerítése mellett 
fontos feladat volt a választásra jogosult polgárok számának lecsökkentése, az ellenzék 
szavazótáborának adminisztratív úton való távoltartása.

A választójogi törvény (1945. évi VIII. te.)1' módosítása

Az újabb választások kiírásának gondolatával szinte egyidejűleg fogalmazódott meg 
a választójogi törvény módosításának az igénye. Maga a törvény is lehetőséget adott a 
módosításra, mivel csak egy alkalomra, az 1945-ös választások lebonyolítására szólt.16 
Az MKP pártközpontja, illetve a Rajk László vezette Belügyminisztérium készen állt a 
választások oly módon való előkészítésére és lebonyolítására, hogy saját törekvéseiket 
érvényre juttassák.17

Az 1947. július 24-én elfogadott új választójogi törvény (1947: XXII. te.) szerintlx 
a választás alapelvei -  általánosság, titkosság, közvetlenség, egyenlőség -  változatlanok 
maradtak. Nem változott a választókerületi beosztás és a lajstromos rendszer sem.'1' 
Alkotmányjogi módosításnak számított viszont, hogy a Nemzetgyűlés jogköre az egy
kamarás Országgyűlésre szállt. A legnagyobb változást a választói jogosultságuktól 
megfosztottak magas száma jelentette. Nem szavazhattak a politikai okokból B-listá- 
zottak, a Horthy-rendszer jobboldali pártjainak, szervezeteinek közép- és alsószintű 
vezetői. Elsősorban a Csehszlovákiából Magyarországra telepített magyarokat sújtották 
azzal, hogy 1947. május elsejéig állandó lakcímmel kellett (volna) rendelkezniük. 
Megvonták továbbá a szavazati jogot a Németországba telepítendő német nemzetiségű 
személyektől, még akkor is, ha azok magyar anyanyelvűnek vallották magukat. Mivel 
engedélyezték a választási szövetségben való indulást, bevezették az ún. prémiumos 
rendszert. Ez azt jelentette, hogy ha a választási szövetségre lépett pártok elnyerik az 
országosan leadott érvényes szavazatok óO'/f-át. akkor az országos listán megválasztha
tó képviselői megbízatások (60 hely) 80(/f-át, ha pedig legalább 759í-ot érnek cl, akkor 
a képviselői helyek lOO'/f-át szerzik meg. Viszont ha nem a kormánykoalíció pártjai
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érnek el ilyen eredményt, akkor a „premizálás" nem lép életbe. (Ezt azzal indokolták, 
hogy a kiváltság esak az 1945-ben engedélyezett pártokra vonatkozik.) A választási 
visszaélések elkövetésének alapját azonban a választói névjegyzékek újbóli összeírása 
jelentette. Mivel az összeírást többnyire a kommunisták irányították, tömegével hagy
hatták ki azokat, akikről tudták, hogy nem hívei a baloldali pártoknak.

A törvény elfogadása után Tildy Zoltán köztársasági elnök a minisztertanáes javas
latára 1947. július 25-én feloszlatta a Nemzetgyűlést, és 1947. szeptember 16-ára hívta 
össze az új Országgyűlést.2" A választásokat 1947. augusztus 3 1 -éré -  tehát a békeszer
ződés hatályba lépését megelőző időpontra-írták ki. tisztaságukért Rajk László (MKP) 
és Ries István (SZDP) voltak felelősek. A Magyar Kommunista Párt számára elérkezett 
a reváns ideje az 1945-ben elszenvedett választási kudareért.

Pártprogramok és választási kampány Komárom-Esztergom vármegyében

A Nemzetgyűlés feloszlatását követően szinte azonnal megindult a választási kam
pány. Az egyes pártok helyzete között igen nagy eltérések mutatkoztak jogi. hatalmi és 
anyagi szempontból egyaránt. A koalíciós pártok -  az 1947. július 29-én az MKP. 
SZDP. NPP és FKgP részvételével alakult Választási Szövetség — minden téren jóval 
nagyobb előnyt élveztek a kis pártoknál: mögöttük álltak az úgynevezett pártvállalatok, 
nyomdák, mozik, kereskedelmi cégek, ezenkívül a szervezett, néhány százezres tagság 
is. amely tagdíjat fizetett, s ez szintén a pártokat erősítette.21

Komárom-Esztergom vármegyében (amely a 7. választókerülethez tartozott Fejér 
vármegyével közösen) nyolc párt indult a választásokon: MKP. SZDP. FKgP. NPP. 
Keresztény Női Tábor (KNT). MRP. Független Magyar Demokrata Párt (FMDP). 
PDP.22 A legszervezettebb, minden társadalmi rétegre kiterjedő választási hadjáratot a 
Magyar Kommunista Párt vezette. A kommunisták elsősorban társadalmi igazságot, a 
korrupció visszaszorítását, béremelést és függetlenséget (!) ígértek. Az 1945-ös válasz
tási kampányukhoz képest jelentős változás volt. hogy nem a nagygyűlésekre fektették 
a hangsúlyt. Rákosi Mátyás ugyanis úgy döntött, hogy „ezen a választáson nem fogunk 
nagy, összpontosított népgyűléseket tartani, mert azt tapasztaltuk, hogy egy ilyen óriási 
népgyűlés előkészülete sok erőt von el, amit jobban fel leltet használni, ha a gyűlés 
helyett másutt alkalmazzuk... Most az. egyéni agitéuiára fogunk rátérni, a házról házra, 
lakásról lakásra való járásra".2' Ennek megfelelően a párt Komárom-Esztergom vár
megyei Bizottsága községenkénti akcióprogramokat dolgozott ki, s azokat helyi agitá- 
eióval és röpcédulákkal terjesztette. Népszerűsége növekedését várta attól, hogy szá
mos községnek kiharcolta az elmaradt közellátási lisztet, szappant, illetve középületek 
megjavítására, iskolák felszerelésének beszerzésére lett ígéreteket. A párt Komárom- 
Esztergom vármegyei megerősödését és győzelmét azonban a ..reakciósok", 
volksbundisták. svábok (kb. 10-12 ezer fő) szavazati jogának megfosztásától várták.24

Más volt a helyzet a Szociáldemokrata Párt esetében, amely a nagygyűlésekre fek
tette a hangsúlyt. Szakasits Árpád 1947. augusztus l()-én tartotta első választási prog
rambeszédét a dorogi nagygyűlésen, ahol a hároméves terv mellett való l()()9í-os kitar
tásra buzdította a jelenlévőket. Ezenkívül állást foglalt a magángazdálkodás és a kéz
műipar fejlesztése, a bankok állami ellenőrzése mellett, és ígéretet tett arra. hogy a 
kisipart s a parasztok földjét nem fogják államosítani.25

A Független Kisgazdapárt nem rendelkezett hivatalos programmal, mégis annak
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tartották az 1947 elején kis íüzetecskében megjelent. 14 pontba foglalt elképzeléseiket. 
Szorgalmazták a rendeleti úton való kormányzás megszüntetését, a pártpolitika kizárá
sát a közigazgatásból, és állást foglaltak a nyugat-európai normák szerinti népszavazás 
intézménye mellett.26 A Komárom-Esztergom vármegyei Bizottságukban -  egységes 
irányítás nem lévén -  nem tudtak jelentős propagandát kifejteni, gyűléseket nem szer
veztek.27

A Nemzeti Parasztpárt 1947. május 11 -én közzétett programjában a parasztság meg
becsülését, felemelkedését szorgalmazta.28 A Baloldali Blokkban aktív partnere volt a 
kommunistáknak, igyekezett velük mindenben együttműködni. A párton belül sokan 
számítottak arra, hogy a kisgazdáktól elpártolt szavazók egy részét sikerül majd maguk 
mellé állítani.21'

A Keresztény Női Tábori Slachta Margit vezette, és ez állt a legközelebb Mindszenty 
József esztergomi érsekhez. Egyik legfontosabb célkitűzései közé tartozott a nők szá
mának növelése úgy a parlamentben, mint az önkormányzatokban. Ellenezte a három
éves tervet és a tervgazdálkodást. A tízparancsolatnak és a Szent István által megszabott 
tradícióknak kívánt érvényt szerezni.'" A KNT az országban mindössze négy választó- 
kerületben állított lajstromot (Fejér-Komárom-Esztergom, Nagy-Budapest, Pest-Pilis- 
Solt-Kiskun és Jász-Nagykun-Szolnok).

A Magyar Radikális Párt a baloldali koalíció ellenzéke, a radikális baloldali értel
miség kis pártja volt. Programjában gazdasági szocializmust, demokratikus politikát 
hirdetett. Választási kilátásait csak az növelte, hogy az SZDP-ből távozó Peyer Károly 
1947. augusztus elején csatlakozott a párthoz.'1 A Független Magyar Demokrata Páirt- 
Balogh István volt kisgazda főtitkár vezetésével-elsőként jelentkezett az 1945-ös „egy
ségbontó” pártok közül. Elsősorban a paraszti szavazatokra számított.'2 Csatlakozott 
hozzá Kovács Imre (az NPP volt főtitkára, később alelnöke) is." A párt a nagytőkét 
korlátozó, a „kisembert” felkaroló polgári demokratikus programot vallott, és magát 
konstruktív ellenzéki pártként határozta meg.'4 A Polgári Demokrata Párt 48 pontban 
összefoglalt programtervezetében törvényt, erkölcsöt, szabadságot hirdetett. A válasz
tási kampányban kifejtett tevékenységét nagyban befolyásolta szűkös anyagi helyzete 
és csekély számú hírközlési eszköze. Tevékenységét, az előbb említett okok miatt, első
sorban Budapestre és a megyeszékhelyekre korlátozta."

A választási kampány végének közeledtével kisorsolták az országgyűlési választáso
kon induló pártoknak a szavazólapon szereplő sorszámát. Ezek a következők voltak: 1. 
Magyar Kommunista Párt; 2. Független Kisgazda-, Földmunkás- és Polgári Párt; 3. 
Szociáldemokrata Párt; 4. Nemzeti Parasztpárt; 5. Keresztény Női Tábor; 6. Demokra
ta Néppárt; 7. Magyar Függetlenségi Párt; 8. Magyar Radikális Párt; 9. Független 
Magyar Demokrata Párt; 10 Polgári Demokrata Párt.'6

A választójoguktól megfosztottak száma Komárom-Esztergom vármegyében

Még javában folyt a választási kampány, amikorra elkészültek a választói névjegy
zékek. A több mint 460 ezer személy kihagyása megdöbbentette mind a koalíció, mind 
pedig az ellenzéki pártok vezetőit.'7 Mindszenty József a miniszterelnökhöz címzett 
levelében a következőket írta erről: „...különösen kirívó a helyzet, mert demokratikus 
egyenlőség alapján kijáró jog csorbításéiról van szó és az új magyar alkotmányban 
lefektetett állampolgári jogok megtagadásáról is.”™ A választók „megrostálása” az össze
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író bizottságok feladatkörébe tartozott. A pártok nem csak a névjegyzékek összeállítá
sa. a kizárások, „véletlen kifelejtések” miatt tartották fontosnak a bizottságokban való 
részvételüket, hanem azért is, mert ezek a bizottságok alakultak át később választási 
bizottságokká."'

Komárom-Esztergom vármegyében a 234 összeíró bizottság tagjainak pártok kö
zötti. 1947. augusztus 5. utáni végleges megoszlását az alábbi táblázat illusztrálja:4"

Párt Elnök (lő) A lelnök  (fő) J eg y ző  (fő)
MKP 108 79 1 1 1
SZOP 68 87 72
FKgP 36 43 39
NPP 18 23 11
PDP 4 2 1

A kommunistáknak tehát sikerült elérniük a legfontosabb célkitűzést: megsze
rezték az elnöki és a jegyzői pozíciók jelentős részét. Ennek birtokában nem maradt 
más hátra számukra, mint véglegesíteni a névjegyzékeket, 14 157 „reakciós szavazótól” 
vonva meg ezzel a vármegyében a választói jogot. Mindez járások szerint a következő
képpen alakult.

Esztergomi járás41

K özség neve V'álasztásra jogosu ltak V álasztójogból kizártak
Bajna 1 192 75
Bajót 795 81
Csév 1201 1 19
Csolnok 649 1437
Dág 407 205
Dorog 4 1 4 9 1052
Döntős 734 46
Epöl 412 36
Esztergom 11 969 5 3 4
Kesztölc 1422 33
Lábatlan 1 13.3 41
Leányvár 524 137
Máriahalom 219 81
Mogyorósbánya .375 10
Nagysáp 901 1 I
Nyergesújfalu 2025 255
Pilismarót 1118 68
Pilisszentlélek 261 -

Piszke 9 3 0 47
Sárisáp 1929 43
Süllő 617 41 1
Tát 749 346
Tokod 3 9 0 0 147
Ú ny 386 2
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Gesztesi járás42

Község neve Választásra jogosultak Választójogból kizártak
Ács 4426 101
Ászár 860 69
Bana-Bábolna 1702 123
Császár 1543 48
Csép 408 15
Dunaalmás 705 60
Ete 761 13
Kisbér 2263 148
Kisigmárid 497 -

Komárom 5027 329
Mocsa 1867 50
Nagyigmánd 1546 83
Neszmély 892 84
Szák 525 14
Szend 761 15
Szőny 3017 199
Tárkány 1305 47
Vérteskethely 568 13

T atai járás4'
K özség neve V álasztásra jogosultak V álasztójogb ól kizártak
Agostyán 1 16 279
Alsógalla 591 656
Baj 304 493
Bánhida 8209 223
Bököd 1083 28
Dad 686 14
Dunaszentmiklós 74 235
Felsőgalla 11112 1495
Gvermelv 855 10
Héreg 859 71
Kecskéd 22 1 488
Kocs 1853 30
Komlód 546 42
Körme 888 869
Naszály 1 180 1 1
Oroszlány 1856 46
Szomód 1041 7
Szomor 217 44
Tardos 1077 5
Tarján 458 984
Tata 7480 469
Tatabánya 4243 195
V árgesztes 26 165
Vértessomló 86 495
Vértestől na 89 261
Vértesszőlős 940 92
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A kékcédulás szavazás 1947. augusztus 31-én

Az MKP vezetői a kizárások ilyen tömeges alkalmazásával sem érezték biztosítva a 
választási győzelmet, éppen ezért úgy határoztak (valószínűleg Farkas Mihály ötlete 
volt), hogy nagyszámú hamis szavazat leadásával is hozzájárulnak célkitűzéseik eléré
séhez. Úgy döntöttek, hogy terveikbe bevonják a Baloldali Blokk másik nagy pártját, 
az SZDP-t is, hogy az esetleges botrányban együtt osztozzanak a politikai felelősségen. 
(A szociáldemokrata pártban Marosán György irányította az akciót.) A két párt felsőbb 
vezetésében meg is született a megállapodás 60-60 ezer hamis szavazat leadásáról. 
Augusztus 28-án azonban a szociáldemokrata pártvezetés mégis úgy határozott, hogy 
nem vesz részt az akcióban. Döntésüket valószínűleg azért hozták, mert a pártközpont
ba bejelentés érkezett arról, hogy az állami nyomdában megközelítőleg félmillió név
jegyzékkivonatot készítetlek. A nekik szánt 60 ezer névjegyzékkivonat tehát csak a 
töredéke volt annak, amit a kommunista párt akart felhasználni.44 Ettől függetlenül az 
MKP központjában elkészítették az akció végrehajtásának pontos tervét, melynek értel
mében 12 260 szavazónak (4729 körzetben) 208 693 hamis szavazatot kellett leadnia. 
Komárom-Esztergom vármegyében 5000 hamis szavazat leadását vették tervbe 180 
szavazó bevonásával. 80 körzet felhasználásával. A leadandó szavazatok száma a szék
helyen 1800, a községekben 3200. az ehhez mozgósított szavazók száma városon 150, 
falun pedig 30 volt.45 A hamis szavazás ilyen formája összehangolt előkészítést igé
nyelt. Szükség volt hamis névjegyzékkivonatokra (melyek kliséjét minden bizonnyal 
állami nyomdában, állami pénzen készíttették el), aktivisták kiképzésére, szállítására, a 
választási bizottságok elnökeinek kioktatására, a rendőrség Államvédelmi Osztályának 
együttműködésére. A hamisítást valamennyire megkönnyítette, hogy a kék cédula alap
anyaga a legegyszerűbb, könnyen hozzáférhető papír volt. ezenkívül a nyomdai előál
lítás sem igényelt különösebb szakértelmet.4"

1947. augusztus 31-én teherautókon, személyautókon, nemritkán kerékpárral kel
tek útra a névjegyzékkivonatokkal ellátott ..pártkatonák", és adták le hamis szavazatai
kat. Azt. hogy a fent említett hamisítási tervet milyen mértékben sikerüli végrehajtani, 
utólag nagyon nehéz megállapítani. Az egyetlen ..hivatalos dokumentumot" a név
jegyzékkivonattal szavazók lehetséges számáról Péter Gábor rendőr vezérőrnagy -  az 
ÁVO vezetője -  Rajk László belügyminiszternek címzett jelentése képezi, mely szerint 
összesen 62 981 hamis szavazatot adtak le (egyes megyékben azonban hiányos volt a 
feldolgozás), ebből Komárom-Esztergom vármegyében 905-öt.47

A választások eredményei Komárom-Esztergom vármegyében

A központi választási bizottság 1947. szeptember 5-én hirdette ki az országgyűlési 
választások hivatalos eredményét. Eszerint az országban összesen 5 031 025 választó 
szavazott le. ebből 4 998 338 volt az érvényes. 32 687 az érvénytelen szavazat.48 Komá
rom-Esztergom vármegyében a szavazásra jogosult 1 12 740 főből 105 456-an adtak le 
érvényes szavazatot (93.5$-os részvétel). 58-an érvénytelent. Az eredmények a követ
kezőképpen alakultak.
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Esztergomi járás4'*

Pártok
Szavazatok száma

%férfi női összesen
MKP 5335 5315 10 650 43.9
SZDP 3090 2938 6028 24.9
NPP 616 535 1151 4.7
FKgP 950 910 1860 7.7
KNT 1091 2485 3576 14.7
MRP 96 82 178 0.8
FMDP 327 361 688 2.8
PDP 31 54 85 0.3

Esztergom megyei város5"

Pártok Szavazatok száma %férfi női összesen
MKP 899 723 1622 14.3
SZDP 856 673 1529 13.5
NPP 101 72 173 1.5
FKgP 260 192 452 4.0
KNT 2586 4401 6987 61.7
MRP 40 28 68 0.6
FMDP 169 134 303 2.7
PDP 85 100 185 1.6

Gesztesi járás51

Pártok Szavazatok száma <7cférfi női összesen
MKP 2128 1911 4039 18
SZDP 1698 1576 3274 14.7
NPP 800 744 1544 6.9
FKgP 2934 3418 6352 28.4
KNT 1684 3199 4883 21.9
MRP 118 122 240 1
FMDP 698 829 1527 6.8
PDP 210 263 473 2.1

Komárom megyei város5:

Pártok
Szavazatok száma

<7rférfi női összesen
MKP 553 463 1016 21.7
SZDP 339 268 607 12.9
NPP 67 61 128 2.7
FKgP 91 77 168 3.6
KNT 118 396 514 10.9
MRP 41 29 70 1.4
FMDP 832 1159 1991 42.4
PDP 87 I 10 197 4.2
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T a ta i  j á r á s "

Pártok Szavazatok száma
<7rférfi női összesen

MKP 9323 8541 17 864 41.6
SZDP 6042 5973 12 015 28
NPP 955 979 1934 4.5
FKgP 223! 2484 4715 1 1
KNT 1407 3257 4664 10.9
MRP 155 172 327 0.7
FMDP 616 627 1243 2.9
POP 60 76 136 0.4

„ P a r a s z t - s z a v a z a t o k ”  m e g o s z lá s a 54

Komárom-Esztercom vármegye
pártok MKP SZDP NPP FKgP KNT MRP FMDP PDP
szavazatok 21 622 14 156 4530 12496 1883.3 747 5311 1017
r/< 27.5 18 5.8 15,9 23.9 0.9 6.7 1.3

S z lo v á k  n e m z e t i s é g ű  v id é k e k  s z a v a z a t i  e r e d m é n y e i55

Esztergomi járás
pártok MKP SZDP NPP FKgP KNT MRP FMDP PDP
szavazatok 10650 6028 1151 1860 3576 178 688 85
</, 43.9 24.7 4.7 7.7 14.7 0.8 2.8 0.3

„ S v á b ”  n e m z e t i s é g ű  v id é k e k  s z a v a z a t i  e r e d m é n y e i5'’

Esztergomi járás
Pártok MKP SZDP NPP FKgP KNT MRP FMDP PDP
szavazatok 10650 6028 1151 I860 3576 178 688 85
1 f 43.9 24.7 4.7 7.7 14.7 0.8 2.8 0.3

Tatai járás
Pártok MKP SZDP NPP FKgP KNT MRP FMDP PDP
szavazatok 17 864 12015 1934 4715 4664 327 1243 136
9Í 41.6 28 4.5 1 1 1 0.9 0.7 2.9 0.3

K o m á r o m - E s z t e r g o m  v á r m e g y e  ö s s z e g z e t t  v á la s z t á s i  e r e d m é n y e i57

Pártok
Szavazatok száma

r/iférfi női összesen
MKP 18 238 16 953 35 191 33.4
SZDP 12025 11 428 23453 22.2
NPP 2539 2391 4930 4.7
FKgP 6466 7081 13 547 12.9
KNT 6886 13 738 20624 19.5
MRP 450 43.3 883 0.9
FMDP 2642 3110 5752 5.4
PDP 473 60.3 1076 1.0
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Összességében tehát Komárom-Esztergom vármegyében a munkáspártokra (MKP. 
SZDP) 58644 szavazat (55,6r/c), a Baloldali Blokk pártjaira (MKP. SZDP. NPP) 63 
574 szavazat (60,3%), a Választási Szövetség pártjaira (MKP. SZDP. NPP. FKgP) 
pedig 77 121 szavazat (73,2% ) esett.

A Magyar Kommunista Párt a maga 35 191 szavazatával a legerősebb párt lett Ko
márom-Esztergom vármegyében. 1945-höz képest sikerült megtartaniuk első helyüket 
az esztergomi és a tatai járásban, Komárom városában viszont -  csalódást keltve veze
tőik körében -  22,9%-ról 21,7%-ra estek vissza. Ráadásul itt az 1301 fős taglétszám 
mellett csak 1016-an szavaztak rájuk.58 Megyei szinten a Szociáldemokrata Párt lett a 
második a maga 23 453 szavazatával. Esetükben azonban meg kell említeni, hogy a 
kizárások leginkább őket sújtották, ugyanis a „sváb" szavazók kb. 90%-a tartozhatott a 
szociáldemokraták szavazóbázisához. Ha ezt a tényt figyelembe vesszük, és nem feled
kezünk meg a „kékcédulázásról”, akkor valószínűsíthetjük, hogy a szociáldemokraták 
akár képesek is lehettek volna megszorítani, esetleg megelőzni a Magyar Kommunista 
Pártot. A Független Kisgazdapárt -  a választások legnagyobb veszteseként -  a megyé
ben elvesztette szavazóinak több mint felét. Ettől függetlenül a gesztesi járásban kiváló 
eredményt ért el, itt ugyanis sikerült megszereznie az első helyet. Rendkívül gyengén 
szerepeltek viszont Esztergomban, ahol a legfeltűnőbb visszaesést produkálva, az 1945- 
ös 6006 szavazatról 452 (92,5%-os csökkenés!) szavazatra zuhantak. A Nemzeti Pa
rasztpárt 4930 szavazattal -  a megfelelő tömegbázis hiánya miatt — jóval a várakozások 
alatt tel jesített, ráadásul a hasonló értékeket képviselő Független Magyar Demokrata 
Párt, mely az ellenzéki pártok táborához tartozott, a maga 5752 szavazatával megelőz
te őt.

Az ellenzéki pártoknak jutott 28 335 (26.8%) szavazatból 20624-et (73% ) a Slachta 
Margit vezette Keresztény Női Tábor kapott, köszönhetően elsősorban az Esztergomban 
és környékén kifejtett eredményes kampánynak, továbbá annak, hogy a Magyar Füg
getlenségi Párt és a Demokrata Néppárt -  a szavazatmegoszlás elkerülése érdekében -  
nem állított lajstromot Komárom-Esztergom vármegyében. A Magyar Radikális Párt 
és a Polgári Demokrata Párt nem tudott számottevő eredményt elérni, együtt is a 
szavazatok mindössze 1,9%-át kapták.

A Magyar Kommunista Párt országosan a szavazatok 22.3%-át szerezte meg. ezzel 
a legerősebb párt lett Magyarországon. A Demokrata Néppárt 16.4%. a Független Kis
gazdapárt 15,4%, a Szociáldemokrata Párt 14,9%, a Magyar Függetlenségi Párt 13.4%. 
a Nemzeti Parasztpárt 8,3%, a Független Magyar Demokrata Párt 5.2%, a Magyar 
Radikális Párt 1.7%-, a Keresztény Női Tábor 1,4%-, a Polgári Demokrata Párt pedig 
0.7%-ot szerzett. A kormánykoalíció 60.9%-os eredménye azt jelentette, hogy a pré- 
miumos rendszer adta előnyöket is ki tudták használni. Ebből következően a szavaza
tok száma mandátumonként az alábbiak szerint alakult: MKP 100. FKgP 68. SZDP 67. 
DNP 60. MFP 49. NPP 36. FMDP 18, MRP 6. KNT 4. PDP 3.w

Rákosi Mátyás most már büszkén jelenthette a Komintern utódja, a Kominform 
1947. szeptemberi ülésén, hogy teljesítette feladatát: Magyarországon a kommunista 
párt átvette az uralmat!'’"
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A Balatontól az Adriáig

Az ismertetésre váró kötet végered
ményében ..melléktermék", ahogy ezt 
magától a kötet szerkesztőjétől. Pap Nor
berttól megtudhatjuk az előszóban.1 Egy 
olyan komplex, kétéves kutatási program 
eredményeit, részeredményeit tárja ugyan
is elénk, ahol a eélt nem esak egy tanul
mánykötet megjelentetése határozta meg. 
hanem annál jóval messzebb mutató tö
rekvések. A program a Péesi Tudomány- 
egyetem Politikai Földrajzi és Területfej
lesztési Tanszéke, valamint a Kelet-Medi
terrán és Balkán Tanulmányok Központ
jának együttműködésében jött létre, a Re
gionális Operatív Program támogatásával. 
A kötet megjelenését a hallgatók, dok- 
toranduszok és tapasztalt oktatók, kutatók 
együttes munkája tette lehetővé, megjele
nítve azt az újfajta együttműködést és tu
dományszervezést. amely a program va
lódi célját jelentette. A népes szerzőgárda 
számos tudományág területéről verbuvá
lódott. Gyakorlott kutatókon és PhD-hall- 
gatókon kívül bevontak egyetemistákat, 
tudományos diákköri szereplőket s egy 
kutatási és tehetséggondozási program 
résztevőit is. Összességében 27 szerzőtől 
28 tanulmányt olvashatunk, öt tematikus 
kutatási csoportba szervezve.

A kötet gerincét és a kutatás magját a 
Kárpát-medencét az Adriával összekötő te
rület. vagyis a délnyugati korridor törté
neti kialakulásának, és szerepváltozásának 
bemutatása, az időbeli és térbeli kapcsola

t ig  Norbert (sz.erk.): A Ihiltilonlól a: Adriáiy. 
Pécs. 200b. Lomart Kiadó PTE Kelet'Medi
terrán és Balkán Tanulmányok központja.

tok feltárása adja. Jelen van -  és ez a hang
súlyosabb -  a ma létező államalakulatok 
több szempontú vizsgálata is. A könyv 
egyik erőssége éppen az ebből fakadó 
multidiszciplinaritásában rejlik, hiszen a 
szerzők, saját kutatási témáiknak megfe
lelően, számos tudományterület eszköztá
rát vonultatják fel munkáikban. Központi 
helyet foglal el a szóban forgó terület je
lenlegi szerepének Magyarország szem
pontjából való feltárása, az országhatár
okon átnyúló, már meglévő gazdasági, 
kulturális, turisztikai kapcsolatok bemu
tatása. a további lehetőségek keresése, il
letve az érintett országok vagy kistérsé
gek problémáira, gondjaira való rávilágí- 
tás. Ez az előremutató munka jelenti a 
könyv másik erősségét, hiszen így a tudo
mányos kutatás a gyakorlati élet számára 
nyújthat segítséget elemzéseivel, pontos 
helyzetértékeléseivel.

A szerkesztő által írt hosszabb lélegze
tű bevezető tanulmány2 a maga egységé
ben mulatja be a tárgyalt terület geopoli
tikai jelentőségét hazánk szempontjából, 
a történelem során bekövetkezett változá
sokat. a terület adottságait, politikai föld
rajzi struktúráját és ezen belül Magyaror
szág érdekeltségeit, kapcsolatait az egyes 
államokkal: kitér a térséget napjainkban 
meghatározó biztonságpolitikai vonatko
zásokra is. Pap külön fejezetben jellemzi 
a Dél-Dunántúli. Felhívja a figyelmet an
nak közvetítő szerepére a Nyugat-Balkán 
és az adriai térség felé. azzal a kitétellel, 
hogy itt -  a statisztikai régiókkal szemben 
-  egy jóval nagyobb területről van szó. 
Ezek előre bocsátása után rávilágít a ma
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meghatározó régiós területszervezés arány
talanságaira, visszáságaira, majd összefog
lalja azokat a tulajdonságokat, esetleges 
előnyöket és hátrányokat, amelyeket ke
zelni kell, vagy amelyek kitörési pontot 
jelenthetnek.

A könyv első (terjedelmében a legna
gyobb) tematikus egysége kilenc tanul
mányt foglal magába. Közülük az első -  
összefoglalóan -  az egész térség természet- 
földrajzi leírását adja, míg a többi egy-egy 
résztémát jár körbe, leginkább a történet- 
tudományi kutatások eszköztárát alkalmaz
va. E tanulmányok amellett, hogy összeg
zik az évszázados közös kapcsolódási pon
tokat a történelem, gazdaság, kultúra és tár
sadalom vonatkozásaiban, rávilágítanak 
ezek időbeli változásaira, és segítenek meg
érteni a mai társadalmi-politikai struktúrá
kat. Nem egy esetben arra is felhívják a 
figyelmet, hogy a korábban talán jól mű
ködő, de a történelem során fellazult vagy 
megszakadt együttműködések miként állít
hatók vissza, vagy erősíthetők meg.

Hóvári János1 a Dél-Dunántúl történel
mi kapcsolatrendszerét és az évszázadok 
folyamán az ezt ért hatásokat és kölcsön
hatásokat vizsgálva rámutat: annak dacá
ra, hogy a 20. században a Dunántúl el
vesztette területe egy részét, valamint ez
zel együtt -  a korábbi geopolitikai hely
zete miatt jelentős -  gazdasági és kulturá
lis szerepét, az uniós csatlakozással újra 
lehetőséghez juthat, amennyiben a régiók
nak még mindig érdekük a korábbi gaz
dasági, kulturális kapcsolati háló visszaál
lítása. Hóvári megvilágítja az ezzel kap
csolatban felmerülő komoly akadályokat 
is: rendkívül gyenge a tájföldrajzi önazo
nosság-tudat, amelynek legfőbb okai a 
nemzetállami törekvések és a történelmi 
tényeket megmásító történelemoktatás.4 
Komoly láíásmódbeli hiányosságokra is 
felhívja a figyelmet, hiányolva azt a 
multikulturális szemléletmódot, amely 
sokáig jellemezte az itt élő embereket.

A kulturális sokszínűség megőrzésének 
és ápolásának a gondolatköréhez kapcso
lódik Kitanics Máté munkája is,5 aki a ha
zánkban élő horvátok történelmét kutatja. 
Mint írja, az évszázados hagyományok és 
az utóbbi évek javuló tendenciái ellenére 
a magyar-horvát kapcsolatok még mindig 
nincsenek azon a szinten, amely a két or
szág számára optimális lenne. Véleménye 
szerint a két ország területén élő horvát 
és magyar kisebbség kölcsönösen közve
títő szerepet tölthet be az államközi kap
csolatok elm élyítésében, m egnyitva 
(hosszabb távon) a szorosabb gazdasági 
együttműködéshez vezető utat. Ezért fon
tos mind az adott kisebbség, mind pedig 
az adott ország számára a közös múlt fel
tárása, megismerése. Bár a tanulmány 
csak a 18. századig jut el, a bevezetőben 
felvetett gondolat alátámasztja az ilyen 
irányú kutatási törekvések létjogosultsá
gát.

A Dél- és Nyugat-Dunántúli Régiók és 
Horvátország között jelenleg fennálló kap
csolatok feltérképezésére vállalkozik Báli 
Lóránt/' A szerző nem csak a szakiroda- 
lom, a sajtó, valamint a statisztikai adatok 
feldolgozására szorítkozik, hanem mély
interjúk készítésével bevonja kutatásába a 
civil szféra tagjait, továbbá kisebbségi és 
gazdasági vezetőket is. Tanulmányában 
leginkább arra keresi a választ, hogy két 
olyan térség között, amely a saját orszá
gában számos hátránnyal rendelkező, pe
rifériális területnek számít, milyen módon 
jöhetnek létre mindkét fél számára ered
ményes kapcsolatok. A már meglévő si
keres interregionális együttműködések fő
ként az emberi erőforrás fejlesztésére, kö
zös turisztikai és kulturális térség létreho
zására, továbbá a hátrányként jelentkező 
infrastrukturális hiányosságok csökkenté
sére irányulnak, és kevésbé jelentősek az 
intézményi, gazdasági kapcsolatok építé
se terén. A szerző kiemeli, hogy Horvát
ország uniós csatlakozása esetén a Dunán



Limes 143 Szemle

túl közvetítő szerepe még inkább felérté
kelődhet a térség és Európa számára is. 
Báli is jelentős szerepet tulajdonít a határ 
két oldalán élő kisebbségeknek, a köztük 
lévő kapcsolatok kiszélesítésének.

A fentieken kívül e fejezetben olvas
hatunk még történeti, eszmetörténeti dol
gozatokat a horvát és szlavón katonai ha
tárőrvidékről, Fiúméról, a nagyszerb esz
mének a csetnik mozgalmon belül megje
lenő. napjajainkban is érzékelhető hatásá
ról. illetve a nyugat-magyarországi szláv 
korridor tervének jelentőségéről a pán
szlávizmus szemszögéből.

A könyv következő egysége a mába 
vezet, hisz olyan aktuális kérdésekkel fog
lalkozó munkákat foglal magában, ame
lyek a modernizáció kihívásaira keresik a 
térségben a válaszokat. A fejezetben össze
gyűjtött öt írás egy-egy képet villant fel a 
gazdaság különböző ágazatairól s a közel
múltban a határ mindkét oldalán végbe
ment változásokról. Bizonyára nem kell 
hangsúlyoznunk, mennyire fontosak e vizs
gálatok Magyarország, illetve jelen eset
ben a Dél-Dunántúl számára versenyké
pességének, lehetőségeinek minél jobb ki
használása szempontjából.

Egy átfogó település-gazdaságtani ku
tatáshoz kapcsolódik László Mária inter
diszciplináris tanulmánya7 a Dél-Dunán
túli Régió gazdasági helyzetéről és az ön- 
kormányzatok gazdálkodásáról. A szerző 
megállapítja, hogy 1994-2003 között a 
Dél-Dunántúl gazdasági pozíciói gyengül
tek. A régió egyes megyéi közelebb ke
rültek egymáshoz, de egy-egy megyén 
belül a községek, városok, megyeközpon
tok közötti különbségek nőttek. A helyi 
önkormányzatok helyzetét nehezíti a ré
gió néhány ismert sajátossága is: az apró
falvas településszerkezet, a közösségek el
zártsága. a demográfiai sajátosságok. A 
piaci hatások egyszerre hatnak kényszerí
tőén és ösztönzően az önkormányzatok 
gazdálkodására, a források megszerzésére

irányuló együttműködés fontosságának fel
ismerésével egy időben. László kiemeli a 
balkáni gazdasági térség felé történő nyi
tás jelentőségét. A lakosság szempontjá
ból fontos önkormányzati feladatellátás ja
vításának a szükségességét is hangsúlyoz
za, aláhúzva a helyi és térségi kapcsolatok 
erősítésének fontosságát.

Csiba Zsuzsanna az ipari parkok vizs
gálatával foglalkozó munkájában8 főként 
arra keresi a választ, hogy az innováció 
milyen módon van jelen, és mekkora teret 
kap a térségben működő vállalkozások éle
tében. A kutató feltérképezi, miért olyan 
kevés jelenleg az innovációs pályázat; gya
korlati javaslatot tesz ezek számának nö
velésére, mégpedig a Regionális Innová
ciós Ügynökség kapcsolatrendszerének ki- 
terjesztésére irányuló terv felvázolásával.

A kutatások sorából nem marad ki a 
Balaton és az Adriai-tenger által határolt 
terület turisztikai szempontból történő 
vizsgálata sem, annak egy speciális szeg
mense: az ökoturizmus perspektívájából. 
(Fodor Ágnes bevezeti az ökoturisztikai 
klaszter1 fogalmát.) A tanulmánykötet 
egyik legérdekesebbnek tűnő része a 
behaviorista geográfia, a szociálpszicho
lógia és a szociológia eszközeivel vizsgá
lódó négy tanulmányt foglalja magába. A 
behaviorista geográfia a múlt század hat
vanas éveinek végén amerikai kutatók ál
tal a társadalomföldrajzi módszerektől el
forduló. a földrajztudomány, a pszicholó
gia és a szociológia határait fellazító kuta
tási irányvonalat jelent, ami a kilencvenes 
évektől hazánkban is egyre több vizsgálat 
alapjául szolgál.10 Az emberi észlelés, je
len esetben a térészlelés, a hozzá kapcso
lódó tudás, tapasztalat, az egy-egy föld
rajzi területhez kapcsolódó képzet vizsgá
latára helyezi a hangsúlyt, mivel szerin
tük ez a kép határozza meg az ember vi
selkedését az adott térben."

A Balkánhoz kötődő képzetek feltárá
sával két kutató foglalkozik. Két külön



Limes 1 4 4 Szemle

böző korosztály vizsgálata során, többféle 
módszer felhasználásával hasonló ered
ményre jutnak. M. Császár Zsuzsa12 egy 
korábbi kutatásához, kapcsolódva, a közép
fokú történelem- és földrajzoktatásban 
használt tankönyvek elemzésével arra a 
következtetésre jut, hogy tanulmányaik 
során a tanulókban nem alakul ki egysé
ges, koherens kép a Balkánról. Ezt tá
masztja alá az érettségi előtt álló diákok 
körében végzett asszociációs és kérdőíves 
vizsgálata is.1’ Ennek eredménye azt mu
tatja, hogy a diákok hozzáállása ambiva
lens: egyszerre van jelen a Balkánnal kap
csolatos elfogadás és elutasítás. Hasonló 
következtetésre jut Seben Glória,14 aki a 
Balkán-fogalom szociális reprezentáció
já t15 kereste -  asszociációs és az ehhez kap
csolódó attitűd vizsgálattal -  az egyetemi 
hallgatók körében. Esetükben ő is semle
ges. de ambivalens attitűdöt állapít meg. 
bár kiemeli: nem vonhatunk le messzeme
nő következtetéseket, a mintavétel kicsiny
sége miatt.K’ A további kutatás hipotézise
inek felállításához azonban mindenképp 
támpontul szolgálhat a vizsgálat.

Fontos tanulságok vonhatók le a Dél- 
Dunántúllal kapcsolatban elvégzett kuta
tásokból is. Gál Veronika tanulmányában17 
ismét a középiskolásokIK köréből kerültek 
ki a megkérdezetlek. A szerző célkitűzé
sei között szerepelt a terület mentális ha
tárainak felderítése, egyfajta mentális tér
kép megalkotása, valamint -  asszociációs 
feladattal -  a szociális reprezentáció fel
mérése. A mentális térképek érdekes mó
don a szakemberek véleményével egybe
csengő eredményeket hoztak a térség ha
tárait illetően. Ezek szerint a régió határai 
messzemenően nem egyeznek a tervezési- 
statisztikai régió határaival. A diákok szá
mára Dél-Dunántúl egy jóval nagyobb te
rületi egységet jelent: kiterjed Zala me
gye nyugati részére és Fejér megye déli 
területeire is. sőt a Balatont is magába fog
lalja. A szociális reprezentáció szerkeze

tének feltárása során a „központi magot" 
a turisztika területén a régióhoz kötött sza
vak alkotják, és viszonylag szűk körre kor
látozódnak. Érdekes, hogy más jelentés
tartalommal bír Pécs. mint régióközpont 
a helybeli, illetve a győri diákok számára: 
utóbbi esetben inkább a régebbi, hagyo
mányos fogalomkör jelenik meg, úgy mint 
oktatási központ és történelmi nevezetes
ség.

Ludeseer Gabriella kutatása'1' eltér az 
előzőektől, mivel vizsgálata célpontjául 
nem a térrel kapcsolatos attitűdöket válasz
totta. hanem egy település vállalkozói ré
tegének mentalitását vizsgálja, arra keresi 
a választ: e mentalitás milyen hatással van 
a község gazdasági helyzetére, a kistérség
ben betöltött szerepére.

A kötet következő nagy tematikus egy
sége az urbanizáció folyamatait taglalja. 
A szerkesztés elve itt is az. hogy a nagyobb 
lélegzetvételű, átfogó tanulmányokat a 
régió határain belüli jelenségek bemutatá
sa követi. Megismerhetjük Jugoszlávia fel
bomlásának Bosznia-Hercegovina városa
ira gyakorolt hatását, továbbá egy érdekes 
összehasonlító tanulmányt is olvashatunk 
a 20-21. század során a kötet címében sze
replő területen végbement határmódosu
lásoknak a városhálózat fejlődésére, az 
urbanizációra való hatásáról.

Visszatérve határaink közé. Szebényi 
Anita a szuburbanizáeiót tanulmányozza 
a pécsi agglomerációban.211 A szerző a je
lenség mennyiségi és minőségi jellemzőit 
igyekszik feltárni, hogy azokat -  a későb
biekben a Dél-Dunántúl déli határán túlra 
is kiterjesztett vizsgálattal -  összehason
líthassa a Horvátországban és Szlovéniá
ban tapasztalható mulatókkal. Hazánkban 
a kilencvenes évek végétől meginduló ku
tatások az ország számos városával, illet
ve nagyobb területi egységével kapcsolat
ban már vizsgálták e folyamatot. A kuta
tás mai iránya -  az adatok tükrében -  a 
hazai jelenségeket a világ nyugati részé
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vei összehasonlítva vizsgálja, kiemelve a 
hasonlóságokat s az eltéréseket.21

Szehényi az 1995-2005 közötti időszak 
statisztikai adatainak a segítségével 73 te
lepülés helyzetét elemzi; az adatok össze
vetése alapján az agglomerációs területet 
végül 35 településre szűkíti le. A minősé
gi jellemzők ícltérképezésésére kérdőíves 
vizsgálatot használ. A kutatás kimutatta: 
az évek folyamán megváltozott az agglo
merációba költözők iskolai végzettsége és 
vagyoni helyzete. A beköltözések egyaránt 
erős hatást gyakorolnak a célfalvak gaz
dasági helyzetére és társadalmára, eltérő 
reakciókat és stratégiákat váltva ki a ..be
fogadók" részéről.

A következő két tanulmány22 egy-egy 
nagyobb földrajzi egység: a Siklósi Több
célú Kistérségi Társulás és az Ormánság 
helyzetének, lehetőségeinek felmérésével, 
a két térségben található városok együtt
működéseivel. rivalizálásaival, illetve a 
térségre gyakorolt hatásukkal foglalkozik. 
Mindkét térségben közös, hogy az ország 
egészét tekintve marginális területeket je
lentenek. Visszautalva egy, már ismerte
tett tanulmányra.2’ az utóbbi években (az 
ország központi, illetve nyugati területei
hez képest) e térségek leszakadási tenden
ciájának növekedése mutatható ki; ez fő
ként az Ormánság vonatkozásában igaz. 
Mindkét térségben ugyanazok a problé
mák jelentkeznek: aprófalvas területi meg
osztottság. magas munkanélküliség, rossz 
infrastruktúra. A települési polgármeste
rekkel. kistérségi képviselőkkel készített 
interjúk mindkét esetben azt mulatják, hogy 
a térségi társulások résztvevői felismerték 
az együttműködés hasznosságát, s azt ered
ményesnek tekintik. A társulásokon belül, 
a lehetőségek kiaknázása terén a nagyobb 
anyagi, kulturális, turisztikai kapacitások
kal rendelkező városok javára billen a mér
leg. Éppen ezért Füri Zita Sára felveti a 
kérdést, hogy a Siklósi Társulás esetében 
az 53 településre kiterjedő szervezeti for

rna nem túl nagy-c, és egyformán tudja-e 
képviselni a tagok érdekeit. Piszler Gergely 
azt vizsgálja, hogy az Ormánság számára 
mennyire hasznos a terület képletes kétköz- 
pontúsága.24 A problémák kezeléséhez to
vábbi feltáró kutatásokra van szükség, hi
szen a határ menti terület leszakadásának 
megállításához nem elég a kistérségek vá
rosainak fejlesztése, hanem egységes, 
komplex kezelési módot kell kidolgozni.

A kötet utolsó tematikus egysége a tér
ségre mindig is jellemző etnikai sokszínű
séget helyezi a középpontba. Mint tudjuk, 
a közelmúltban ismét nagy népességmoz
gások zajlottak le a Balkánon. Az egyik 
tanulmány Horvátország etnikai átrende
ződését mutatja be, egy másik pedig a 
bosznia-hercogovinai Tuzla kanton jelen
legi népesedési helyzetét, a különböző et
nikumok közötti viszonyt elemzi. A hazai 
kisebbségpolitikával összefüggésben a 
Dél-Dunántúl néhány kisebbségi önkor
mányzatának működéséről, mozgásteréről, 
feladatairól, illetve az önkormányzatiság 
sajátosságairól, az „etnobiznisz" jelenlété
ről és szerepéről olvashatunk. A könyv 
utolsó tanulmányában Kovács Valéria a ci
gány kisebbséget érintő szegregáció-kuta
tásait tárja elénk a Dombóvári Kistérség
gel kapcsolatban.25 A szerző a statisztikai 
adatok feldolgozását interjúkkal és szemé
lyes megfigyelésekkel egészítette ki. Kö
vetkeztetései szerint a szegregáció jelen
sége két településen teljesnek mondható, 
háromban pedig részlegesnek. Rámutat 
arra. hogy a szegregáció nem egyenlő 
mértékű a cigányság egyes csoportjait il
letően. sőt egyes esetekben a helyi cigány
társadalom -  különböző okok miatt -  
maga zárkózik el néhány cigány szárma
zású személytől. Az óvodai és oktatási in
tézményekben végzett megfigyelések ár
nyalt képet adnak a különböző cigánycso
portok tanulással, neveléssel kapcsolatos 
(az. egymástól eltérő életmódból követke
ző) eltérő attitűdjeire is.
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Összegzésként megállapíthatjuk, hogy 
a tanulmányok színvonala és a kötet szer
kezeti felépítése egyaránt kiegyensúlyo
zottnak mondható.2'’ A témaheli és mód
szertani sokszínűségét látva, messzemenő
kig egyet kell értenünk az alábbi gondo
lattal. „A tudományközi határok elmosód
tak, a vizsgálatok nagy része interdiszcip
lináris és módszertani apparátusuk is sok
szor közös, azaz nem a tudományág, ha
nem a megoldandó tudományos probléma 
dönti el azt, hogy milyen vizsgálati eszközt 
hívunk segítségül. ”27 Ahhoz a megállapí
táshoz is esatlakozhatunk, amelyet dr. 
Schweitzer Ferenc, az MTA Földrajztu
dományi Kutatóintézetének igazgatója fo
galmazott meg a könyv hátsó borítóján 
található ajánlásban, miszerint iskolate
remtés tanúi lehelünk, és az itt teret ka
pott fiatal szerzők a kutatók új generáció
ját jelentik. Remélhetőleg folytatják mun
kájukat. és további értékes tanulmányok
kal gazdagítják választott tudományterü
letüket.

Kovács Adrienn
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A Kárpát-medence régiói: Dél-Dunántúl

A Kárpát-mcdenee régióit bemutató, az 
MTA Regionális Kutatások Központja 
könyvsorozatának1 harmadik kötete a Dél- 
Dunántúlról szól. A tanulmánykötet ismer
teti a régió kialakulását és gazdasági, tár
sadalmi. politikai változásait, továbbá rész
letesen elem zi a térség demográfiai, 
munkaerőpiaci, infrastrukturális, szolgál
tatási és turisztikai helyzetét. Három feje
zet a régiót alkotó megyék nemzetközi 
kapcsolataival, a nemzeti fejlesztési terv 
kérdéseivel, valamint a lehetséges fejlő
dési irányokkal foglalkozik. A könyv vé
gén bőséges irodalomjegyzék található, 
ezenkívül 80 ábra és 137 táblázat segíti az 
olvasót abban, hogy átfogó képet alkot
hasson c régió helyzetéről a 21. századi 
Európában.

A kötet első fejezetében az olvasó meg
ismerkedhet a Baranya. Somogy és Tolna 
megyék alkotta régió kialakulásának fo
lyamatával, valamint a történeti fejlődés 
irányvonalaival a római kortól a 20. szá
zad végéig. Az 1950-ct megelőző másfél 
évszázad alatt egy lassú, az országos fej - 
lődés dinamikájától és modernizációs kí-

Hajdú Zoltán (szerk.): A Kárpát-mederne ré
giói 3. Dél-Piiiuínliil. Sorozatszerkesztő: Hor
váth Gyula. Pécs -  Budapest. 2006. Magyar 
Tudományos Akadémia Regionális Kutatások 
Központja -  Dialog Campus Kiadó. |A mono
gráfia szerzői: Erdősi Ferenc. Faragó László. 
Finta István. Fodor István. Gál Zoltán. Hajdú 
Zoltán. Horváth Gyula. Hrubi László, Kovács 
Teréz. Márton György. Mezei Cecília. Pálmai 
Zsolt. Pálné Kovács Ilona. Póla Péter. Ral'fai 
Zoltán. Somlyódyné Pfeil Edit. Somogyi Gab
riella. Szabó-Kovács Bernadett. Az előszót Szeg
vári Péter, az Országos Területfejlesztési Hiva
tal elnöke írta.)

sérleteitől mindig elmaradó átalakulási 
pálya rajzolódik ki Dél-Dunántúl vonat
kozásában. A tendencia tovább folytató
dott a tervgazdaság négy évtizedében is. 
hiszen a régió egyetlen megyéjében sem 
jöttek létre olyan ipari kultúrák, amelyek 
évtizedekre meghatározhatták volna a Dél- 
Dunántúl fejlődését. Formailag korszerű
södött ugyan a régió gazdasági szerkeze
te. minősége azonban számtalan gyenge
séget mutatott, miként az infrastruktúra 
valamennyi eleme is.2 A kilábalás kulcsát 
már az 1980-as évek végének közéleti sze
replői is a regionális együttműködésben 
látták, ez viszont a rendszerváltás kezde
tén nem valósulhatott meg. Számos egye
di jellemző felszámolásával azonban, pél
dául a szén-és uránérc-bányászat megszű
nésével a térség elvesztette meghatározó 
gazdasági ágazatait. így a szerkezetváltás 
kényszere elemi erővel jelent meg. Ma
gyarországnak az Európai Unióba való 
beilleszkedése legalább két évtizedes fo
lyamat. ezért a Dél-Dunántúl esetében is 
csak hosszabb távon lehet a gazdasági nö
vekedés új hajtóerőit megteremteni. Hor
váth Gyula szerint a regionalizáeió jövő
jét nagymértékben befolyásolja az. hogy 
az Európai Unió megköveteli-e a regio
nális intézményrendszer továbbfejlesztését 
vagy visszavonul, és elsődleges partnere a 
mindenkori kormány lesz majd.’

A Dél-Dunántúl Magyarország harma
dik legnagyobb területű régiója, azonban 
a népességfogyás, az országosnál alacso
nyabb foglalkoztatási és az átlagot meg
haladó munkanélküliségi ráta gátolja a fej
lődését. Gazdaságát az alacsony iparoso-
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dottság jellemzi. Az energiaipar jelenléte 
(a Paksi Atomerőművel és a Pécsi Hőerő
művel) valamelyest átlag feletti, kissé el
nyomja a többi szektor részarányát. írásá
ban Hrubi László bemutatja a különböző 
ágazatcsoportokat jellemző legfontosabb 
vállalatokat. A dél-dunántúli cégeknek a 
magyar „toplistáról” való fokozatos kiszo
rulása, a tőzsdei vállalatok szinte teljes 
hiánya, az ágazatcsoportok reprezentánsa
inak jellemzői megerősítik a dél-dunántú
li ipar fejletlenségéről alkotott képünket.4 
A fejezet szerzője nem ringatja illúziókba 
az olvasót. Megtudhatjuk, hogy a gazda
sági élet terén a szervezeti foglalkoztatási 
potenciálban s az összesített területi telje
sítményben az országos átlaghoz hasonló 
értékeket találunk. Ugyanakkor a területi 
növekedés útját meghatározó tényezők te
kintetében sokkal inkább kitapintható az 
elmaradás, itt a negatív tényezők uralkod
nak. így például csökken a foglalkoztatási 
ráta és az egy foglalkoztatottra jutó bruttó 
hazai termék, a külföldi tőke jelenléte na
gyon gyenge, a vegyes vállalatok szerve
zeti szerkezete az átlagosnál elaprózottabb, 
elavult a gazdaságszerkezet és nincs jele a 
modernizációnak, a gyenge feldolgozóipar 
hazai, helyi piacra termel. A Budapest- 
vidék és a vidéken belüli differenciálódás 
felerősödésével a lemaradás hirtelen fel- 
gyorsulásának esélye egyre nagyobb.s

A Dél-Dunántúl ugyanakkor napjaink
ban is a harmadik legfontosabb agrárré
gió. Jelentős a gazdasági tevékenysége: a 
térség GDP-jéhez való hozzájárulása az or
szágos átlag duplája volt 2002-ben. Vi
szonylag csekély kiterjedése és alacsony 
lélekszáma ellenére a térségről a szolgál
tatások kapcsán is elmondható, hogy össze
tett, sokszínű, belsőleg erősen tagolt ré
gió. A szolgáltatások fejlesztését célzó ter
vek valóra váltása révén helyettesíthető 
lenne a régión kívülről jövő szolgáltatás
import, és segíteni lehetne a munkahely- 
teremtést is a térségen belül. Póla Péter a

fejlesztésre váró területek közé sorolja a 
szociális ellátórendszert is, melynek elma
radottsága nem csak régiós probléma. Az 
ellátás körülményei, színvonala a legtöbb 
intézményben romlik. Az egészségügy rég
óta esedékes reformja csak nemrég indult 
meg, így még korai lenne az eredményei
ről beszámolni.

A tanulmánykötet bemutatja azokat a 
lehetőségeket is, amelyek a jövőben meg
határozhatják a régió gazdaságát. Ezek el
sősorban a turizmusban és a már említett 
szolgáltatásokban rejlenek. A Dél-Dunán
túl ugyanis jó  adottságokkal rendelkezik 
egy széles körű kulturális ipar megterem
téséhez/' Sokasodnak a kulturális rendez
vények, a régió programkínálatában meg
jelennek a bor- és gasztronómiai fesztivá
lok, a lovas turizmus, a természeti értékek 
felfedezésére irányuló törekvések. Nem 
feledkezhetünk meg a turistákat, nyaraló
kat a mai napig vonzó Balatonról, vala
mint a régió termál- és gyógyfürdőiről. 
Ez utóbbiak esetében elengedhetetlen a 
wellness- és a rekreációs szolgáltatások 
fejlesztése, a fürdők korszerűsítése, me
lyek révén új vendégeket lehet a régióba 
vonzani. E tekintetben fontos a rendelke
zésre álló állami és uniós támogatásokra 
való pályázás eddiginél magasabb színvo
nalra emelése.

A térség jelenlegi nehéz gazdasági hely
zetéből való kilábalás záloga a mára el
avult gazdasági szerkezet átalakítása, a ma
gasabb technológiai színvonalú termelés 
előtérbe helyezése lehet. A rendszerváltás 
kiinduló feltételei mind a három megyé
ben igen kedvezőtlenek voltak. Az inno
vációs potenciál bármely elemét is nézzük, 
Budapest dominanciája meghatározó. A 
helyzet azonban nem reménytelen, hiszen 
-  a Dél-Dunánlúlon készült felmérések 
szerint -  a régióban mind a köz-, mind a 
magánszférában megvan az a „kritikus tö
meg”, amely az innováció-fejlesztésbe 
aktívan bekapcsolódhat, és amelyre (az
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érdekeltségi pontok megtalálása után) in
novációs stratégiát lehet alapozni. A regi
onális innovációs stratégia célkitűzéseinek 
megvalósítása esélyt adhat a térségnek, se
gítségével magas jövedelemtermelő képes
ségű. dinamikus és fenntartható fejlődés
re alkalmas, versenyképes gazdaság ala
kulhat ki. Ennek megvalósítását Gál Zol
tán az erősebb térségi lobbizásban és a 
politikai érdekérvényesítésben látja, nem
csak helyi, hanem országos szinten is.7

A régió aprófalvas településszerkeze
tének intenzívebb együttműködésre kell 
sarkallnia az önkormányzatokat is. Az új 
intézményi struktúrák a kialakítás fázisá
ban vannak, ezért még nem látható, hogy 
milyen mértékig lesz uniformizált, illetve 
végső eredményében kistérségi szinten 
centralizált a rendszer. Az azonban el
mondható. hogy mintegy másfél évtized 
alatt a területfejlesztés szervezeti térképe 
kistérségi szinten egyszerűsödött, tágabb 
terel nyújtva a partnerségi együttműködés
nek. A megyei közgyűlések -  korlátozott 
hatásköreik és eszközeik ellenére -  a leg
fontosabb kapcsolatépítő központok a ré
gióban. s ezzel a régióépítésnek is fontos 
mozgatói. A régióban zajló területfejlesz
tési tevékenység -  a térség gyenge forrá
sai miatt -  nem idézhetett elő átütő válto
zásokat. Az uniós csatlakozást követően 
sem lehet számítani arra. hogy a régiók 
önállósága, mozgástere jelentősen növe
kedne. A régiók csak nagyon közvetve, a 
központi kormány közvetlen felelőssége 
mellett vesznek részt a regionális operatív 
program menedzselésében. Következtetés
ként elmondható, hogy amennyiben a 
2007-2013 közötti programozási időszak
ban egy önálló regionális operatív program 
mentén a régió saját maga valósíthatja meg 
elképzeléseit, akkor nagymértékben előse
gítheti a regionális szint társadalmi elismert
ségét. legitimációját. Ellenkező esetben 
magának a területfejlesztési régió létezésé
nek az értelme kérdőjeleződik meg.

Az államigazgatás változásait tekintve 
elmondható, hogy a demokratikus átala
kítás során történt átszervezés jelentős szá
mú dekoncentrált szerv kialakítását ered
ményezte a Dél-Dunántúlon is. Kifejezet
ten területspecifikus, illetőleg a régióra jel
lemző államigazgatási szervezetrendszer 
nem alakult ki. A régió közigazgatási szer
kezetének megismerését követően, a kötet 
betekintést nyújt a Dél-Dunántúl politikai 
szerveződésébe. A kormány 2002-es prog
ramja a regionális önkormányzatok meg
választását célozta meg 2006-ra. A prog
ram azonban túl optimistának bizonyult, s 
nem pusztán a parlamenti támogatás hi
ányzott. hanem a nagyléptékű politikai 
érvrendszer is. Az uniós csatlakozás után 
sokak számára csalódást jelentett, hogy a 
támogatások menedzselése centralizáltan 
történik, éppen az EU Bizottsága javasla
tára. A területi közigazgatás reformja te
hát nem kerülhet le hosszabb távon a na
pirendről. ezért is fontos a központi és 
helyi döntéshozási szintek közötti térben 
zajló politikai folyamatok ismerete/

A jövőre nézve meghatározó szerep
pel bírnak a régió nemzetközi kapcsola
tai, amelyek az együttműködések katali
zátoraivá is válhatnak egyben. Elmondha
tó, hogy a már meglevő kapcsolatok do
minálnak: ezek általában nem a kistérség 
szintjén, hanem települési szinten szerve
ződnek. Az önkormányzati, oktatási, kul
turális kapcsolatok kialakítása mellett 
igény van a jövőbeni gazdasági kapcsola
tokra is. Az olvasó betekintést nyerhet a 
régiót behálózó nemzetközi kapcsolatok
ba. együttműködésekbe és projektekbe, 
valamint megismerkedhet a nemzetközi 
kapcsolatok stratégiai céljaival a 2004- 
2010 közötti időszakot illetően. A jelen
tősen megnövekvő európai uniós fejlesz
tési forráskerelek óriási fejlődési lehető
séget rejtenek magukban. Annak érdeké
ben. hogy a térségi szintek képesek legye
nek érdekeik hatékony érvényesítésére.
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önálló, szerkezetükben és tartalmukban jól 
hasznosítható regionális és kistérségi fej
lesztési stratégiák, operatív programok 
kidolgozására van szükség.1'

A tanulmánykötet utolsó fejezete a ré
gió lehetséges fejlődési irányait vizsgálja. 
A jövőbeni forgatókönyvek kidolgozásá
hoz elengedhetetlen a régió széles spekt
rumú vizsgálata, hiszen csak így kapha
tunk választ a jövőt illető kérdésekre. E 
kérdések megválaszolása ugyanakkor rend
kívül nehéz feladat, hiszen a Dél-Dunán- 
túl jövőjét is szinte végtelen számú külső 
és belső tényező befolyásolhatja hosszú 
távon. A jövővel kapcsolatos forgatóköny
vek mindenkor a valóságos helyzetből in
dulnak ki; a régió jelenlegi helyzete a rom
lás, a stagnálás vagy a javulás irányába is 
elmozdulhat.1"

A könyvről összességében elmondha
tó, hogy rendkívül alapos és mindenre ki
terjedő vizsgálatok eredményeként szüle
tett. Az olvasó izgalmas áttekintést tart a 
kezében; elolvasva, kimerítő válaszokat kap 
a felmerülő kérdésekre. A tanulmánykö

tet számos értékes ismeretet nyújt „laiku
soknak” és a szakmának egyaránt. Egyik 
legfőbb értéke abban rejlik, hogy nemcsak 
a problémákat mutatja be, hanem ismer
teti a térséget a felemelkedés pályájára te
relhető terveket is. Akárcsak a sorozat 
korábbi kötetei, ez a monográfia is hozzá
járulhat a Kárpát-medence régiói jövőjé
nek sikeres alakulásához.

Fodor Veronika

Jegyzetek
1 A sorozat első kötete a Székelyföldet (2003). a 

második Dél-Szlovákiát (2004) mutatta be.
2 Bővebben lásd Hajdú Zoltán (szerk.): A Kár

pát-medence régiói 3. Dél-Dunántúl. Sorozat- 
szerkesztő: Horváth Gyula. Pécs -  Budapest, 
2006. Magyar Tudományos Akadémia Regio
nális Kutatások Központja -  Dialog Campus 
Kiadó. 27-62.0.

■' Uo. 68. o.
4 Uo. 245-254. o.
5 Uo. 243. o.
6 Uo. 340-356. o.

A régió innovációs potenciáljáról uo. a 357- 
379. oldalakon olvashatunk. 

s Bővebben uo. 380-428. o. 
l' A regionális kíilkapcsolatok alakulását részle

tesen lásd uo. 429-444. o.
111 A jövő potenciális forgatókönyvei: uo. 462- 

479. o.
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Monográfia a második 
„imperialista rablóbékéről”

Magyarország 20. századi történelmé
ben vannak olyan témák, melyek kapcsán 
szinte könyvtárnyi irodalom keletkezett. 
Ilyen az I. és a II. világháború, illetve az 
ezekben történt részvételünk, továbbá a 
trianoni békediktátum vagy az 1956-os 
forradalom és szabadságharc. Az 1947-es 
párizsi békediktátummal azonban viszony
lag kevés munka foglalkozik, és azok is 
csak résztanulmányok, forráskiadványok, 
amelyek -  politikai okok miatt -  csak az 
utóbbi 17-20 évben jelentek meg. A téma 
monografikus feldolgozására csupán most 
került sor. a nem csak a szűkebb szakma, 
hanem a szélesebb közvélemény előtt is 
ismert Romsies Ignác jóvoltából.

A szerző a téma kutatástörténetét köny
ve végén ismerteti röviden. Az olvasó szá
mára ekkor válik világossá, hogy miért 
nem lehetett 1989 előtt érdemben foglal
kozni az 1946-os béketárgyalásokkal. A 
legfőbb ok abban keresendő, hogy törté
nészeink nem írhatták meg: a magyar-ro
mán határvitában és a felvidéki magyarok 
kitelepítésének kérdésében a Szovjetunió 
ellenünk foglalt állást. Ha az amerikaia
kon múlik, sor került volna kisebb-na- 
gyobb határkorrekeióra. és ők akadályoz
ták meg a felvidéki magyarság kiüldözé
sét. Ezek olyan labukérdések voltak, me
lyekről csak az 1980-as évek végétől le
hetett írni.

Romsies Ignác azt követően kezdett 
neki munkája megírásához, hogy az elmúlt 
másfél évtizedben alapvető fontosságú for-

Romsies Ignác: Az 1947-es párizsi békeszerző
dés. Budapest. 2006. Osiris.

rásokat publikáltak Magyarországon és 
külföldön egyaránt. így például ismertté 
váltak a II. világháború alatti, Magyaror
szágra vonatkozó brit, amerikai és szovjet 
rendezési tervek, a budapesti Béke-előké
szítő Osztálynak a magyar-román határra 
vonatkozó tervei, Fülöp Mihály pedig fel
dolgozta a Külügyminiszterek Tanácsa te
vékenységét. Romsies kéziratának lezárá
sa előtt készült el három tanulmány a ro
mán és a délszláv béke-előkészítő tevékeny
ségről, illetve a világháború utáni rende
zési tervekről, melyeket a szerzőnek még 
sikerült felhasználnia.1 Romsies egyébként 
nagy mennyiségű -  döntően Magyarorszá
gon és Nyugaton megjelent -  tanulmányt, 
forráskiadványt dolgozott fel. Emellett 
természetesen maga is folytatott levéltári 
kutatásokat, egyebek mellett a Magyar 
Országos Levéltárban, a Politikatörténeti 
Intézetben, az Országos Széchényi Könyv
tárban és a Magyar Rádió Archívumában, 
valamint Londonban a Public Record 
Office-ban és Washingtonban a National 
Archives-ban.

*

Rátérve a monográfia ismertetésére, a 
szerző az. előszóban leszögezi: ..a trianoni 
békeszerződés területi előírásainak vissza
állítása nem volt eleve elrendelt szükség
szerűség". (10. o.) Abban, hogy mégis ez 
történt, több tényező játszott szerepet -  a 
következő fejezetekben ezeket veszi sor
ra.

A három alfejezetre tagolódó első rész
ben Romsies Ignác a II. világháború alatti 
hadicélokat és békeclképzeléscket ismer-
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teti. Röviden áttekinti az 1938 és 1941 kö
zötti magyar „területgyarapodást”, és an
nak az antifasiszta koalíció általi fogadta
tását. Bemutatja, hogy a háború után meg
rajzolásra kerülő államhatárok kapcsán 
milyen elképzelései voltak a kormánykö
röknek (Szegedy-M aszák Aladár, 
Schrecker Károly stb.), a szélsőjobboldal
nak, a demokratikus ellenzéknek (Bajcsy- 
Zsilinszky Endrének, Bibó Istvánnak), 
valamint a kommunistáknak. Az utóbbi
akkal kapcsolatban a szerző azt a lénye
ges megállapítást teszi, hogy a magyar 
kommunisták Trianon-politikáját két 
szem-pont határozta meg: „a nemzeti ér
dekfölé emelt osztályharcos internaciona
lizmus és a Szovjetunió külpolitikai irány
vonala”. (30. o.) E két szempont 1946-ban 
egy harmadikkal is gyarapodott: taktikai 
okokból Rákosiék ugyanis ideig-óráig fel
vállalták a Nagy Ferenc-kormány „revi
zionista” politikáját.

A szomszédos országok velünk kap
csolatos elképzeléseinek ismertetésére a 
szerző külön alfejezetet szentel. A Szlo
vák Köztársaság -  amely a Harmadik Bi
rodalomnak köszönhette létrejöttét -  kez
dettől fogva arra törekedett, hogy az I. 
bécsi döntésben elvesztett területeket 
visszakapja.2 Ennek érdekében megpróbál
koztak egy német égisz alatti Kisantant 
összekovácsolásával. A szlovák „nemzeti 
felkelés” után létrehozott Szlovák Nem
zeti Tanács (SZNT) kezdetben -  nyilván 
taktikai okokból -  nem hangoztatta a ma
gyarság kollektív felelősségre vonásának 
eszméjét. A recenzens úgy véli, Romsics 
Ignácnak nincs igaza abban, hogy az SZNT 
valóban a nemzeti egyenjogúság elvét val
lotta volna. (A szerző által idézett forrás 
egyébként nem más, mint Arató Endre 
Gustáv Husák 1964-es, kétes értékű „tanú
ságtételének” recenziója, tehát vélemé
nyünk szerint nem tekinthető hitelesnek.3)

Az emigráns cseh kormány és maga 
Eduard Benes 1942-től következetesen azt

hangoztatta, hogy a magyaroknak is „bűn
hődniük kell”, és terveikben a totális kite
lepítés is szerepelt. Bár a moszkvai emig
ráns kommunisták kezdetben nem osztot
ták Benes kitelepítésről vallott nézeteit, 
1944-ben már elfogadták azokat.

A románok sem nyugodtak bele az 
1940-es „arbitrázsba”. Az 1942-től folyó 
béke-előkészítés során több elképzelés ke
rült ki a szakértők kezéből. Antonescu ide
jén a távlati cél a „homogén nemzetállam” 
megteremtése volt, melyet egy kötelező la
kosságcserével szerettek volna megvaló
sítani -  „cserébe” átadtak volna M agya
rországnak egy 5800 km2-nyi területet.

Déli szomszédunknak, az ugyancsak 
Hitler-bábállam Horvátországnak szintén 
volt területi igénye velünk szemben: a M u
raköz és Muramente visszaszerzését sze
rették volna valamikor elérni. Az emigráns 
jugoszláv kormány az 1920-ban a szerbek
nek ítélt területeken túl egy, a Rábától délre 
eső térséget is meg akart szerezni. A Szer
biában tevékenykedő Draza Mihajlovic- 
féle csetnikek már mohóbbak voltak: a 
Szeged-Baja-Pécs-vonaltól délre fekvő 
területre tartottak igényt, valamint Szent- 
gotthárd—Barcs környékére. Ezek a terü
leti igények nagyjából megegyeztek a 
Tito-vezette kommunisták világháború 
utáni elképzeléseivel.

Ami a Szovjetuniót illeti, az eddig pub
likált moszkvai iratokból az derül ki, hogy 
a határkérdéssel nem bajlódtak, de 1944 
elején rögzítették: „a Szovjetunió nem ér
dekelt erős Magyarország létrehozásában” 
(67. o.) és arra kell törekedni, hogy lehe
tőleg szűkítsék a területét. Ami a magyar
román határvitát illeti, a szovjetek inkább 
egy „független” (illetve Moszkvától füg
gő) Erdély létrehozását támogatták — leg
alábbis 1944. augusztus 23-ig. A sikeres 
román és a sikertelen magyar „kiugrás” 
hatására ugyanis a szovjetek -  Románia 
geopolitikai fontossága, Besszarábia és 
Eszak-Bukovina „kompenzációja”, illetve
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az RKP. valamint a Groza-kormány meg
erősítése miatt -  következetesen támogat
ták az 1938-as magyar-román határ vissza
állítását.

Brit és amerikai szakértők a háború 
alatt a leendő magyar határok többféle ver
zióját dolgozták ki. A szerző részletesen 
ismerteti ezeket a számunkra előnyös ha
tárkorrekciós terveket. Közös jellemzőjük 
az volt, hogy a szakértők, ahol lehetett, 
igyekeztek nagyjából szinkronba hozni a 
nyelvhatárt a politikai határral, ahol pe
dig nem lehetett megtenni -  magyar-ro
mán viszonylatban -  ott az ún. „partiumos” 
határmódosítást javasolták. (Csakúgy, 
mint a magyar külügyminisztérium 1946- 
ban.) Ugyanakkor nem tudtak mit kezde
ni azzal, hogy pont a legnagyobb magyar 
tömb, a Székelyföld fog továbbra is ro
mán fennhatóság alatt maradni. (Báregyes 
tervezetekben felbukkan a lakosságcsere és 
az autonómia megadásának gondolata is.) 
Ezzel kapcsolatban azonban Romsics Ig
nác felhívja a figyelmet arra. hogy a szak
értők által kidolgozott „szebbnél szebb" ter
vezetek a politikai vezetőket semmire sem 
kötelezték, s a döntéshozatal folyamatá
ban a nagyhatalmi szempontok kerültek 
előtérbe, és sutba vágták azokat a magasz
tos eszméket („igazságosság", „erkölcs", 
„méltányosság" stb.). melyekre oly sok
szor hivatkozott a propaganda. (55. o.) 
Persze felmerül a kérdés: nem lehetett vol
na az. akkori magyar politikai vezetésnek 
valamivel megnyernie a nyugati hatalmak 
jóindulatát? Szerintünk erre -  miután el
dőlt: a Balkán helyett Nyugat-Európában 
lesz a partraszállás -  vajmi kevés esély 
nyílt, ráadásul katonai és geopolitikai okok 
miatt annak a követelésnek sem lehetett 
eleget tenni, hogy Magyarország minél ha
marabb forduljon szembe a nácikkal. (A 
recenzensnek az a gyanúja, hogy ezt azok 
sem gondolták komolyan, akik erre biz
tatták Kállay Miklós megbízottait az 1943- 
as titkos tárgyalásokon...)

A második fejezetben sorra veszi a 
szerző, hogy miként alakult a magyar ki
sebbség helyzete 1944-45-ben a szomszé
dos országokban. Eszak-Erdélyben kezdet
ben -  a Vörös Hadsereg nyomában vissza
tért román közigazgatás intézkedései és a 
hírhedett félkatonai alakulatok, mint pl. a 
Maniu gárda atrocitásai miatt -  ez aggasz
tóan alakult. Csakhogy november közepén 
a szovjetek váratlanul kiutasították a köz- 
igazgatást, és egy szovjet katonai fennha
tóság alatt lévő kvázi-autonómia alakult 
ki a régióban. Néhány hónapig úgy tűnt. 
hogy ez a fél-önállóság állandósulhat, de 
a Groza-kormány 1945. március 6-i kine
vezése után visszatért a bukaresti közigaz
gatás és elkezdődött a harc a restitutio in 
integrum hívei és a magyar kommunisták 
vezette kisebbségi érdekvédelmi szervezet, 
a Magyar Népi Szövetség (MNSZ) között 
a sérelmes intézkedések kapcsán. Összes
ségében 1944 végén. 1945 elején az erdé
lyi magyarság helyzete -  minden problé
ma ellenére -  messze megnyugtatóbb volt, 
mint a délvidékieké.

A Bácskában ugyanis-mint talán most 
már közismert -  szörnyű vérfürdő folyt. 
A szerb partizánok és helyi támogatóik ren
geteg magyar civilt mészároltak le. Ami 
az áldozatok számát illeti, túl optimista 
lehet a szerző által idézett Arday Lajos, 
aki szerint ..a megtorlásoknak áldozatul 
esettek száma nem haladhatja meg a 20 
ezret". (83. o.) Mint a Délvidéken kiadott, 
újabb szakirodalomból tudható.4 az áldo
zatok száma minden bizonnyal ennél több 
volt. de az értéket még mindig csak több 
tízezerben lehet meghatározni, ugyanis a 
szerbiai levéltárak vonatkozó anyagainak 
jó része kutathatatlan.

A partizánok egyébként nem álltak 
meg a trianoni határnál, hanem attól észa
kabbra fekvő területeken is megjelentek, 
ahol fosztogattak, gyilkoltak. Csakhogy 
nem csupán Eszak-Bácskában (Csávolyon. 
Garán és máshol) garázdálkodtak, mint
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ahogy Romsies Ignác írja. hanem az ún. 
„torontáli háromszög” több falujában 
(Szőregen. Deszken. Újszentivánon) is, 
ahol azt terjesztették, hogy ezt a területet 
majd szintén Jugoszláviához csatolják.5 
Egyébként -  mint arra korábban utaltunk 
-Titoék valóban meg szerették volna sze
rezni'’ Dél-Magyarország egy részét, de 
részben a szovjet támogatás hiánya, rész
ben egyéb megfontolások miatt végül ezt 
nem erőltették, csakúgy, mint később a 
lakosságcsere-egyezmény végrehajtását. Az 
1945 legelején leállított mészárlás után 
egyébként lassan konszolidálódott a hely
zet. A katonai közigazgatást felszámolták, 
létrehozták a Vajdaság Autonóm Tarto
mányt, megnyíltak az iskolák, az élet a 
rendes kerékvágásban folyt tovább. ,A 
magyarság helyzete politikailag, kulturá
lisan és gazdaságilag egyaránt kielégítő ’ 
-  állapította meg 1945 őszén a magyar 
politikai misszió vezetője. (86. o.) Hogy 
a magyar kisebbség mentális állapota mi
lyen lehet az átélt szörnyűségek után, sen
kit sem érdekelt.

A bácskaihoz hasonló szenvedések zú
dultak a kárpátaljai magyarságra is. Itt a 
tömeges deportálásokkal törték meg a ki
sebbséget, amely ezek után „az ellenállás 
minden külső jegye nélkül” (89. o.) vette 
tudomásul, hogy „a nagy Szovjetunió” ál
lampolgára lesz.

A délvidéki helyzet konszolidálódásá
val párhuzamosan a Felvidéken a magyar
üldözés egy új formája vette kezdetét. Itt 
nem ezrek lemészárlásával akarták „meg
oldani" a „magyarkérdést", hanem jogsza
bályokkal. A közismert ún. benes-i dek
rétumok. illetve az SZNT rendeletéinek 
kiadása után a teljes jogfosztottság állapo
tába került a magyar (és a maradék né
met) kisebbség. Bár a csehszlovák kormány 
el szerette volna érni. hogy a németekkel 
együtt a magyaroktól is „megszabaduljon", 
a potsdami konferencián -  az USA merev 
ellenállásának köszönhetően -  ezt nem tá

mogatták, így Benesnek, Clcmentisnek és 
társaiknak mással kelleti próbálkozni.

A fejezet következő részében a szerző 
az ideiglenes kormány külpolitikáját és a 
Béke-előkészítő Osztály megalakulását te
kinti át. A Dálnoki Miklós-kormány kül
politikai mozgástere rendkívül szűk volt a 
fegyverszüneti egyezmény aláírása után. 
A küliigyek irányítására a szovjetek egy 
korábban alig ismert békéscsabai kisgaz
dapárti lapszerkesztőt. Gyöngyösi Jánost 
szemelték ki.7 O -  bár jószándékát nehéz 
megkérdőjelezni -  semmiféle külpolitikai 
ismerettel, tapasztalattal nem rendelkezett, 
ezért a nemzetközi diplomácia útvesztői
ben többször eltévedt. (Ráadásul -  mint a 
békekonferencián kiderült -  még a fran
ciatudása is igen gyenge volt.) Igaz, a régi 
külügyi karból több kiváló szakembert 
(Sebestyén Pált, Szegedy-Maszák Aladárt, 
Kertész Istvánt és másokat) átvett, akik 
mindent megtettek annak érdekében, hogy 
a magyar célkitűzések teljesüljenek.

Bár a magyar béke-előkészítő tevékeny
ség már 1943-ban elkezdődött, azt a né
met megszállás miatt egy jó évig szüne
teltetni kellett, ráadásul az addig elkészült 
anyagokat is megsemmisítették. Emiatt 
1945 nyarán elölről kezdtek mindent. A 
Béke-előkészítő Osztály Kertész István 
vezetésével állt fel. és külső szakértők cso
portja segítette munkáját. 1945 második 
felében és 1946 elején nagy mennyiségű 
elemzés, tervezet készült el, jórészük a jö 
vendőbeli magyar határokkal (főleg a ma
gyar-románnal ) foglalkozott. Közülük né
hányat ismertet a szerző.

Az osztály működését kezdettől fogva 
hatásköri vita. továbbá az nehezítette, hogy 
a koalíciós pártoknak nem volt közös kül
politikai stratégiájuk, hiányzott a világos 
célrendszer. Talán egy kérdésben nem 
folyt vita a pártközi értekezlet tagjai kö
zött: ez pedig az volt. hogy „Jugoszlávia 
irányában nem kérünk határkiigazítást". 
(112. o.) Abban is -  egy ideig -  konszen-
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zus uralkodott, hogy a „mellékvesztes”* 
Romániával és esetleg a „mellékgyőztes” 
Csehszlovákiával szemben etnikai alapon 
„javításokat” kémek. Később ez a konszen
zus megszűnt, ugyanis a Magyar Kommu
nista Párt (MKP) nevében Révai József 
több cikkében és beszédében élesen „reví
zió-ellenes” álláspontot foglalt el.

*

A harmadik fejezetben a béke-előké
szítés 1945-46-os főbb eseményeit tár
gyalja a szerző. A négy alfejezetben az 
erdélyi kérdésről és a magyar—román kap
csolatokról, a magyar-csehszlovák vi
szonyról, a pártok között a békccélokról 
folytatott vitákról, valamint a kormány- 
delegáció moszkvai és nyugati útjairól ol
vashatunk.

A magyar-román határvita ügyében a 
szovjeteknek jutott döntő szerep, s ők 1944. 
augusztus 23-a után a románokat támogat
ták. London és Washington azonban már 
azzal sem értett egyet, hogy a román—szov
jet fegyverszüneti egyezményben -  ha fel
tételesen is. de -  Moszkva „odaígérte" 
Erdélyt a románoknak. A Külügyminisz
terek Tanácsának (valójában ez, a három 
nagyhatalom külügyminiszterei által alko
tott grémium volt a „békecsináló" fórum!)
1945. szeptember 20-i londoni ülésszakán 
az amerikai és a brit delegátus. Bymes és 
Bcvin egy kismértékű halárkorrekció el
fogadását támogatta'1 (utóbbi egy idő után 
hajlandó volt feladni az álláspontját), míg 
Molotov mereven ellenezte azt. Emiatt ez 
az ülésszak úgy ért véget, hogy ebben a 
kérdésben (sem) tudtak konszenzusra jut
ni. ezért a döntést ez ügyben a következő 
ülésszakra halasztották. A belső vitákról, 
a szovjet álláspontról a magyar politikai 
vezetés nem értesült -ellentétben a román
nal. Romsics Ignác szerint a román hír
szerzés szerezte meg ezeket a bizalmas in
formációkat, a recenzens azonban valószí
nűbbnek tartja, hogy a szovjetek „szivá

rogtatták ki" azokat. (Ne feledjük: az 1946. 
áprilisi moszkvai magyar-szovjet tárgya
lások eredményeiről is értesítették Buka
restet !)

A hírek hallatán Grozáék tudták, hogy 
mit kell cselekedni: a magyar kisebbség 
nevében az MNSZ országos („százas") in
tézőbizottságával nyilatkozatot adatlak ki, 
mely burkolt formában ugyan, de kiállt a 
trianoni magyar-román határ visszaállítá
sa mellett. Nem csoda, hogy az MNSZ-t 
emiatt a magyar kisebbség jó része nem
zetárulással vádolta, a szövetség súlyos 
krízisen ment keresztül az elkövetkező 
hónapokban.1"

Mint a korábbi fejezetben már szó volt 
róla. Prága a németeken kívül az összes 
magyart ki akarta telepíteni a Felvidék
ről. Egyes magyarországi köröknek hason
ló elképzelésük volt a hazai németekkel 
kapcsolatban is. A „svábtalanítás" egyik 
legfőbb szorgalmazója az egyébként ge
rinces antikommunista politikus. Kovács 
Imre volt. Pártja, a Nemzeti Parasztpárt, 
továbbá a Kisgazdapárt (amelynek politi
kusai közül az egyik ritka kivétel e szem
pontból Bibó István volt) és az MKP — 
erkölcsileg elfogadhatatlanul -  ugyanazt 
a sorsot szánták a hazai német kisebbség
nek. mint a cseh és a szlovák pártok a fel
vidéki magyaroknak. Egyedül a szociál
demokrata párt ellenezte -  illetve csak erő
sen korlátok közé szorítva támogatta -  a 
kitelepítést. Végül a „svábkérdés” „vég
ső" megoldása három dolgon csúszott el: 
a koalíciós pártok kezdeti ellentétein, to
vábbá azon. hogy Budapesten lassan felis
merték: lovat adnak a cseh-szlovákok alá 
a kitelepítéssel, ráadásul a szövetségesek 
sem követelték meg az összes „etnikai né
met" eltávolítását, ehelyett csak különbö
ző mérvű „elvárásaik" voltak.

Korántsem meglepő módon Prágának 
..tetszett" a magyarországi svábok kitele
pítésének terve, mert arra számított, hogy 
akkor „lesz hely" a kiüldözendő felvidéki
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magyaroknak. A potsdami határozat azon
ban -  mint korábban említettük -  keresz
tül húzta számításaikat, emellett válaszul 
a lakosságcserés javaslatra, a budapesti kor
mányok a „népet, de földdel együtt" elvét 
kezdték hangoztatni. (Ez a határrevízió egy 
hurkolt -  ám de magyar szempontból lo
gikus -  megfogalmazása volt.) Mivel a 
magyar fél az egyoldalú kitelepítést ter
mészetesen nem volt hajlandó elfogadni, 
egyfajta nyomásgyakorlásként 1945 őszén 
elkezdődött a magyarság egy részének 
Csehországba történő deportálása. (Ekkor 
kb. 10 ezer magyart hurcoltak el.) Ennek 
hatására Budapest kénytelen volt leülni a 
tárgyalóasztal mellé.

A Gyöngyösi-vezette delegáció -  a ve
szett fejsze nyelét mentendő -  elfogadta 
Prága azon javaslatát, hogy az anyaország 
ugyanannyi felvidéki magyart köteles be
fogadni. mint amennyi magyarországi szlo
vák áttelepül. (Az utóbbiak számát Po
zsonyban. illetve Prágában 3—400 ezerre 
becsülték -  valójában fele annyian lehet
tek.) A „visszamaradó” magyarok befo
gadásáról azonban hallani sem akart. Az
1946. február 27-i egyezmény Prága és 
Pozsony szempontjából előnyös volt. 
ugyanis a kényszerrel kitelepítendő szlo
vákiai magyarok listáját a szlovák hatósá
gok állították össze, míg a magyarországi 
szlovákok (jókora propaganda. „CSAB"- 
ítás" hatására) önként telepedhettek át. 
(Tehát a „lakosságcsere" kifejezés valójá
ban nem fedi a történelmi valóságot. Ker
tész, részben emiatt, az aláírás elutasítása 
mellett kardoskodott.) Ennek ellenére 
Clcmentisék elégedetlenek voltak, hisz még 
mindig maradt több százezer magyar, akik
től mindenképpen szabadulni szerettek 
volna.

Ami Magyarország békecéljait illeti, a 
szerző már korábban felhívja a figyelmet 
arra. hogy a koalíciós pártok ebben az alap
vető kérdésben (sem) értettek egyet. (Mint 
a következő fejezetben kiderül, még a bé

kekonferencia megnyitása után is folyt a 
vita a budapesti politikusok között...) Az 
egyik oldalon a kisgazdák ..revíziópárti
ak" voltak (politikusaik nézetei között a 
különbség csak a határmódosítás mértéké
ben volt), míg a munkáspártok általában 
egyetértettek „a magyar nép egészének 
vagy nagy részének bűnösségével” (139. 
o.); sőt, az MKP szerint „az utolsó csatlós 
voltunk” (153. o.) -  ezt a csehek, szlová
kok, szovjetek is hangoztatták. Romsics 
Ignác ismerteti a kisebbségpolitikai szak
értők. politikusok, a „civil szféra” (és 
Mindszenty József) elképzeléseit, valamint 
a korabeli közvélemény-kutatások eredmé
nyeit is. Utóbbiakból kiderül, hogy nem 
csak a „reakciós” kisgazdák voltak „revi
zionisták", hanem a magyar társadalom 
többsége is.

Mivel a kormánykoalíciónak kezdettől 
fogva hiányzott a közös álláspontja az or
szág békecéljait illetően, a Béke-előkészí
tő Osztály, illetve a külügyi kormányzat 
„partizánakciókra" kényszerült: Kertész Ist
ván két memorandumban ismertette a szö
vetségesekkel kormánya Romániával kap
csolatos „revíziós" béketerveit. Ez — bár 
Tildy Zoltán felhatalmazásával történt -  
csak erősítette a két munkáspárt ellenszen
vét Gyöngyösivel és Kertésszel szemben. 
Csakhogy 1946 tavaszára Rákosi is rájött 
arra, hogy „antirevizionista" álláspontjá
nak köszönhetően az MKP még a mara
dék népszerűségét is elveszítheti, ezért 
március végén egy titkos moszkvai útján 
elérte, hogy a Kreml fogadja a magyar kor
mány delegációját. Az április 9. és 15. 
közötti tárgyalások -  az utókor számára -  
részben a szovjet vezetés kétszínűségére, 
részben pedig arra világítanak rá, hogy 
Nagy Ferenc és Gyöngyösi mennyire nai
vak voltak. Bár hamarosan rájöttek, hogy 
Moszkvában „átverték" őket. de akkor már 
késő volt. Amikor ugyanis véget értek a 
moszkvai tárgyalások, a Külügyminiszte
rek Tanácsában -  épp a szovjetek követe
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lésére -  úgy döntöttek „a nagyok’', hogy 
vissza kell állítani az 1938-as magyar-ro
mán határt. Ennek híre megrendítette a 
budapesti kormányt (és a magyarországi, 
meg az erdélyi magyar közvéleményt). 
Nagy Ferene az utolsó pillanatban még 
kieszközölte, hogy fogadják őt Washing
tonban és Londonban,12 valójában semmi 
eredményt nem tudott elérni: a lapokat 
ekkora már leosztották.

*

A szerző a párizsi béketárgyalások le
folyását és a békeszerződés aláírását a ne
gyedik főfejezetben, hatvan oldalon ke
resztül mutatja be. Ekkor válhat nyilván
valóvá az olvasó számára az, hogy miért 
is tekinthető a párizsi béketárgyalás, il
letve a békeszerződés (akáresak a triano
ni) békediktátumnak: azért, mivel a győz
tesek diktáltak a legyőzött országoknak, 
kész helyzet elé állítva azokat. Szó sem 
volt semmiféle érdemi tárgyalásról, eset
leg „érdekegyeztetésről". „A legyőzött 
államok a bizottságok munkájában nem 
vehettek részt. [... j A konferencián elfo
gadott határozatok nem végleges dönté
sek, hanem csupán ajánlások voltak, ame
lyeket a Külügyminiszterek Tanácsa ha
gyott jóvá vagy vetett el. " -  írja a szerző. 
A békekonferencia tehát csak egy „kon
zultatív testület " volt. (189. o.) Jellem
ző, hogy mekkora színjáték volt ez az 
egész „kon-ferenciásdi", hogy nem csak 
a bizottsági üléseken nem vehettek részt 
a legyőzött országok, hanem a záróülé
sen sem.

A konferencián egyébként szinte min
den szomszédunktól „megkaptuk a ma
gunkét": augusztus 13-án Tatárescu kül
ügyminiszter közölte, hogy Magyaror
szággal és Németországgal szemben (az 
ugyancsak vesztes!) Romániának jóváté- 
tcli igénye van. (Ezt azonban a szövetsé
gesek lesöpörték az asztalról.) 15-én Jan 
Masaryk külügyminiszter-aki Gyöngyö

sinek arra az előző napi beszédére rea
gált, melyben a magyar diplomácia ve
zetője a 20000 km2-es határmódosítási 
igényt hangoztatta, és kitért a csehszlo
vákiai magyarüldözésekre is -  kirohant a 
„reakciós” és „revizionista” Magyarország 
ellen. Végül 16-án Edvard Kardelj jugo
szláv külügyminiszter közölte Gyöngyö
sivel, hogy területi követeléseik ugyan 
nincsenek, de ragaszkodnak egy 4 0 - 
40 ezer fős „önkéntes" lakosságcseréhez. 
(A megkötött egyezmény végrehajtására 
szerencsére nem került sor.) Ekkor me
rült fel előszóra delegáció tagjaiban, hogy 
jobb, ha hazautaznak, hiszen érdemi tár
gyalásokra úgy sincs mód. Ez valóban így 
volt.

Miként említettük, a bizottsági ülése
ken részt sem vehettek a magyar és a 
..mellékvesztes” országok delegátusai, az 
ott folyó vitákról (már ha voltak egyál
talán) utólag értesülhettek. Miként arról 
is, hogy elutasították a 22000 km2-es ma
gyar követelést. Ausztrál javaslatra volt 
ugyan szóbeli meghallgatás a magyar
román határvita ügyében, melynek során 
Auer Pál már csak mintegy 4000 km2-es 
határkorrekciót kért (és a Székelyföld 
számára kiterjedt autonómiát11), de szep
tember elején a bizottsági tagok többsé
ge ezt is elvetette. (Auer felvetésére más
nap azzal válaszolt Tatárescu, hogy fel
olvasta az MNSZ 1945. novemberi nyi
latkozatát.) Ekkor ismét felmerült a bé- 
kcdelegáció hazautazásának, illetve haza
hívásának gondolata. (A pár napra kiuta
zó Nagy Ferenc is keserűen állapíthatta 
meg: a magyar delegáció „Párizsban nem 
tárgyalófél". 210. o.) A küldöttség végül 
maradt, de ennek sok értelme tényleg nem 
volt. (Korábban egyébként Mistéth End
re kisgazdapárti miniszter egyenesen a bé
keszerződés aláírásának megtagadását ja
vasolta, de az -  mint utóbb kiderült -  
ebben az esetben is érvénybe lépett vol
na.)
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A pozsonyi hídfő ügyében legalább 
annyi sikert el lehetett könyvelni, hogy -  
ismét esak az angolszászoknak köszönhe
tően -  az öt helyett „csak" három falut 
kapott meg Csehszlovákia, és elvetették a 
magyarok egyoldalú kitelepítésére irányuló 
javaslatot is. A csehszlovákiai magyarok 
helyzete egyébként a békekonferencia be
zárása után nemhogy javult volna, hanem 
még inkább romlott. 1946. november 19- 
én a prágai kormány felújította a magya
rok 1945 végén egyszer már elkezdett, de 
hamarosan leállított deportálását Cseh- és 
Morvaországba. A budapesti kormány eré
lyesen, de egyelőre eredménytelenül tilta
kozott. Egyébiránt a minisztertanácsban 
zajló viták ismételten megmutatták, hogy 
a két munkáspárt képviselői ezúttal is 
„előnyben részesítették a szovjet táboron 
belüli szomszédos államokkal való jó  kap
csolatokat a magyar kisebbség védelmé
nél". (235. o.) (Nem volt ez másként a 
nyolcvanas évek végéig -  lehetnénk hoz
zá.) Végül az erélyes tiltakozások -  és a 
rossz nemzetközi visszhang -  hatására feb
ruárban a prágai kormány leállította a to
vábbi deportálásokat, majd megkezdődött 
a lakosságcsere-egyezmény végrehajtása. 
A szerző adatai szerint összesen 68 ezer 
magyarországi szlovák települt át önkén
tesen Csehszlovákiába, míg onnan 92 ezer 
magyart utasítottak k i.'4 Ugyanakkor 
mintegy 150 ezer „svábnak" kellett elhagy
nia Magyarországot.

A kudarcot a konferencia után sok min
dennel magyarázták: Gyöngyösi és Szekfű 
Gyula moszkvai követ egyebek mellett az 
előző rezsim „szerencsétlen revizionizmu- 
sával", sőt azzal, hogy „mint Hitler utolsó 
csatlós állama, szégyenbélyeggel jelentünk 
meg a béketárgyaláson". (226-227. o.) 
Mintha nem tudták volna, hogy Párizsban 
érdemi tárgyalások nem folytak, a legtöbb 
kérdésben már korábban döntöttek. A Hor- 
thy-korszak bűnbakká tétele, az „utolsó 
csatlós" hangoztatása az elkövetkező évti

zedek bevett gyakorlata lett. A Szovjet
unió felelősségét természetesen fel sem le
hetett vetni. A békeszerződés parlamenti 
ratifikációs vitájában egyedül Sulyok De
zső vetette fel a kormány felelősségét a 
békecélok kései megfogalmazásáért és kö
vetkezetlen képviseletéért (ami jórészt a 
koalíciós pártok közös nemzeti platform
jának hiányára vezethető vissza). Hozzá
tehetnénk ehhez még azt is, hogy nem volt 
szerencsés kizárólag a határmódosításra 
helyezni a hangsúlyt. A kisebbségvédelmi 
tervezetet (akárcsak a székely autonómia
tervezetet) már túl későn dolgoztatta ki 
Gyöngyösi, illetve a Béke-előkészítő Osz
tály.

Ha utólag megvonjuk a „második Tri
anon" mérlegét, a mérleg pozitív serpe
nyőjébe „csak" az kerülhet, hogy sikerült 
megakadályozni az összes szlovákiai ma
gyar kiüldözését, továbbá Rajka és Be- 
zenye Magyarországon maradt. Ez azon
ban meglehetősen sovány siker. A triano
ni határok visszaállítását a hazai közvéle
mény és a határon túl maradt magyar ki
sebbség nagy része elkeseredéssel vette 
tudomásul, ám demonstratív tiltakozásokra 
nem került (nem kerülhetett) sor. Egye
dül Mindszenty tiltakozott a maga mód
ján: február 10-én -  nagy tömeg jelenlét
ében -  a Bazilikában könyörgést tartott, 
majd a nagyhatalmak képviselőihez táv
iratot küldött, emlékeztetve őket arra, hogy 
három és fél millió magyarelesatolása .„sem 
az angol-amerikai, sem a lenini—sztálini 
elveknek nem felel meg". (237. o.) Erről 
azonban az elkövetkező évtizedekben nem 
lehetett beszélni.

A korabeli magyar közvélemény egy
fajta „igazságszolgáltatást” remélt az újabb 
békeszerződéstől. Holott ez alkalommal 
éppúgy, mint a történelem során már szá
mos esetben, sokkal inkább „jogszolgál
tatásról" volt szó. A rendezés a győzte
sek fegyverekkel kivívott „joga" volt -  
és maradt. Ez a rendezési elv több mint
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kétezer éve ismeri: vae victis! Jaj a le- 
győzöttnek!

*

Befejezésül csak egy megjegyzésünk 
van: az Osiris régóta ismert az igényesen 
gondozott kiadványairól, most azonban 
egy végső korrektúra talán még ráfért vol
na a kéziratra (bár a recenzensnek saját bő
rén volt alkalma többször is megtapasz
talni, hogy egy kéziratot nem lehet eléggé 
korrektúrázni...), és így nem maradt vol
na a kötetben nyelvtani- és betűhiba. érte
lemzavaró elírás.1'’ Ez azonban mit sem 
von le a könyv értékéből, melyet mind
azoknak ajánlunk, akiket érdekel közel
múltunk történelme.

Vincze Gábor

Jegyzetek
1 Lásd a Századok 2007. I. számában L. Balogh 

Béni (Az Antoneseu-rezsim békeelképzelései 
1940-1944 közöli). Ölti Ágoston (A Román 
Béke-előkészítő Bizottság tevékenysége. 1944- 
1946) és Hornyák Árpád (Délszláv rendezési 
tervek és területi követelések a második világ
háborúban) tanulmányait. A könyv megjele
nése után látott napvilágot a Rubicon 2007. 1- 
2-es száma, melynek nagy részét ugyancsak a 
„második Trianon"-nak szentelték.

: 1944-ben a sajtóban már olyan cikkek is nap
világot láttak, hogy nem csak az 1938-ban „el
vesztett" területeket kell visszaszerezni, hanem 
a Miskolc-Vác vonalig kell „kitolni” Szlovákia 
halárait. Lásd Janek István: Szlovák revíziós 
tervek 1939-1945. Rubicon. 2007. 1-2. sz. 8- 
l l . o .

1 Arató Endre: Tanulmányok a szlovákiai ma
gyarok történetéből ( I9IB-1975). Budapest. 
1977. A Romsics Ignác által idézeti szövegrész 
a 335. oldalon található.

4 Ádám István -  Csorba Béla -  Matuska Márton 
-Ternovácz István: A temerini razzia. Temerin, 
2001; Rémuralom a Délvidéken. (Tanulmányok, 
emlékezések, helyzetértékelések az 1944/45. évi 
magyarellenes atrocitásokról). Újvidék. 2004: 
Matuska Márton: Hová tűntek Zsablvárál a 
magyarok? Temerin. 2004. Itt kell megjegyez
nünk. hogy a délvidéki kutatások eredményei 
szinte teljesen ismeretlenek a hazai történésze
ink előtt, ugyanis a kiadványok kis példány
számban jelentek meg. és még Szerbiában is 
nehezen hozzáférhetőek.

5 A „torontáli szerb uralom" hónapjai máig sin

csenek feldolgozva. Jómagunk csupán a lakó
helyünkön. Deszken történteket igyekeztünk 
összefoglalni egy még publikálatlan dolgozat
ban. Lásd A deszki ..partizánok". Szerb uralom 
a „népi demokrácia hajnalán" egy torontáli 
faluban. Kézirat. Deszk. 2007.

6 Lásd Hornyák: i.m. 74-75. o.
Sajnos a kutatás idáig azzal nem foglalkozott, 
hogy a kisgazda vezetés miért tartott ki az 1945- 
ös győztes választás után is a gyenge képességű 
Gyöngyösi mellett.

* A háború fő veszteseinek számító Németország 
és Japán mellett Olaszország. Finnország. Bul
gária. Románia és Magyarország alkották a 
..mellékvesztesek" csoportját, míg a győztese
ken belül a „három nagy" (USA. Nagy-Britan- 
nia. Szovjetunió) mellett Csehszlovákia. Jugo
szlávia, Lengyelország alkották a ..mellékgyőz
tesnek" számító államok csoportját. (E két tri
ász között sajátos, köztes helyzetet foglalt el a 
Külügyminiszterek Tanácsába konzultatív part
nerként bevont, de a döntéshozatalból kirekesz
tett Franciaország és Kína.) Lásd Gyarmati 
György: Magyar kálvária feltámadás nélkül. 
Rubicon. 1997’. 2. sz. 4-9. o.

” Fülöp Mihály kutatásaiból tudjuk, hogy Wa
shington (és egy ideig London) tulajdonkép
pen azért támogatott egy Romániával szembeni 
határmódosítást, mert nem ismerték el a Moszk
va által Romániára erőltetett Groza-kormányt. 
s az volt az, érdekük, hogy ez megbukjon. Vé
gül azért (is) hátráltak ki az. eredeti álláspontjuk 
mögül, mert a szovjeteknek sikerült a moszk
vai konferencián elfogadtatni egy olyan komp
romisszumot. miszerint a kommunisták domi
nálta kormán) koalícióba bevesznek két jobb
oldali politikust. Lásd Fülöp Mihály: A befeje
zetlen béke. A Külügyminiszterek Tanácsa és a 
magvar békeszerződés (1947). Budapest, 1994, 
51-57. o.

1,1 Bővebben lásd Vincze Gábor: A Magyar Népi 
Szövetség válsága. Magvar Kisebbség. 1999. 
2-3. sz. 398-431. o.

11 Lásd Kugler József: Lakosságcsere a Dél-Kelet 
Alföldön. Budapest. 2000. 47-79. o. \A Cseh
szlovák Áttelepítési Bizottság (CSÁB) tevékeny
sége és tevékenységének eredményei 1946 tava
szán, nyarán című fejezet.)

12 Az fölöttébb gyenge vigasz utólag, hogy a kor
mány nyugati körútja .jliploináciai szempont
ból valóban egyedülálló eseménynek számítolt". 
mert egyetlen más kelet-közép-eurőpai ország 
vezetőit sem fogadták később a kibontakozó 
hidegháborús légkörben Washingtonban és 
Londonban... (183. o.)

1' A székely autonómia-tervezet csak júliusban ké
szült el a Béke-előkészítő Osztályon, és ugyan 
lefordíttatták franciára, a békedelegáció még 
sem vitte magával. Lásd Vincze Gábor: A szé
kely autonómia kérdése 1945-46-ban. In A 
kulturális térségek szerepe a regionális fejlesz-
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lésben. (Válogatás a 2000. április 13-15-i, 
tusnádfürdői konferencián elhangzón előadá
sokból.) Csíkszereda, 2001. 223-230. o.

14 A Csehszlovákiából -  az egyezmény keretében 
-  kiutasított magyarok, illetve az áttelepedett 
szlovákok létszámát a különböző szerzők elté
rően adják meg. A Csehszlovák Áttelepítési Bi
zottság adatai szerint ez 89 660, ill. 71 787 fő, 
míg a Magyar Áttelepítési Kormánybiztosság 
szerint 87 839, ill. 71 215 fő. Lásd: A lakos
ságcsere kronológiája. Popély Árpád. História. 
2007. 8. sz. 13. o. Ezzel szemben Kugler József

szerint 76 616 magyar érkezett, illetve 60 257 
szlovák távozott Magyarországról. Kugler Jó
zsef: „Hej a Kriván alatt ott szép a világ...” A 
magyarországi szlovákok áttelepülése. Rubicon. 
2007. 1-2. sz. 97. o.

' '  Például a Nagyszalonta-Szatmárnémeti-vonal
tól keletre eső partiumi sávról volt szó, és nem a 
„nyugatra eső’’-ről (43. o.), az egyik független 
Erdély-koncepciót tartalmazó tervezet szerző
jéül pedig -  nyilván a „nyomda ördögének” 
köszönhetően -  tévesen Balás Géza van feltün
tetve Balás Gábor helyett (108. o.).
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Egy érdekes könyv az 1956-os KesztölcrőT

Barsi Szabó Gergely könyvének cím
lapján útjelző tábla látható tank, pálinka, 
nemzetőrök felirattal. A eímlap hátolda
lán és a belső borítókon -  Cseh András 
gyerckrajzra emlékeztető képén -  ismét 
megjelenik a tank, továbbá pálinkásüve
gek, ittas férfiak, egy emlékmű lehulló 
vörös csillaggal; a hegyoldalon a hangos 
híradó pléh hangszórói látszanak, s a hegy 
gyomrában bányászok alakja, csákány. A 
rajz által megidézett eseményekről szól 
elsősorban e kötet: mi történt valójában 
1956-ban Kesztölcön.

A könyv egy legendával is leszámol. 
A legenda rövidre fogva: 1956-ban egy 
kis Komárom megyei falu (Kesztölc) la
kosai, akik magukat is „tótoknak" tartot
ták. kikiáltották az „önálló köztársaságot". 
Fegyvereket szereztek, pálinkáért egy tan
kot is. Az. „ellenforradalmárok" önálló 
köztársasága egyesek szerint Csehszlová
kiához akart csatlakozni. Hogy a történet
tel probléma van, ennyiből is sejthető: ha 
ellenforradalmárok voltak, miért csatlakoz
tak volna egy szocialista köztársasághoz?

A szóbeszéd makacs továbbélését jól 
illusztrálja a recenzens alábbi, szubjektív 
története. 1967-ben egy amerikai egyetem
re járó, 1956-ban talán Sárisápról távo
zott diák érdeklődött a Komárom Megyei 
Levéltárban: megvannak-e a „kesztölci 
köztársaság” iratai, mert ha azokat kiad
hatná. biztos sikere lenne Amerikában, s 
ott maradhatna oktatónak az egyetemen.

Barsi Szabó Gergely: A kés:lölci köztársaság 
1956. Tank -  pálinka -  nemzetőrök. (H. n.] 
2006, Timp Kiadó.

Az akkori levéltári gyakorlat szerint az 
előző évben a járási, városi, községi taná
csok és végrehajtó bizottságok 1950-1954 
közötti jegyzőkönyvei kerüllek levéltárba, 
de még azok kutatását is tiltotta a szabály
zat. így csak kél vékony. Az ellenforrada- 
lom Komárom megyei eseményeiből /—//. 
című, az MSZMP Komárom Megyei In
téző Bizottsága által kiadott füzetet tud
tam megmutatni. Az első füzetben volt 
talán egy oldal Kesztölcről...

A szerző figyelmét is a szívósan tovább
élő szóbeszéd és egy 1957-es újságcikk kel
tette fel. Elhatározta, hogy utánajár a tör
ténetnek. s tanárai is érdekesnek tartották 
ötletét, hogy az oral history módszereivel 
feltárja és bemutassa a valódi 1956-os 
Kesztöleöt. ahogy az a visszaemlékezők tu
datában él. E több évig tartó munkából, 
amelyet levéltári kutatás is kiegészített, 
született meg 2006-ra -  a Timp Kiadó igé
nyes gondozásában -  egy olyan jó és ol
vasmányos kötet, amelyet nyugodt lelki- 
ismercttcl lehet ajánlani olyanoknak . 
akik a Kesztölc falunevet most hallják elő 
szőr. de azoknak is. akik jól ismerik e tá
jat. A kiadói igényességet nem a kötelező 
udvariasság mondatja -  erről minden ol- 
vasó meggyőződhet. A kötet végén laiái 
ható fényképek például jól válogatottak, 
jó minőségűek. A helytörténeti kiadvá
nyokban szereplő, gyakran csak esetleges 
értékkel bíró illusztrációknál itt többet 
kapunk. Ahogy maga a (lábjegyzetekkel 
együtt csak) 130 oldalnyi írás is többel ad 
az 1956-os események leírásánál: szerzője 
kísérletet tesz arra, hogy a kesztölciek élet
sorsát is bemutassa, azt a sorsot, amelyet a
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19-20. században elsősorban a bányák s a 
szűkösen termő föld határozott meg. A har
minchat oldalnyi képanyag is hozzájárul 
az itt élők életének jobb megismertetésé
hez. (Azt sem érzem indokolatlannak, hogy 
a visszaemlékezők fényképei után ott lát
hatjuk a szerző arcképéi is.)

Barsi röviden bemutatja a község fek
vését, múltját, majd részletesebben ír a bá
nyászéletről, arról a sajátos életmódról, 
melyben a végső célt a kesztölci ház, a 
szőlő jelentette, s amelyért a férfiak, oly
kor egész családok vállalták a belgiumi, 
franciaországi bányamunkát az 1920-as 
évektől kezdve. A könyvet olvasva meg
értjük az itt élők baloldaliságának gyöke
reit, továbbá azt, miért alakult úgy az éle
tük 1945 után. hogy a forradalom mellé 
álljanak 1956 októberében. Megtudjuk, 
hogy a második világháború vége felé, az 
Esztergom környékén hullámzó harcok 
során a katonai hadműveleti zónába ke
rült Kesztölcről a lakosságot a szovjet ka
tonai vezetés Csévre telepítette át, több száz 
férfit elhurcolt, akiknek majdnem a fele 
elpusztult. Az új rendszerrel szembeni elé
gedetlenség már 1951-ben összeesküvést 
eredményezett; 1952-ben egy újabb ügy
ben halálos ítéletek is születtek.

1956. október 26-án -  sokak emléke
zetében az október 23-i dátum él -  a 
kesztölci tanácsházára kitűzték a tizenhat 
pontot, beolvasták a tanácsházáról kezelt 
helyi hangos híradóba, s megkezdődött a 
nemzetőrség szervezése. Másnap már fegy
vereket kerestek, sokan Esztergomba is 
bementek. A bánya leállt, nem jártak a 
bányászbuszok. Október 28-án megalakult 
a nemzeti bizottság és a forradalmi bizott
ság. amely a nemzetőrséget szervezte. A 
nemzeti bizottságban több MDP-tag is 
helyet kapott, olyanok, akikben bíztak a 
helybeliek. Az ismert és nem szeretett kom
munisták vagy elmenekültek, vagy a hát
térbe húzódtak. A nemzetőrség komoly 
fegyverkészleteket szerzett be; egy Eszter

gomból tankon távozó magyar harckocsi 
legénysége a falu határában hagyott el egy 
tankot, amelyet a későbbiekben a „köztár
saság" egyik „bizonyítékaként” emleget
ték. Az emberek nem jártak dolgozni, a 
cefre viszont érett -  „hivatalos keretek" 
között megkezdődött a pálinkafőzés. Bu
dapest számára élelmiszert gyűjtöttek, a 
fővárosból fegyverekkel tértek haza. A 
veszélyesnek tartott kommunistákat őrizet
be vették -  az esetleges atrocitásokat is 
megelőzendő.

November 4-e után is a nemzeti bizott
ság vezette a falut, s a nemzetőrség tartot
ta fenn a rendet. Közben egy novemberi 
napon szovjet páncélosok érkeztek, majd 
távozás közben magukkal vitték a pálin
kafőzés készleteit. A karhatalom azonban 
csak december 15-én szállt ki Budapestről 
és Esztergomból, s ekkor vetettek véget a 
„kesztölci köztársaságnak". A nemzetőrök 
közül sokan elhagyták az o rszágo t; 
Simonok Lukács, az 1945 utáni kisgazda 
pártszervező évekig bujkált. A nemzeti 
bizottságot szervező volt MDP-titkár. Ker
tész Ferenc első fokon öt évet kapott, az 
ekkor már Angliában élő volt nemzetőr
parancsnok, Fekete Mihály pedig távollé
tében tíz évet.

*

Rainer M. János történész az 1956-tal 
kapcsolatos, évfordulós könyvtermés nagy 
részét áttekintve (Rainer M. János: Újra
gondolni ötvenhatot. Mozgó Világ. 2007.
5. sz.) megállapította: „A megjeleni köny
vek legnagyobb része -  ez nem meglepő  -  
a visszaemlékezés műfajába sorolható. 
Nehéz kérdés, hogy ölven év után az egyé
ni emlékezet vajon mennyire képes vissza
nyúlni a valaha történetekre, s mennyire 
építi be az elmúlt idő meg a jelen történet- 
mondó paneljait. ”

Aggálya jogos. Egy több száz emléke
ző visszaemlékezéseit összegyűjtő és egy
befésülő évfordulós kötet (Gazda József:
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A tűz októbere. 1956 magyar sorsokban. 
Budapest, 2006, Piiski Kiadó) esztergomi 
visszaemlékczői -  összevetve a Barsi Sza
bó Gergely állal megszólaltatottakkal -  
színesebben s végletesebb indulatokkal em
lékeznek, de pontatlanul, ráadásul néha 
olyan dolgokra is, amelyek nem történ
tek, s nem is történhettek meg. (A kötet 
gondozója pedig nem tartotta feladatának 
a visszaemlékezések -  rossz szó itt: ellen
őrzését -  valamiféle hihetőségének bizto
sítását.) Barsi Szabó Gergely visszacmlé- 
ke/.őinck történetmesélését viszont a bíró
sági perek, a nyomozati anyagok adatai 
ellenőrizhetővé teszik. Jó a szerző mód
szere, amellyel egybekapcsolja a múlt be
mutatását az 1956-os események előreha
ladásával, érthetőbbé téve azt, miért is tör
ténlek így a dolgok.

Barsi tehát megismertet egy falu 1956- 
os mindennapjaival, és leszámol a tudato
san terjesztett legendával. De a történeti 
részben elfogad egy másik legendát, éspe
dig az. 1781-től működő dorogi bányavi
dékét. Ez a legenda valótlanságon alapul, 
hiszen a Helytartótanács megkeresésére 
Esztergom vármegye még 1782-ben is azt 
jelentette, hogy a megyében nem műkö
dik bánya.

Nem helytelen, de pontosítandó az. 
amit a szerző a forradalom első híreiről 
ír. Nem említi például, hogy a megye köz
pontja 1956-ban már évek óta Tatabánya 
volt és nem Esztergom, így az MDP me
gyei pártbizottsága is itt működött. Steiner 
Tibor párt bizottsági munkatárs, aki esz
tergomi volt. Tatabányán kapta a felada

tot, hogy 1956. október 24-én Esztergom
ban és Dorogon tájékozódjék. Mecséri Já
nos ezredes az esztergomi páncélos had
osztály parancsnoka volt. nem pedig 
Esztergomtábor helyőrségparanesnoka. 
Dorogon a párttitkár nem Kreszncr elv- 
társ, hanem Kroszner László volt, a ké
sőbbi megyei tanácselnök, majd a Dorogi 
Szénbányák Vállalat Igazgatója. 1957-ben 
a Dunamente című lap felelős kiadója. (Itt 
jelent meg a „kesztölci köztársaságról" 
szóló írás is.) A kép teljességéhez érde
mes a megyei „fehérkönyvet" is megismer
ni. akárcsak a Komárom Megyei Tanács 
V. B. Titkársága által 1957 tavaszán íra
tott beszámolókat, valamint a községi ta
nács és végrehajtó bizottság 1957-es jegy
zőkönyveit. Megemlítendő, hogy a doro
gi IX. akna a esolnoki akna volt, ahol évek 
óta rabok is dolgoztak. Nyomdahiba lehet 
a 103. oldalon szereplő Kertész András név, 
itt a már korábban is említett Kertész Fe
rencről van szó. A lábjegyzetek sorszámo
zása a 60-61. lábjegyzetnél eltolódik.

A könyv utószavában Barsi Szabó Ger
gely szemináriumvezetői, Málay Mónika 
és Vajda Éva megállapították: ,,/fc efféle 
munkához sokfajta készség kell. Mindenek
előtt természetesen szenvedélyes kíváncsi
ság, de ez önmagában kevés. Kell lelemé
nyesség, szorgalom, kitartás, türelem, em
pátia, »szimat«, jó  kommunikációs kész
ség, s végül, de nem utolsósorban jó  írás
készség. Az Olvasó meggyőződhetett ezek 
szerencsés együttállásáról. ” 

így volt.
Ortutay András
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TISZTELT SZERZŐINK!

Folyóiratunk szerkesztése során gyakran jelent problémát számunkra a kéziratok 
egységesítése. Az alábbiakban a kéziratok formájára vonatkozó olyan kéréseinket fo
galmazzuk meg, melyeket írásaik elkészítésekor lehetőség szerint szíveskedjenek alkal
mazni:

Szempontrendszerünkben alapvetően Gyurgyák János: Szerkesztők és szerzők kézi
könyve című, 19%-ban megjelent munkáját vettük figyelembe. A kéziratok elkészíté
sekor az ebben foglaltak alkalmazását kérjük szerzőinktől.

Néhány konkrét kérés és szempont:

1. A számítógépen készített írásaikat 3.5-es lemezen vagy e-mail-en küldjék meg. 
Az ettől eltérőket külön kérjük jelezni. Kinyomtatott kéziratot azonban minden esetben 
szíveskedjenek csatolni és ezen jelölni a formázást. Az egyéb leírással készített kézira
tok formája: 25 sor 50 leütés vagy 30 sor 60 leütés!

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

3. A jegyzeteknél pontos bibliográfiai adatokat vagy forrásmegjelölést kérünk. Szem
lénk nem a szerzők nevét emeli ki. hanem a művek címét, gyűjtemény kötetben megje
lent írás esetén a főcímet. Napilapok, periodikák esetében ezek címét kurziváljuk.

4. Néprajzi tanulmányoknál elfogadjuk a szakmájukban alkalmazott forrás-megje
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 szere
pel -  arab számmal jelöljük.

7. Optimális terjedelmű kéziratnak a 0,5-1,5 ívet tekintjük, a jegyzetekkel együtt. 
Recenziónál 5-6 kéziratoldalt tartunk optimálisnak.

Köszönettel:
a Szerkesztőség



INFORMÁCIÓK

K ö v e t k e z ő  s z á m u n k  t a r t a lm á b ó l:
2008/1. szám: Monarchia

* * *

Előző számaink megrendelhetők a szerkesztőség címén:

2004/1. és 2. sz.: Székelyföld; 2004/3. és 4. sz.: Városfejlődés Trianon után 
2005/1. sz.: A trianoni emlékezet városai; 2005/2. sz.: Csehek és'magyarok 

2005/3. sz.: Esterházy család; Csokonai évforduló; Helytörténet 
2005/4. sz.: Nemzeti programok a hosszú 19. században 

2006/1 .sz.: Kincsek-régészet-művészettörténet 
2006/2. sz..: Észak-Erdély 1940-1944 

2006/3-4. sz.: 1956-Európai szemmel 
2007/1. sz.: Magyarok és lengyelek; 2007/2. sz.: Dél-Felvidék 1938-1944

* * *

Az A r t  Limes-számok a Kernstok Alapítvány címén (2801 Tatabánya, Pf. 1244.) 
rendelhetők meg: 2003/1. sz. Bábok és bábuk; 2003/2. sz. A pasztell -  495 Ft/sz. 

2004/1. és 2. sz. Diktatúra és művészet; 2004/3 és 4. sz.: A gyermekkönyv 
-  illusztráció; 2006/1. sz.: BÁB-TÁR I. 2006/2-3. sz.: BÁB-TÁR II—III; 

2006/4-2007/1. sz.: Magyar illusztráció Bolognában; 2007/2. sz.: BÁB-TÁR IV. 
2007/3. sz.: „Kihelyezett tagozat”

* * *

Folyóiratunk megvásárolható 
K o m á r o m - E s z t e r g o m  m e g y é b e n :

A RÁBAHIR Rt. hírlapárusítóinál, valamint az alábbi intézményekben: Gran Tours 
Iroda, Esztergom; József Attila Megyei Könyvtár, Tatabánya;

B u d a p e s te n :  írók Boltja (Andrássy út). Gondolat Könyvesház (Károlyi M. u.). 
Teleki Téka (Bródy S. utca).
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Hajdú Zoltán tudományos tanácsadó (Pécs, MTA Regionális Kutatások 
Központja)

Kovács Adrienn levéltáros (Pécs, PTE Egyetemi Levéltár)
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...A magyarság térszemlélete fokozatosan alakult ki, történetileg folyamatosan formáló
dott. A „Dunántúl", a „Túl a Dunán" hosszú ideig relatív tartalommal bíró, viszonyító 
megnevezés volt. Minden közösség a maga pozíciójából tekintett a Dunára. Csak 
fokozatosan alakult ki a közmegegyezéses országszemlélet, illetve nagytérségi beosztás. 
A folyókhoz kapcsolt nagytérségi ország-felosztások Oláh Miklós püspök 1536-ban írt 
Hungária című művére vezethetők vissza. A Kárpát-medence négy nagy folyója (Duna, 
Tisza, Dráva, Száva) vált az ország nagytérségi felosztásának meghatározó elemévé. 
A „Dunántúl" közmegegyezéses topográfiai megnevezésében nem a bécsi és nem a 
budai, hanem a pozsonyi és a pesti térszemlélet diadalmaskodott. (Az osztrákoknak 
ez mind a mai napig érthetetlen, bár a Lajta „birodalomosztó" tekintetében -  „Lajtán 
innen", „Lajtán túl" -  végül a bécsi álláspont győzedelmeskedett.)
Mind az állami területi közigazgatási tagolás, mind pedig a tudományos gondolkodás, 
különösen a földrajzi tájfelosztások, „kikezdték" a topográfiai Dunántúl egységét. 
Sem a megyék, sem pedig a megyék különböző csoportosításaival kialakított 
különböző téregységek (kerületi táblák, statisztikai körzetek, tervezési régiók stb.) nem 
alkalmazkodtak pontosan sem a Duna, sem a többi folyó partjaihoz, mint határokhoz...

A Limes 2007/3-as, a Dunántúllal, mint régióval foglalkozó tematikus számának 
tanulmányai, elemzései szinte kivétel nélkül érintik a térség történetileg folyamatosan 
módosuló kérdéseit. Az írások alapján az is megfordulhat a Kedves Olvasó fejében, 
hogy nem csak időben változó a fogalom tartalma, de napjainkban is szinte minden 
szakmának „saját" Dunántúl-fogalma, illetve saját Dunántúl-képe van. A történeti 
földrajzi, térszemlélet-történeti, gazdaság- vagy közigazgatás-történeti, szociológiai 
vizsgálatok, akárcsak a településhálózati vagy a régióközi kapcsolatok elemzése 
mindenki számára felvetheti a „dunántúliság", a „pannon szellemiség" újragondolásának 
és újrafogalmazásának lehetőségét.
Az európai uniós csatlakozást követően új nemzetközi térszerkezeti pozícióba került a 
térség, 2007 decemberétől pedig minden korábbinál nyitottabbá vált a magyar-szlovén, 
a magyar-osztrák és a magyar-szlovák határ. Már a 2004. évi csatlakozás után is 
lényeges, új tendenciák tapasztalhatók a Dunántúl területén, s az egységessé, nyitottá 
váló gazdasági és lakossági mozgástérben e pozitív folyamatok további térnyerése 
várható.
A Dunántúl funkcionális egységét illetően eddig is gyakran fogalmazódtak meg kételyek. 
A mai, új feltételek között az igazi kérdés úgy tehető fel, hogy a „szétszakadás", 
a „szétfejlődés" lesz-e a Dunántúl jövőbeni meghatározottsága, vagy képes lesz 
egységesen kapcsolódni az új európai területi struktúrákhoz és folyamatokhoz. 
(Részlet Hajdú Zoltán előszavából)
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Előhang

„Pannónia régi római föld, mely máig őrzi a római kultúra nyomait. Nemegyszer esett 
meg, hogy anyám szőlőjében római pénzeket kapált ki a szőlőmunkás a hegyből. Az. én 
szülővárosom az. ős, római Alisca, büszkén mutatja múzeumában a kornyéken talált római 
leletek sokaságát. Én magam a római kultúra iránti lelkesedésben nőttem fel. Apám klasszi
kus műveltségű ember volt, s az én koromban a magyar iskolák még híven ápolták a 
klasszikus nevelés hagyományait. A kitűnő szerzetestanárok a latin szó tiszteletét és szeret
teiét oltották belém. Első nagyobbacska, megtakarított pénzemen Itáliába szöktem ki. 
Azonnal otthon éreztem magamat, az antik Itália után a modern is barátommá vált! 
Nemcsak a latin szók csüngtek ismerősen fülembe. Ismerősek voltak az enyhe hajlású 
dombok is, az. ég kéksége, a felhők fénye s a levegő íze. Úgy éreztem, hogy a csodálatos 
itáliai táj, amerre akkor jártam, rejtelmes módon rokon az én pannon hazám tájaival. " 
(Babits Mihály: Itália és Pannónia. 1940. Részlel)

„E táj volt Magyarország tájai között a kapu és őrtorony, mely Nyugatra nyílt és 
Nyugatra nézett. Két sarkában két város Dél-Európa és Észak-Európa, latin Európa és 
germán Európa építészeti formáit hozta Magyarországba: Pécs és Veszprém. Klímája 
talán minden magyar tájak klímája között a legenyhébb, tájképeinek vonalai is enyhéb
bek, mint a többi tájaké: csupa hajlat, csupa lejtő, csupa enyhe és lágy vonal. A magyar 
költő Goetheként Itáliába törekedvén erre kellett volna, hogy útját vegye, s a Dunántúl 
nemcsak a szó földrajzi, hanem a táji értelmében is út a mediterrán tájak Jelé. A magyar 
szőlő itt a legédesebb, talán a boraink közül a Dunántúl borai azok, melyek legjobban 
emlékeztetnek a francia borok ízeire. Ez a legnyugatosabb magyar vidék, úgy hazája a 
szőlőnek s kúriáknak, ahogy a Loire-mellék hazája a szőlőnek és a kastélyoknak. Vala
mi szerény douceur de i 'Ívre itt fejeződött ki leginkább Magyarországon. A magyar föld  
Janus-arcából ez. a táj a Nyugat fe lé  forduló. /... /  Ez. az. a magyar vidék, melynek 
leginkább műfaja a dal. A népdal itt majdnem nyugatos, könnyed és játékos, s nem 
balladásan komor, mint másutt. Ha más magyar vidék prófétának, ez. poétának való." 
(Szabó Zoltán: Dunántúl. 1942. Részlet)

„Egységes nemzeti kultúra: az. ország táji kultúráinak szintézise. Alihoz, hogy erős és 
egészséges nemzeti kultúra alakuljon ki, szükséges, hogy erősen és egészségesen alakulja
nak ki elemei: a táji kultúrák. Ehhez, pedig a művelődési tájak jellegét s színeit határozot
tan és tudatosan vállaló, a táji kultúrát tudatosan s az. egyetemes magyar kultúra legjobb 
színvonalán képviselő szervezetekre és intézményekre van szükség. Minden jó! meglátott 
táji problémának eo ipso egyetemes magyar érdeke is van; s minden egyetemes magyar 
kérdésnek eo ipso megvan a maga táji változata. Néprajzinak, gazdaságinak, irodalminak 
épp úgy, mint minden egyébnek; s minden részletproblémának s minden részletprobléma 
legkisebb táji vonatkozásában mindig az egyetemes magyar kultúra létkérdéseiről van 
szó; s minden táji problémát úgy kell megragadni, -  mert csak úgy van igazi: egyetemes 
értelme, -  hogy meglássuk és fölfejtsük és tudatossá tegyük kapcsolatait az. egésszel: egész, 
exist enciánkkal.”
(Rónay György: Pannonizmus. 1946. Részlet)
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S z ir t e s  G á b o r

Regionalizmus -  kultúra -  hagyományőrzés

„úgy érzem most, megállva fiam ágyánál, 
hogy csak a kétely az, mi hitet táplál."

(Balia D. Károly)

Jóllehet a regionalizmus az utóbbi évtizedek egyik leggyakrabban használatos ter
minológiája a -  hivatalos és nem hivatalos -  politikai diskurzusoknak és publikációk
nak. mégis, talán joggal gyanítható, hogy tartalma, értelmezése korántsem tekinthető 
egységesnek. Mi több, használatát is inkább az Európai Unióhoz történő alkalmazkodás 
(kényszerű? talán valóban átgondolt?) megfontolásai határozzák meg, semmint a fo
galmat használók belső meggyőződése, vagy a köztük meglévő konszenzus a fogalom 
tartalmát illetően.. Konszenzus legfeljebb abban fedezhető fel, hogy nyugatról nézve 
mást takar a fogalom, mint Kclct-Közép-Európából. Valószínűleg mind a régiót alkotó 
terület nagyságát, mind pedig belső összetartó erejét, kohézióját tekintve. így aztán az, 
ami számunkra régiók együttese, az Unió felől nézve valószínűleg csupán egyetlen 
régió. Ahogy fogalmazni szokták: Magyarország maga egy régiót alkot. Ez azonban 
csak a probléma egyik, és talán kevésbé jelentős összetevője. A jelentősebb ugyanis -  
megítélésünk szerint -  az, hogy a regionalizmus tartalmilag lényegében decentralizáci
ót jelent, és a decentralizációs folyamatok térségünkben nem mentek végbe, vagy elő
rehaladásuk meglehetősen tétova, lassú, ellentmondásokkal teli.

Aligha vitatható, hogy Magyarországon sincs ez másként. Hiszen a hatalmi beren
dezkedés lényegében centralizáltnak tekinthető, a politikai regionalizációnak pedig leg
feljebb elvetélt és gyenge kísérleteiről beszélhetünk, ám a döntéshozatali mechanizmus 
változatlanul centralizáltan működik, sőt, a szubszidiaritás szintén oly sokat hangozta
tott elve ellenére is a valódi döntések meghozatala gyakran (többnyire?) az indokoltnál 
egy szinttel feljebb történik, súlyosan csorbítva ezzel a helyi társadalmi szereplők érde
keltségét a különböző közügyekben. a döntések végrehajtásában. Egyidejűleg persze 
megnövelve érdekeltségüket a végrehajtás kontrolljában. A protcszt-jellcgű társadalmi 
megnyilvánulások, tevékenységformák egyre gyakoribb jelentkezése ezzel is magya
rázható.

Szóval csűrhetjük, csavarhatjuk bárhogy is a kérdést, nem mondhatunk mást, mint 
azt, hogy a magyar (virtuálisan létező) régiók nem természetes, hanem mesterséges 
képződmények, a központi elhatározásra létrehozott regionális szervezetek (például a 
területfejlesztéssel foglalkozók) társadalmi beágyazottsága alacsony szintű, a civil szfé
ra regionális szervezetrendszerének kiépülése/kiépítésc pedig még egyáltalán nem tör
tént meg. Ilyen körülmények között aligha gondolhatjuk, hogy a regionalizmus térnye
rését mindenekelőtt a helyben fel nem ismert érdekek, a települési, községi és városi 
szűklátókörűség, netán a provinciális látásmód akadályozná, azaz a regionális összefo
gás szükségessége felismerésének hiánya, ahogyan ezt gyakran állítják, még szakembe
rek is, miközben a probléma gyökere valójában -  ahogyan erre tettünk már utalást -
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egészen másutt keresendő. Különösebb argumentációt ezek után talán az sem kíván, 
hogy a regionális identitás különböző programokban és dokumentumokban (például 
regionális területfejlesztési, regionális kulturális stratégia kialakításával foglalkozó/kí- 
sérletező anyagokban) gyakran felbukkanó fogalma inkább a remélt, a vágyott, sem
mint a létező valóság jelzésére szolgál. Erősítésének programszintű célkitűzése pedig 
így és ezért mintegy előrevetíti a jövőbeni kudarcának valószínűségét is. A kérdés 
ugyanis az, hogy vannak-e, léteznek-e valóságos szükségletek, igények és lehetőségek a 
különböző szintű (kistáji, kistérségi, megyei, több megyére kiterjedő) regionális össze
fogásra, avagy ennek -  az uniós elvárások ellenére is csak igen korlátozottan, vagy 
egyáltalán — nem értek még meg a feltételei.

A kérdés ugyanis az, hogy „kitermelte-e, kitermelhette-e” egyáltalán az organikus, 
a szerves fejlődés a regionális együttműködés létrejöttének (létrehozásának?) előfelté
teleit? És a hol alakulóban, hol megszűnőben lévő regionális szervezetek, programok 
építhetnek-e minderre?

Miközben tehát például a dél-dunántúli régió fejlesztésének igényéről, lehetőségé
ről és szükségességéről folyik egyre szélesebb körű -  elsősorban a politikai, részben a 
szakmai szférát érintő -  diskurzus, a korábbiakban említett dilemmák nem kerülhetőek 
meg. így például egy lehetséges regionális kulturális stratégia amúgy is nehezen felvá
zolható körvonalai aligha rajzolhatok meg a települések, a községek, a kis- és nagyvá
rosok, a kistáji egységek kulturális fejlettségét (vagy éppen elmaradottságát) meghatá
rozó tényezők reális, valóságos meghatározása, figyelembevétele nélkül. Baranyában 
például csakis annak figyelembevételével tehető ez meg, hogy a megye aprófalvas jel
legű, hogy a települések abszolút többségének (több mint kétharmadának) lélekszáma 
500 fő alatti (204 község), további félszáz településé pedig 500 és 1000 fő közötti, 
hogy sok a zsáktelepülés, ahol csak befelé vezet az út, és ahol többnyire romló, vagy 
leromlott kulturális infrastruktúra található, amely inkább taszítja, semmint vonzza a jó 
színvonalú kulturális ellátottságra egyébként meglehetősen rászorulókat. Azokat példá
ul, akik egy-két esztendeje, több mint 1200 fős minta alapján, a fiatalok kulturális 
igényeit és ellátottságát Baranya megye községeiben vizsgáló -  felmérés szerint mint
egy 53%-os arányban a szórakozó- és vendéglátóhelyeket, és mindössze 12%-ban a 
sport- és kulturális intézményeket tekintik a leggyakrabban látogatott, leggyakrabban 
igénybe vett kulturális helyszíneknek. Attól sem tekinthet el a programalkotó, hogy 
például Baranyában statisztikailag 724 közművelődési intézményt tartanak nyilván, mind- 
összesen 374 alkalmazottal, azaz az intézmények nagy részének működtetésére nincse
nek alkalmazottak, kulturális szakemberek. A megye 289 községéből 148-ban szünetel, 
illetve nincs könyvtári szolgáltatás, ami a községeknek több mint a felét jelenti.

A regionalizmusról és a kultúráról való töprengésünk számos egyéb tényezőt sem 
hagyhat figyelmen kívül. Baranyában például attól sem lehet eltekinteni, hogy a kultu
rális ellátottság és annak színvonala tekintetében a megye nyugat -  keleti ellentétet 
mutat, azaz Nyugat-Baranya kedvezőtlenebb kulturális mutatókkal rendelkezik, mint a 
keleti térségei. Közismerten a legrosszabb mutatók az Ormánságban, a Zselic baranyai 
részén, a Völgységben tapasztalhatóak, ám még a kisebb ellátottsági gondokkal küzdő 
térségekben is szép számmal vannak igen elmaradott, leszakadó települések, kiskörze- 
tek. Felsorolásuktól most eltekinthetünk, mert szinte az egész megye „érintett”. Egy 
2004-es kormányzati anyag szerint a területfejlesztés szempontjából az ország 48 leg
hátrányosabb kistérsége közt található a sásdi, a sellyei, a szigetvári, a szentlőrinci, azaz
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csaknem a baranyai kistérségek fele. A leghátrányosabb kistérségekhez nem tartozó 
leghátrányosabb helyzetű 235 település sorában pedig 35 baranyai található! A helyzet 
okai nagyrészt ismertek: aprófalvas településstruktúra, a gazdasági aktivitás nagy mér
tékű hiánya, az alacsony jövedelmi színvonal, az alapvető létszükségletek igen alacsony 
szintű kielégíletlsége. a visszafejlesztett oktatási infrastruktúra negatív hatása, a kultu
rális-közösségi szerveződési formák, terek hiánya, a kulturális igények és szükségletek 
háttérbe szorulása, mindezeknek a tényezőknek gyakran egymást erősítő hatása, és vé
gezetül a lehangoló végeredmény: a kulturális kirekesztődés, a kulturális aulizmus.

Változatlanul érvényesül a kulturális elosztórendszerek centralizált működésének 
gyakorlata (még az Európa Kulturális Fővárosa pécsi projektjének kormányzati forrá
saival kapcsolatban is), a kulturális élet szereplői -  többnyire -  központi, országos 
döntéshozatali fórumok pályázatain törekednek a minél jobb szereplésre, tradicionáli
san élő, eleven -  a jobb eredmények elérése érdekében -  a ,,kijárásos” gyakorlat, a 
kurátorok előzetes megnyerésének a legkülönbözőbb eszközökkel történő biztosítása, 
általánosan ható, íratlan társadalmi kényszer a „felfelé" történő alkalmazkodás, és ugyan
akkor a központi szinteken kistérségi mintaprogramok születnek az uniformizálás je
gyében és helyben (ahol ismert a helyzet, az adottságok, a feltételek, a lehetőségek, a 
szükségletek, és szinte minden adott az optimális döntéshozatalhoz) közel kél évtized
del a rendszerváltás után még mindig nem állnak rendelkezésre az olyannyira hiányzó 
és olyannyira szükséges helyi források. Pontosabban: a helyben képződő és helyben is 
maradó források. Azok csakis a redisztributív (újraelosztásos) rendszer centralizált 
mechanizmusain keresztül kerülhetnek „leosztásra”, sok-sok bizonytalanság mellett, az 
optimális ismereteket nélkülöző (a rendszer működéséből fakadóan szinte objektív kö
vetkezményként) alacsony hatékonyságú döntések végeredményeként.

*

Joggal merül fel a kérdés: mit lehet ebben a helyzetben tenni a kulturális elmara
dottság csökkentése érdekében? Milyen reális célok fogalmazhatóak meg a vidéki tele
pülések kulturális elmaradottsága és példának okáért a Pécs 2010 — Európa Kulturális 
Fővárosa nagy ívű és látványos projektje közti feszültségekkel terhes kulturális hori
zonton? Milyen reális célok fogalmazhatóak meg a települések, a kistérségek részéről 
és számára? Melyek lehetnek a „kitörési pontok”? Vannak-e egyáltalán ilyenek? És hát 
nem szentségtörés-e az ilyesfajta megközelítés, miközben Pécs néhány év alatt/múlva 
ide akarja hozni Európái és a világot, és viszont, megmutatni magát az öreg kontinens
nek és a nagyvilágnak? Lehetséges-e, szabad-e eközben a falvak, a zsáktelepülések, az 
elmaradott térségek sorsáról, jelenéről és jövőjéről töprengeni?

Véleményünk szerint: igen. Sőt, csakis ez lehetne a kiindulópontja a kistérségi, a 
megyei, a regionális és az egyéb kulturális stratégiaalkotási kísérleteknek, a kisugárzó 
hatásban, a szinergelikus erőben bízó kulturális főváros-projekt menet közben is állan
dóan változó formálódásának. És talán a kulturális állapotainkról és változ(tat)ásuk 
lehetőségeiről bárhol, bármelyik térségben vagy megyében folyó gondolkodásnak is.

Mire épülhet tehát például a dél-dunántúli régió fejlesztése általában, továbbá kul
turális elmaradottságának mérséklése különösen? Teljességgel megválaszolni aligha 
tudjuk a kérdést, nem is a mi feladatunk, ám a közelmúltban ezzel kapcsolatban szüle
tett elképzelések, szóbeli és írásos megnyilatkozások valóban töprengésre késztetők, 
amelyek számos továbbgondolásra érdemes kérdési vetetlek fel. Például azt, hogy a
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jövő, ebben a leszakadó/leszakadt térségben, valószínűleg a kultúrára alapozott fejlesz
tési stratégiára épülhet, hogy a kreatív iparnak (melyben ott van a szellemi és a tárgyi, 
a természeti és az ember alkotta örökség, az építészet, a zene, az alkotó és képzőművé
szet és mindaz ami ezt „iparivá” teszi, tehát a forma- és divattervezés, a művészeti 
kereskedelem, a reklám- és marketingipar, a szabadidő- és egészségipar, a kiadói tevé
kenység) ebben a folyamatban megkülönböztetett szerepe lesz, hogy itt gazdaságfej
lesztési paradigmaváltásra lenne szükség, a kulturális, a turisztikai termékek hatékony 
fejlesztésére és végezetül arra, hogy ez a stratégia valóban a sajátosságokra, az adottsá
gokra épüljön.

Például mindarra, aminek a Dunántúl, Pannónia a hordozója. Arra, hogy ennek az 
országrésznek (régiónak?) déli és nyugati irányultsága van, ahogyan Hamvas Béla em
líti a Dél és Nyugat géniusza című esszéjében: itt tenyésznek a Dél növényei, a geszte
nye, a füge, a repkény, a szőlő, az időjárás is déli, mediterrán jellegű: ezen a helyen 
világosabb a fű, fehérebbek a házak falai, kékebb az ég. A fény itt az emberbe is 
mélyen besugárzik -  mondja Hamvas — az embert is, a dolgokat is világosabbá teszi. A 
táj igazi jellege itt a humanizált természetben fejeződik ki: a természet már nincs ter
mészetes állapotában, már nem létezik érintetlen élettér, az ember már átrendezte az 
egész tájat, „kilépett” a természetből és ezzel nála a természet-érzékenység helyébe az 
érték-érzékenység lépett, „szíve már nem a földben dobog, hanem a szellemében — írja. 
Sorsának teljesülése már nem az. éré), hanem az. erény. Életét nem a hatalom vezeti, 
hanem a műveltség. És minél inkább helyettesíti az éréit az. erény, a hatalmat a művelt
ség, annál intenzívebb az, amit úgy hívunk, hogy kultúra...”

Nos, ezt a kultúrát kellene a 21. évezred elejének szellemstratégiai céljává tennünk. 
Ennek tükrében kellene megítélni jelenlegi helyzetünket. Továbbá annak tükrében, 
hogy a tájból, a földből, a helyből fakad és nő ki az életrend -  mondja Hamvas —, ami 
az ott élő embertől elválaszthatatlan, és ami a legjobb szándék mellett sem vihető át, 
telepíthető át egyik térségből, egyik régióból a másikba, mert ezernyi szállal kötődik a 
földhöz, a tájhoz, a tájkultúrához. Mindahhoz, amit Vekerdi László -  a genius locit, a 
hely szellemét vizsgálva -  a hely Géniuszának nevez. Ebben már benne van, benne 
rejtőzik a természetföldrajzi világhoz, a természeti és az épített környezethez való 
viszonyunk, személyes kapcsolódásunk, lelki viszonyulásunk a természeti és az ember 
alkotta tájhoz, mindahhoz, ami egyszerre és egyidejűleg világtörténelmi és helytörté
neti ismeretek, hagyományok tárháza, érzések és érzelmek hordozója, amellyel kapcso
latban a legkülönbözőbb elképzelések és várakozások élnek bennünk, amely vonzáso
kat és taszításokat egyaránt tartalmaz számunkra, amely a választások, a másokkal való 
állandó összemérhetőség, összehasonlíthatóság lehetőségét kínálja számunkra, szóval 
mindaz, amit összefoglaló névvel a hely Géniuszának nevezhetünk. Amiben tehát ott 
vannak művelődés- és kultúrtörténeti ismereteink, helytörténeti tudásanyagunk, hozzá 
kapcsolódó személyes élményeink és tapasztalataink, mindaz, amit mindannyian ma
gunkban őrzíink vele kapcsolatban, és mindaz, amelynek kifejezésére, megidézésére 
mindenekelőtt az alkotók képesek, az írók, a költők, a festők, az építészek, a zenészek, 
a fotóművészek, a kézművesek és így tovább. És amelynek koncentrált tárgyi kifejező
dési formái egyrészt a történelmi helyek és terek (többnyire a települések világi köz
pontjai), amelyek az előbbi tartalmak („jobb helyeken” gondosan és féltve gondozott) 
szellemi és formai őrzői, másrészt a templomok, amelyek a helyi értékek megtestesítői, 
a minőség koncentrált kifejeződései a kultúrában (és többnyire a települések egyházi,
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vallási központjai is egyben). Ennek koncentrált szellemi kifejeződési formái a külön
böző műalkotások is, a hely ihlette zenei, képzőművészeti, fotó és filmalkotások, a táj 
ihlette irodalmi művek, melyről Magyar Dunántúl címmel a közelmúltban jelent meg 
töprengésre késztető lírai vallomásokat tartalmazó művelődéstörténeti olvasókönyv (Lásd 
később -  Szerk.). írásai Babilstól Kosztolányin, Krúdyn és Kodolányin át Illyésig és 
Takáts Gyuláig azt sugallják az Olvasóknak, hogy a táj-irodalom, a táj-költészet ko
rántsem azonos a tájleírással, a tájversekkel, a tájfestő prózával, viszont tetten érhető 
egy-egy író és költő írásművészetének stílusában, modorában, felfogásában, szemlélet
módjában, értékrendjében, az ember és a természet viszonyában. (Nem kell tehát cso
dálkoznunk azon, hogy a pannonizmus kiemelkedő képviselője, Takáts Gyula, Fodor 
Andráshoz írott egyik -  kiadásra váró -  levelében az ellen tiltakozik, hogy egyesek őt 
tájköltőnek tartják.)

A genius loci, a hely Géniusza sokféle funkció betöltője. Mindenekelőtt védi és 
segíti az életet, miközben ő maga védtelen a hanyagsággal, a nemtörődömséggel, a 
leledékenységgel. a múlt iránti érzéketlenséggel, a hagyományápolás hiányával szem
ben. Amennyiben áthatja személyiségünket, mindennapjainkat, befolyásolja gondolko
dásunkat és motiválja döntéseinket, akkor segíti a társadalmi-gazdasági, a településfor
máló, az arculatépítő, a modernizációt szolgáló döntések előkészítését, azok végrehaj
tását. Érvényesülése meggátolhatja a megalapozatlan, a rossz, a település lakói többsé
gének véleményével nem egyező döntések meghozatalát, az „életrend áthelyezésének” 
-  sok-sok konfliktussal járó - , előbb-utóbb azért mégiscsak elvetélt helyi kísérleteit. 
Tehát az olyan tennészetátalakító, települési arculatot változtató döntések meghozata
lát és végrehajtását, melyek semmibe veszik a hely szellemét, atmoszféráját, történelmi 
örökségét, a lakóiban mélyen rögzült és nemzedékről nemzedékre átörökített értékeit, 
fájdalmat okozva élőnek és élettelennek egyaránt.

Ahogyan Weöres Sándor írja versében: „Sziklát zúznak, föld húsába törnek:/ nem 
fáj az a kőnek, sem a földnek,/ de Jaj énnekem.” Egyre gyakrabban sajog, néha már fáj 
is -  tehetjük hozzá a napisajtó olvasói rovatait böngészve. Mindenekelőtt akkor és ott 
lehetünk ennek tanúi, amikor és ahol fejlesztési forrásokhoz jutva, gyakran a pillanat
nyi helyzet és az idő szorításában („határidős munkák”) születik döntések sora, és tűn
nek el évszázados terek, utcák és hangulatok, nemzedékek életével összefonódott vá
rosrészek és épületegyüttesek, vagy mennek át olyan metamorfózison, melynek a vég
eredménye már nem erősíti az értelmi és érzelmi kötődést, hanem ellenkezőleg, lazítja 
azt. (Ilyenkor lép életbe sajátos magyarázatként a „hozzá kell szokni” barátságtalan és 
értelmetlen effektusa.) De más veszélyek is fenyegetik a hely szellemét a mai világban, 
így például az a tény, hogy a (különösen a mintegy másfél-két évszázaddal ezelőtti 
nyugat-európai eredeti tőkefelhalmozás viszonyaihoz hasonló vonásokat mutató) mai 
piacgazdaságban gyakran (többnyire?) leértékelődnek (mert nem, vagy csak igen ala
csony hozamú profittermelők) a helyi értékek és azok képviselői. De a kultúra gazdasá
gi-üzleti felértékelődése, az ennek eredményeként kialakult és egyre elterjedtebbé váló 
kulturális ipar fogalma, és terjedő, az egyetemes, a nemzeti értékek iránt többnyire 
érzéketlen, ám egyre gyorsabban tért hódító gyakorlata sem segítője a helyi értékek 
érvényesülésének. Végezetül nyilván nem meglepő a megállapítás: a globalizáció hatá
sára a helyi sajátosságok és jellegzetességek helyébe sok vonatkozásban és sok területen 
egy értékekben sokkalta szegényebb, uniformizáltabb világ lép.
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Milyen következményekkel járnak mindezek? Milyen veszélyeket rejtenek maguk
ban? Gyakran lehetünk tanúi annak, hogy a pillanatnyi helyzet szükségletei mindenek 
fölé emelkednek, a rövid távú gondolkodásmódot a hosszú távú elé helyezve, kénysze
rítve. Rémisztő tapasztalat az is, hogy az organikus, a szerves fejlődést hogyan próbál
ják meg egyes döntéshozók eltéríteni a dolgok természetes rendjétől, ha csak átmeneti
leg is a szervetlen, az inorganikus pályát kényszerítve a folyamatokra, a változások 
irányára, jellegére. És végezetül tudjuk-e vajon, hogy a rendkívül gyors értékváltozá
sok tényleg gazdagodással járnak-e, avagy erőteljesebb az értékvesztés folyamata?

Azok véleményét osztjuk mi is, akik szerint ebben a helyzetben a kultúra területén 
sajátos „védekező mechanizmusokat” kell működtetnünk, amelyek középpontjában a 
települési, a kistáji, a táji, a regionális értékek, sajátosságok, jellegzetességek, hagyo
mányok megőrzése, ápolása, közkinccsé tétele áll. A tájhaza, a szülőföld szellemi épsé
gének megőrzése, a genius loci élő, eleven érvényesülésének biztosítása, a helyi igé
nyek, a helyi szellemi örökség és hagyományok életben tartása, életfeltételeinek bizto
sítása, mert csak erre épülhet a Németh László által szellemi tájkeringésnek nevezett 
folyamat, azaz a helyi, a falusi, a városi, a kistáji értékek, szellemi és művészi teljesít
mények regionálissá, országossá, európaivá, világnyivá tágítása, ismertté tétele.

A Pécs és Baranya előtt álló 3-4 esztendő nagy lehetősége, Pécs Európa Kulturális 
Fővárosává válása 2010-ben lényegében erről szól. Arról, hogy a történelme során 
szinte folyamatosan a Dél-Dunántúl, és a még tágabb régió kulturális-szellemi köz
pontjaként működő város hogyan tudja megőrizni, környezetére kisugározni ezt a sze
repkörét a 21. században is. Arról, hogy az a szellemi kapcsolatrendszer (mai termino
lógiával: kulturális háló), amelynek sűrű szövetében ott lüktetett az évszázadok során 
szinte egész Európa, Róma, Firenze és Párizs, és amelyet Janus Pannoniustól, Fülep 
Lajoson, Martyn Ferencen át Csorba Győzőig oly sok pécsi kiválóság szövögetett, ha a 
történelem lehetőségei biztosított számára, szóval az a kulturális háló most újra szőhe
tő: a régiek öröksége folytatásaként, új szereplőkkel.

Ebben mindenekelőtt a szellemi és a tárgyi örökségre támaszkodhatunk, például 
azok munkásságára, akik méltánytalanul estek ki az elmúlt 50—60 esztendő hazai rostá
ján, miközben a nagyvilág nem csak befogadta őket, hanem többüket -  teljesítményeik 
alapján -  a nemzetközi elismertséggel, a világhírnévvel is megajándékozott. Itt a lehe
tőség (mi több, kötelesség), hogy például a Bauhaus pécsi képviselői -  Breuer Marcell, 
Forbát Alfréd, Molnár Farkas, Johann Hugó, Weininger Andor -  Európa és Amerika 
után végre elfoglalhassák méltó helyüket a hazai közvéleményben és a pécsiek körében 
is. Azokat tehát, akiknek modern kezdeményezéseivel kapcsolatban nem volt befogadó 
a szülőhaza, sem a harmincas években, sem később, most hadd ismerje meg a jelen: 
Weiningert, a gömbszínház-utópistáját, Breuert, a párizsi Unesco-palota tervezőjét, 
Forbátot, a város- és regionális tervezés egyik úttörőjét. Tehát mindazokat, akiket jól 
ismer a külföld, csak legfeljebb azt nem tudja, hogy valamennyien magyarok, még 
kevésbé azt, hogy pécsiek voltak, olyanok, akik az 1920-as évek elején a Pécsi Művész
körben tették meg első, olykor a későbbi világhírnévre még alig-alig utaló lépéseiket.

És itt az alkalom arra is, hogy közkinccsé válhassanak olyan egyház-, ipar- és 
népművészeti értékek, mint a dél-dunántúli festett templomok, melyek ritka értékű 
anyagának komplex feldolgozása és emlékanyaguk zömének bemutatása még mindig 
várat magára, jóllehet sokan és sokat foglalkoztak velük az elmúlt évtizedekben. Most 
azonban az ismert néprajztudós, Zentai Tünde olyan átfogó, nagy ívű programot dől-
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gozott ki a témával kapcsolatban, amelynek megvalósulása esetén a közismert templo
mok (Kórós, Drávaiványi, Szenna) mellett a kevésbé ismertek vagy az eddig ismeretle
nek -  képben és szóban történő -  feldolgozása és bemutatása is lehetővé válna, szám 
szerint 19-20-köztük néhány szlavóniai -  templomé. Ezzel egyrészt a népi reneszánsz 
és rokokó olyan kiemelkedő jelentőségű tárgyi emlékeire irányulhatna a figyelem, melyek 
Európa érdeklődésére is számíthatnak, másrészt olyan, egykori, archaikus, a délnyugati 
faépítkező övezethez kapcsolódó térségekre, mint az Ormánság, a Drávaszög, a Sziget
vidék, továbbá a Sárköz, a Zselicség és Belső-Somogy. Mindez, és sok hasonló kezde
ményezés, például a népi építkezés hagyományait feltáró munkák, mint például ame
lyet Lantos Miklós és Lantosné Imre Mária folytatnak már több évtizede, vagy a népi 
konyha és táplálkozáskultúra örökségének összegyűjtésén és közkinccsé tételén szor- 
goskodók, vagy az egészen távoli, a római kori örökséget ápoló törekvéseket végzők, 
mint a dunaszekcsői civil kezdeményezések: a Lugio Napok rendezvénysorozata, a 
Magyarországi Limes Szövetség létrehozása stb., önértékük mellett mind-mind egyi
dejűleg jelentősen segítik a hagyományőrző kistáji kultúrák ismertebbé válását. Ezek 
valamilyen mértékben talán még a sok helyütt tapasztalható elzártság és kulturális el
maradottság csökken)tjéséhez, idegenforgalmi célok megvalósulásához, a falusi, a te
lepülési, a térségi turizmus fejlesztéséhez, végezetül természetesen a települési, a térsé
gi identitás erősödéséhez is hozzájárulhatnak.

A példaként említetlek és a hozzájuk hasonlóak azzal, hogy a kulturális, a szellemi 
és a tárgyi örökséget összekapcsolják más területekkel (például az idegenforgalommal, 
a falusi turizmussal, a hagyományőrzéssel és -ápolással, esetenként még üzleti megfon
tolásokkal is) kétségkívül jó célt szolgálnak. Egyrészt erősítik a helyi identitást, a tele
pülési érdekek szolgálatát, másrészt elősegítik a kistérségi (kistáji), a megyei, a regio
nális törekvésekkel, célokkal való azonosulást is. Közvetve, hosszabb távon talán még 
a kulturális és az általános elmaradottságból történő kitöréshez is hozzásegíthetik az itt 
élőket.

A hagyományőrzés, a helytörténet, a honismeret nem holmi felesleges kacal tehát 
ebben a globalizálódó, új értékek mentén szerveződő világban, hanem a településhez, a 
tájhoz való kötődésünk fontos előfeltétele, szokásokban, érzelmi és gondolati elemeken 
nyugvó életrendünk alapja, természetes módon, tapasztalataink, élményeink alapján 
formálódó identitásunk elengedhetetlen forrása. Talán még a kulturális elmaradottság
ból való kilábalásunknak is fontos hajtóereje. Mert ma sincs másként, mint ahogyan 
sok évtizeddel ezelőtt gondolta Kodály Zoltán, aki szerint „a magyar kultúra: örök 
harc a hagyomány és a nyugati kultúra közölt. Béke csak úgy lehel, ha a népkultúra né) 
Jöl magas kultúrává, saját törvényei szerint. Európából csak azt veszi át, ami erre kell, 
s azt szervesen magába olvasztja...'' Vagy ahogyan Németh László vélekedett arról a 
Debreceni Káté ban, hogy a magyarság helytállásának megvalósulásához „hagyományai 
belső udvarára kell húzódnia, legjobb életnedveit kell fölszivattyúznia magába..." Nem 
kell ettől félnünk a jelenben sem. Van tehát kiút a dolgozatunk elején felvetett súlyos 
helyzetből. Mi, a Kelet és Nyugat határán élők, akik új lehetőséget kaptunk a történe
lemtől, ennek tudatával próbáljunk meg élni ezzel a lehetőséggel.
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Martyn Ferenc: Várkonyi Nándor-portré, grafika
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Várkonyi Nándor a Dunántúlról

Németh László úgy nevezte: „Pécs szent embere". Várkonyi Nándor (1896-1975) 
irodalom- és művelődéstörténész, szerkesztő és irodalomszervező azon kevesek közé 
tartozott, akiket Németh pécsi tartózkodásai idején felkeresett, s akivel hosszan eszmét 
cserélt. „Németh László először 1941-ben lölt kél napot l’éeselt a Janus Pannonius 
Társaság vendégeként. Kísérelje Várkonyi Nándor. Fölmennek a Mecsek oldalára, a 
pálos templom és a tettyei romok között, az. akkor még beépítetlen úton sétálnak. Nap
lójegyzetében Németh a völgyben elterülő várost a »magyar Dubrovnikünk« mondja, 
kísérőjét Kazinczy Ferenchez., a »széphalmi szenthez«, a kiváló irodalomszervezőhöz 
hasonlítja és »Pécs szent emberének« nevezi. »Egy papírblokkon kell beszélgetnünk. 
Mégis több gondolatot váltottunk, mint éjjel a három vagy négy órás bankett alatt«."'

Várkonyit hatalmas tudás, olvasottság, rendkívül széles körű tájékozódás jellemez
te. Teremtő, alkotó tehetség. A költői pályáról leteti, mivel átlátta, hogy tehetsége nem 
közelíti meg korának óriásait. Kritikusként azonban részt vett az az első világháború 
utáni irodalmi életben, s a legjobb helyeken, például a Nyugatban publikált. A legkitű
nőbb szerkesztők, például Osvát Ernő tartották nagyra tálentomát. Várkonyi Nándor 
mégis szinte eltemelkezik vidéken. Pécsre vonul vissza az első világháború után -  fő
ként egzisztenciális okokból. Belátja, az írásból megélni képtelen, nem kér a budapesti 
írónyomorból és a visszatetsző kenyérharcokból. Szerény állás várja a pécsi Egyetemi 
Könyvtárban. Itt dolgozik 1924-től 1956-ig, nyugdíjba vonulásáig.

Visszavonulásának van még egy súlyos oka: 1921 májusára fertőző betegség követ
keztében teljesen elveszti hallását: átm enet nélkül megnémult körülöttem a világ ... 
Elidegenültem az emberi társaságtól."1 Barátai ezután úgy értekeznek vele, hogy leír
ják kérdéseiket, s Várkonyi szóban válaszol.

A szükségből erényt kovácsolás mestere ő, aki ezt a csapást is a maga és a köz 
hasznára fordítja: ahogy elnyeli a csönd tengere, kitárul előtte a szellemi elmélyülés 
lehetősége. Ahogy rácsapódik a pécsi könyvtár kapuja, Várkonyi bebocsáttatást nyer a 
könyvek végtelen birodalmába, és tovább szélesíti addig is bámulatos tájékozottságát. 
Egyik felfedezője a pécsi egyetemen tanuló Weöres Sándornak, elmélyült barátság fűzi 
Kodolányi Jánoshoz. Thienemann Tivadar, a magyar szellemtörténet kiemelkedő sze
mélyisége veszi pártfogásába a pécsi bölcsészkaron: Várkonyi 1935—1945 között a pé
csi egyetem magántanáraként oktat.

Pécsett napjainkig legendák keringenek alakjáról, az emberiség őstörténetét feltáró 
munkáiról, melyek közül az első, a Szíriát oszlopai 1941-ben, majd javított, bővített 
formában 1974-ben jelent meg. Halála után pedig ennek folytatásai, Az. elveszett Para
dicsom, Az. ötödik ember l-IH. és a Varázstudomány /-//. Ötezer oldalas kéziratán 
dolgozott haláláig.

Várkonyi Nándor lemondott ugyan az írói, költői karrierről, de 1928-ban letelte az 
asztalra A modern magyar irodalom (1880-1920) kötetét -  amit előbb rendesen agyon
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hallgattak, utóbb rendesen „merítettek” belőle -  olvassuk önéletrajzi kötetében: a Per
gő években.

1944 nyarán -  a német megszállás közepén, a közelgő front morajában — jeleni meg 
a Magyar Dunántúl. Harminc év elteltével, 1975-ben a Magvető Könyvkiadó némi 
változtatással, Tüskés Tibor kísérő tanulmányával ismét kiadta, jelző nélkül, Dunántúl 
címmel. Várkonyi előszót írt mindkét kiadáshoz. Az elsőt 1944. május 1-re datálja, 
nyilvánvaló kihívással a megszállás, a letartóztatások, elhurcolások heteiben.

Apám könyvei közölt maradt rám Pécsváradon, 17 kilométerre onnan ahol Várkonyi 
élt, a piros betűs című Magyar Dunántúl. Címlapján a kalocsai királyfej, amit sokan 
Szent István portréjának tartanak. Kiadója -  a Turul Szövetség -  a német megszállás 
idején az alábbi könyveket hirdette programján: dr. Doros Gábor: A magyarság élet
ereje, Györffy István: Magyar falu -  magyar luíz, Mikecs László: Csángók. Kétség- 
beesett lista. Olyanoké, akik a tudomány s a szellem erejével akarták feltartóztatni a 
hazánkra zúduló német megszállást, a közelgő orosz frontot.

Várkonyi Nándor több helyütt leírja, elmondja, hogy a német terjeszkedés ellené
ben fogant a könyve: ,A németek be akarták kebelezni a Dunántúlt. Erre volt ez a könyv 
válasz” á Erre volt válasz 1931-ben Pécsett a Janus Pannonius Társaság megalapítása és 
a Sorsunk című folyóirat is, melynek 1941-es születését így idézte fel Várkonyi Nán
dor: ,y4 német hódító politika, minket illetően, első lépésként a Dunántúl elnémetesíté- 
sét tette céljává, s Pécset szemelte ki a hazai németség kulturális életének központjául. 
Nyomására a németbarát kormány megszüntette az egyetem bölcsészeti karát, helyébe 
kezdetnek német középiskolát és ’bundista ’ kollégiumot állítottak fel, a Volksbund pe
dig erősen szervezkedni kezdett a hitlerista célok érdekei szerint [...] fia  Pécs német 
fókusznak van kiszemelve, nekünk magyar fókusszá kell tennünk. Mentenünk történelmi, 
népi hagyományainkat, öntudatosítani a dunántúli magyarságot,”4

A Frankfurter Allgemeine Zeitung ebben az időben tesz közzé olyan térképet, mely 
az osztrák határt nyitva hagyja egészen a Dunáig. A vákuumként felfogott dunántúli 
nagybirtokokra képzelték a birodalmi németek betelepítését, egészen a 18. században 
létrejött tolnai, baranyai német falvakig. E megyékben a háború megindulásakor volt 
már olyan járás, ahol a lakosság 61 százaléka számított „népi németnek”. Jó barátja, 
Kodolányi János viszi a hírt Várkonyinak a Mein Kampf won  változatáról, melyet nem 
fordítottak le magyarra, mivel ott egy passzus a magyaroknak, mint nem árja, beván
dorolt népnek a Volga-Káma menti őshazába való kitelepítését tervezte.5

Takáts Gyula költő a Sorsunkban recenzálva Várkonyi könyvét, sorra veszi, hányfé
le jelzővel illethette volna Várkonyi a szűkebb hazát: „mondhatta volna kies, kék, szép 
Dunántúlnak, ám a «néptalaj» és «kultúrtalaj» elméletek viharában kapta [...] a szép 
Dunántúl ezt a komor jelzőt: magyar.”'' Takáts Gyula szokatlannak nevezi a választott 
jelzőt, melyet a kor és a kényszer alkotott. A kényszer, mely -  vallják mindketten, 
szerző és a barát, harcostárs recenzens — a Dunántúl ,,történelmi peremhelyzetéből” 
adódik.

Ezek után külön elemzést folytathatnánk a „magyar” jelző más történelmi helyze
tekben való sűrű előfordulásáról, megritkulásáról, majd legutóbb tapasztalható elbur
jánzásáról, a jelzővel való élés és visszaélés különb s különb eseteiről. Ez azonban más, 
politológiai értekezés tárgyát képezhetné.

Várkonyi viszont ironikus vagy elkeseredett gesztussal, de használja a nemzeti szo
cialista elmélet és propaganda olyan fordulatait, mint a „néptalaj” (Volksboden) és a
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„kultúi talaj" (Kulturboden). Idézőjelbe helyezi ezeket, s tartalommal megtöltve bizo
nyítja a Dunántúl magyar voltát. Ez a vita mai olvasatban sem vesztette aktualitását, 
amikor a globálisait világ, az Egyesült Európa, de főleg a szomszédos népek állnak elő 
olyan civilizációs és kultúrjavakkal, melyeket régóta és sajátjaként ismer a magyarság.

- Röpirat! Pamllet! — mondhatnék tehát Várkonyi könyvére? Olyasmi, amivel ko
runk politikai pamflelistái acsarognak egymásra? Csakhogy Várkonyi Nándor olyan 
felkészültséggel, olvasottsággal, látókörrel fog Dunántúl-könyve megírásához, ami 
messze túl mutat az 1944-es politikai aktualitáson, noha arra adott frappáns és kemény 
válasz is egyben.

Mint az 1944-es szerzői előszóban olvassuk, Várkonyi Nándor az első tájtörténeti 
összefoglalásra tesz kísérletet. Az Alföld, a Felvidék, Erdély és a Dunántúl, „... a négy 
magyar nagytáj e legkisebbikét, a szép Dunántúlt” azon adottságaival akarja feltárni, 
bemutatni, „melyek a magyarság népi és történeti életének egy jellegzetes övezetévé 
avatják." Országismereti könyvel tartunk tehát a kezünkben, mely szerint ,,a közép 
országa vagyunk”, ahol a Dunántúl „az ország legmérsékeltebb tája; noha élete szűk 
határok között mozog, e határokon belül a legtagozottabb, legmozgékonyabb életet 
éli.' ' A kis arányok jellemzik a Felvidék vagy Erdély romantikus hegyeihez képest. Itt 
minden méret és arány kicsiny vagy közepes, szerfölött változatos -  Várkonyi szerint 
ez szüli a szelídség benyomását. Összhangzó, idillikus szépségű, benső bájú vidék, a 
mélyebb kedély hazája és kifejezője is.s

A szerző hallatlan eleganciával, szeretetteljes szenvedéllyel, szépírói tálentommal 
írja meg „szerelmes földrajzát". A két részre (Táj, Nép) tagolt könyv szinte az ősrobba
nástól mutatja be a Dunántúlt. A földtörténeti részben egy krimi feszültségével tárja 
elénk a tektonikus erők harcát, melynek eredményeként hazánk „a mediterrán medence 
szerves része lett, .v ma is az. Földszerkezet tekintetében Magyarország dél-európai or
szág; ahogyan az Alpok íve az Appenin-Jélsz.igelet, úgy zárja le a Kárpátok öve a Bal
kánt. Hazánk délre néz., amerre folyni sietnek.'"'

Szépírói erények csillannak fel ebben a pár sorban is. Levezetései szinte mindig 
ilyen világosak és áttekinthetőek, mint a fenti bekezdésben. Új szemlélethez vezeti el 
mai olvasóját az idézett gondolatmenettel, vagy arról szólva, hogy a Magyar-medence 
a dél-orosz sztyeppövezet legvégső kiöblösödése nyugat felé.111 Érzékletesen mutatja fel 
keleti-nyugati-déli kötődéseinket. Következetesen a „Magyar-medence” kifejezést al
kalmazza a „Kárpát-medence” helyett. A hol? kérdésre felelő helyhatározóként így 
alakítja a morfémát: „a Dunán túl".

Várkonyi Nándor Dunántúlján még a hagyományos módon gazdálkodnak -  ez a 
legfőbb eltérés korunktól. Éppen csak megjelenik a traktor. Fő megélhetési forrás a 
mezőgazdaság, a földművelés. A szerző különös jelentőséget tulajdonít a mezőgazdál
kodás feltételeinek, ebben látja a magyarság életerejének legfőbb forrását. Nem telne 
nagy öröme napjainknak a szolgáltatások irányába tett szerkezetváltásaiban. Várkonyi 
eszménye az önellátó magyar glóbusz.

A Dunántúl gazdagsága mondatja vele: „Az országot a pannon-tenger teremtette 
meg ” [...], itt vannak ,,az igazi ekeföldek és a magyarság életterének belseje”, ... távo
labb, az erdőföldeken, mezőhavasokon ,, sokféle nyelvű szegénység tengeklik, sűrűn rá
folyva a kevés termékeny völgyfenékre" -  idézi Princz Gyulát."

Várkonyi szinte le sem írja a „Trianon" szót, mégis nyilvánvalóvá teszi, hogy ez a 
„soknyelvű szegénység” a nyertese a versailles-i békéknek, vesztese pedig a századok-
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ban az ország ügymenetét irányító, azaz a kockázatot, a konfrontációkat, a vereségeket 
vállaló magyar népelem. Hasonló következtetés olvasható ki egy számomra rokon 
munkából: Kós Károly: Erdély című, 1929-ben íródott „kultúrtörténeti vázlatából”.

Előre haladván könyvében, Várkonyi egyre nyilvánvalóbban sorakoztatja az érve
ket a Dunántúl magyar jellege mellett. A honfoglaló magyarok saját írásbeliségéről 
szólva kiemeli, hogy népi írástudománnyal e korban egyedül a magyarság rendelkezett. 
A régészetből vett példákat sorolja: a magyarság nem lakott együtt állataival, mint a 
kortárs európaiak, s amint az a közelmúltig szokás volt a szomszédságban: jól szellőz
tethető, tisztán tartható jurtáik higiénikusabbak voltak a kor európai lakhelyeinél. A 
letelepedés után nyílt, nagyhatárú mezővárosaik, óriásfalvaik is tágasabb, egészsége
sebb létfeltételeket kínáltak a védelemre összpontosító, szűk utcájú, zsúfolt, tehát egész
ségtelen európai városoknál. A magyarok terjesztették el a bőrruha alatt viselt fehérne
műt, s magáért beszél, hol találkoztak a svábbogárral vagy a népies nevén ruszninak 
nevezett poloskával.

Bár Erdély földjére léplek először a magyar honfoglalók, megtelepedésre nem az 
erdők borította Erdély vagy az áthatolhatatlan mocsárvidékű Alföld, hanem a kelták, 
majd a rómaiak s a nyomukba lépő barbárok által kijárt, belakott Dunántúl adott lehe
tőséget. Itt volt a legnagyobb a népsűrűség, ez a rész volt a legkultiváltabb. Itt volt a 
legtöbb tört talaj és a legtöbb munkáskéz. Ezt szállták meg legelőször és a legsűrűbben. 
Utal a földrajztudós Teleki Pálra, aki szerint a magyarság igazi hazája az a vidék, ahol 
a magas hegység a síkságba nyúlik át.12 Megjegyezzük, az őshazát is ilyennek írták le a 
különböző kutatók.

Tegyük hozzá, sokkal nyugatabbra nem nyomulhattak volna őseink, mivel ott már 
sűrűn belakott folyóvölgyek fogadták őket, és a németek lakta területeken ellenállásba 
ütköztek. Viszont a 10. században fellépő magyarság ellen hozták létre a Keleti Tarto
mányt (Öster/Oester Reichet), s építik meg németek, szlovénok, itáliaiak az első vára
kat.

Várkonyi Nándor nem rabló hordának, hanem hazát kereső, organikus és viszony
lag egészségesen tagolt társadalomnak írja le a honfoglalókat, akik Európa akkori ato
mizált állapotának köszönhették sikereiket. Tegyük hozzá, ennek szöges ellentettjét 
nemcsak a kortárs náci elméletek tanítják, hanem napjaink professzorai is, amint azt a 
szomszédos országok egyetemein, tudományos konferenciáin nem egyszer volt alkal
mam hallhatni.

A Magyar Dunántúl szerzőjének mérlege szerint eleink megjelenése összerántotta, 
koncentrálta a széttagolt európai erőket. ,A  magyarság adta Európának (és Bizánc
nak) a katonai szerveződés és a fegyelem eszközeit, melyek nélkül nem szállhatott volna 
szembe az iszlámmal a keresztes hadjáratok idején”13 -  tépázza Várkonyi az agyontöm- 
jénezett német katonai erényeket.

Nem annyira vallási, hanem inkább politikai értelműnek és idegen- (német-) elle
nesnek tartja a Koppány- és Vata-féle „pogány” lázadásokat. Gellértet sem a hit, inkább 
a politika vértanújának tekinti. Kezdettől észleli az idegen, elsősorban német behatolás 
szándékát és a magyar szembenállást. Ugyanakkor ihletett beszámolókat ad a monosto
rokban folyó szellemi életről, s arról, hogy Európa a kereszténység felvételével ismeri 
meg a humanizmus erényeit.

Várkonyi Nándor végzetesnek találja a török megjelenését, és e történelmi sorsfor
dulóban látja eredetét saját kora sorscsapásainak: a német terjeszkedésnek és a magyar
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ság hanyatlásának. Amerre a török járt -  írja, öt-hatszáz év kulturális és civilizáló 
munkája veszett annyira kárba, hogy azt csak kívülről, kíméltebb tájakról lehetett meg
újítani. A Duna menti nagy hadiul mellett elnéptelenedő Tolna és Baranya területére 
nyomult be Eszéktől Dunaföldvárig a néprajzi térképek „német éke".

A sokak által magyarság-megtartónak, „magyar vallásnak” tartott protestantizmus
ról Várkonyi Nándor azt tartja, hogy az csak tetézte a török vészt, mert a legrosszabb
kor bontotta meg a magyar egységet és osztotta meg az erőket.14 A törökre van jó szava 
is: érdeme a magyar gyümölcs- és virágkertészet föllendülése; a rózsakultusz, a finom 
bőripar. Bécs viszont gyarmati rendszeri vezetett be saját népének jóléte érdekében. 
„Felszabadított” a töröktől, aztán megkezdte majd 136 évig tartó hadjáratát a magyar 
szabadság ellen. Zsoldosként idejött a harmincéves háborúban szétzüllött Európa min
den kalandora.

Keserűen számol be az újratelepítésről: „a német nép szaporasága és szorgalma 
miatt sohasem fért el történeti határai között, s puszta kiáradásával is újakat teremtett 
(Poznan, Kelet Poroszország, Magyarország felé az. Árpád kor második felétől).”'* 
Évtizedeken keresztül hajóztak le a német telepesek a Dunán a 18. század elejétől, a 
megmaradt magyarságot pedig az osztrák hatóságok nem engedték visszatelepülni. A 
telepesek első állomása a Dunántúl volt, majd következett a középkorban színmagyar
nak ismert Délvidék.

A korabeli német történettudomány szerint a törököt a Felvidék és Erdély német 
városai tartóztatták fel. Várkonyi protestál mindazon ma is virulens tanok ellen, me
lyek szerint a barbár magyarokat más népek tanították meg szántani-vetni, írni-olvasni, 
harcolni stb.

Végül szerzőnk mégis arról számolhat be, hogy a vidéken megtelepüli német, hor
váti és más népek a Dunántúl magyar alapjaihoz voltak kénytelenek alkalmazkodni. Az 
otthonról ismert gazdálkodási módokat ugyanis itt már nem folytathatták. Itt él Várkonyi 
a kor német terminus technicusaival: hogy a Dunántúl tájain a gazdálkodás szinte egy
séges és azonos, az a dunántúli kultúrtalajnak köszönhető. „A" is elemi tény, hogy e 
kultúrtalaj megteremtéséhen az. ezer év óta többségben itt élő magyarságnak az. idő és a 
szám aránya szerint több része volt és van, mint a kétszáz esztendő előtt települt német
ségnek. A Dunántúl magyar föld.'''1' -  írja 1944 tavaszán.

A korabeli német közvélemény a Dunántúlt egyértelműen a németség nagy temető
jének tartotta — olvassuk „A magyar hódítás” című zárófejezetben. A városok feltörek
vő német polgársága ugyanis az elmagyarosodás útját választotta, s elveszett a német 
hódító eszme számára.

Várkonyi különösen ihletett beszámolót ad a 18-19. század magyar „renouveau”- 
járól. A modernizáció, a magyar művelődés haladása legszemléletesebben a magyar 
nyelv és az irodalom területén nyert kifejezést e korban. A nyelvi magyarosodás szín
tere középütt. Pesten van, s résztvevőinél már nem számít a felekezet, sőt a nemzetiségi 
hovatartozás sem. A nagy egységesítő mozgalmat Várkonyi Nándor törvényszerű szük
ségességnek tartja a három évszázadig tartó szétszabdaltság után.

„Mindamellett jellemző, hogy a ’katolikus’ és ’német’ Dunántúl önérzetének leghí
vebb kifejezését az. Erbiilcsii (Vérbulcsú) horka népéből származó és református Berzse
nyi Dáuuel fogalmazta meg: «Dunaiság, Tisz.aiság, Provincializmus! Én úgy gondol
nám, hogy aki a magyar nyelvet ismerni akarja, az. egyik szemét a Dunára, a másikat 
pedig a Tiszára függessze... Hogy a dunai nyelv bővebb, részint tapasztalom, részint
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gyanítom ezekből: Itt voltak és vágynak legfőbb városaink, itt laktak minden királyaink, 
itt volt és vagyon a kereskedés, itt volt mindenkor a nagy magyar világ, itt volt és itt 
vagyon a népnek színe, itt a földnek és életmódjának különbfélesége, melyek mindannyi 
forrásai a nép ismeretinek s szavainak.»”11

A fent leírt szellemi és művelődésbeli egyesülés volt a föltétele és alapvetése a 19. 
század egész történelmének, s a Széchenyiek és Kossulhok műve is erre épült. Széche
nyiről azt tartja Várkonyi Nándor, hogy „Szent István óta benne lobbant a legmaga
sabbra a magyar géniusz lángja, de az. országépítéshez, hiányoztak az. eszközei s talán a 
végleges elszántság is.” Az e tájról jött kiválóságok azonban sohasem voltak erőszakos 
egyéniségek. A Dunántúl nem a forradalmárok hazája. Széchenyit és Vörösmartyt a 
tragédia kirobbanása őrületbe kergeti. Az erőszakos cselekvés emberei északról és ke
letről jönnek.18

A magyar hódítás útját nem az erőszakban, nem a hódításban látja Várkonyi. A cél: 
tető alá hozni a reformkor művét, hogy otthont nyújtson az ország minden lakosának. 
Levetkőzni az „úr” és „szolga” szemléletet -  írja 1944-ben. Kutatni a múltat, az Árpá
dok örökét, melyek itt a legszámosabbak, és keresni a reformok útját -  ezt ajánlja 
magyar programnak a háború utolsó évében.

Munkája a 20. század egyik legsúlyosabb válsága idején született. A baj a szellem 
ihletett szikráit csiholta ki elméjéből. Nem primitív programadás, felsőbbségünk hirde
tése, hanem folyamatok, összefüggések lucidus felmutatása teszi ki Várkonyi Nándor 
Dunánlúl-könyvét. Az 1944-est és az 1974-est is. Annak a tudósnak a munkája, akinek 
gondolatmenetét, képzettársításait nem gátolják politikai vagy ideológiai óvatoskodá
sok. Nincs mit féltenie vidéki magányában, hiszen úgy tűnik, már nincs mit elvenni 
tőle.

Munkája az óhajtott „tájtörténeti összefoglalás” nemében is tökéletes. Ám többet ad 
annál, mint amit ígér. A magyar szellemtörténet kiemelkedő művét alkotja meg, ami
kor összehasonlítások által és fejlődésében mutatja be annak dunántúli szeletét.

Egy nagy nemzedék egyik lehetséges válasza ez a könyv azokra a kérdésekre, me
lyeket két világháború és a trianoni országvesztés lett fel. Ne feledjük, hogy Várkonyi 
ifjúságának színtere Nyílra. Szülővárosa, Pécs 1918-1921 között antant szerb megszál
lás alatt volt, és kis híján Jugoszláviához került. Olyan léptékű válaszok mellé állítható 
a Magyar Dunántúl, mint a Szekfű Gyula által szerkesztett Mi a magyar? című, 1939- 
ban megjelent tanulmánykötet. Várkonyinak részben mesterei, részben nemzedéktársai 
írták: Babits Mihály, Eckhardt Sándor, Gerevich Tibor, Kereszlury Dezső, Kodály 
Zoltán és mások. Vagy Szekfű Gyula meghatározó kötete, az 1934-ben teljessé váló 
Három nemzedék és ami utána következik. Említettük a másik nagytájról, az Erdélyről 
írott Kós Károly könyvvel való párhuzamot is.

Az 1975-ös kiadáshoz írott utószavában Tüskés Tibor, aki mesterének vallja Várkonyi 
Nándort, többek között így összegezi a Dunántúl-könyv erényeit: „A Dunántúl — ahogy 
könyvének «műfaját» a szerző is meghatározza -  kézikönyv. Tehát közkézen forgó té
nyekre, publikált tudományos eredményekre épül; ismertet és összefoglal. Ugyanakkor 
írói -  sőt helyenként sz.épírói — vállalkozás, látásmódja és érzékletes írásmodora, az. 
adatok újszerű csoportosítása, értelmezése és előadása újszerű teljesítmény. Várkonyi 
nemcsak tudós rendszerező, de költő és művész, is. Munkáját inkább írói, mint tudomá
nyos feladatnak tekintette, s személyes, szubjektív közlendőit is művébe olvasztotta. A 
tájról mindenütt annak közvetlen ismeretében szól, a források és tények ismertetését
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élményével fűzi egybe, s amikor például a legsz.eretettebb vidékről, a Balatonról, a víz 
szín jóié kú ré>l és a ló életéről beszél, szavai áttiizesednek, s a leírás valóságos költői 
remekléssé formálódik."''’

,A Balaton és környéke az egész Dunántúlnak valóságos tájmúzeuma" — így Várkonyi 
bevezető mondata. „Nemesük, hogy szinte mértani pontossággal az országrész közepén 
fekszik, hanem e kicsiny helyen összehalmoz, is minden tájelemet, mely az egész, területen 
valahol előfordul... ”’H

1945—48 után azért van mitől megfosztani őt is. Be kell szüntetni a Sorsunk folyó
irat működését és a Janus Pannonius Társaságét. Várkonyi Nándor hosszú évekig nem 
publikál. Körei -  úgy tetszik -  minden korábbinál szűkebbre zárulnak. Valójában koz
mikussá tágulnak. Hiszen megmaradt kenyérkereső foglakozása, a könyvtárosság, meg
maradnak a levelezések, a munkát senki sem veheti el tőle. 1956-ban nyugdíjba vonul, 
majd hozzáfog a fő művéhez évtizedekig gyűjtögetett anyag „rendszerezéséhez és föl
dolgozásához”. Vezérfonala „egy saját termésű elgondolás az emberi művelődés törté
netéről... Közös címe: Szíriát oszlopai." Süketen is egy végtelenné tágult birodalom
ban kalandozhat, és ha túlteng benne a lelki, szellemi feszültség, nekivág több-tucat 
kilométeres gyalogtúráinak. Mindemellett boldog házasságban, gyerekek, unokák kö
rében élő családapa. Pécs eleven legendája.

Németh László így távozik tőle az 1966-ban készített interjú után: ,Ahogy eljövünk, 
a sötét városon ál a Mecsek-kapu Jelé kapaszkodunk, az. a benyomásunk, hogy egy 
boldog ember vendégei voltunk, akit testi csapás, félsiker, öregkori robot nem tudott 
megtörni; élet és kor ellen is védi a beléköltözött lobogás, a szellem tüze s az. ártatlan 
szeretet, amellyel az. emberek között járt.

J e g y z e t e k
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E L Ő S Z Ó  AZ E L S Ő  K I A D Á S H O Z

Táj és nép együtt alkotja az országokat; ha erősek a földrajzi 
tényezők, a nép egyes részeit el is választhatják az anyai törzs
től, vagy több nemzetiséget kényszeríthetnek együttélésre. Ilyen 
okokból lett Erdély a Kárpátok ölén valóságos kis tartomány- 
nyá, melynek külön élete, helyi történelme könnyen leírható. 
A Dunántúlt azonban nem választják el olyan erőteljes hatá
rok az ország közös szervezetétől, hogy külön, zárt életritmus 
fejlődhetett volna ki az Alpok és a két folyó közén. De mégis 
vannak saját elemei és tényezői, melyek a magyarság népi és 
történeti életének jellegzetes övezetévé avatják. Ezeknek a té
nyezőknek lényegét kívántam megkeresni és érvényesülésüket 
nyomon követni munkámban, melynek fogyatkozásait mentse, 
hogy első kísérlet irodalmunkban ilyen tájtörténeti összefogla
lásra. Ha másra nem, arra a kérdésre bizonyosan feleletet ad
hat, jogos-e az ilyen természetű föladat vállalása, s végrehajt
ható-e a tények megerőszakolása nélkül? A válasz nem lehet 
érdektelen a magyar köztörténet problematikája szempontjából, 
s azért talán nem a teljesen hiába végzett munka reményében 
nyújthatom át könyvemet az olvasónak. Anyagát mindenesetre 
igyekeztem úgy összeállítani, hogy kézikönyvként használhassa 
mindenki, aki szereti a négy magyar nagytáj e legkisebbikét, 
a szép Dunántúlt.

Pécs, 1944. m ájus 1:

Várkonyi Nándor előszava a Magyar Dunántúl kötethez
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B é k é s  M á r to n

A dunántiíliság-tudat kialakulásának okai
A  tr a n s z d a n iih iz n iu s  g e n e z is e

A  m a g y a r  tö r té n e le m  h á r o m  n a g y r é g ió ja

A magyar történelemben kevéssé van jelen a táji felosztásból eredő partikularizmus 
gondolata, hiszen történeti és geopolitikai helyzete a magyarságot a nemzeti létért és az 
ország területi egységéért folytatott évszázados küzdelemre predesztinálta. A magyar
ság testét ugyanakkor a története során kialakult államkeretben nem tagolták merev 
törzsi vagy nyelvjárási határok, és áthághatatlan természeti képződmények sem akadá
lyozták egységének kialakulását.

Ellenpéldaként számos nemzet és nép sorolható fel. Említhetjük a spanyol állam 
etnikai és nyelvi sokszínűségét, a német nemzet törzsi és állami széltagoltságának évez
redes hagyományát, a három dialektus mentén kialakuló horvát nemzetet, a forradalmi 
„franciaságol" 1789 után fenyegető regionális öntudatokat (Vendée, Dél-Franciaor- 
szág. Bretagne, Normandia. Gascogne), vagy a két fejedelemségből létrejövő korai 
Romániát.

A magyarságon belül egyfajta differenciálódást tett lehetővé egyrészt a felekezeti 
megoszlás (katolikus-protestáns), másrészt pedig az 1526-os történeti szituáció állan
dósulása (nagyjából 171 1-ig). E két törésvonal következményeként nagyjából három 
nagyrégiót különíthetünk el: I. Dunántúl és a Felvidék; II. Duna-Tisza köze és az 
Alföld (a mai Délvidékkel együtt természetesen); 111. Erdély. Továbbá még olyan, 
jobbára térpolitikai okokból létrejött, „ingadozó" területek különböztethetőek meg, mint 
a Partium, Kárpátalja-Ruténföld, a Temesi Bánság és Szlavónia.

A három nagyrégió a történeti folyamatok során fokozatosan szilárdult meg az 1526 
utáni és az 1686-171 I közötti időszakban, és geopolitikai adottságaik, térpolitikai hely
zetük stabilizálta őket ilyen formában. Ugyanakkor e három nagyrégióból kettőnek 
voltak történeti előzményei, elég csak az Erdélyi Vajdaságra utalni, vagy az Árpád- 
házi királyoknak a Duna innenső felén való berendezkedésére gondolni. A magyarság -  
korántsem olyan merev — táji megoszlása tehát részben természeti okokkal magyaráz
ható, amelyekből geopolitikai érveket lehetett meríteni.

Figyelemre méltó, hogy az ország három részre szakadásakor Erdély keményebben 
érvényesítette a mindenkor ott lappangó különválási potenciáljai, míg a Dunántúl nem 
szakadhatott ki sehonnan: akkor ugyanis a Felső-Magyarországnak nevezett mai Felvi
dékkel együtt továbbra is a Magyar Királyság része volt, amelynek koronáját a min
denkori Habsburg uralkodók viselték (1526-tól egészen 1921-ig).

Az ország felekezeti és történeti széttagoltsága — minthogy évszázadokig tartott — 
természetes módon hatott a három nagyrégióra. Ha a Dunántúlt nézzük, akkor megál
lapítható, hogy a bécsi udvar közelsége, a megmaradt nagybirtokrendszer — amelynek 
létére a táji adottság is magyarázat egyebek mellett -  és a katolikus egyház dominanci
ája kialakított egy olyan szellemiséget és beágyazottságot, amely láthatóan eltér például
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Erdély történeti szerepétől, amelyet a különböző egyesítési és ezek nyomán kibontako
zó felkelési kísérletek jellemeznek (Bocskai, Bethlen, a Rákócziak, Thököly). A Duna- 
Tisza köze, amely a leginkább beletartozott a török hódítás ún. akciórádiuszába, termé
szetszerűen lett az Oszmán Birodalomnak alávetve, ennek minden gazdasági és demog
ráfiai következményével együtt; ezt kiválóan jellemzi -  többek közölt -  a térség 
„elsivatagosodása”. Anatólia ékének Közép-Európába való felhatolása egyedül a nyu
gatra fekvő Dunántúlt nem érintette, míg az Erdélyi Fejedelemség létét a török diplo
mácia és annak lelkülete igencsak áthatotta.

A D u n á n tú l  a lk a ta

A Dunántúl -  a többi nagyrégióhoz hasonlóan -  az évszázadok alatt konzervált egy 
rá jellemző szellemiséget és anyagi berendezkedést.

A Dunántúlnak három adottsága alakult ki és/vagy szilárdult meg. 1. Természetileg 
jól körülhatárolható voltát erősítette a Habsburg Birodalmon belüli Magyar Királyság 
és a török érdekterületek egymástól való politikai elhatárolódása. Ugyanakkor, közel 
feküdvén Nyugat-Európához, s délen kapcsolódva a horvát népközösség területéhez, 
északon pedig a lengyeléhez, területén a történelem nagyszerű kidlurszintézisve adott 
lehetőséget. 2. A Dunántúl az évszázadok alatt, egészen a keresztény Európa hadsere
gének felszabadító hadjáratáig (1686-1699) képviselte a magyar állam, a Magyar Ki
rályság folytonosságai. Hiszen már a honfoglalás idején a vezető tűik törzsek szálláste
rülete volt a Dunántúl, Szent Istvántól kezdve pedig a magyar királyi intézményrend
szer bázisterületeként funkcionált, és végül a Habsburgok magyar királyi címe révén ez 
a történeti hagyomány a Dunántúl területén a továbbiakban is folytatódott. Ráadásul a 
Dunántúl töröktől való megvédése össznemzeti érdekként tudott érvényesülni. 3. Az 
előbbiekből következően a Dunántúl politikai viszonyait inkább a lojalitás, a hagyo- 
mányelvűség, egyfajta konzervatív meggyőződés és a kulturális fejlődés felé való tö
rekvés jellemezte.

A Dunántúl kulturális szerepe nem véletlenül vált jelentőssé, s különösen fontos, 
hogy ezt az előbbiek tükrében lássuk. A magyar közéletet meghatározó irodalmi szem
lélet a dunántúli kulturális életet különben is felértékelte. Ha röviden végigkövetjük a
17. századtól a dunántúli nagyrégióból származó irodalmárokat és közéleti férfiakat, 
akkor azt találjuk, hogy Zrínyi, majd a 18. században Virág Benedek és Berzsenyi 
egyértelmű karaktert adott a magyar irodalomnak. S a későbbi időszak is kedvezett a 
dunántúliaknak, hiszen a 19. század első negyedében ott találjuk a kél Kisfaludyt, Hor
váth Endrét, Czuczor Gergelyt, Garay Jánost, majd a későbbiekben Vörösmarty és 
Vajda János neve lesz meghatározó a magyar irodalomban. (Kevésbé jelentős Horváth 
József Elek, Dukai Takács Judit, Vas Gereben, Tóth Lőrincz és Kovács Pál hatása.)

Ez a kulturális hatás -  amely tehát a 17. század közepétől a 19. század közepéig 
erősen sugárzott a Dunántúlról -  erősítette a Dunántúl egyetemes nemzeti reprezentáci
óját, főképpen akkor, amikor a politikai életben megjelenik Felsőbüki Nagy Pál és 
Széchenyi, majd Batthyány Lajos és Deák.
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Mi történt a 19. század közepétől kezdődően?

A táji és felekezeti megoszlás jelentősége, a nagyrégiók egyedi identitása a reform
kor végétől erőteljesen leértékelődött, hiszen a magyarság össznemzeti egyesítése sok
kal erősebb programnak bizonyult.

Ugyanakkor némi kritikával viszonyulva ehhez -  az össznemzeti felfogású irodal
mi és politikai életet képviselők többsége nem a szerves népi talajról megindítható 
változás alapján állott, hanem a szabadelvű-liberális doktrína diktálta nyugat-európai 
fejlődés szerint képzelte el az egyesítést; azaz kizárólag nyelvi kérdésként kezelte azt. 
Noha Jósika vagy Kemény szigorúan őrizte erdélyiségét, Csokonai erősen képviselte a 
debreceni géniuszt, Vörösmarty s őt megelőzően Berzsenyi határozottan dunántúli ka
raktert vitt értetlenkedő társai közé -  mégis, a liberális nemzetfelfogás ezekben jobbára 
ásatag archaizmust látott és igyekezett azt meghaladni.

A ’3()-as évek radikális ellenzékiéinek liberális nemzetfelfogása 1848 után általá
nossá lett, és a progresszív értelmiség azt az egyedül releváns elképzelésként tartotta 
számon.

Az 1870-es, 80-as évekre a kiegyezés után kialakult nagyvárosi-polgári irodalom 
vált meghatározóvá, a nagyrégiók egyéni íze az őket képviselőkkel (Jósika, Vajda. 
Szalay, Kemény, Erdélyi János) együtt háttérbe szorult. A nagyvárosi mainstream- 
irodalom a táji jellegtől, az általa megszabott népi életforma realista ábrázolásától és 
végül a nemzeti dísz(lel)től szép lassan megszabadult. Néhány „magányos bölény”, 
mint az idős Vajda, a borongó Kemény, Gárdonyi vagy Tömörkény István kivételével 
a magyar irodalom jobbára a pesti irodalmat jelentette.

Ekkorra azonban már a táji sajátosságok különben is elveszítették jelentőségüket, 
hiszen a liberális centralizáció (Tisza Kálmán nyomán), a Gründerzeit kapitalizmusa és 
a nemzetiségi ellentétek szítása felszámolta azt.

A dunántüliság a kél világháború között

Az első világháború kíméletlenül megmutatta, hogy az ország belső rendje és egyen
súlya veszélyesen megbomlott. A fél évszázados „liberális” kurzus konzerválta a fél
oldalas kapitalista fejlődés során vesztes helyzetbe került magyar parasztság kedvezőt
len szociális helyzetét, a nemzetiségek kívülről támogatott követeléseire pedig az is
mert történeti okok miatt nem volt mód hatékonyan válaszolni.

Az ország 1919—20-ban újra több részre szakadt. Az egyes nagyrégiók helyzetét 
Budapesthez viszonyítva lehet pozícionálni. 1. Erdély bizánci-román befolyási övezet 
lett egy mesterséges nagyhatalmi konstrukció eredményeként, a Temesvidékkel és a 
Partiammal együtt. 2. A Duna-Tisza köze és az Alföld délen megcsonkult, s a tőle 
elválasztott Partium és Erdély természetes vonzása nélkül lényegében elveszítette arcu
latát. 3. Felső-Magyarország az 1700-as évek óta a Dunántúltól külön kulturális úton 
járt, ezért annak elvétele e szempontból nem érintette oly érzékenyen, mint például 
Bácska elcsatolása a Duna-Tisza köze-Alföld nagyrégiót. A Dunántúl legfőbb nagyré
giós sérelme a mai Burgenland elvesztése volt.

A fentiekből következik, hogy a két világháború között a Dunántúl volt az egyetlen 
nagyrégió, amely a többi nagyrégió közül egyedül maradt többé-kevésbé intakt, és 
amelyet nem fosztottak meg aránytalanul nagy területétől és arculatától. A Dunántúl
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kulturális élete 1920 után tovább működött, ebbéli folytonossága sem töretett meg. 
Sopron, Győr, Székesfehérvár, Veszprém és Esztergom, Pannonhalma és Pápa, Szom
bathely és Pécs ezen a területen maradt, s így itt egy jelentős kultúrváros-dominancia 
alakult ki, ami a másik, Magyarországon maradt nagyrégióhoz hasonlítva is elmondha
tó. A táji identitás kifejlődéséi jelezte, hogy már 1920 előtt megjelent Cholnoky Viktor 
és Babits Mihály munkásságában a „dunántúliság” érzelme, szelleme. A Dunántúl „fel
fedezésében'’ szerepet játszott a régóta folytatott régészeti feltárások beérése, amely a 
Dunántúl latin-pannóniai identitása létrejöttének katalizátora lett; a Balaton turisztikai 
kihasználása is ekkor kezdődött.

A korszak politizálására szintén meghatározó módon nyomta rá bélyegét a dunántú
li karakter. A neokatolikusok (Prohászka, Giesswein), a térség konzervatív hagyomá
nyainak feléledése és az ellenforradalom nem-véres változatát bemutató csoport (Sigray, 
Lehár, Pallavicini, Szmrecsányi, Beniczky) mind-mind hozzájárultak ahhoz, hogy a 
Dunántúl a folytonosság és a stabilitás képviselőjeként tűnhessen fel.

A ’20-as évek végétől jelentkező új írónemzedék számos képviselője kötődött vala
milyen módon a Dunántúlhoz. Jellemző módon valamelyest mind szimpatizáltak az 
erdélyi irodalommal, a népiek tágabban értelmezett köréhez kötődtek és az irodalmi 
decentralizáció barátai voltak. Kikre gondolunk? Illyésre, Németh Lászlóra, Várkonyira, 
Bárdosi Németh Jánosra, Weöresre, Németh Imrére, Sőtér Istvánra, Kodolányira, Takáts 
Gyulára, Rónay Györgyre, Kereszlury Dezsőre. De emellett hozzuk ide Szabó Lőrin- 
cet, Cs. Szabói, Hamvast, Szabó Zoltánt is, hiszen mások is részt vetlek a dunántúliság 
ilyen vagy olyan méltatásában, nem csak azok, akik éppen itt születtek vagy itt vertek 
hosszabb időre tanyát. Több lap, folyóirat foglalkozott ekkoriban a témával, mint pél
dául a Soproni, a Pannonhalmi, a Vasi/Dunántúli Szemle, a Pannónia, a Sorsunk, az 
Írott Kő, a Jelenkor. Érdemes megemlíteni, hogy a Diárium legutolsó, 1944. évi 12. 
számában még közölte a magyar tájak bemutatására kiírt pályázatának eredményét, 
amelyet egy, a Dunántúlt méltató esszé nyert.

A két világháború közötti időszak az esszéírók kora volt, amely kedvezett a nem 
kifejezetten tudományos, hanem inkább (ön)reflektív-vallomásos írások megszületésé
nek. Ám más természetű dolgok is a Dunántúl előtérbe állítását szolgálták akkor, ami
kor megjelent Illyés Pusztulás-riadója (1933), vagy amikor ennek nyomán megerősöd
tek a német veszélyre és az egyke terjedésére figyelmeztető hangok, mire végül Várkonyi 
híres könyvének címében is kiemelte a nagyrégió magyar jellegét (Magyar Dunántúl, 
1944). A táj sajátosságának felfedezésére és az ezzel összefüggő lelki-szellemi, habitus
béli és mentális kondíciók feltérképezésére a divatos szellemtörténeti megközelítés igen 
használhatónak bizonyult, akárcsak ezek esztétizálása a szépirodalom stiláris készleté
vel. Az utazási irodalom esszéisztikussá tétele és a tanulmányirodalom jó lehetőséget 
biztosított a tájak összehasonlítására, így láthatott a Dunántúlban Babits Dél-Itáliát, 
Illyés Provence-l, Hamvas Görögországot, mások Dél-Franciaországot vagy a mitikus 
Árkádiát.

Mit látott ez a nemzedék a Dunántúlban? Mindenekelőtt a természetes, népi életfor
ma megőrződését; a kulturáltság nemzeti karakterű megvalósulását; a pannonizmus 
etnikai, felekezeti és kulturális kiegyenlítő szerepét; a táji elemek harmóniáját, a termé
szeti adottságok kiegyenlítettségét; az irodalmi bukolika hangulatát, de mindezt valósá
gos, realista keretekbe illeszthetően.
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Záró megjegyzések ;i dunánlúliság mibenlétéhez

Az. hogy az idézett, eltérő származású, felekezetű, világnézetű, habitusú és politikai 
felfogású szerzők egyaránt a dunánlúliság, a Dunántúl egyedi jellege mellett foglaltak 
állást a kél világháború között, világosan bizonyítja, hogy táj és kultúra összefüggése s 
az erre alapozott nagyrégiós identitás mennyire erős és kézzelfogható volt.

A dunántúüság tudata tehát létezett, létezik, ám ez lappangó identitás, nem mérhe
tő, főképp nem a transzszilvanizmuséhoz. A természeti táj pozitív felfogása egyértel
mű; a Dunántúl történeti szerepének, hagyományainak, sorsának tudatosodása szintén 
jelenlévőnek mondható; a nagyrégió kulturáltságának magas foka hasonlóképpen tu
dott, érzett dolog. Az egyedülálló dunántúliság-tudat, vagy éppen dunántúli identitás 
(mentalitás, szellem, jellem, jelenség) viszont érezhetően inkább esztétikai, esszéisztikus, 
szépirodalmi, képzőművészeti vagy szellemtörténeti mezőben jeleníthető meg. Bár kérdés, 
hogy miben másban kellene?
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Monostori hure

Táj és ember

Közhelyként emlegetjük nap mint nap a hely színeit, a ,Jiely szellemét” (néha még 
franciául is), kevesebb ismeretünk van azonban ennek tartalmáról, s még inkább okai 
eredetének láncolatáról. Pedig a szakirodalom bőséges — a felvilágosodás korától nap
jainkig s a magyar költészet is számtalan példát szolgáltat a táj, a természet és az 
ember bensőséges és szükségszerű kapcsolatainak színes és bonyolult árnyalataira.

Ám máris pontosításra és magyarázatra van szükségünk: táj, természet -  mondot
tuk. De vajon azonos-e a kettő, s nem éppen a megkülönböztetés miatt használunk két 
szót a látszólag ugyanarra a fogalomra? Persze hogy csak látszólagos az azonosság, 
hiszen természet és táj -  éppen az ember megjelenésével, közbeavatkozásával -  meg
szűnt azonosnak lenni. Szerb Antal — akit az olvasókönyv előszava idéz ugyan, de a 
Természet vagy táj című esszéjét nem közli -  a természetet „ahistorikus, időtlen foga- 
/rwf'-nak mondja, szemben a történelmivé vált tájjal, amely sajátos jellegét az emberi 
kultúrától és civilizációtól nyerte. S hogy egy másik -  e kötetből úgyszintén hiányzó -  
klasszikust is idézzünk. Hamvas Béla Az őt géniusz című alapművében hasonlóképpen 
abból indul ki, hogy: ,A táj igazi jellege a humanizált természet. [...JA kultúra feltéte
lezi. hogy a társadalmi, a művészeti, a gazdasági élet vonásai között magas stílusegység 
éh" S éppen ez a stílusegység -  a harmónia -  adja meg egy táj sajátos színeit, egyénisé
gét, sőt: személyiségéi. (Hamvas szerint egyébként a Dunántúlnak a nyugati és dél
nyugati része egy-egy „géniusz” tartománya, a többi — nagyobbik -  rész már az Alföld 
géniuszáé.) Illyés Gyula már-már indulatosan utasítja el a vad természet számára riasz
tó (bármennyire is „fenséges") ridegségéi, s tesz hitel a humanizáltság, a tájbéli rend 
szabadsága mellett. „Nekem ember csinálta táj kell. Szelídnek, kezesnek, megidomított- 
nak, szinte háziállat szerűnek szeretem a vidéket. Emberies természetre vágyom [...] Az 
ilyen tájék igazán a tenyerén viszi az embert, minden lépésnél ad ínyének vagy szemének 
valami édességet. Ezt hívják kultúrának: ilyet teremteni, ez az. ember dolga a földön, a 
földdel: s ilyet megőrizni.'’ (A tolnai kék szol tóhegyek alján.)

Erről beszélünk tehát mindvégig, s erről szól ez a szöveggyűjtemény, olvasókönyv 
is. Amely olvasókönyv heterogén szempontok szerint válogat ugyan, többször ismétel, 
s szerkezetében is vitatható (a Pécset demonstratívan kiemelni akaró záró rész éppen
séggel szürkére sikerült), ezek ellenére célját, a tanítást, a tanulást, az esztétikai termé
szetű gyönyörködtetést jól szolgálja. A pannonizmust érzékeltető, bemutató részek (20. 
századi klasszikusaink nyomán) szemléletesek, a balatoni összeállítás pedig kimagasló
an értékes, színes és változatos.

A Dunántúl mint történelmileg és „szellemtörténetileg” értelmezett táj a témája 
tehát ennek az összeállításnak, s ennek megfelelően olvashatunk szebbnél szebb gondo
latokat a hajdan volt Pannóniáról.

Történelmi hajnalán a Római Birodalom része, mely területen -  mutat rá Rónay 
György — „a római limes-vonalon belül fekvő telepeken a népvándorlás alatt sem sem
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misült meg a romanizált lakosság városi élete”. Jóval később, a honfoglalás idején az itt 
letelepedő magyar törzsek -  a kiemelkedő vezérek törzsei — körében volt a leginkább 
eredményes a keresztény hitre térítés, majd az itteni városokból jutottak el legtöbben a 
nyugati, európai egyetemekre. S hasonlóan eredményes és harmonikus nyugat-orientá
ciót mulat a bencés szerzetesrend itthoni megerősödése. Itt a legszorosabb az érintkezés 
a középkori nyugati kultúrával -  a magyar királyi városokat is beleértve ezt a vidéket 
éri a (viszonylag) legkevesebb idegen dúlás, és szabadul fel legkorábban, itt kap lábra 
leghamarabb a barokk művészet... (Pannonizmus.) Vissza-visszatérő minősítés: ez a 
földrajzi-történelmi táj az ország legnyugatosabb része. Persze nem pusztán az égtájak 
szerint, hanem történelme s kultúrája szerint: azaz mint táj, mely már a rómaiak óta 
része Nyugat-Európának. Sok évszázados, több mint egy évezredes együttállás ez, leír- 
hatatlanul sok kapcsolatszállal, kötődéssel. Az országrészek között Pannónia humani- 
zálódott időben először s mélységében legalaposabban. Az itteni táj vált leginkább 
nyugatossá az évszázadok alatt.

S az itteni ember. Mert -  hiszen -  ember nélkül csak természet létezik. Táj nem. S 
nemcsak az ember műveli-humanizálja a tájat, de a táj is formálja az embert. Történel
mi, szociológiai és lélektani értelemben egyaránt. Ez egészen természetes. E kötetben 
Déry Tibor, Szabó Zoltán és Várkonyi Nándor szól erről talán a legszemléletesebben, 
legközérthetőbben. Közös nevezőjük az arány, a mérséklet, az emberléptéküség és a 
harmónia. Déry szerint a balatoni táj „meg van elégedve önmagával”. Maga a tó szebb, 
mint a tenger, mivel arányosabb, emberméretűbb, épp korlátái miatt.” Majd: „Nem 
ismerek a Balatonon kivit! még egy tájat, mely oly emberségesen, a horatiusi arany 
középszer skandálására épült volna.” (Jegyzetek a Balatonról.)

Szabó Zoltán ezt írja: „az ember formálja a tájat, és a táj alakítja az embert. Ez a táj 
a maga magyarjait a maga képére formálja. Édesebb és szelídebb táj, mint a többi, 
szelídebb táj, mint az Alföld síkja s a Székelyföld hegyes vidéke. Szülötte is szelídebb, 
mint a többi tájaké.” (Dunántúl.) Várkonyi Nándor valami „kiegyenlítő, harmóniára 
törekvő hajlamban” véli megtalálni „a dunántúli lélek egyik fő  vonását [...] S egy kis 
általánosítással azt is mondhatjuk, hogy a dunántúli táj ennek a lélekalkatnak földrajzi 
mása, megfelelője: maga a változatos harmónia. [...] Összehangzó, idillikus szépségű 
benső báját vidék a mélyebb kedély hazája és kifejezője is.” (Dunántúli tájköltészet.)

Ember és táj. Táj és ember. Ha ezt jól megértjük, szinte magától értetődőnek tartjuk 
az itteni ember mindennapi és ünnepi reflexióit, művészi megnyilvánulási formáit: 
például a dunántúli, a balatoni költészet formai jegyeit, eszközeit, lelkiállapotát. „Vilá
gosság, tisztaság, racionális biztonság, arányérzék ... [...] A római költészet hagyomá
nyaira gondolok. A klasszikus örökségre, a horatiusi ideálra. S annak különféle áttéte
leken napjainkig érő hatására”. (Tüskés Tibor: Táj és költészet.) A balatoni táj pedig 
„a költészet félkész árujaként kínálja édes vonalait.” (Németh László: Mi köt a Bala
tonhoz?)

Vachol Imre 1844-ben megjelent munkája (A tiszai és dunai költők hazánkban és 
Kazinczy Ferenc műiskolája) óta sokan kíséreltek meg válaszolni az egyik nagy szel
lemtörténeti irányzat alapkérdéseire: a táj „lelke” és az ott élő ember személyisége, lelki 
alkata (és az ebből következő szellemi megnyilvánulásai, ld. irodalom, egyéb művé
szetek) összefüggéseinek kérdéseire. Babits Mihály remek esszéje (Itália és Pannónia) 
éppen arról szól, hogy a történelmileg hosszan indokolható, bizonyítható kapcsolatok 
táj és ember közt a közös vagy rokon lelkiségben nyugszanak. A Dunántúl latinsága
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például „titkos és mély", azaz közvetlenül csak nehezen megragadható. Érezzük, sőt 
tudjuk, hogy létezik is, de mégis csak érzékeljük. ,A lények sokasága itt nem jelent 
semmit. Aki azonban maga is pannonjai és Itália szerelmese, annak számára a kérdés 
felesleges, szinte értelmetlen. Lelki dolgokról van szó, s a tájaknak is van lelkiik". S 
ettől a pillanattól kezdve már egy másik síkba, az esztétikum világába csúszik ál a 
„kérdés". Babitsnál például (éppen Itália ege alatt) egyik versében ekképpen:

„De nem kékebb eged és a dombod se zöldebb,
mint bonni dombjaink s a dunántúli ég,
e gömbölyű, szelíd, színjátszó kék vidék”
E szóban forgó olvasókönyv legjobb (legszebb?) részei éppen a táj és a ..tájkölté

szet" (költészet) nem is mindig közvetlen kapcsolatát ecsetelik, festik föl elénk. A 18. 
századtól napjainkig -  azaz a 20. század második feléig. A már említetteken kívül a 
tragikusan korán elhunyt tudós könyvtáros. Sárkány Oszkár (Magyar tájszemlélet), a 
századik életéve felé közeledő Takáts Gyula (Vázlat a dunántúli költészetről), aztán 
Biszlray Gyula (Utaz.ás a Balaton írói körül), Jankovich Ferenc (Költészet és Balaton) 
s mások. A legismertebb dunántúli „táj haza költők": Kisfaludy Sándor. Berzsenyi, 
Vörösmarty.Vajda János, Garay János, Babits Mihály, Illyés Gyula. Weöres Sándor, 
Nagy László, Takáts Gyula, Fodor András, Somlyó György, Csorba Győző, Takács 
Imre, Csanádi Imre, Nagy Gáspár, Csoóri Sándor, Bella István, Bertók László. (L 
névsor persze ötletszerűen önkényes: időben hátrafelé és előre is tetszés szerint bővíthe
tő.) A prózában leginkább Kazinczy, Jókai, Eötvös Károly, Herczeg Ferenc, Déry. 
Illyés, Németh László.

A dunántúli-balatoni táj költőt ihletően varázsos erejét ebben az olvasókönyvben is 
bőséggel érzékelhetjük -  jóllehet nem költészeti antológiát, hanem esszégyűjteményt 
olvasgatunk. L kitüntetett összefüggés közvetlenségének tekintetében legmesszebbre a 
maga bravúros módját Szabó Zoltán megy: Csokonai híres versének, A tihanyi eeliólioz 
címűnek próbatétel szerű elemzésével. Kompra várva a szánlódi révben fölidézi Csoko
nai hányattatásait, majd rekonstruálja az eredeti szituációt, midőn a költő „közölte bá
natait minden bánatok jóságos, türelmes és megértéi meghall gálájával, a Balatonnal". 
De miért éppen itt zengte el bánatait Csokonai? A válasz -  Keresztury Dezső is így látta 
-  a hely szellemének természete, mely a bánatok megvallására ösztönzi az embert. (A 
táj vonalai, a víz suhogása, a szél simogalása főleg.) Szabó Zoltán kísérletileg is bizo
nyít: ,,Hallgatom a víz ritmikus, pontos időközökre osztott csobbanásait a móló kövein, 
és fennhangon mormolom a Csokonai-verset, a kettő pontosan egymásra illik. Mintha a 
vihar csendesiilte után ugyanaz, a fájdalmas, mélakóros szél hajlattá a viz.ct a partra, s 
a szavakat a sorvég felé." (Balatoni félóra költők társaságában. ) S azt is pontosan 
regisztrálja Szabó Zoltán, hogy bizony Csokonai a versében lényegesen megváltoztat
ta, átírta a földrajzi miliőt, csakhogy az megfeleljen a saját hangulatának. (Lám, újabb 
fortély: nemcsak a táj formálja az emberi lelket, hanem ez fordítva is igaz.)

Rónay Györgyöt idéztük már ebből az olvasókönyvből, de befejezésül ismét reá 
figyelünk, hiszen -  ennyi szépség olvastán -  valaminő emelkedett összegző „tanulsá
got” igazán illik levonnunk. Ez pedig az is lehet, hogy a sok-sok kisebb-nagyobb or
szágrész, „tájhaza" sajátos arculata, kultúrája nem jelenthet egyben határsorompókat, 
ezek a különböző vidékek valójában együvé tartoznak, együtt töltik meg szellemi tarta
lommal a haza fogalmát.,,Egészséges nemzeti kultúra: az ország táji kultúráinak szinté
zise. Ahhoz, hogy erős és egészséges nemzeti kultúra alakuljon ki, szükséges, hogy erő-
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sen és egészségesen  a la ku ljanak  ki e lem ei: a tá ji ku ltúrák. [...] M inden j ó l  m eg lá to tt  
táji p ro b lém á n a k  eo ipso egyetem es m a g ya r értéke  is van; s m inden e g ye tem es  m a g ya r  
kérdésnek  eo  ipso m egvan  a m aga  tá ji vá lto za ta .”

S mindkettő fölött „az egyetem es európa i ku ltúra  ha ta lm as horizon tja” áll őrt.
(.M a g ya r D unántú l. Művelődéstörténeti olvasókönyv. Szerkesztette és az előszót 

írta Pomogáts Béla. Pécs, 2007. Pro Pannónia Kiadói Alapítvány.)

Magyar Dunántúl
MŰVELŐDÉSTÖRTÉNETI OLVASÓKÖNYV
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Tüskés Tibor

Vidék és irodalom
Egy vila margójára

Egy régi vita történetét és tanulságait szeretném fölidézni -  szemtanúként, résztve
vőként. Régi vitáról van szó, a hatvanas évek elején zajlott a Pécsett szerkesztett Jelen
kor folyóiratban. A  folyóirat -  mely a Sorsunk (1941-1948) és a kél Dunántúl (1949, 
1952-1956) örökébe lépett -  1958 őszén indult, és kéthavonta jelent meg. 1959-től 
1964-ig, öt éven át szerkesztettem a lapot. A vita -  Vidék és irodalom címmel — a 
hatvanas évek első éveiben zajlott a folyóiratban.

A visszaemlékezést mindjárt egy probléma fölvetésével kezdjük. Egy ilyen témájú 
vita a huszadik század hatvanas éveiben -  mondjuk -  Firenzében vagy Krakkóban, 
ugyancsak vidéki városokban teljességgel elképzelhetetlennek látszott. Ám erről a kér
désről Magyarországon. Pécsett, a Dunántúl akkor egyetlen irodalmi folyóiratában ér
zékeny és élénk vitát lehetett folytatni. Miért? A választ egy hosszabb idézettel próbá
lom megvilágítani.

Dénes Tibor (1909—1983), aki a forradalom előtt különféle vidéki városok — Kecs
kemét, Békéscsaba és Kaposvár — színházában volt dramaturg, majd 1957 óta Genfben 
élt, és a nyugati magyar irodalom egyik legkiválóbb esszéistájának tekinthető, egyik — 
korrajznak és önéletrajznak is mondható -  könyvében írja:1 „Néhány beszélgetés lázas 
vidéki irodalmárokkal. Szívesen segítenék nekik önkifejezésért folytatott harcukban. De 
1956-ban a magyar vidéken az élet még a rendíthetetlen keleti nyugahnasságban folyik. 
Mintha alig történt volna valami ama közel tizenegy évszázad alatt, mióta Árpád feje
delem bevezette népünket a Duna-Tisza közé. Ac újítókra, pláne a forradalmárokra 
különösen súlyos végzet nehezedik a magyar vidéken. Pedig Kaposvár különb város 
Botoiulfalvánál, vagy akár Kecskemétnél. A dunántúli táj harmonikus szépsége vala
mennyire feloldja a magyar jellem eredendő súlyosságát. Érzékenyebben reagál a dom
bokon túl lévő nagyvilág benyomásaira. Élt, több mint száz éve, ezen a tájon egy nagy 
költő. Rendkívüli gondolatokat hordozott magában, ösztönösen új formákat keresett -  
és talált. Verskötetéltek kiadására katolikus kispapák gyűjtötték össze a pénzt. Elolvasta 
a verseket egy hasonlóan kitűnő költő. Ki egyben a magyar irodalmi kritika megalapí
tója volt. Megírta bírálatát. Hódolattal borult le költőtársa nagysága előtt, de nem 
mulasztott el néhány figyelemreméltó bíráló megjegyzését megkockáztatni. Halálosan 
megsértette az érzékeny embert. Aki sértődöttségében gazdasága ügyes-bajos dolgaiba 
temetkezett, és egy életen át készült, hogy válaszoljon az «igazságtalan» támadásra."

Dénes Tibor -  ráismerhettünk: Berzsenyit és Kölcseyt citáló, valamint Békéscsabát 
Bolondfalvakénl emlegető — szövegéből két következtetési mindenképpen leszűrhe
tünk:

1. Nálunk -  Magyarországon -  a vidéken élő emberekben, alkotókban sokkal na
gyobb az érzékenység, a sértődékenység, a bírálat miatt a begubózás, mint a centrum
ban élő emberekben.

2. Vidéken élni és alkotni nagyobb kockázat, nagyobb felelősség, nagyobb kezde
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ményezőkészség, s nagyobb áz új jelenségek, az új formák iránti fogékonyság, mini 
azokban, akik a központ előnyeit és védettségét élvezik.

Hogyan alakult ki ez a sajátosan magyar vidék-centrum viszony? A gyökerek messzire 
nyúlnak. Néhány vázlatos történeti tény: A középkorban nem volt az országnak egyet
len és állandó fővárosa. Mert hol volt a főváros? Ahol a király született, ahol huzamo
sabb ideig lakott, ahol meghalt és eltemették? Ahol a törvénylátó napokat, az ország
gyűlést tartották? Ahol a koronát őrizték? Ebben az értelemben magyar „főváros" volt 
Fehérvár, Esztergom, Visegrád. Buda, Pozsony... A reformkorban már éles politikai 
küzdelem folyt a centralisták, a központosítás hívei és a megyék önállóságát védelme
zők között.2 1848 márciusában a forradalom egyik vívmánya: az országgyűlés szín
helyét Pozsonyból Pestre helyezik át. 1873-ban megvalósul Buda, Pest és Óbuda egye
sítése.’ A 19. század vége nálunk a polgárosodás kibontakozásának a kora, amelynek 
egyik hátrányos következménye a polgári fejlődés fáziseltolódása: nő a főváros, Buda
pest és a vidék közötti távolság és feszültség. Ugyanakkor megszületik a decentralizá
ció programja, ekkor írja Ady cikkeit a vidéki Magyarország, a „városos Magyaror
szág” érdekében, és ostorozza versben a „magyar Ugar” elmaradottságát. A főváros és 
a vidék ellentétét a trianoni békediktátum mélyíti el igazán. Az ország testének földara
bolásával megszűntek Budapest pólusvárosai. Hogy ezekben a vidéki nagyvárosokban 
milyen potenciális lehetőségek rejtőztek, azt jól mutatja: más államalakulat határai közé 
kerülve hihetetlenül megnő szerepük. Pozsony és Zágráb majd egy-egy tagköztársaság 
(később önálló állam) fővárosa lesz, Kolozsvár és Újvidék is félországnyi terület köz
pontjaként virágzik.

A két háború között a magyar szellemi életet élénken foglalkoztatja a főváros és a 
vidék viszonya. Két jelentős, a szellemi életre nagy hatást gyakorló ember véleményét 
idézzük. Babits Mihály, aki pedig vidéken eltöltött évtizedek után került a fővárosba 
(talán éppen ezért?) nem volt híve a decentralizációnak. „Úgy látom -  mondta egy 
interjúban4 —, a sokat hangoztatott irodalmi decentralizáció útban van. Sietek kijelente
ni, én nem vagyok ennek barátja. Példákból látom, hogy érdemleges kihatása nincs az 
egyetemes irodalomra. (...) Arany János érdemest alkotott vidéken is, de nem lett rosszabb 
költő akkor sem, amikor a fővárosba költözött. Tény az, hogy az. egyik író számára a 
vidék, a másiknak a főváros: a centrum teszi gyümölcsözőbbé, termékenyebbé napjait. ” 
Vele szemben Hamvas Béla Az. Öt Géniusz, földje címmel már 1940-ben megfogalmaz
ta Magyarország szellemi földrajzát, a tájak különállását és sajátszerűségét, és röntgen
ként világította át, és írta le az ország öt jellegzetes tájegységét.’

Vidék és irodalom -  ez a vita problémaérzékeny és tárgyszerű megfogalmazása. 
Szülőföld és irodalom -  ez a kérdés poétikus és személyes, lírai és egyéni megközelíté
se. A két háború között a magyar irodalomban erre az utóbbi megközelítésre is nagy
szerű vállalkozások születtek. Elsősorban a Sárközi György által megindított szociog
ráfiai könyvsorozatra, a Magyarország felfedezése köteteire, Illyés Gyula, Féja Géza, 
Erdei Ferenc, Kodolányi János, Németh László, Veres Péter -  részben a sorozaton 
kívül megjelent, de mindenképpen a szociográfia műfaját gazdagító -  köteteire gondo
lunk. Külön is kiemelve Szabó Zoltán Szerelmes földrajzi t.6

A vidék és irodalom kérdéskörét szűkítve két, hozzánk, dunántúliakhoz térben és 
időben közel álló példát idézünk. Mindkét példa azt igazolja, hogy a vidéki irodalmi 
élet megszervezése általában az irodalmi társaság alapításával kezdődik, és ezt követi az 
önálló irodalmi periodika, a folyóirat megindítása. így történt Szombathelyen, ahol
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Bárdosi Németh János nevéhez fűződik a Faludi Ferenc Irodalmi Társaság életre hívá
sa, működtetése és az írott Kő című folyóirat útra bocsátása.7 És ez a történet zajlott le 
Pécsett is, ahol 1931-ben bontott zászlót Lovász Pál kezdeményezésére a Janus Panno
nius Társaság, majd 1941-ben elindult Várkonyi Nándor szerkesztésében a társaság 
folyóirata, a Sorsunk*

Amikor 1959-ben átvettem a Jelenkor szerkesztését, a lap vállalt célja lett: I. A 
helyben élő alkotók mellett a Pécsről és a Dunántúlról elszármazott írók (Illyés Gyula, 
Kodolányi János, Mészöly Miklós, Weöres Sándor stb.) rendszeres közlése. Gondoljuk 
meg: ebben az időben a Jelenkor kéthavonta jelent meg, és a Dunántúlon az. egyetlen 
irodalmi és művészeti folyóirat volt. 2. Igyekeztünk a folyóiratban olyan eleven esz
mecseréket, vitákat kezdeményezni és lefolytatni, amelyek bekapcsolják a Jelenkort az 
egyetemes magyar irodalom és szellemi élet vérkeringésébe. 3. A folyóiratban közlési 
elvvé vált az új törekvések, művészi kezdeményezések, röviden: a korszerű gondolko
dás és kifejezési formák támogatása.<J

E célok jegyében közölte a lap Szabó Ede Szülőföld és irodalom című esszéjét.10 
Jellemző az írás címéhez fűzött szerkesztőségi megjegyzés: tanulmányt a szerző a
Jelenkor felkérésére írta: előadásként hangzott el a Magyar írók Szövetség Pécsi Cso
portja 1961. december I-jei összejövetelén. Szerkesztőségünk Szabó Ede tanulmányát 
alkalmasnak találja arra, hogy a benne felvetett problémák körül lapunkban vita bon
takozzék ki. Hozzászólásokat szívesen közlünk."

Szabó Ede kritikus Pestről érkezett Pécsre, akkor az Új írás című lap egyik szer
kesztője volt. Mi valóban vitát akartunk, de írása túlzottan „simának”, „kicentizettnek”, 
dialektikusnak sikereseden. Mintha a közmondást akarta volna igazolni: „a kecske is jól 
lakott, a káposzta is megmaradt”. Kötődjön is az író szülőföldjéhez, környezetéhez, 
meg legyen bátor kitörni is, egyetemes célokat szolgálni. Miért küldi a vidéken élő író 
legjobb írásait Budapestre? De kísért a másik gyakorlat is: a fővárosi író másodlagos 
közlési helynek, vidéki lerakatnak tekinti a nem Budapesten szerkesztett lapot. A sala
moni fogalmazás okkal váltotta ki Mészöly Miklós rosszalló megjegyzéséi. Egyik leve
lében írta: , jólesett, hogy változatlanul az. el nem pártolt dunántúliak közé soroltok (de 
tegyem hozzá sürgősen: Ede barátunk elméletével nem értek egyet, abból csakugyan 
provincializmus születnék, a sz.ó rosszabbik értelmébenJ ”11

A vitát a szerkesztőségnek kellett megszervezni. Nem ment könnyen a hozzászólók 
megnyerése. A vitában megnyilatkozott a folyóirat legelső, rövid ideig működő szer
kesztője, Mészáros Ferenc; a lap pécsi munkatársai közül Bárdosi Németh János, aki 
már Szombathelyen megtapasztalta a vidéken élő irodalomszervező gondját-baját-örö- 
mét; a fiatal -  akkor pécsi napilapnál dolgozó -  Lázár Ervin; a Kaposváron élő tanár és 
szerkesztő Bellyei László; a fővárosból Várkonyi Nagy Béla költő és E. Fehér Pál, 
akkor a Kortárs kritikai rovatának a vezetője küldött hozzászólást; Debrecenből egy 
olvasói levél érkezett; hírt adtunk a Baranya Megyei Tanács helyi festőket és írókat 
támogató ösztöndíj-pályázatáról; és a vita részének tekintettük Veres Péter Irodalom és 
történelem címmel az I962-es könyvhét megnyitása alkalmával Pécsett tartott előadá
sának a szövegét. A tíz megnyilatkozást eredményező vitát Vidék és irodalom címmel 
foglaltam össze a Jelenkor 1962.4. számában. A „minden” kérdésben szívesen megszó
laló Veres Péter a folyóirat e számáról szólva ez utóbbi írásra így reagált: „Érvényesen
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okos a «vidéki irodalom» is:’ Tőle a vitához további reflexiót kértünk, de ekkor ezt 
még elhárította.1- Két évvel később, 1964-ben, szerkesztésem utolsó évében azonban 
elküldte hozzászólását. írásának címe is, alcíme is sokatmondó: A szellemi kültelken... 
Realista elmélkedés egy abba nem hagyható vitáról. „Az általános tény-igazságok érvé
nyén belül” a tennivalókra figyelmeztetett. Elsőként arra, hogy az írónak ,,Balmazújvá
rosról vagy akárhonnan, de mindig az. egész, országhoz, az. egész néphez” kell szólni. A 
vitában mi is erre a gondolatra szerettük volna a hangsúlyt helyezni. S az ehhez vezető, 
szükséges gyakorlati kérdésekre. Egyrészt elérni azt, hogy a Jelenkor igazi, havonta 
megjelenő folyóirattá váljon. Másrészt megteremteni a centralizált könyvkiadás mellett
-  a már pécsi kezdeményekkel bíró -  helyi könyvkiadás lehetőségeit. (Zárójelben ide 
kívánkozik két, a kor irodalmi viszonyaira jellemző megjegyzés, irodalomtörténeti 
adalék:

1. A Jelenkorban folyó vidék és irodalom vitával párhuzamosan a „központi” iro
dalmi hetilap, az Elet és Irodalom is vitát kezdeményezett Vidéken élni címmel. Az 
eszmecsere teljes érdektelenségbe, kritikátlanságba és a célok, feladatok megjelölése 
nélküli semmit mondásba fulladt.

2. A vidék és irodalom vitával párhuzamosan a Jelenkorban egy másik vita is folyt 
a modern költészet kérdéseiről. Négy számban hat hozzászólás jelent meg. A színvona
las eszmecserét Takáts Gyula Rövid vallomás a költészetről című írása nyitotta meg, ezt 
követte Beney Zsuzsa, Pákolitz István, Mihalik Zoltán. Menyhárd Alfréd és Tornai 
József hozzászólása. Elgondolkoztató, hogy amíg a Jelenkorban zajló vidék és iroda
lom vitát a „hivatalos” kritika nem méltatta figyelemre, addig a költészeti vita — főkép
pen Tornai Józsefnek egy, a vitához kapcsolódó másik írása, Az. emberformájú valóság
-  a folyóirat elleni, irodalompolitikai indíttatású ideológiai offenzíva során heves bírá
latban részesült.

Volt-e valamiféle eredménye, haszna a Jelenkorban a hatvanas évek elején zajló 
vidék és irodalom vitának? -  Igen, a folyóirat háza táján születtek eredmények. Mind
két kitűzött célt sikerült elérni. Egyrészt 1963 januárjában havi folyóirattá vált a Jelen
kor, a lap azóta is ebben az időközben lát napvilágot. Másrészt -  ha szerény keretek 
között is -  újból megindult a többé-kevésbé önálló helyi könyvkiadás: az 1964 és 1976 
közötti időben Jelenkor, illetve Jelenkor-Magvető Kiadó név alatt (Pákolitz Istvánnal 
közös szerkesztésben) mintegy húsz önálló kötetet jelentettünk meg. Az elmúlt évek
ben immár több önálló könyvkiadó is megkezdte működését Pécsett.

*

Volt-e annakidején valamiféle tanulsága a vitának? — Igen, volt. Nevezetesen: ha 
volt is lemérhető gyakorlati haszna a vitából a Pécs-központú irodalmi életnek, a jövő 
útja nem az efféle vitákban keresendő. Viták organizálása helyett személyes tanulságté
telre, alanyiságra, egyéni vallomásokra van szükség. Ez a felismerés vezette a Jelenkor 
szerkesztőségét akkor, amikor 1964-ben, a folyóirat első két számában Táj és történe
lem cím alatt körkérdést intézett tizenhét olyan élő magyar íróhoz, aki Pécsről és Bara
nyából származott el, mindenekelőtt azt tudakolva, hogy milyen személyes emlékek 
fűzik őket Pécshez és Baranyához, és írói művészetükben mit köszönhetnek a városnak 
és a megyének. Ugyanebben az időben úgynevezett „pécsi számot” állított össze a szer
kesztőség: e kezdeményezés hatására született meg Csorba Győző - új kötetének is 
címet adó - azóta emblematikussá lett Séta és meditáció című verse, valamint a számot
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nyitó Vallomás a városról című esszém, amely majd az ugyanilyen címmel megjelent 
könyvem nyitó írása lesz.

A vidék és irodalom problematikának az eltolódása a személyes vallomás felé -  a 
hetvenes és a nyolcvanas években -  a magyar irodalom egészében, a folyóirat-iroda
lomban és a könyvkiadásban egyaránt megfigyelhető. Se szeri, se száma a különféle 
írói szülőföld-vallomásoknak, amelyek valóságos vonulatot alkotnak. Ilyen a Hazai 
Kis Tükör című gyűjtemény, amely a két háború közti szociográfiai fölmérések folyta
tása kívánt lenni, megszólaltatva azokat az írókat is, akik a harmincas években egyszer 
már megnyilatkoztak. (Például Kodolányi János ekkor járta be még egyszer — és utol
jára — gyermekévei színhelyét, az Ormánságot, és írta meg a Második baranyai uta
zási.) A Kortárs at szerkesztő Kovács Sándor Iván kezdeményezésére gazdag és változa
tos cikksorozatot közöl a folyóirat. (Például ekkor születik Nagy László Élelem című 
gyönyörű vallomása és a Jönnek a harangok értem című próza verse, vagy Orbán Ottó
nak az az írása, amelyben arról tesz tanúságot, hogy egy budapesti kopott bérház is 
lehel a költő „szülőföldje”.) A Móra Ferenc Könyvkiadó megindítja Ezerszínű Ma
gyarország című könyvsorozatát, amely arra hivatott, hogy a szerzők személyes meg
közelítésben mutassák be az ország egy-egy tájegységét. A Tankönyvkiadó Szülőföl
dünk, a Dunántúl, Szülőföldünk, Budapest slb. címmel szemelvénygyűjteményeket je
lentet meg. Végh Antal könyvével újraindul a Magyarország felfedezése szociográfiai 
könyvsorozat. Verses országjárás címmel élő költők műveiből versantológia jelenik 
meg... És ezzel még nem merítettük ki a különféle rokon vállalkozások sorát...

E különféle könyvek és szövegek megismerése, valamint a vállalkozásokban való 
részvétel természetesen nem oltotta ki bennem a vidék és irodalom, a szülőföld és a 
költészet, a táj és a történelem viszonya fölölti meditációra, elméleti tűnődésre való 
hajlamot. Ennek lett eredménye az a Táj és költészet című, dialógusokban megfogal
mazott esszé, amely a Jelenkor-Magvető Kiadó gondozásában 1967-ben megjelent 
Dunántúl című antológia bevezetője lelt, s amelyben két szemléletet, egy dunántúli és 
egy alföldi „elfogultságot” ütköztettem egymással. Továbbá ugyanerről elmélkedtem 
Dunántúl és mai líránk címmel abban az esszében, amely vitaindító előadásként hang
zott el a dunántúli költőtalálkozón Győrben, 1972-ben, majd bekerült Pannónia válto
zatok című, 1977-es kötetembe.

*

Hátra van még egy kérdés: vidék és irodalom viszonya milyennek látszik ma, csak
nem ötven évvel a Jelenkorban zajló vita után, egy alaposan megváltozott társadalmi, 
gazdasági és politikai helyzetben?

Azt, amit az 1972-ben Győrben elmondott vitaindító első mondataiban megfogal
maztam, azt ugyanis, hogy az erdélyi és az tin. emigrációs irodalom is a magyar iroda
lom része, és hogy nincs külön dunántúli és alföldi, fővárosi és vidéki irodalom, ma 
már evidenciának, természetes álláspontban mondhatjuk. („Valamely irodalom határa
it elsősorban a használt és beszélt nyelv határai szabják meg. Eszerint nincs tiszántúli és 
erdélyi, dunántúli és párizsi magyar irodalom, csak egységes, nyelvében többé-kevésbé 
egynemű magyar irodalom van.")

Megváltoztak -  megnőttek! -  vidéken a publikációs lehetőségek. Ha csak a Dunán
túlon megjelenő, irodalmat közlő periodikákat nézem, az óramutató járását követve azt 
látom, hogy minden nagyobb városban, megyeszékhelyen megjelenik valamilyen lap.
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Életünk (Szombathely), Várhely (Sopron), Műhely (Győr), Új Forrás (Tatabánya), Új 
Dunatáj (Szekszárd), Jelenkor (Pécs), Búvópatak (Kaposvár), Pannon Tükör (Zala
egerszeg). És léteznek kitűnő, színvonalas -  bár nem minden nehézség nélkül működő 
-  könyvkiadói műhelyek is vidéken. A publikációs helyek számának növekedése lehe
tővé teszi a nagyobb minőségi igényt, és szükségképpen megváltozott a lapokban a 
helyi és a fővárosi eredetű kéziratok aránya az utóbbiak javára. A legfontosabb: ma 
nincs helyi pártbizottság, nincsenek irodalompolitikai kívánalmak, nincs centrális be
avatkozás a közlésbe. De vannak gazdasági-pénzügyi feltételek: nincs biztosított, gaz
dasági tervekben, költségvetésben szereplő „ellátmány”, a megjelenéshez, a működés
hez a pénzt meg kell szerezni, pályázni kell. És ezért, sajnos, vannak lapok, amelyek 
vegetálnak, vagy mostanában szűntek meg: Somogy (Kaposvár), Új Horizont (Veszp
rém), Árgus (Székesfehérvár). A „helyi szín”, a szülőföld szólítása, a „vidéki" proble
matika azonban ma sem hiányzik a java irodalomból. Erre egyetlen vonzó példát sze
retnék fölmutatni: az Erdélyben megjelenő Székelyföld című folyóiratot.

Mindez arra inti a vidéken élő szellemi embert, hogy az új helyzetben új kérdéseket, 
új problémákat kell megfogalmazni, és új megoldásokat kell keresni és megtalálni. De 
ez már egy másik vita, egy másik dolgozat témája lehet...
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Fried István

Bevezetés Krúdy Gyula Palotai álm ok  
című regényének olvasásába

„A regényesség a valóságból visszahúzódott az érintetlen, titkos éjszakai 
álmokba, amint egykor az antik világ istenei elbujdostak a járatlan erdőségekbe."

(Krúdy Gyula)

A félmúltat megjelenítő, álmokat megszólal
tató Krúdy beszédes című regénye valójában azt 
az ellenponttal operáló epikai szerkesztést repre
zentálja, amely átírni látszik a Jókaitól tanulta
kat, és téridős játékával a magyar regényt hason
ló világirodalmi példákkal lépteti párbeszédbe. A 
regényeimmel már jelződik a viszonylag sovány 
történetet elbeszélő epikusi magatartás ambiva
lenciája: nevezetesen a jelző konkrét helyszínre 
utal, olyanra, amelyet a kutatás részint teljes jog
gal hozott kapcsolatba a Krúdy-életrajzzal, ille
tőleg szűkebben értve: családi vonatkozásaival, a 
legendássá-mítikussá növesztett nagymama, Radics 
Mária révén, részint az egész életművet behálózó 
tematikai (helyrajzi, „tájföldrajzi”, egyben jelké
pessé növő) vonatkozásai által a Krúdy-életmű 
egy vonulatába lépteti be a kisprózából és regény
ből álló „együttest”. Azaz: Palota (Várpalota) 

egyfelől a nagymama révén a mesemondás forrása, a mesei (állandó) jelenlét, a mind 
inkább fikcionálódó történések „térideje”, másfelől viszont a mesemondás mikéntjének 
előtérbe kerülésével párhuzamosan egy vidék beíródása a 20. századi (magyar) epiká
ba, méghozzá oly módon, hogy nem az elbeszélő megbízhatatlanságára, hanem a mne- 
motechnikai változásokra derül fény, az egykori események újra-elbeszélésekor. Az 
elbeszélői pozíció ugyan nem marad teljesen érintetlen a körülmények alakulásakor, 
viszont az elbeszéléshez szüntelen hozzáadódik a körülmények alakulásának személyes 
és tárgyi „anyaga”. Palota mindenképpen helyszín-tér, amely az idővel kölcsönviszonyba 
kerül, tér és idő egymást határozza meg, akár a mesei, a kaland- meg az elbeszélési idő. 
Ez részben előrevetítődik a cím jelzett szavában, amelynek többes száma ugyan nem 
jelez enigmatikusságot, de többféle értelmezési lehetőséget igen. Mivel az első megkö
zelítésben az ifjú lányszereplő álmairól lehetne töprengeni, még akkor is, ha „megálmo
dásai” részint manipulativ szándékkal születtek meg, a hivatkozott egyiptomi halottas/ 
álmos könyvről (mely egyébként más Krúdy-írásokban szintén fölbukkan) kitetszik, hogy 
nincs Judit és anyja birtokában. Az álom és az álmokra hivatkozás mégis éltető eleme a
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történéseknek, meghatározója a szereplői viszonyoknak, egyben belépést enged a sej- 
tett/sejtetett, a kívánt, bár olykor titkolt világba. Az olvasás során ráébredhetünk arra, 
hogy nemcsak Judit sorsát, beszédéi határozzák meg az álmok (álmai elmondását Radics 
Mária igényli, igaz, gyakorlati okokból), a főszereplő Péter Pál utazása Palotára nem 
kevésbé az álomiság jegyében áll. már csak azért is, mert „igazi álmodozó”, majd Judit 
meséjét hallgatva, az elbeszélő elárulja: „megrögzött álmodozó”, aki a mesehallgatással 
együtt újraéli utazását. Péter Pált a vonatozás Budapest és Várpalota között kétellyel 
töltötte el, a valóságos idő és a megtett távolság ,,realitás”-át türelmetlenül fogadva, a 
Judit tolmácsolta Ezeregyéjszaka (Aladdin barlangja, a szultán, a szegény halász és az 
üvegben lakó szellem) megszólaltatása kizökkenti ebből a realitásból, és a minap tör
téntek újra-lejátszódásának képzeletbeli játékában megismerteti a mesei és a kalandidő
vel és térrel: a palolai-nagymamai szoba lesz tere és ideje az átéltek áthelyeződésének a 
képzeletbe, majd a megszemélyesítések, képpé válások egy metaforikus gondolkodás 
szereplőjévé avatják.

Ilyen módon a Palotai álmok részben odagondolható a századfordulós „valóság” és 
„látszat” egymást átható elgondolásába, a látszatba beleértvén a másképp látás, a J á t
szás” akarását, részben azonban a történésekben rejlő meseiséget példázza, mesén nem 
elsősorban a képtelent, a fantasztikusai, a hihetetlent értve, sokkal inkább a mesévé 
alakulni kezdő, illetőleg az ok-okozati összefüggéseken túlmutató történések esélyeit 
arra, hogy az egyszeriségből kiemelkedjenek. Erre látszik utalni a Palotai álmok Elő- 
hangjából vett mottó, amely a perszonális elbeszélő meg az igencsak prózai foglalkozá
sú állomásfőnök beszélgetésének részlete. Ugyanakkor felelet-kísérlet az elbeszélés 
nyitányaként szolgáló kérdésekre: „ Vajon álmodnak-e még az emberek?/És mit álmod
nak?” A kérdést helyszínrajz követi, az elbeszélő „pozícionálja” önmagát, nem csupán 
az „egy kis dunántúli állomás”-! és az őszi estét jelöli meg kiindulópontul, hanem 
fölfesti mögé a tágabb helyszínt, az időt nem korlátozva egyetlen őszi estére, hanem 
létrehozza az elbeszélésre, a beszélgetésre, az álmokra kérdezésre alkalmas időt. Ezután 
történik meg a szerepcsere, az állomásfőnök idézi meg Kisfaludyt (később szó esik 
majd Himfyről) meg Csokonait, hogy a tett meg az álmodozás, a valóságosság és a 
romantika egymásba játszathatóságán töprenkedjék az elbeszélő, hiszen „Manapság 
csak álmodják a regényességet”.

Mármost a regényesség többfelé nyit, aligha számottevő tévedés a romantika körébe 
vonása, a romantikus cselekedetekkel azonosítása. De minthogy elbeszélő állítja a föl
jebb idézett mondatot, a regénybe illő, regénytörténés-jellegű jelentés sem zárható ki. 
Annál kevésbé, mivel az Előhang az állomásfőnök és elbeszélő baráti vitáján kívül 
előkészíti a történetet; az utóhang-szerű rövid passzus első mondata szerint: „E regényke 
első lapjain már megtalálta az olvasó egyben a regény végét. ” Ktül az Előhangban 
előbb egy távirat formájában megjelenő hír a szökött szerelmesekről, majd a szökött 
szerelmesek megjelenése már az elbeszélés része előrevetítéseként jelzi a történetet, 
amelyet önnön tézise cáfolatául maga az elbeszélő fog (kénytelen?) elbeszélni.

S ha rátérünk a mottóra, ennek tagadását nem feltétlenül kell „negatívum”-ként 
elfogadnunk. Részint azért nem, mivel az „álmok” révén visszautal az elbeszélés címé
re, jelzőivel azonban rétegzetté teszi. Ám a címre utal az „erdőség” is, hiszen ennek az 
elbeszélésnek, de az elbeszélés tárgykörébe vágó többi Krúdy-írásnak is helyszíne a 
„zúgó Bakony” (amely a betyárok egykori menedékhelye éppen úgy, mint a róluk 
szóló elbeszélésé: „mindig zúg, mint a mesebeli erdei’, ,A  zúgása, sóhajtása regeszerű-
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en h a n g z ik „Mintha szegény bujdosókat rejtegetne folytonosan, mintha a betyárok 
énekét dúdolná"', az Öreg idő című novellából idéztem). A mottó azt tanúsít ja, hogy az 
elbeszélő felszabadítja magát az időiség kötöttségétől; Csokonai népszerűségét még 
szembeállíthat ja a jelen emberének közönyével, de a „regényesség”-et nem száműzheti, 
még ha az álomba utasítja is. De ezen a ponton megidézi (a józan jelen ellenében) az 
antikvitás isteneit, akik csak annyira rejtőztek el, mint a regényesség, eképpen az álom 
és az erdőség helyeződik egymáshoz igen közel. Ez a feltételezés majd A zöldfátyolos 
csatája című fejezetben konkretizálódik, Péter Pál lassan-lassan tudatosítja megválto
zott, de legalábbis változóban lévő helyzetéi, az elbeszélő a maga ráismeréseinek tudá
sával ruházza föl, és a palotai álmok értését kezdi számára lehetővé tenni. A 20. századi 
ember otthagyva budapesti szállodáját, a nagymamái szálláson kényszerül arra, hogy a 
meséit, a természetit, a regényest, az álomit ne egyszerűen tudomásul vegye, hanem 
tanulja annak „nyelvét”. Félreértés ne essék: nem az irodalom (Csokonai. Kisfaludy, 
„Az álmok nem hazudnak” fejezetcím révén Petőfi és mások) téridejébe lép az elbeszé
lő, és lépteti be az elbeszélés szereplőit, noha az irodalom kontextualizáló tényező. 
Igaz. inkább „elő”-szövegként a dichotómia beszédes jclződéseként funkcionál az írók, 
művek emlegetése. Ezúttal a már korábban említett „ellenpontos” szerkesztés kétféle 
nyelviségére hívnám föl a figyelmet. A vígjátéki, az „alantasabb” nyelvet ti kiérdeme
sült színész-házaspár képv iseli, egyben az ő nyelvük mfívisége, mesterkélt irodalmisá- 
ga kizárja a meseil, a fantasztikusai, az álomit létezésükből. Ellenben Péter Pál útja a 
racionalitástól éppen az álomi, a regényes felé tart, az éjszakai, a titkolt, a regényes 
nyelven megszólaló tér (és idő) készteti töprengésre.

,,Másrészről hallani kezdte a Bakony zúgását, amint az idegrendszere megszokta az 
éjszakai ideit. Zúgott, állandóim, kifogyhatatlanul az óriási, messzi erdőség. Mintha a 
falak is visszahangoznák az. erdőzúgást. Fenyegetés, panasz, keserv, félelem volt a zú
gásban, amely nem szűnt meg egy pillanatra sem. Mintha valamennyi fa  megelevene
dett volna a mai éjszakára, és lelkűk, szívük minden panaszát, búját Péter Pállal óhaj
tanák a messziségből megértetni. Majd valahol bagoly huhogott a ház körül, lépések 
hallatszottak az ablak alatt, a hold eltűnt valamerre, mert éjfél elmúlott."

A meseibe, az álomiba, a fantasztikusba való beavatódás első stádiumát rögzíti az 
elbeszélés, előbb a fiziológiai tudomásulvétel, a századfordulós „idegek irodalmá”-ból 
származó megjegyzés, amelynek indoklása sem hiányzik. De aztán hangok veszik körül 
Péter Pált. Az elbeszélésből egyelőre nem tetszik ki. képes-e lefordítani önmagának a 
hangokat, a továbbiakban a szereplő kísérteire gyanakszik, a hallott történetek megin
gatják biztonságérzetét. A budapesti élet kiszámíthatóságához szokott Péter Pál nem 
leli meg az üzenet „dekódolás”-ának lehetőségét, tartózkodásának ebben a szakaszában 
legföljebb babonás gondolatával válaszol az erdő zúgására. Az éjszaka azonban meg
hoz valamit neki, ami majd nem hagyja el: a nagymama elbeszélésében Judit apjáról 
beszél, „huncuf’-ságáról, vele kapcsolatban „egy ősz, öreg vándorlódról, akinek „olyan 
fehér szakálla volt, mint a jó Istennek”. (Netán Mikszáth Szent Péter esernyőjét idézné 
föl az elbeszélés?) „De Szekszti elszökött előle a másvilágra.” Péter Pál félálomban 
ismétli a nagymama igéjét: „Elszökött”. Emlékeztetőül: az Előhangban beszélnek az 
elszökött szerelmesekről, utóbb a vendégségbe érkező Fátyol Erzsi venné igen jó néven 
Péter Páltól, ha megszöktetné, a színésznő Kamilla emlékezik szökéseire, s a megszök- 
tetés megtörténik: Péter Pál Budapestre szökik Judittal. Ahhoz azonban, hogy idáig
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érjen a történet, a két cselekményszálnak részint össze kell érnie, részint más-más vo
natkoztatási rendszerben kell fölmutatnia a köznapi és a mesei konfliktuslehetőségeit.

A mesei és a köznapi -  annak ellenére, hogy kétféle nyelviséget, kétféle megszóla
lást, illetőleg a „figurativitás” kétféle változatát képviselik -  oly módon hatolnak egy
másba, hogy a különbözések következtében nem tagolják (esetleg egymással ellentétes) 
csoportokra a szereplőket, hanem jelzik a mesei mögött meghúzódó köznapit, illetőleg 
a köznapi átválthatóságát a meseibe. Már céloztam rá, hogy Radics Mária a családi 
titkok tudója, és a kifényesedő, történetté formálódó múlt előadásában (ha úgy tetszik) 
irodalommá szerveződik. A már idézett Öreg idő tételesen tartalmazza ennek a fajta, a 
szóbeliségben szüntelen alakuló epikának narrációs sajátosságait, azt nevezetesen, hogy 
a történetként elbeszélt emlékezések lezáratlanok, lezárhatatlanok, mivel a jelenből te
kintett múlt éppen az előadásban változtatja „alakját”, a beszéd nyelve sosem statikus, 
az epikai formák rögzítettségét állandóan oldja az élőbeszéd, az újra-mondás nem merő 
ismétlése a korábban elhangzottaknak. „Az öregek összekeverik a múltat a jelennel, a 
régi dolgokhoz hozzáálmodnak; kiszínezik, kifestik az elmúlt eseményeket, amelyek a 
maguk idejében éppen olyan szürkék, banálisak voltak, mint a mai események.” Talán 
nem fölösleges egy kicsit elidőzni ennél a mondatnál. Vajon az öregekről megkockáz
tatott megjegyzésben nem lelhető-e meg az Öreg idő című elbeszélés és általában a 
Krúdy-próza narrációs stratégiája? Vajon nem minden megszólalás történetmondás, a 
„megtörténtek” funkcionálása nem hasonló módon következik be? S amit az elbeszélő 
az „öregekének tulajdonít, ezúttal is az elbeszélés címét („paratextusát”) figyelembe 
véve kijelent, nem olyan, az olvasót megcélzó közlés-e, amely figyelmeztet „élet” és 
„irodalom” (tudóskodva írhatnám úgy is, hogy Dichtung und Wahrheit) lényegi külön
bözésére? A Palotai álmokat szem előtt tartva, ez a (korai) Krúdy-próza efféle narrációs 
értelemben nem elősző vege-e az 1913-as regénynek? Folytatnám azzal, hogy a szóbe
liség és írásbeliség ellentéte a változékonyság és a megrögzítés szembeállítását hozza 
magával, minek következtében a szóbeliség előnyévé a variabilitás lesz: ,A z én nagy
anyám minden télen másképpen mesélte el történeteit. Igaz, hogy a történetek mindig 
ugyanazok voltak; csakhogy azóta már hozzáálmodott, újabb és újabb emberekre emlé
kezett, akik később vagy előbb éltek, mint amikor a történet megesett -  s így keveredett 
össze a múlt a jelennel, a fantázia a va ló sá g g a lA Rrúdy-kutatás könnyedén olvashat
ná rá mindezt a Krúdy-próza számottevő hányadára, azonban amit hangsúlyozni kíván
nék: gyanúsan több ízben íratik le a hozzáálmodik ige. S ebből az tetszik különösen 
fontosnak, hogy a föntebb megnevezett ige részint a Palotai álmokra nyit, részint bizo
nyos távolságot teremt az álomi és a „valóságosának minősített közöltek között, a 
meseit, a fantasztikusát némileg közelebbről szemlélve. Ugyanis a fejtegetés tartalmaz
za a fikcionálódás folyamatát, hiszen a múlt és a jelen egymást korrigáló entitásként 
helyeződik el az elbeszélésben, noha az elbeszélés eleve kifestés, kiszínezés, mivel az 
események banalitásuknál fogva alkalmatlanok egy elbeszélésben kijelölt hely betölté
sére. Ezért nem elég álmodni vagy megálmodni, a hozzáálmodás lesz nélkülözhetetlen 
feltétele a történetté válásnak. Az Előhangban a romantika-fosztotta korra panaszkodó 
elbeszélő számára jelenkori történés a szökött szerelmeseké, a történetet azonban hozzá 
kell álmodni, a banálisnak látszó eseményt az álom-tapasztalat felől kell kiszínezni, 
kifesteni, hogy elnyerje méltó alakját. Az elbeszélő efféle képzeleti körbe állítja Péter 
Pált, aki hasonlóképpen látja egybe a múltat a jelennel, a jelen tüneményét (ezúttal) 
irodalmi környezetbe illeszti, elmosva a különbséget a „magas” és a népszerű írásbeli
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ség között, a Csokonai és Kisfaludy nevével, műveivel jegyzett szépirodalom s a Csalá
di kör népszerű írásbelisége egyazon hozzáadás, hozzáképzelés, hozzáálmodás szolgá
latában áll:

,yl Judit szökés-barnás haja, mint egy furcsa növénynek a levelei fodrozódlak csi
gákba. A század eleji képeken láthatók ilyen frizurával a hölgyek. Talán ő Róza ti Himjy 
dalaiból? A szájának metszése élvvágyó merész., mint a delnőké, akikről hajdan a költő 
kobza zengett. A nyaka, mint a hattyúé. A kis emelkedésen, a költői tájon, a lila színű 
szőlőhegyen egyszerre olyannak látta Sz.eksz.ti Juditot, amilyennek azokat a nőket kép
zelte, akikről Kisfaludy vagy Csokonai verselt."

A szókincs árulkodó, az archaizáló, némileg emelkedett tónus, valamint a képzelés- 
be átjátszó belső monológ a ráismerésre készíti elő a szereplőt, az irodalmi utalások, a 
reminiszcenciák egyben az időbeliség átrendezését teszik lehetővé, különös tekintettel 
az irodalmi meg a képzeleti térre. Ez természetszerűleg visszahat az elbeszélés miként
jére, a „hozzáálmodás” stratégiájára. Juditról a folytatásokban eképpen „képzeleg” Pé
ter Pál:

.Még szelíd és engedékeny mosolygása is a Családi Kör-beli gyöngéd, leheletszerű 
úrliölgyek tulajdona volt egykoron. Hosszúkás keze, nyerges lába és keblének formája, 
amely a császárkörtéhez volt hasonlatos, a fodros sz.oknyácskájám és fehér harisnyás 
bokáján a megkötött félcipő, bizonyára Himfynek voltak mind adresszálva, aki valaha e 
tájon járt, és bús verseit írta a kesergő szerelemről. Most már pontosan tudta Péter Fái 
hogy látta valahol Sz.eksz.ti kisasszonyt..."

Egymást gyengítő állítások, a tagolatlan mesei időben létező jelenések emelik az 
irodalomba, távolítják el a „valóságától Péter Pál gondolatait, értetik meg vele Judit 
álmait, segítik ahhoz, hogy a felettes énként funkcionáló Adamovics Páltól, emlékétől 
függetlenedjék, és elfogadja a palotai álmok meghatározta téridőt. Mikor a kert alatt 
elszökött a „házból”, a palotai éjszakában töprengve azonosul az éji tájjal, lesz része a 
mesei téridőnek, hiszi el a mese „igazság”-át:

„A hold már magasan járt, és enyhe mozdulatlan volt az. éjszaka, mintha valóban 
arra volna rendelve, hogy ebben az. időben minden ember álmodjon a földön. Itl-ott egy 
kis csillag ragyogott, és a felhők enyhén fodrosak voltak, mint a régi költeményekben. A 
kis ér alig ludlliatólag susogott a kert alatt, míg messziről a Bakony zúgott. A lágy 
dombvidék, a völgyek fátyol alá bújtak. Ki tudja, tán most történik az. a csoda, hogy a 
völgyben a szarkalábból levente, lesz., és a vadrózsabokorból királykisasszony ? Hiszen a 
mesék nem születnek ok nélkül."

A történés, a mese lehetősége az elbeszélés, a történet létrejöttét eredményezheti. 
Azt ugyanis, hogy a meseinek véltből kibukik a köznapi, az a „reális”, amely csupán 
kifestőjére, kiszínezőjére vár.

A vissza-visszatérő elemek motívumként pillérei a szerkezetnek, az ismétlődések 
funkciója a történet előrehaladásának biztosítása, anélkül, hogy a cselekményesség túl
súlyba kerülhetne. Emellett a költőivé változó tájban egyszerre zajlanak az érzékenység 
meg a komikum körébe vágó jelenések, olyképpen, hogy a színész házaspár és a vendég 
színésznő prózája ellentettje Péter Pál racionalizmust mind távolabbra száműző maga
tartásának, Judit szerelmi álmai Radics Mária hideg számításába ütköznek. A történése
ket lezáró cselekedet előtt Péter Pál még egyszer bejárja a palotai őszi estét, de immár 
az értés, az otthonosság tudatával, az önmagára találás jóérzésével. Ez egyben magával 
hozza, hogy teljes értékű párbeszédbe képes lépni a tájjal, megtanulja meghallani a
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természet „nyelvét”, tudása immár nem csupán a könnyen felfoghatom szorítkozik, 
hanem az élettelennek gondoltba is belelátja az élőt, önmagát egyszerre érezve mikro- 
és makrokozmosznak:

„Az őszi esték csendesek voltak ez idő tájt Palotán, mintha a nyárnak drága emlékei 
gyanánt itt maradtak volna, mint valamely szép, ifjú, halott nőnek fotográfiái. A hold 
útjában ragyogva jártak a csillagok, és ezüstfényük úgy érkezett le a földre, mint egy- 
egy csók azokra a szemekre, amelyek őket nézték. A szerelmes kedvű emberek különben 
is szeretnek mindenféle tulajdonságokat látni az élettelen tárgyakban. Péter Pál még a 
sötét, kerti útnak is örült, amelyen végigballagott. A kis fahíd pedig majdnem megsimo
gatta. A kertajtó sem nyikorgóit, és a vadrózsabokor félreállott. A kapufélfák a része
gektől és szerelmesektől szoktak csókot kapni.”

A  történések gyorsan a végéhez közelednek, a kurta utószó visszautal az Előhangra 
(„E regényke első lapjain már megtalálta az olvasó egyben a regény végét”), hogy 
aztán az érzékeny cselekményszál elvarrására ironikusba hajlítsa át a zárást, kimondja 
az addig csak valószínűsíthetőt, a szökést, Péter Pál életrajzát belefoglalva a rövid 
mondatba, regényhősnek nevezve meg. A budapesti bujdoklást hamar felváltja az ifjú 
pár visszatérése a tett színhelyére, ahol szinte semmi nem változott. S a záró mondat:

Már egy hete várunk itt. -  dörmögte Radics János — Hol az ördögbe jártatok?” egy 
eleddig mellékszereplő szavaival csengeti ki a regénykét, „akusztikailag” (dörmögte) 
kevéssé emelkedett tónusban, egy kijózanító, szintén kevésbé emelkedett kérdéssel. A 
palotai álmok feltehetőleg folytatódnak, immár az otthonossá lett táj védettségében. 
Megtudtuk, hogy a mesék nem hiába, nem ok nélkül szerkesztődtek össze, a csoda 
megtörtént, a szarkalábból levente, a vadrózsabokorből királykisasszony lett.

Visszatekintve a boldogult úrfikorra, Várpalota is fölelevenedik, irodalmi táját Krúdy 
rajzolta rá a magyar irodalom térképére. Egy 1927-ből származó kis elbeszélése önnön 
emlékidézését idézi föl:

„Kis Várpalota: Ahonnan valaha a mesemondások és a szép leányok elszökdöstek az 
erre járó fuvarosok gyékényei alatt az ország minden tájéka felé: vajon mi maradt meg 
belőled? Valóban csak az a két regénykönyv őrizné emlékedet, a «Palotai álmok» és az 
«Al-Petőfi» című, amelyeket hajdanán, bujdosásomban itt a Bakonyban írogattam.”
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Praznovszky Mihály

Déry Tibor a Balatont nézi

Honnan lehet a Balatont nézni? Nem lényegte
len kérdés, mert a jól megválasztott vagy az eset
leges nézőpont is alapvetően más viszonyba hoz
hat bennünket a látvánnyal. Nem új dolog ez, egyi
ke a legnagyobb közhelyeknek, amely közhelyen 
alapul többek közölt az emberiség viszonya a 
művészethez és a művészet viszonya az emberi
séghez. (Beleértve a természetet is.) Déry Tibor 
kicsit pontosabban fogalmazza meg ezt a gondo
latot: ,A közérzet minősége nemcsak azon múlik, 
hogy mire látunk ki, hanem hogy hőimet. "

Tehát honnan nézte Déry Tibor 1965—1977 
között a Balatont? Nézhette a partról is természe
tesen, de információink szerint a parton keveset 
látták őt. Talán egyszer volt lent, de akkor is meg
rémült a híres sétány zsúfoltságától, és a látvány
tól. Aggastyánok és aggnők (Déry szavai ezek) 
lejtenek a platánfák koszoriizta korzón, s mind
egyikük kezében táskarádió, „kivonultak és meg- 

szállták a fiatalság életterét.” (Füreden, elsősorban és szinte kizárólag a Lipták-házban, 
szinte hetente megfordult.)

Nézhette a hajóról is. Van egy fényképünk, amelyen a híres füredi irodalmi vitor
lás, az Addió fedélzetén ül, a kormánynál. Fején egy alkalmi tengerészsapka (nem úgy 
tűnik, mintha Illyés Gyula híres kapitányi sapkája lenne, valami alkalmi szerzel lehet), 
és arcán szemmel láthatóan nem a tengerészek felfedezőútra induló elszántsága, a tó 
vizének napfény visszaverte látványa tükröződik, hanem a bizonytalanság kérdése, amely 
mellesleg mindenkit elfog, amikor először vízre száll: Hogy kerülök én ide? Mi a 
csodának találtam ki az egészet? Miért hagytam magam rábeszélni slb. stb.

Nézhette a tihanyi templomhegyről is, mert erre is van újkori dokumentumunk, 
például a sok között egy idei 1 lő fotográfia. (Természetesen a hagyományos, azaz írás
beli eszközökkel végrehajtott időbeli eseményrögzítés tényén kívül.) A fotón, egy 1973- 
as Kondor Béla kiállításon, ketten láthatók a teremben. Nagy László és ő. A tihanyi 
múzeumban vannak, egyike ez azon nagyszabású kiállításoknak, amelyeket annak ide
jén — Kr.u. 1960-70-es évek -  a fővárosban nem lehetett (nem volt tanácsos) megren
dezni, csak vidéken. Eri István, akkori Veszprém megyei múzeumigazgató szervezte 
ezeket, igen stílszerűen az ezeréves kolostorban (az alapjai ezerévesek, belseje csak pár 
száz éves, s természetesen barokk, köszönhetően a törököknek, akik a barokk építészet 
egyik európai centrumává tettek minket). Nos ebben a templomban-kolostorban, ame-
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lyet stílszerűen a kommunisták elkonfiskáltak a bencésektől, ügyesen és szisztematiku
san kiürítették, megszabadították a szerzetesek otthonát az évszázados lim-lomoktól, 
lásd például a könyvtárt. Itt volt a kiállítás, amely azt igazolja, Déry Tibor itt járt s 
nézhette a Balatont. Nem innen persze, a teremből, ahol ő mondta a laudációt, hanem 
kintről, a mellvédről, a Pisky-sétány közismert mellvédje mellől, ahol mostanság két 
rozsdás távcső (Jókai szavával: tubus) próbálja közel hozni a lehetetlent, az időbeli és 
térbeli messzeséget.

Ám valóban, Déry Tibor a Tamás-hegyről nézi a Balatont. Ez a hegy Balatonfiire- 
den, pontosabban Arácson volt. Ma is ott van, mert a hegyek ritkán mozdulnak el 
eredeti helyükről, ha csak az ember -  aki vagy amely szívesen szereti leigázni a termé
szetet -  meg nem próbálja. Erre is láthatott példát Déry, ha mondjuk elment Egry 
József-képeket nézni Badacsonyba, ahol szorgos kőfejtő, kőzúzó gépek hangja hirdette 
a munka zenéjét és az ember diadalát, hogy sikerült lefejtenünk a bazaltorgonákat, még 
éppen időben, mielőtt a szocialista környezetvédők közbeavatkozhattak volna. De ha 
látta a halápi hegyei, akkor örült volna igazán, mert ma már nem látná. Ott teljessé vált 
az emberi akarat és elszántság diadala. Volt hegy, nincs hegy, mint a mesében. De 
aligha hisszük, hogy Déry Tibor ilyen messzire utazott volna, éppen elég volt neki 
autóba vágnia magát, s ruganyos aggastyán léptekkel megközelítenie a Tamás-hegyet. 
(Az aggastyán szót ő alkalmazza magára igen szívesen, és igen fiatalon, már kb. 70 
éves korától kezdődően.) A Tamás-hegy persze nem hegy. Még az északi középhegy
ség lakói is kinevetnének, ha látnák, mit neveznek itt Pannóniában hegynek. De még a 
Bakonyból érkezettek is csóválnák a fejüket, ha hallanák, hogy a nagyképű fürediek 
mire vetemednek, egy szelíd dombocska túlzó elnevezésével, amelyre nem is hegyet 
mászni megy az ember, hanem szőlőt művelni. Egyébként is, nagy hegyen, meredek 
hegyen nem lehel szőlőt művelni, mert orra esik az ember.

Hogy került ide az író? Ez a kérdés nyelvi eszközeiben annyira silány, hogy egy 
jobb érzésű modern nyelvész azonnal leütné a feladott labdát, s mondaná: autóval. 
Vagy esetleg: a feleségével. Mindkét nyelvészeti kijelentés igaz, de valójában a mögöt
tes szándékot kívánjuk keresni, amit persze úgysem tudunk meg biztosan, hiszen az 
akarat kimondatlan marad, a gondolat, légyen bár rögzítve is, s mint látjuk újságírónak 
többször és részletesen, később már unalomig ismételve, mégsem adja pontosan vissza 
Déry hegyvételi szándékát. Csak ő és kizárólag ő tudta s tudja most már, mi forgott a 
fejében, amikor belépett Budapesten megszokott bankjába (hál’ istennek csak egy volt 
akkor, így nem okozott neki gondot kis pénzecskéjének be-és kifizetése, hogy a szüksé
ges összeget felmarkolva, kifizesse azt az eladónak.)

Most látjuk, véletlenül azt írtuk, hegyet vett, holott házat vett csak, de a tizenkét év 
Tamás-hegyi léte alatt úgy belakla egymaga a hegyet, hogy joggal hihette, az egészet 
megvette, nemcsak a kerítéssel körbeölelt részecskét. A fenti kérdés azért is jogos, mert 
Déry egész élete a városhoz kötődik. Nem kívánjuk a csontig lerágott s az alighanem 
már phd- dolgozatok szintjére süllyedt témát elővenni -  azt a bizonyos népi-urbánust 
—, mert Déry beleszületett a városba. Ez még nem jelent semmit, ez biológiai alaphely
zet, mely bárkivel megeshet. De ettől kezdve a fiatalember majd városra városra jár 
Európában, hol egy kártyaasztalnál tűnik fel, hol gyanús üzelmeket szervez Párizsban, 
regényt ír Bécsben, Berlinben. Jár Prágában, Perugiában. Vidéken soha nem látni. De 
mintha Dubrovnikban is megjelenne egyszer, ahol írni akar s fog is, de ez csak átmenet, 
s az ősi Raguza sem számít vidéknek.
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L£s mégis megadhatjuk a választ a fenti kérdésre. Van egy fontos írása Bernáth 
Aurélról, amelynek a végén, amikor már minden lehetséges szépet felsorolt a festő
íróról, az.t is kijelenti, az is Bernáth hatás, hogy belőle Balaton-parti (pontosabban 
szólva Balaton mellett hegyoldali) lakos lett. Bernáth, aki a Balaton túloldalán született 
s minden nagyobb víztükörben tenget t vélt felfedezni, élete nagy részét már Ábrahám
hegyen töltötte. S így Déry, ha arra járt s megkereste régi barátját, bizonyára közvetlen 
Balaton-élményhez is jutott. S valószínűleg gyermekkorából is őrzött ilyet, hiszen az 
emlékezet legmélyebb és legmeghatározóbb jelei pont ebből az. időszakból valók. A 
nagy elhatározásoké például, amelyek 1970-ben Déryt a Jegyzetek egy évfordulóim:. 
című írásában egy váratlan vallomásra bírják, mintegy abszolút meghatározónak a rá 
telt Bernáth Aurél hatásról. „Szinte gyermekkorom óla vágyom mra, Imgy időnkénI a 
Halálon mellell élhessek, legyen oil házam, kertem pihenésre, tűnődésre, talán munkára 
is. Hetven évig a vágy takaréklángon égett. Aztán elolvastam 11. A. Koós Krennerék egy 
napja című, a Halálon partján játszódó novelláját, s többet nem álltam ellent. A ház 
megkerestetett s megvásároltatott, ünnepélyes térdhajtással a Mázsa előtt."

Elképzelhető, hogy így történt, de az. is, hogy nem. Déry öniróniáját most mintha 
valóban legyőzné az emlékezés, a megtalált és beteljesült vágy valósága. A Balatonhoz 
jönni rövid időre, mindenkinek megadatik. De ott is élni a part ján, már kevesebbeknek, 
noha a vágy erre is erős sokakban. Déryre is „rájajdult a Balaton", csak kicsit máskép
pen mint a debreceni Vitéz poétára annak idején, s ezt a jajdulásl, amely szépséget, 
vágyat, pihenést, tűnődést s legkevésbé munkát jelentett, valóban megvalósulás követ
te. Ehhez azonban kellett egy kis öregség, mivel az ifjú Déry nem ért rá házat venni a 
ló partján. Vagy mert pénze sem volt, vagy mert lekötötte az irodalmi élet kicsit nyug
talan fodrozódása s benne az ő szerepe, vagy túlságosan elragadták a politika hitbéli 
szenvedélyes küzdelmei. Vagy éppen államilag ellenőrzött helyen tartózkodott.

Es megvalósulni láthatta egy másik ifjúkori álmát is, illetve az. általa helyesnek ítélt 
élet két ismérve közül az egyiknek a beteljesülését. „Kert és Országút. Kert, melyben a 
természetet otthonommá nyesem, enyhelynek a külvilág zaklatásai elől, és Országút, 
mely innen el és ide mindig visszavezetve, az emberiség kis és nagy kalandjaiba futtat. 
Vándorolni: volna, hol küzdenem, és megnyugodni: hova hazatérnem". Tehát nemcsak 
a tó, hanem a kert is. Amelyet ráadásul majd ő teremt meg, hiszen ami itt fenn a hegyen 
várja, az most még csak a pusztulás, a vadon látványa.

És a harmadik variácó, amely igazán „déryes". Számára a Tamás-hegy, a ház és a 
kert már inkább az élet elviselésének fizikai lehetősége. ,A  nyolcadik évtized már egy 
járókát is készételt számomra: ezt a balatonfüredi kertünket.” Amely aztán varázskötél 
is, innen el nem lehel mozdulni, minden évszakban más és más feladatot, élményt 
jelent.

Szerencséje volt aztán többszörösen is. Rátalált Böbére, feleségére, aki rendet tarta
tott körülötte, és persze benne is. Aki nem csak vele tudott bánni, de a pénzzel is. 
Szerencséje volt. hogy szelleme mozgékonysága és fáradhatatlansága révén sora jelen
nek meg az öregkori remeklések, amelyek itthon, de még inkább külföldön elég tisztes
ségesen fizetnek. S szerencséje volt, hogy a Balaton partján már ekkor sok jó barátja 
lakozott. Illyés Gyula ugyancsak hegyen, átellenben Tihanyban él, a maga tuszkulánumát 
megteremtve. Alatta valamivel Boros Miklós rakja össze a Firenzéjét, kertet és életteret 
varázsolva köré. Odébb kicsit, egy dombtetőn Németh László építi fel a kisházat, majd 
a nagyházai, élete utolsó menedékét. (Mindhármuk mögött remek asszonyok vigyázzák
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sorsukat, életüket, valamennyiünk örömére.) S Balatonfüreden pedig ott van egy fur
csa ember, aki a maga módján irodalomszervező, irodalmi szalont éltető, befogadó és 
vendégül látó, alkotáshoz kedvet és teret adó, s aki aztán maga is író lesz, mert minden
ki így jár, aki sokat forog a szellem munkásai körül. Lipták Gábornak hívják, irodalmi 
teljesítménye lassan elfelejtődik majd, vagy csak a helyiek derék hagyományőrző tevé
kenységében él, de a nyitott kapujú ház emlékezete megmarad. (Még akkor is, ha halála 
s özvegye elmúlta után elég mostoha sorsa lett a háznak, a gyűjteménynek egyaránt. 
Most, mivel fordítóház működik benne, talán egyenesben van a jövője. Az ide érkezők 
pedig lehet, hogy Déryt is fordítanak...)

Nos, ez a Lipták Gábor meghallotta valahol, mondjuk a nyitott kapujú házában, 
hogy Déry most már nemcsak álmodozik a balatoni vásárlásról, de már a pénzét szá
molja, kalkulál. Ami az amúgy takarékosnak is nevezhető (elegánsan persze) írónál 
már végleges döntésnek számít. Lipták mindent tud innen s onnan. Innen azt tudja, 
amit az érkező író, művész vendégei hírként hoznak neki. Ebben a kereszthuzatos or
szágban minden elejtett szó eljut valahová, néha jó helyre, néha rosszra. Most jó helyre 
jutott. Lipták onnan pedig azt tudja, hogy mi van eladó Füreden, Arácson, Csopakon, 
Aszófőn, mindenféle irányban. Mekkora ház mekkora telekkel, mennyiért, kitől lehet 
vásárolni, mennyit lehet alkudni, érdemes-e belefogni. Nagy szervezésbe kezdett s 
milyen az élet, amely mindig ilyen, mint tudjuk, Déryék éppen náluk pihentek Füre
den, s amikor hírnök jó s pihegve szól: eladó a Tamás-hegyen az Utcás ház. Ebben az 
esetben tulajdonnévről van szó, a már nem élő egykori tulajdonosról, aki mást nem, 
nevét hagyta rá a házra. Lipták persze tudta kívülről, milyen ez a ház, mekkora a kertje, 
hol van, rálátni a Balatonra, csendes utca (most is olyan szűk utcácska vagy köz kanya
rog oda, hogy istenkísértés autóval oda felmenni), ez való hál Dérynék. Ahogyan rög
zítette, utólag persze, mert utólag mindent tudunk rögzíteni, még ha nem is emlék
szünk a dolgokra, a Nyitott kapu című könyvében ezt a sorsdöntő pillanatot. „Szőlő
hegy, csend, nyugalom, békesség, a szomszédságban mandulások közé rejtekező préshá
zak s a boltíves folyosós öreg ház előtt olyan vén gesztenyefa, amely alól kilátás nyílik a 
Balatonra..." (A mondat végét eltettük magunknak, egy későbbi bekezdésnél szüksé
günk lehet rá.). Megjegyzendő, hogy azért a táj már egy kicsikét megváltozott a Ta
más-hegy környékén is, az ottani présházak szépen megnőttek, megemeletesedtek, ahogy 
az kell építési tilalom esetén.

Hál így került Déry a Tamás-hegyre, utolsó stációjára. Nevezhette volna a Kopo
nyák hegyének is, hiszen tudta, innen az ő útja már egy még magasabb hegyre visz, a 
Parnasszusra, hogy ilyen léha kifejezésekkel múlassuk az időt. Mindez történt 1965 
őszén, s aki azt hiszi, az idilli állapot azonnal bekövetkezett, az még nem vett lerobbant 
házat. (Ez sem irodalmi kifejezés, de nagyon szemléletes és érdemi.) Ez a ház már 
akkor majdnem másfélszáz éves volt, 1837-ben építették, s megviselt sorsa kicsit szim
bolizálja a magyar közösség, helyi és nagyobb, sorsát. Adják-veszik, olykor nem ren
deltetésszerűen használják, lesz társbérlet, lesz eltartási szerződés -  minden történik 
vele, csak éppen a gondját nem viselik. így ha Déry azt hitte, megtalálta a pihenés és 
tűnődés fellegvárát, netán a munka optimális helyszínéi, nagyon tévedett. Még kél évig 
csalatkozhatott reményeiben. Mert nagyjából ennyi ideig tartott, amíg az elsődleges 
renoválással elkészültek. Az még a régi antivilág volt, nem olyan, mint a mai, amikor 
az ember csak besétál egy építőanyag áruházba, csettint az ujjúval, s a csodálatos építő
anyagok, gépek és építőmesterek elindulnak fel a hegyre maguktól. Akkor egy kicsit
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meg kellett küzdeni a hiánygazdasággal, a minőség-hiánnyal, s a tisztességes iparos 
hiányával. Akkoriban a létező szocializmussal való szembenállás egyetlen lehetséges 
legális és elfogadott formája volt a néhány és gondatlan munka. Ezzel a legbátrabbak 
olykor még vissza is éltek.

Elképzelhető, hogy Déry egy ideig nemhogy elviselte, de még élvezte is a viszon
tagságokat, mert azért ilyen közelről még nem látta a magyar munkásosztályt munka 
közben. S ez segített neki újabb műveket megalkotni, amelyekben a maga szelíd, de 
nem csendes módján egyelőre még csak az életnek ezt a részletét elemzi. Mindaz, amit 
tapasztal, elegánsan arra ad alkalmat, hogy leírja a véleményét a nagy egészről is, 
amely valószínűleg nem készül el soha, ha már az alapokat így készítik. A gond adott 
volt: Pestről irányítani a felújítást, szervezni az anyagbeszerzést, felszál 1 íttalni a hegy
re. tárgyalni és alkudozni a munkásokkal, olykor üvöltözni velük a hanyag munka 
miatt -  ez napi jegyzetek írására alkalmas lehetőség, de távlatos gondolatok megfogal
mazását aligha segíti elő.

S amikor azt hitte, hogy a ház, melyet olyan szépen jellemez: ^szerelmem, újra 
megtalált otthonom", végre befogadja őt, akkor jött a feleség, aki vele ellentétben 
kedvet kapott az építkezésre. Ez volt a ,,hamár” effektus. Ezt is ismerjük mindannyian. 
Elég kitalálni, hogy a vízvezetéket kicserélik, akkor elkerülhetetlen a következő: ha 
már a vízvezeték, akkor a fürdőszoba is, ha már a fürdőszoba a földszinten, akkor egy 
másik is kell. ha már a másik..., s így tovább. Ez az az eset, amikor a ház elnyeli a 
gazdáját szőröstül, bőröstül, azaz idejével és pénztárcájával együtt. Déry ezt is felis
merte, nem csak az univerzum gondjait: „Jóhiszemű feleségem mit sem tudott arról, 
hogy már nem a maga hangján szól, a ház beszél belőle mind nagyobb hangerővel." (És 
ezért is zavartuk meg az olvasót bonyolult számításainkkal: végül is tíz vagy tizenkét 
ével töltött az író a Tamás-hegyen? A vásárlástól a halálig eltelt idő természetesen 
tizenkettővel számítandó, a felújítás befejezésétől a végleges kiköltözésig pedig tíz év 
adatott neki itt.)

És most már ő is szóhoz jutott. Eltűntek az iparosok, a létrák, a meszesvödrök, a 
horganyzott csövek, Déry odalépett a mellvéd szélére, szétnézett a tájon, leült a geszte- 
nyefa alá, a nagy kőasztalhoz, elővette a füzetét, a golyóstollát s írni kezdett. Volt még 
pontosan tíz nyugodt éve itt a hegyen Egy füredi tanárnő. Farkas Edit a megyei peda
gógiai szaklapban idézi Déry rádiós interjúját, amely ennek, az indulás napjának a 
hatását és következményeit foglalja össze. „Hogyha itt kiállók a terasz régére a 
balluszterek Siófok felé eső orrába, akkor az. embernek a melle önkéntelenül felemelke
dik, olyan tág világ nyílik ki előtte! Az újság ingerével sohasem a legnagyobb természeti 
szépség vagy a legnagyobb remekmű tud hattá. Tehát az a frissesség, amivel Füred, 
vagy ez. a ház. megtámadott engem, azon az első napon, amikor leköltöztiink tavasszal, 
az többé nem ismétlődik. Ez. természetes. De minden nap marad belőle annyi természeti 
igazság, hogy az. ember nem unja nieg, és minden nap kap valami frissítőt, hogy tovább 
szeressen élni."

Mit csinált a hegyen az író? Ha így tesszük fel a kérdést, a válasz biztosan nem az 
lesz, hogy írt. Pontosan. Hogy írt, az magától értetődik, azért író. Az író a hegyen is ír. 
(Ez a mondat még tankönyvben is elférne „a kutya ugat” pármondataként.). Mondhat
juk azt is, hogy kirándult, hiszen tudjuk, ismerjük a füredi útjait, amelyek később egyre 
többször vezetnek a szívkórházba. Tudjuk nagyon is jól, hogy elment az alsó-dörgicsei 
régészeti feltárásra, ahol a már említett Éri István régész, múzeumigazgató mutatta
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meg neki a román stílű templomrom körül feltárt középkori temetőt, mintegy száz 
csontvázzal. Amelyből aztán Déry-féle feltámadás lesz Kisdörgicsén, s nem is akármi
lyen. Utoljára Mikszáth támasztotta fel ilyen sikeresen a műit személyiségeit Szigetvá
ron. De járt Tihanyban lllyéséknél, Passuthéknál, Józsa Tivadaréknál Pécselyen, s ki 
tudja még merre ezen a tájon.

De azt is mondhatjuk, hogy vendégeket fogadott. Nem tiltakozott, nem érezte, hogy 
megzavarják, hiszen a magyar irodalmi és művészeti élet legjobbjai jöttek el hozzá. 
Szerencsére a ház vendégkönyvei megmaradtak, s azokból tudjuk felidézni, milyen 
hangulata lehetett egy látogatásnak, amikor megjelent Örkény István vagy Kereszlury 
Dezső, netán Ottlik Géza vagy Ránki György. A másik vendégkönyv, a Lipták házé 
viszont az ő látogatásait őrzi hiteles tanúként. Tehát ebből a szempontból mindenkép
pen igazoltak vagyunk, s ha még hozzátesszük, hogy odatalálnak a sajtó munkatársai is, 
olykor rádiósok, tévés forgatócsoportok, akkor egyértelmű, hogy nagy volt a járás
kelés Tamás-hegyen. Hogy a média képviselőit is hasonló türelemmel fogadta-e, közel 
sem biztos, de a riportok hangjából nem csendül ki különösebb türelmetlenség. Még a 
sokadszor ismétlődő kérdést is méltóságteljes türelemmel, legfeljebb nagyobb iróniá
val fogadja. Legfeljebb arra az ismétlődő, tartalom nélküli kérdésre erősödik meg a 
hangja válaszadás közben, amely azt firtatja: min dolgozik most, mik a tervei? Erre 
már csak azt kell válaszolnia: „egy nyolcvan köteles regény megírására" gondol.

De leginkább beszélgetett, hiszen igazi vendégei a hegylakók voltak. S nekünk most 
ez a legfontosabb. Nem az öregkor irodalmi remeklései, amelyek itt születtek. Nem a 
világhíres kortárs magyar alkotók jelenléte, nem a tájjal és a természettel harmonikus 
egyiitt-élésben lévő író megidézése, a nagy létkérdések, amelyek itt fogalmazódnak 
meg benne, hanem a hegylakók. Mármint a Tamás-hegyen s a környező szőlőkben 
lakók, a szőlők munkásai. Rossz szó ez ide, a szőlőt művelő ember nem munkás. Déry 
kiváltképpen tudhatta ezt, noha mondjuk munkásokkal sem találkozott többet életében, 
mint szőlőművelőkkel. Most viszont igen, közvetlen szomszédai, a mellette lakók, az 
úton elmenők mind megszólíthatok voltak. Illetve megszólaltak maguktól is, nem kel
lett kérdezni őket. A természetben élő ember, aki nap mint nap, reggeltől estig dolgo
zik a földjén, hamar megszokja az idegent maga mellett, főleg ha látja, érzékeli, nem 
kell tartani tőle. Déry 73 éves ekkor, amikor elkezdi írni 1967. augusztus 16-án az 
ítélet nincs emlékezéseit. A helybeliek hamar megszokták a már vékony, furcsa hajú, 
szelíd beszédű idegent, aki ki sem mozdul a kertjéből, csak ül az asztalánál és ír. Persze 
akkor nem szóltak hozzá, ha vendégek érkeztek a házhoz, de a csendes napokon a 
szomszédság tisztességével szólították meg. Déry is érezte, hogy befogadták. Erre iga
zán jellemző és dérys leírás az a furcsa párbeszéd, amely elmenne egy abszurd darabba, 
hogy a városi színházjáró jót derüljön a sötét vidékin. De Déry felismerte, az ismétlődő 
párbeszéd beszélőtársai részére az azonos felek párbeszéde. Akik azonos módon értéke
lik a hétköznapokat, azok jelenségeit s főleg egymást. Az a szituáció, hogy negyvenna
pos aszály van, s lassan már a szőlő sem bírja, a szemek megtöppednek. Déry, aki 
szőlőt csak az asztalon látott csemegeként, most megtanulja, s hamar alkalmazza, mi a 
legfontosabb gond és teendő. Amikor a bal oldali szomszédja, Kovács néni felvilágo
sítja a várható veszélyekről, hamar alkalmazkodik. Tudja, ha a másik szomszéddal 
találkozik, mit kell mondania. Először is ki kell jelentenie, hogy kellene egy kis eső. 
Utána meg kell kérdezni, szerinte esik-e majd? Majd utána közölni kell tudásának ma
ximumát: „Megáll fejlődésében a szőlő." Mindezt egy fél óra alatt tanulta, de kommu
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nikációja révén elárulta a hegyen élőknek, hogy érzi és tudja gondjaikat. Az érzés és 
beleérzés vagy együttérzés azonossá válik, s aki velük egyetért, aki osztozik gondjaik
ban, aki aggódik a munkájukért, a munka eredményéért, az közéjük való. Ez a mókás 
párbeszéd a tamás-hegyi befogadás hegyi beszéde. Déry különösebb keresztelő nélkül 
be fogadtatott a hegyi közösségbe.

Déry nem képmutató, a hegyen valóban érdekli mindenki sorsa, a hétköznapi jelen
ségek. amelyek aztán bekerülve az irodalomba már nem hétköznapiak. Tudja, hogy a 
szomszédban a Lőczi családban unoka, illetve dédunoka született, átmegy hozzájuk 
néha egy kis vizitációba. S a tőle telhető maximumot nyújtja: az udvarukon nyíló 
mályvarózsát elnevezik Péli Lacinak, az újszülött tiszteletére, hogy ők maguk is lássák, 
az új élet milyen szépen fejlődik. Pecsélh néni a mater familias, úgy látja az író. A néni 
mérhetetlen szorgalommal dolgozik a szőlőben, főz a családra, összefogja a kis közös
séget. Lőczi úr, aki a hajógyárban dolgozik, s neki a kertészet csak afféle hobbi, de 
igencsak megterhelő kedvtelés, már a közös vidámságokba is beleveszi az írót, hiszen 
gyakran ugratja, tréfál vele s elvárja a hasonló választ, azaz már egyenrangú felek 
küzdelmére kerül sor. Van, aki azért nehezen enged a bizalmatlanságból. Moró néni is 
ilyen, aki nem fogadja el. hogy amíg ők alig találnak vizet a kínjukban, addig az író 
úrnak vízvezetékből lehet locsolni a virágokat. A férje, a bölcs Moró bácsi, akit az sem 
rendít meg, amikor a felesége állítólagos halálhírét hallja, s azt is sztoikus nyugalom
mal meséli el majd egy év múltán, hogy az asszony valóban eltávozott a világból.

Jön Feri bácsi, a postás, aki újabb gondokat rak a vállára: a mindig precíz író (ezt is 
finoman fogalmaztuk) jegyzeteket készít, listákat leendőkről, érkező pénzekről, megvá
laszolandó levelekről. Vedres bácsi kétségbe ejti Déryt, amikor a természet könyörtelen
ségével közli, a sántító kutyát meg kell ölni. mert amúgy is öreg. Az író rendet rak maga 
körül a hegyen. K. úrnak elmagyarázza, hogy pulit nem szabad láncra kötni, B. úrnak 
elmondja, megtekintve új házát, hogy ne fesse színesre a falakat, hanem fehérre meszel- 
tesse. az illik „a balatoni tájba, a piros cseréptető alá." S persze ott vannak a gyerekek is. 
Akik nem tudnak betelni a csodával, hogy a bácsi író, aki könyveket ír s persze papírra, 
ami maga a legnagyobb csoda. A kis Erzsi, azaz Árzsi, aki az író évődő pajtása, aki már 
a nagyok komolykodó módján vesz részt a társalgásban, természetesen arról a kérdésről 
nyilvánítva véleményt, hogy lesz-e eső és megáll fejlődésében a szőlő. (Az író is visszatér 
majd erre a jegyzetekben, amikor már az. esküvőjének lesz szemtanúja.) Miután így min
denki egyetértett ezekben a kérdésekben, a Tamás-hegyen soha nem látott társadalmi 
megegyezés alakult ki, egyenrangú emberek közössége tér majd aznap este nyugalomra.

Ám aki gyanút fogna, hogy egy ős-paradicsomi állapotot rajzolunk fel egy mindig 
is zaklatott Magyarországon, olt azért a Tamás-hegy sem lehet kivétel. Mert az író csak 
meghallja a közelben történt tragédiákat, a szomszéd fiának halálos balesetét, a része
gen elkövetett gyilkosságot, az öngyilkosság hírét, amelyek számára amúgy is a lét
nem lét kérdésével való szembenézés - malomkő asztalához tolakodó - kikcriilhetetlen- 
ségét jelentik. S aki még mindig kétkedik e paradicsomi állapot igazában, nyugodjon 
meg, mert megjelennek a mesterek a hegyen. Sajátságos helyzet. Déry Tibort szabadu
lása után Európa-szerle a szellemi élet kimagasló személyiségei, a könyvkiadás vezér
alakjai, olykor híres politikusok fogadják, társalognak vele. Itthon pedig dossziékat 
nyit „a kőműves, a villanyszerelő, az. üveges, a tetőfedő, a festő s mázoló, az asztalos, a 
kárpitos, a vízvezetékszerelő s bádogos, a kubikus...számára". Minden viszonylagos, 
tapasztalja meg sokadszor Déry a hegyen, s nem lehetnek kétségeink, vagy csak merész
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feltételezés részünkről, hogy itt s ezekben a konfliktusokban jobban érzi magát. Legin
kább Sarlós bácsi tetszik neki, a kőműves mester „aki morogva érkezik és vidáman 
távozik, ha sikerült lebeszélnie feleségemet valamilyen tervbe vett munkáról.” Alkudo
zik egy másik kőművesmesterrel a tiszteletdíjról a majdani nevezetes malomkő asztal 
felállításáért. Sokat tárgyal B. A. úrral egy víztartály felépítéséről, s míg Pintér úr 
villanyt szerelt, Csík úr beszabályozza a mágneses kapcsolót. Mindenki úr az iparosok 
között. Tekinthetnék ezt akár a tisztes ipar kései művelői megbecsülésének, de még 
inkább annak a szelíd iróniának, amely a mesterségekben járatlan írót fogja el, amikor 
számára ismeretlen műveletek, számlák, eszközök között kell eligazodnia s a bizonyta
lanság elől menekülésnek ez az egyetlen eszköze.

Érzi az író is, hogy ez egy kicsit sok volt, főleg ha eszébe jutnak a problémás 
iparosok, a munkájukat rosszul végzők, a túlszámlázok. De végül is, teszi fel a kérdést, 
megérte-e mindez? Bizonyára igen lesz a válasza, de addig is tovább folytatja: „De 
miért szabadítottam (">ket magamra? Könnyelműségből? Tudatlanságból, mert rosszul 
ismerem a világot? Mert túlbecsültem erőmet? Vagy egy gyerekkori álmomat kergetvén 
vakon, eszemet is behunyva, egy Balaton menti kis házról, szőlőskertek között?” Ez 
lehet a válasz. Egy álomért, amely végigkísér bennünket, amely időnként felbukkan, s 
biztat, hogy nem reménytelen, megvalósulhat még, megvalósulhatsz még vele te is, 
érdemes a kisiparosokkal vesződni. Dérynék mindegy volt, hogy házátalakítás, anyag- 
beszerzés, szárazság -  önmagái akarta újra- építeni itt a Tamás-hegyen. Kelleti hozzá 
egy háttér, ez lett a Balaton. Kellett hozzá egy ház, amely éjszakánként nagy vitorlássá 
változik és a kertből szállni kezd, távoli vizekre, régvolt hajósokat és utasokat visz 
magával.......álljon a ház. szerelmes rigófüttyként a Balaton fölött április elejétől októ
ber végéig, október végétől április elejéig emlékezhessek rá. Legyen szállásom benne -  
mellette -  amíg megengedtetik.”

Mire készül az író a Tamás-hegyen? A halálra, nyilvánvaló. Az elmúlásra. Aggas
tyán a hegyen a címe egy kis karcolatának, amelyben ugyan szó sem esik magáról a 
hegyről, de látjuk a jelenetet: az aggastyán ül a malomkőasztalnál, vele szemben a 
riporter és kérdez, az író pedig válaszol. Ez volt az aggastyán búcsúhelye. Őt ugyan 
nem vitték a hegyre, mint a Zarándokének öregjeit, saját akaratából jött ide fel. S ha 
látszólag nem is volt egyedül, itt a hegyen egyedül maradt. A hegyen mindenki egyedül 
van. „Készülődöm...mire is?” Miután tapintatos ember, soha nem azoknak tette fel a 
kérdést, akiket szeretett, hanem azoknak, akiket szeretett, de nem tudtak válaszolni rá. 
Vagy legalábbis csak közvetett módon válaszoltak. A virágoktól, a fáktól, a kerttől, a 
tájtól kérdezte: visszajövök-e még? Minden a távozásra emlékezteti. A közelgő ősz, (a 
közelgő tél mindig Pesten éri), s a közeli falvak: Arács, Csopak, Palóznak, Lovas 
templomai egyfelől, Aszófő, Örvényes, Udvari templomai másfelől ugyanazt a szoron
gást váltják ki s továbbítják „a magasságbeli Nemtudomkinek”. Még a szőlők természe
tes biológiai életrendje is ezt mondatja, ezt láttatja: „Szőlővidék ez, halotti torral, éven
ként ismétlődővel ünnepeljük itt az elmúlást.”

És nemcsak a táj mutatja az elmúlás készülődését is, hanem a felesége is érezteti vele. 
Kezdi a nyárvégi betakarítást, virágmagokat szed és csomagol, lehullott ágakat szed egy 
halomba. Idegesíti, zavarja, kétségbe ejti az írót. Tíz év a Tamás-hegyen, a minden évi 
búcsúzással és a minden évi félelemmel: lesz-e visszatérés, lesz-e új virágzás, lesz-e elég 
eső jövőre is. jövő évi kert? Hol van az még? S hol leszel te akkori” Ez a búcsúzó 
kérdése minden évben ismétlődik, benne a bölcs rezignációval, amely kétségtelen igazsá



Praznovszky Mihály 51 Dunántúliság: „szellemi tájkeringés"

got hordoz. „Hetven éven túl az ember már nem kíván a jövővel foglalkozni, sem a másé
val, sem a magáéval, mert úgy véli, joggal, hogy az már nem rész.e a jelenének."

Kis vigasz, hogy a kert büszkeségéi, a nagy gesztenyefái, amely már kipusztulni 
látszott, a füredi kertészek egy időre megmentették. S ha szerencséje lesz a Bakonyból 
lecsapó szelekkel, még elélhet húsz, harminc évet a fa. A fa, a ház, a malomkő asztal, 
az emlékezet túléli őt. A sötétség, mely kikerülhetetlenül közeledik, azonban nem. A 
napnak már korábban van vége, a szürkület egyre korábban érkezik. Az író szoktatja 
magát ehhez a valóságos és majd a léten kívüli sötétséghez. Mi egyebet is tehetnénk, 
kérdezi bölcs beletörődéssel.

Az ítélet nincs két és fél hónap történéseit hordozza, 1967. augusztus 16-tól októbe
rig. Ennyi idő kellett neki. hogy lakosa legyen a hegynek, hogy élők és holtak körülötte 
felmérjék, felméressék vele az idő és az emlékezet hatalmát. Az utolsó nagy számvetés 
kezdődik el. tudja, érzi. Fel kell használni ezt a kegyelemből kapott reménységet. Mert 
olt fenn a Tamás-hegyen, s ez a korábban említett idézet vége, „kilátás nyílik a Bala
tonra s neki -  amint azóta megbizonyosodott -  az egész, világra."

Felhasznált irodalom
B o d o s i  G y ö r g y :  K é p z e l i  r i p o r t  D é r y  T i b o r o k  t a m á s h e g y i  h á z á b a n .  V ö lg y r ő l  la tá s ,  B p . .  1 9 7 9 . M a g v e t ő .  
B o t k a  F e r e n c :  E m l é k h á z  v a g y / é s  a r c h í v u m ?  G o n d o l a t o k  D é r y  T i b o r  h a g y a t é k a  é s  u t ó é l e t e  k a p c s á n .  In  

K e g y e l d  é s  ir o d a lo m , K n ltn s z . tö r té n e t i  ta n u lm á n y o k .  S z c r k .  K a l l a  Z s u z s a ,  B p . .  1 9 9 7 . P é t ®  I r o d a l m i  

M ú z e u m .  1 5 2 - 1 6 0 .
D é r v  T i b o r  m ű v e ib ő l :  B a r á ts á g o s  p e s s z im i z m u s s a l ,  C ik k e k , m ű v e k ,  b e s z é d e k ,  in te r jú k  (1 9 6 5 -  1 9 7 7 ).  S z c r k .  

B o t k a  F e r e n c  B p . .  2 0 0 3 .  P e t ő f i  I r o d a l m i  M ú z e u m .  -  N a p o k  h o r d a l é k a ;  í t é l e t  n i n c s ;  J e g y z e t e k  a 

B a l a t o n r ó l ;  E g y  f ü r e d i  d é l e l ő t t .  T ű n ő d é s  n o v e l l a  h e l y e t t ;
F a r k a s  E d i t :  Táj, ir o d a lo m , is k o la .  M e g y e i  P e d a g ó g i a i  k ö r k é p .  ( V e s z p r é m ) .  1 9 8 7 . 3 . s z .  9 —10.
K o v á c s  I d a :  V e n d é g k ö n y v e k  f a g g a t á s a .  I r o d a l m i  v i t o r l á z á s o k ,  a v a g y  í r ó s z a l o n  B a l a t o n f ü r e d e n .  In  A z  

i r o d a lo m  ü n n e p e i . K n l tn s z tö r lé n e t i  ta n u lm á n y o k .  S z e r k .  K a l l a  Z s u z s a ,  B p . 2 0 0 0 .  P e tő f i  I r o d a l m i  M ú 
z e u m ,  2 7 5 - 2 8 4 .

L i p t a k  G á b o r ;  N y i to t t  k a p a .  B p . ,  1 9 8 2 .  M a g v e t ő
P r a z n o v s z k y  M ih á l y :  Az. ír á  é s  a  tá j  m e g k ö z e l í té s é n e k  l e h e tő s é g e i .  D . T .  ű r  X - b e n ,  ( t a n u l m á n y o k ) .  B p . ,  

1 9 9 5 .  P e tő f i  I r o d a l m i  M ú z e u m ,  S z e r k .  B o tk a  F e r e n c .  1 0 0 - 1 1 4 .
S z e k é r  E r n ő :  D é r y  T i b o r  b a l a t o n f ü r e d i  e m l é k e z e t e .  H o r i z o n t . 1 9 8 3 . 3 . s z . 3 4 - 3 5 .
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Sajkod. Baráti társaságban (Borsos Miklós rajza).
Bal oldalon Németh László, középen háttal Borsos Miklós, tőle jobbra Illyés Gyula.

Németh László családja -  lányai, unokái -  körében
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Lakatos István

Németh László Sajkódon

Németh László sajkódi története nem választható el Balatonfüred jelentőségétől. 
Borsos Miklósok vendégeként, a Tihanyi-félszigeten lévő nyaralójukban, az 1950-es 
évek elején fedezte fel jobban Balatonfüred környékét, és ismerte meg lakóit. Amikor 
1954-ben diagnosztizálták hipertóniáját, az ország különböző vidékein kereste a gyó
gyuláshoz szükséges nyugalmat, a zavartalan munka lehetőségeit: Hódmezővásárhe
lyen, Debrecenben, Szigligeten, de elsősorban, Lipták Gáborék útján, Balatonfüreden 
vélt megfelelő letelepedési helyet találni. Balatonluredhez -  egyik nyilatkozata szerint 
-  különösen vonzódott: „Két hely van Magyarországon, ahová a táj gyógyító harmóni
ája miatt mindig vágytam: az. egyik Pécs, a másik a szomszédos Balatonfüred.” Végül, 
ha nem is Balatonfüreden, de a kedvelt tájon, Sajkódon töltötte élete utolsó, közel kél 
évtizedének döntő részét.

Amikor Magda lányáék 1956 őszén nyugatra távoztak, az alig egy éve felépült 
sajkódi nyaralójuk a szülők gondjára maradt. Németh László 1957 márciusában, bala
tonfüredi szívkórházi kezelése után költözött ide. Úgy érezte (naplójában feljegyezte) 
megvalósult régi álma: „Régi vágyam, hogy az. év négy szakát egyszer kint, a természet 
szomszédságában, egy helyen tölthesseni el, egy csomó növény életét napról napra, az. 
elsc'í rügy inegmocorgásától az utolsó levél tétova útjáig mindéit részletében megfigyel
hessem

Németh László sajkódi naplóinak sorain átizzik az a szeretet, amivel a környezetét, 
a Balaton aszófői öblének, a Tihanyi-félsziget nyelének északi oldalán, az akkor még 
kevés nyaralóból álló üdülőtelepen épült kis földszintes nyaralónak a környékét leírta:

ház. mögött gyönyörű rét húzódik az. Apáti-hegynek... A kék öböl szemben, amely 
mintha tenger kijáratát keresné a fonyódi és bogiári hegy kúpjai közt.” ,A ház. telke sem 
egész, szűzföld... Már néhány éves Jócskák s az idei ültetés együtt várják.. .” a gondozást 
—, és sajkódi évei alatt Németh Lászlónak a gyümölcsfák gondozása meghatározó tevé
kenysége lelt. A környék részletesebb megismerését nemcsak a nagy séták, de az aszófői 
vasúti állomásra vezető hosszú út is szolgálták. A villanyvilágítást, vezetékes-vizet is 
nélkülöző, egy-szoba-konyhás, lapos tetejű nyaraló megközelítése csak gyalog volt le
hetséges. A Németh László által igényelt nyugalom csak a nyári hónapok elteltével 
valósult meg, amikor a nyaralók kiürültek, a család is elvonult és csak abban a néhány, 
a telep állandó lakói által lakott házban volt élet. Németh László legfőbb társaságát a 
Thaisz-házaspár képezte. A volt Fejér megyei alispán, több nyelvet beszélő, nagy kul
túrájú feleségével kényszerült itt meghúzódni. Németh László idegen nyelvek gyakor
lására, de — bár gyakran saját maga készítette el az étkezéseit -  időnként kosztosként is 
megfordult a lakásukban. A közelben volt dr. Peuser Loránd nyaralója is, akivel a 
szívszanatóriumbeli kezelése kapcsán került kapcsolatba. A főorvos volt, aki az évek 
folyamán a szükséges orvosi segítséget is biztosította az egész itt tartózkodó Németh 
családnak. A magányos hónapokban az aszófői postás, Bözsike volt, aki nem csak hozta



Lakatos István 54 Dunántiíliság: „szellemi tájkeringés”

és vitte a leveleket, de a kenyeret és tejet is meghozta, férjével együtt a szükséges 
munkákat is elvégezte.

A család Németh Lászlót rendszeresen látogatta, ellátta a szükséges és igényelt dol
gokkal - , a felesége, Ella asszony képviselte Budapesten az érdekeit, az irodalmi élettel 
való kapcsolatát. Tavasztól őszig ő is Sajtódon tartózkodott, és ilyenkor megpezsdült 
az élet Németh László körül is: a nyaraló családtagok mellett a tihanyi és füredi bará
tok: Borsos Miklósék, Illyés Gyuláék, Passuth Lászlóék, Déry Tiborék, Lipták Gáborék 
— alkották azt a társaságot, amely különböző alkalmakkal, főként a névnapokon össze
jött. De Németh László magányát az arra járó irodalmárok, lelkes olvasók és tisztelők 
is zavarták. Úgy ítélte meg, a munkától veszik el az értékes időt.

Németh László sajkódi nyugalmas munkáját a zavaró körülményekkel szemben va
lamelyest javította, amikor 1958 nyarán, az ő „segédmunkási” közreműködésével egy 
szobából és előtérből álló önálló kis házat építettek a telken, a nyaralótól mintegy 50 
méternyire. A nádfedeles, tornácos „kisház”-ba 1959. május 5-én költözött be és így írt 
róla: „Nagyon boldog vagyok ebben a piciny, rámszabott remetelakban -  mint pőre 
csiga, ha házat raknak a hátára." Felesége most is barátságos kis otthont alakított ki itt 
körülötte, amely végül is, majdnem egész éven át lakhelyéül szolgált, és a Szilágyi 
Erzsébet fasori lakásban időnként, szinte vendégként jelent meg.

Németh László Sajtódra már magával hozta a hipertóniájának diagnosztizálásakor 
született elhatározását: Most sem adom meg magam a betegségnek! A hipertónia szak- 
irodalmát áttanulmányozva alakította ki magában az elhatározást, hogy a gyógyszeres 
kezelést elutasítva életmódja változtatásával küzd a betegség ellen. Az 1954-ben írt 
tizenkét hipertónia-levélben fektette le kialakított véleményét a h ipertónia 
pathomechanizmusáról és a hatásos tennivalókról. A naponta mért vérnyomásadatokat 
grafikonon ábrázolta, és megállapította, melyek azok a tevékenységek, amelyek a vér
nyomást emelik: fogalmazás, olvasás, társalgás — és azok, amelyek a vérnyomást csök
kentik: séta, háztartási munka stb. A vérnyomást emelő tevékenységek lehető csökken
tésével („agydiéta”) állította össze napirendjét, vérnyomást csökkentő tevékenységek 
közbeiktatásával mérsékelte azok hatását.

Annak ellenére, hogy Németh Lászlónak Sajtódon már az első hat évben sem sike
rült a zavartalan, nyugodt munka körülményeit biztosítani, írói pályájának jelentős 
eredményeit mulathatta fel. Elkezdte az Irgalom című regényét, előkészítette a Magyar 
Műhely kötetet, amit ugyan nem engedtek megjelenni, pótolta a Mathiasz,-panzió elve
szett részét, újabb felvonást írt a Szörnyeteghez, befejezte a Bodnárné című darabját, 
megírta A két Bolyai, a Gandhi halála, az Utazás című darabjait, megjelentette a Tár
sadalmi drámák kötelet, a Sajkódi esték és a Lányaim című művét. Aczél György fel
szólítására megírta a Ha én miniszter lennék című tanulmányát. Lefordítja Marlowe 
Nagy Tamerlan, Middleton The Changelin, Puskin Borisz Godunov, Garcia Lorca Yenna 
és Arbuzov két művét, a Tanjat és az Irkutszki történetei. Előadást tart az Egressy 
iskolában és a Péti Nitrogén Művekben, és ezek életműve jelentős részei.

Németh László életében a következő hat évben (1963-1969) a hipertónia betegség 
fenyegető jelei mutatkoztak. A nyaraló lapos teteje beázott és Németh László kezdeti 
ellenzése után emeletráépítés történt. Az ezzel járó izgalmak két üvegtesti vérzést idéz
tek elő a szemein. Különösen a másodikat viselte el nehezen: a vakság fenyegetését 
érezte, és mindkét szemét lekötve járkált a kis házban, a környékén, a vakságra készül
ve.
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A következő évben, 1964-ben a 
nagyszámú, rosszindulatú irodalmi 
kritikát a családnak nem mindig si
került előtte eltitkolni: Szentágothai 
professzor javaslatára, az állandósult 
magasabb vérnyomás ellen a sósze
gény diétához folyamodott. Sajnos 
akkor még a professzor sem tudta, 
hogy a sószegény diéta az 
arterioszklerotikus érrendszer mellett, 
súlyos következményekkel járhat. Ez 
Németh Lászlónál be is következett. 
Alacsony vérnyomásértékek mellett 
féloldali „átmeneti érzés- és mozgás- 
zavarok” miatt rövid időre a 
batatonfüredi szanatóriumba került 
felvételre. A tüneteket ő agyvérzés
sel magyarázta. Mindenesetre három 
hét múlva már arról számolt be, hogy 
„ismét írom a regényt".

1965-ben a H erder-díj, a 
M athiász-panzió  bem utatása, az 
Iszony film forgatása okozta izgalom

segítette a harmadik íiveglesti vérzést, 
majd 1966-ban ismét jelentkeztek az ér
zés- és mozgászavarok, amit ő második 
agyvérzésnek minősített. 1967-ben már 
ő maga ismerte fel szellemi hanyatlásá
nak jeleit: szórakozottá vált, a névfelis
merése akadályozottá lelt és téves ténye
ket állított slb.. de az év jelentős esemé
nyeként fogadta, hogy a Magvető és a 
Szépirodalmi Kiadó vezetői elhatározták: 
18 kötetben, öt év alatt kiadják az élet
művét.

A következő évben, 1968-ban bemu
tatták a Nagy család első részét és a Szé
chenyit, ő pedig elkezdte írni az életmű- 
sorozat kötetei elé az előszót. 1969 első 
felében az Utazás és az Apáczai bemuta
tására került sor, majd a szegedi színház 
igazgatójának kérésére Semmelweis-drá- 
mát írt Az írás ördöge címmel, június 5. 
és 19. között. Bevallása szerint a határ
idő miatt szorító munkában nagyon ki
fáradt.
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Németh László életének az utolsó, alig hatéves periódusát (1969-1975) egyértel
műen a hipertónia betegség következményeinek súlyossá válása jellemzi, azt az 1969. 
június 26-án történtek vezetik be: különösebb előjel nélkül aluszékonnyá, hallgataggá 
vált, apatikusan ült a karosszékében és nem emlékezett a közeli eseményekre sem. 
Kereste a szavakat. A szomszéd, Peuser főorvos véleményét a konzíliumra hívott Ju
hász ideggyógyász is megerősítette: kizárva az agyvérzés és tumor lehetőségét, a tüne
teket az agyi erek keringési zavarával magyarázta.

Németh László állapota a gyógyszerek hatására javult és augusztus 13-án már leve
let írt változatlan írásképpel, bár gondosabban formált betűkkel. Folytatta írói tevé
kenységét, de bevallása szerint sokkal nehezebben. Megszűnt a rá annyira jellemző 
érdeklődése környezete felé, már kevesebbet kérdezett.

1970-ben nyilvánvalóvá vált, hogy megszűnt a tárgyaknak látás útján való felisme
rése, agnózia fejlődött ki, s személyeket is összecserélt. Magda lányának szellemi ha
nyatlása fokozódásáról írt. Mindezek a külső, felületes szemlélő előtt nem tűntek fel, és 
a családot az emberektől feleslegesnek tűnő távoltartással vádolták. A székelyföldi és 
újvidéki látogatása felesége „védelme” alatt zavartalanul folyt le, és részt vett a hazai 
(Vác, Kecskemét, Dorog) rendezvényeken, valamint a sajkódi társaság összejövetelein.

1971. február 19-én Németh Lászlónál, a lánya lakásában mindkét szemén jobbol
dali látótérkiesés lépett fel. 22-én a Juhász-klinikára szállították, ahol kiderült, hogy 
olvasási és írási készsége is erősen csökkent. Juhász professzor olvasási és írási gyakor
latok végzését írta elő, amit a feleségével Németh László szorgalmasan végzett is. Az 
olvasás hamarosan javult, és tíz nap múlva, február 28-án már spontán fogalmazott a 
gyakorló füzetébe.

Általános állapotának javulása után április 23-án feleségével Sajkódra utaztak, ahol 
a nagyházban alakították ki a rossz látás és az időnként jelentkező dezorientáltsága 
figyelembevételével a biztonságos körülményeket. Joli nővér személyében egy állandó 
őrző került mellé, de felesége és Joli nővér figyelmét kijátszva előbb az országúiról, 
máskor a domboldal bokrai közül kellett visszahozni.

A Németh-házaspár októberben költözött fel a Szilágyi Erzsébet fasori lakásba, 
ahol október 9-én Schmitt Hedvig, a házban lakó, nyugalmazott tanárnő került Németh 
László mellé, aki az írás- és olvasásgyakorlatok segítése mellett a sétákban és zenehall
gatásban is társa lett, egészen haláláig.

A következő években Németh László feleségével csak a nyári hónapokban tartóz
kodott — hosszabb-rövidebb ideig — Sajkódon. Szellemi, fizikai állapota gyakran vál
tozott, ami családját az optimizmus és pesszimizmus kétségei közé kényszerítette. 
Németh László láthatóan örömmel fogadta, hogy egymás után jelentek meg az élet
műsorozat újabb kötetei: Irgalom, Kísérleti dramaturgia, Európai utas, Emberi szín
játék, Kísérletező ember; verset írt Illyés Gyula, majd felesége születésnapjára és a 
rádióban hallgatott Széchenyi drámája hatására szerződést kötött Szokolay Sándorral 
a Sámson című verses drámájának egy opera szövegkönyveként való felhasználásá
ról. 1973. július 29-én hajnalban viszont eltűnik a sajkódi házból, és a Tihanyi
félsziget belsejéből egy ismeretlen család szállíttatta be mentőkkel, felületes sérülé
sekkel a veszprémi kórházba. „Kicsit elkóboroltam!” szavakkal fogadta az őt kereső 
családtagjait.

1974-ben az utolsó nyaral töltötte Sajkódon. Mint a megelőző években is, részt vett 
augusztusban az István-napi összejövetelen a sajkódi nyaralóban. A fényképfelvétele-
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ken még Borsos Miklós. Dérv Tibor, Lipták Gábor és Passuth László arcélével együtt 
látszott a húsztagú társaságban az asztal mellett, ahonnan Illyés Gyula, betegsége miatt 
hiányzott. Az utolsó sajkódi tartózkodás szeptember 22-én fejeződött be, és akkor még 
senki sem sejtette, hogy oda többé nem tér vissza. Mindenesetre a pannon táj, a sajkódi 
idill is hozzájárult ahhoz, hogy Németh László sokáig tudta teljesíteni célkitűzését: 
.....hu lehet, a halálig emberhez méltón élni."

író-olvasó találkozó után a dorogi Technika Házában, 1971.
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Weöres Sándor és Károly Amy Csöngén
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L ő c s e i  P é te r

A bennem élő Pannónia
( W e ö r e s  S á n d o r  a p o k r i f  v a llo m á s a )

Mind elmegyünk. A ringatózó fák, a megroggyant csöngei tetőgerincek, az út menti 
bádog-Krisztus láttán felbuknak az emlékek. Talán utoljára morzsolom az egykor min
dennapos neveket: Gáti-tag, Alali, Borzvölgy, Kódisdomb, Laponyás. Emlegeti-e őket 
valaki? Dudva lepi a kertészkertet, lebontották a színházistállót, keréknyom széles ér 
sem maradt a Lánka medrében. Befalazták a piros görbének azt az ablakát, amelyikből 
a lemenő napnál néztem a stájer hegyeket. Éjszaka idelátszottak a Rába gátjának fényei. 
Bevezették a villanyt, szárba szöktek az antennák a cseréptetőkön, de szinte eltűntek az 
állatok, és felére apadt a regösénekek világából itt felejtett Csönge. Hányszor éreztem 
szorító gúzsnak, nyomorult sárfészeknek ezt a vasút kerülte falut?! Hóolvadás idején 
bokáig süppedtem az utcákat uraló omlalag masszába. Menekültem a magamba zápulás 
elől, nehogy kiapadt kúttá váljak. De a máshol behabzsolt, egymást átszínező élmé
nyek, kamatozó emlékrétegek szivacsát mindig itt csavartam ki. Falu fölé magasodó 
füleden szobám ablakán versvázlatokat zizegtető szél köszönt be; és előbb az őszi za
matokra emlékeztetett, aztán a tavasz örök áramait bontogatta. Ulwikot, Nordkapot 
idéző tört fényű ragyogással volt tele minden. Az újrazsendülő fűnek valószerűtlenül 
lilás árnyalatai tűntek elő. Megnyugodtam. Itthon vagyok. Csak itt tudok írni.

Minden idegszálammal hozzáforrtam a nedves-szürke dunántúli éghez, a füzesek
hez, a holt vizekhez, a dagonyázó disznókhoz. Családi kriptánk ajtajának gyerekriasztó 
nyikorgásához is. Maholnap szétpizslik emlékeim szövete, de még odatalálnék az átabota 
kuglizóhoz, magam elé tudom idézni Hutter Zsigmond lelkész úr könyvtárának Schil- 
ler-köteteit. Ma is megmutatnám, hol törött el Hajas Ilonka ródlija, amikor a temető- 
dombról lecsúsztunk, és melyik akácfának dőlve győzködtem Bognár Pista poétatársa- 
mat, hogy küldje el verseit Illyés Gyulának. Számomra ebben a faluban hasadt részekre 
a világ tarka egysége. Minden színt, alakot, hangot innen vettem verseimbe. Az utazá
sok, könyvek nem hatoltak olyan mélyen, mint egy gyümölcs puffanó leesése a fáról, a 
szekerek zörgése, apám masináinak zaja, a csordakolomp, a hó sistergő lecsúszása a 
háztetőről. A norvég fjordoknál és a Rómában töltött hónapoknál nagyobb élményem 
maradt csöngei gyermekkorom, ifjúkorom. Innen származik írásaim nyelvi bázisa. De 
ezt ugyanúgy bajos hihetően megfogalmaznom, mint a bennem élő időt. Azt a felold
hatatlan ellentmondást, hogy miközben álmodozom, révedezem, az idő valójában oszt
hatatlanul áll, hogy az idő a jelennek végtelen tömbje. A térrel, a tájjal kevesebbet 
bajmolódtam. Eszembe sem jutott másolni, visszatükrözni a kemenesi lankákat, mint 
ahogy a baranyai vagy tolnai dombokat sem. A templomtornyokra festett órákkal, a 
visszaköltöző gólyákkal, a piacozó asszonyok kendőbe csavart pengőivel együtt szét- 
szálazhatatlanul ivódtak belém.

Világéletemben sült realista költő voltam: egyetlen színt, mozdulatot, történetet 
sem tudtam kitalálni. Verssoraimat a formáknál, ízeknél, illatoknál erősebben indáztal- 
ták a fülembe ragadt ritmusok. Néha egy régen olvasott Ady-strófa, máskor, mint a
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Galagonya esetében, az „Országúton hosszú a jegenyesor” igénytelen dallama, meg az 
a haiku, amelyik az álomjárók biztonságával a formához tartalmat légiesítelt. Csak én 
tudom, mennyit piszmogtam rajta. Ősz Iván költőbátyám októberidéző sorait egy vö
rösboros éjszakán a szombathelyi Pityer kocsmában dicsérték meg a Faludi Társaság 
fiataljai:

A holdas utak sárgák.
Zúgnak az öreg nyárfák.
Ballag köztük az este.
Barna köpeny a leste. [...]
Ballag előttünk minden.
Hajtja a nyáját Isten.
Kútostor leng a szélben.
Ballagok én is: éltem.

Könnyű felismerni benne a Valse triste magját. Köteteimből szakajtószámra lehetne 
összeszedni hasonló ihletforrásokat. A táj mindig több volt számomra, mint a folyók 
kanyarulata, a vetések szőke tánca, a zsombékos patakágyak vagy a Ság tönkrebányá
szott torzója. A jellegzetes Pannónia-élményt a látványokon, benyomásokon kívül Faludi, 
Berzsenyi, Kisfaludy, Vörösmarty költeményeiből pároltam le. Babits szüreti képei
ből, Bárdosi Németh Jancsi, Takáts Gyuszi és Lovász Pali bátyám Bozzait, Kaposvárt, 
Pécset idéző strófáiból. És nem csupán a versekből: a Halálfiai mellett Kodolányi, 
Illyés, Tatay prózájából haraptam és ittam a szőkébb hazát. A harmincas évek végén 
Várkonyi Nándival és Guszti bácsival dunántúli antológiát terveztünk; csöngei 
tuszkulánumomban mérlegeltük, kitől mit válogassunk. A pénztelenség vetett keresztet 
álmainkra.

Falumhoz kapcsolódnak első félelmeim is. A vonító kutyáktól megugrottam, a li
bák, pulykák, kakasok agresszív irama mindig riasztott. Egy nyári éjszakán hajnalig 
forgolódtam az ágyban, mert szélütött szomszédunk nyögött a fájdalomtól. Először 
hasított belém, hogy meg kell halni. Én még megborzongtam azt a sötétséget, amelyik
ről Huizinga beszél A középkor alkonyában, de olyan csillagos égre is emlékszem gye
rekkoromból, amilyennel a Conte Rosso fedélzetén sem találkoztam.

Házunk jellegtelen, szerény biztonságot sejtető épület volt. Nemrég felújították, de 
a salétrom kivirágzott az ajtó mellett. Udvarunkhoz, kertünkhöz, a mezőhöz és a kis 
szőlőhöz kötődnek örömeim, korai bánataim. Egykori birtokunk jobbik fele a rábaközi 
földdel vetekedett, másik része rozsnak való gyönge talaj. Apám kemény munkára 
akart fogni. Katonás életelve szerint ugyanis a lágy pásztor mellett gyapjat szarik a 
farkas. De akár köveket szedetett velem, akár állatokat őriztetett, csak káromat vallotta. 
A kavicsokban nem a kapa kicsorbítóját, a gyomokban sem csak az élősködőket láttam. 
Egy-egy meglepő forma mindig megmozgatta képzeletemet. Hát még amikor Hallstatt- 
kori cserepek, ékítményes urnák, fibulák kerültek elő a földből! Udvarunk porába kita
lált birodalmak térképeit rajzoltam. Hetekig elszórakoztattam magam Kaetschulária és 
Boullerámia háborújával. Gigantikus királyságok időrendi táblázatai, adattárai, alap
rajzai kerültek pepita borítójú irkáimba. A Mahrah veszésének baromfiudvarunk volt 
az ősforrása.

Minden korholás úgy pergett le rólam, mint a nyakamba suhintó nyári zápor, mégis 
sokszor éreztem, hogy a rühes macskáénál nyomorúbb a sorsom. Szülőföld-élményem
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hez tartozik ez is. Ma már huszártisztből gazdálkodóvá nyugdíjazott apámat is jobban 
megértem. Különc alakját, édesanyám mosolyát, kínáló kézmozdulatát, portánkat és a 
falut Tatay Sanyi rajzolta meg Eszter és a fajdkakas című regényében. Amikor meglá
togatott, ő is úgy vélte, hogy vidékünk parasztjai nehézkesebbek, sanyarúbb viszonyaik 
miatt észérebbek, mint a vidám csallóköziek vagy a nyíltabb tolnaiak.

Nemzedéktársaim, művészbarátaim, mestereim közül sokan kerestek fel legényta
nyámon. Berda Jóskával kukoricát sütöttünk a Lanka-parton, Jékely Zsolit és Takáts 
Gyuszil hajnali horgászkalandra hívtam, de a potykáknál érdekesebbnek találtuk a kö
dön átszűrődő napfényt és az örvénylő agyagos víz hieratikus jeleit. A vázlatfüzetével 
érkező Illés Árpi a cselédházakat rajzolta le, és engem is lefestett. Takács Jenő, aki 
Egyiptomtól a Fiilöp-szigetekig végigkoncertezte a világot, családi hangversenyt adott 
édesanyám elhangolódott zongoráján. A költő, szerkesztő Pálffy Pista évekkel később 
— első kötetemről írt ismertetőjében -  idézte fel önfeledt Rába-parti bukfencezésemet, 
és azt, hogy konyhánk párás ablakára ujjammal rögtönöztem verseket. Kodály Mester 
elé kocsival mentem Asszonyfára. Csodálkozva nézte a lócáról süvegelő öregeket; már 
arra gyanakodott, hogy felismerték. Somolygott, amikor elárultam: a köszönés első
sorban nem nekünk, hanem apám kocsijának és a lovaknak szól. Vendégeinkkel sokat 
kirándultunk a környéken: Pápocra, Kenyéribe. Kissomlóra, a Ság felé és Sárvárra is 
elkarikáztunk.

Az utóbbi időben Gonda Gyurka vitt cl bennünket autóval Bozsokra, Velembe és 
Cákra. De ezek már a szombathelyi látogatásokhoz kapcsolódnak. Szent Márton váro
sában születtem. Iskolai vesszőfutásom miatt sokáig vegyes emlékeket őriztem róla. 
Kövezett utcáival, emeletes házaival, a püspöki palota és a nagytemplom tömbjeivel, 
szobros, szökőkutas parkjaival, villamosával, a Piac téri tolongással kezdetben úgy 
nyűgözött le, mint egy világváros. Annakidején a „Nyugat királynője” epiteton ornansát 
ragasztották rá, de én a hamari kiábrándulás után csak Perint-parti Párisnak gúnyoltam. 
Belterjesnek tartottam, hamuszürkének, lomhának; olyan helynek, amelyik egyesíti a 
falu és a város rossz tulajdonságait. Meguntam az örökös gyárbűzt, a macskakövekre 
rárakódott egyhangúságot. Telitalálatként fogadtam el Emresz Karcsi megjegyzését, 
hogy Szombathelynek két nevezetessége van: Ják és Kőszeg. Nem volt igazam. De 
igaza van-e a kedvesében csalódott vagy kikosarazott udvarlónak? Sokat kaptam ettől a 
később megszeretett várostól. Csak a matúra után ismertem fel, hogy a régi reálban 
tanáraim többsége milyen segítőkész türelemmel és bölcsességgel kezelte különcsége
met. nagyképűséggel határos védekező gőgömet. Pável Ágostonnál voltam kosztos diák. 
Könyvtárának, óvó, segítő lényének, a vele folytatott beszélgetéseknek, leveleinek máig 
adósa vagyok. Mellette olyan fáklyái, kultúrmunkásai voltak a megyeszékhelynek, mint 
Székely László, Bárdosi Németh János, Krisztin Ernő és Géfin Gyula. Az utóbbi évti
zedekben szívesen látogattam el a kámoni arborétumba, Pável Juditékhoz, Gazdag Er
zsihez, meg a szép, új képtárba. És örültem, amikor a könyvtárban egykori osztálytár
sam megtapogatta a hátamat. A megyéhez és székhelyéhez fűződő emlékeimet a Himfy- 
strófák, a Gázlámpa, a Szombathelyi emlékpohár és a Diáknotesz, mellett tucatnyi (rész
ben máig kiadatlan) vers, levél, interjú őrzi. Eszembe jut még a Vas megyei képes
könyv bevezetője és az a sok varázsigének ható falunév, amelyekkel sohasem tudtam 
betelni: Csempeszkopács, Ispánk, Nyőgér, Sótony, Pornóapáti, Sé, Balozsameggyes.

Győrbe a szombathelyi reálból kerültem előbb magántanulónak, aztán „rendesnek”, 
de ez utóbbi sehogy sem akart sikerülni. A vízi városról az ingyen strandi napozások, a
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kamasz tréfák, az ivászatok, a durva tanárcsúfoló rigmusok és dr. Simon Miklós igaz
gató úr versei, levelei jutnak eszembe. Sopron szokatlan rendezettségével, polgári nyu
galmával fogott meg először. Nemcsak a Civitas fidelissimára volt büszke, hanem Szé
chenyi, Berzsenyi, Liszt és a zöldhajtókás, sárgapitykés közlegény emlékét is öntudato
san őrizte. Szerettem a Lövérek karéját, az Erzsébet-kert fáit, virágágyásait, szecesszi
ós padjait. A poncichterek kevert magyarságé mondatait mintha a sokadik kékfrankos 
dülöngéltette volna. Sikeres osztályozó vizsgám és érettségim alighanem akkor is meg
kedvelted velem ezt a városkát, ha nem ilyen szép.

Leggondtalanabb nyaraimat Sásdon, anyai nagybátyám családjánál töltöttem. Négy 
leánya egyszerre rokon és kedves, veszélytelen barát. És milyen természetesek! Bájo
sak! Közöltük még külsőmmel elégedetlen kamaszként sem voltam gátlásos. Éreztem, 
hogy nem a levegőben lógok, hanem tartozom valahová. Ez az inkább tolnai, mint 
baranyai vidék ugyan nem klasszikus szépségű, de dombjainak íve csupa lágyság és 
puhaság. A környék apró falvai egymáshoz húzódva tapadtak a lankákhoz. Két-három 
emberöltőt léptem vissza; azon sem csodálkoztam volna, ha kvaterkázásra Deák Ferenc 
ül be hozzánk, a pipatóriumba. A képzavart is vállalva: itt valami időn kívüli halmaz- 
állapotban voltam egy Pannóniával. Majdnem olyan magától értődő természetességgel, 
ahogy Ady élhette a Partiumot, Tömörkény és Móra Szeged vidékét, Dsida, Tompa 
László és Jékely Zsoli Erdélyt. Igen, de az ő szivárgó fájdalmuk, meghasonlottságuk, 
talaj vesztésük nélkül.

Pécs nagy szerelmem volt. Kezdetben úgy feledkeztem bele, mint egy olyan nőbe, 
akiben mindig találhatni valami újat. Akkor intettem neki búcsút, amikor megéreztem 
szétforgácsoló, ziillesztő hatását. De ne a végén kezdjem! Sorolni is hosszú lenne, hány 
nevezetes helye, utcája, személyisége érintett meg. Az Aranyhajó Szálló, a Flórián 
kocsma, a Pozsonyból ideköltöztetett, helyét kereső egyetem. Professzoraim közül 
Halasy-Nagy József, Kerényi Károly, Fiilep Lajos. A már szóba hozott Várkonyi Nán
dor. Szállásaim a Zsinkó utcában, a Hal téren, az Ágoston utcában, a Felsőmalom 
utcában. A harmincas évek végén Esztergái' Lajos polgármester magyar Weimart, 
mecseki Athéni álmodott Pécsből, amelyben az évszázadok alaposan összekavarták a 
római, barbár, magyar, török, horvát, sváb elemeket. Sopianae faltöredékei fölött, a 
mecsetek és az Árpád-kori dóm árnyékában, az elnémetesedő faluk ölelésében mi a 
magyar kultúra decentralizációját terveztük. Ekkoriban jött vissza Franciaországból 
Martyn Ferenc, itt lett a zeneiskola igazgatója Takács Jenő. Tárgyalások kezdődtek a 
helyi és a budapesti Nemzeti Színház közös előadásairól. A holdbéli csónakos bemuta
tása is komolyan szóba került. A Janus Pannonius Társaság könyvek sorát adta ki. Itt 
terveztük az Ottorony soha meg nem jelenő számait, és szerkesztettük a Sorsunkul. 
Később ide küldtem verseimet a Dunántúlnak, a jelenkoros, Tüskés Tibornak és Szeder
kényi Ervinnek.

Látszólag megint nem a tájról, nem Pannóniáról beszélek. Már csak leltárt tudnék 
írni, ha erőm engedné. De ha Pécsre emlékezem, Schridde Éva, Fábián Eszter, Molnár 
Klára, Pasteiner Éva, Sólymos Ida kacérsága, elnéző mosolya, tartózkodó elutasítása 
(vajon melyik melyiké volt?) ugyanúgy eszembe jut, mint a Barbakán, a Málomi út 
vagy a Tettye. És Fischer Béla bácsi, „Tóth Gyula bádogos és vízvezetékszerelő”, Holler 
Bandi, András Feri, Kopányi Gyurka, Maros Rudi és Vörös Márton. Babits is, aki itt 
járt iskolába. A sikátorok kövei még emlékezhettek cipőjének koppanására. De ha Ba
bits, akkor Esztergom is, ahová beteglátogatóba édesanyámmal utaztam el hozzá.
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Székesfehérvár párafátyolban hallgató nyugalmáról, szenvedély nélküli élettagadá
sáról tudnék még szót ejteni. Néhány hónapos vendégeskedésem idején gyakran jutot
tak eszembe a félálom írói. De alighanem arányt tévesztenék. 1947 volt. Az ország, 
benne a város, két történelmi bódulat között éppen csak ébredezett.

Fiatalon azt hittem, soha nem békülnék meg Budapest harsányságával, vizeletszagú 
kapualjaival, benzinbűzével, kataton rángásával. Szerencsére nem kellett beleszoknom. 
Bár ott teltek éveim, hátralévő időm is oda köt, a budai hegyek zöldje, kertünk oázisa, 
macskánk, a szomszéd kutyák ugatása, a nappalok -  éjszakák fordított ritmusa és gyer
mekkorom kifogyhatatlan élménykincstára megőrzött vidékinek.
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£
A kőszegi Hunyadi Mátyás katonai alreáliskola épülete

„Konfirmációi emlék”. Csoportkép a kőszegi katonaiskolából, 1926. 
Ottlik Géza a hátsó sorban balról a második.
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F ű z f a  B a lá z s

Hegy, víz, fold, ég
E c s e t v o n á s o k  O t t l ik  G é z a  tá j p o é t ik á j á h o z

Ottlik számára a táj maga az ember. Sokkal in
kább az, mint általában egy író számára. Szinte min
den nagyobb művének szimbólumrendszere valami
lyen tájelem köré épül. Három regényének már a 
címe is meghatározó és összetett térelemét jelöli a 
létezésnek: Hajnali háztetők, Iskola a határon, Buda. 
Legfontosabb műve egy már önmagában is szimbo
likus, csak virtuálisan létező entitást nevez meg a 
’határ’ szóval -  két térrész egymástól való elválaszt- 
hatóságát asszociálva a másik pedig egy létegész- 
metaforaként értelmezhető várost jelöl meg beszéd
tárgyaként (Buda). (A recepcióban jelentős vonulat 
foglalkozik a Buda szövegének határozottan meg
mutatkozó térképszerűségével -  lásd erről Faragó 
Kornélia, Farkas János László, Hernádi Mária ta
nulmányát!)

A két nagyobbik korpusz számos-számtalan egyéb 
térszimbólumot poetizál, s ezek jelentős része éppen 

valamilyen táj vagy tájegység sajátságos hangulatát őrző képzeteket hordoz. A teljesség 
igénye nélkül felsorolunk néhányat ezek közül: az első természetesen maga az Iskola, 
illetve az épületet körülölelő arborétumszerű park, majd a koncentrikus körökben kö
vetkező szimbolikus térelemek: a főallé, a kisváros, a határ menti táj (Medve szökésé
nek ,,helyszín”-e!), a szombathelyi országút, a Dunántúlt keresztülszelő vasútvonal (és 
a Duna maga!); a vasútállomások neveit vakációra hazautazván fejből skandálják és 
álmodják a fiúk, úgy költözik lelkűkbe a táj:

„Tíz óra után indult a vonatunk, s reggelre ért Budapestre. Négy nagy harmadosztá
lyú pullmankocsi volt lefoglalva a transzportunknak. Bónis Feri vacsora előtt ordítva 
énekelte az állomások neveit, tanszerládáján ülve. Isten tudja, honnét, előkerült egy 
menetrendje. Még szeptemberben kellett hogy magával hozza, erre a célra. Betéve tudta 
a hosszú névsort; jó  feje volt. Mi is megtanultuk, és fújtuk vele együtt; Medve harminc 
év múlva még majdnem hibátlanul tudta.

Győr, Győrszentiván, Nagy szentjános, Acs, Komárom, Szőny, Almásfüzitő, Tata, 
Tóváros, Vértesszőllős, Tatabánya.” (293.)'

„Győr, Győrszentiván, Szőny, Almásfüzitő. Aludtam, felébredtem. Laczkovics Sán
dorral marháskodtunk. Szeredy a sarokban elaludt. Felmásztam. Zsoldos Colaltóval 
beszélgetett végtelenül komolyan. Tömérdek idő telt el. Medve még Győrben savanyú-

Keserű Ilona festménye Ottlikról.
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cukrot vett, és megkínálgatott bennünket, mint egy gazdiig ország uralkodója a külföldi 
vendégeit. Aztán megtanította Zsoldost és Laczkovicsot a »Bob herceg« belépőjére. 
Elfogyott a savanyúcukor. Fújták a »Bob herceg«-et. Futottunk a sötétségen át a tágu
ló világ felé. Bia-Torbágy, Budaörs. Pirkadatkor átdübörögtünk vaslüdakon. Aztán a 
pályaudvar üvegkupolája, villamosok, aszfalt.

Ezerkilencszdzhuszonhárom, Budapest, december húszadika. Kora reggeli villamo
sok, aszfalt. Az otthoni szobák, az. otthoni ajtók rézkilincsei, a fürdőszoba ismerős sza
ga, ez. a távoli, hihetetlen világ nem volt álomszerű. Éppen az volt benne az elmondha
tatlan, szívszorító boldogság, hogy való igaz. Inkább magamat éreztem itt álomszerű
nek. Álruhában járkált az. ember, utcák, mozik, kirakatok, lakás, abrosz, villa, tányér, 
szakadatlan káprázatban. A nap minden órája tele volt zsúfolva eseménnyel. A kéthetes 
szabadság emlékezetünkben végtelenné tágult, de amíg benne jártunk, a szüntelen má
morban úgy megszaladt az. emberrel, hogy szinte észbe sem kaphattam, máris véget ért." 
(297.)

Hasonló kulcsszimbólum (például) a Trieszti Öböl is (Otllik többszöri írásmódjá
val) a regényben. Tizenkétszer fordul elő a szövegben, sajátságos ritmusban, mindvé
gig a szabadság jelképeként, a minden határon túllépni képes ember erejét példázva. A 
hágón ügető lovas képével, aki legyőzi a magasságot és a mélységet, a távolságot és a 
közelséget, s egyetlen szóval válaszol minden kétségre és reménytelenségre: „Élj!”

De az egész regény is egy ilyen gyönyörűséges „hegy-kép”-pel indul — amikor az 
első Iskola-béli estén Medve nézi, nézi az Alpokalján a hegység magasságait, ám alig is 
látja, amit néz:

,A hálóteremnek három irányba néztek az. ablakai, délnyugatra, északnyugatra és 
északkeletre. M. az egyik délnyugati, vagyis az épület homlokzata felőli ablakban kö
nyökölt. Alkonyodon. A nap már lebukott a hegyek mögött, de még nem volt este. 
Egyáltalán nem volt este, majdnem világos nappal volt. A napot csak eltakarták a 
Keleti Alpok nyúlványai, de voltaképpen még nem szállt le. Tisztán meg lehetett külön
böztetni odalent a színeket, a lombok zöldjének többféle árnyalatát is. Csak a főalléba 
kezdett betelepülni lassacskán az esti sötétség, amelyet a fasor gyéren elhelyezett vas
oszlopos lámpái sem tudnak majd eloszlatni. Erős hegyi levegő mart jólesően M. arcá
ba; elkalandoztak a gondolatai; elindultak kifelé a hosszú főallén, a százéves fák eme
letmagas sátra alatt, vissza az. úton, amerre reggel befelé jött az. anyjával; keresztül a 
park ölén, ki a főkapun, át a patak kis hídján meg a másikon, a felduzzasztott maloméig 
kőhídján s a sikátorszerű utcácskán vissza a kisvárosba, végig a főutcán, elhagyva a 
várfal maradványait, a templomot, a bencés gimnáziumot meg a kis tér sarkán az. Arany 
Strucc Szállodát, ahol az előző éjszakát töltötték, ki az. állomásra és még tovább, az. 
ismeretlen-ismerős nagyvilágba, amely Verne-regények tájaiból, francia nyelvkönyve 
képeiből, emlékeiből és vágyaiból tevődött össze, végtelen volt és rejtélyesen izgalmas, 
s melyet egy szokatlan arc, furcsa világítás, új íz vagy ismeretlen sz.ag bármikor fel 
tudott idézni. M. távoli, magányos lovasokra gondolt, a trieszti öbölre, egy régi-régi, 
talán három vagy négy évvel ezelőtti karácsony éjszakára, a tegnap esti kocsizásra a 
városka aszfaltos főutcáján, Kehr!ing Béla teniszbajnokra, kovászos uborkára, mohos 
sziklára, fehér vitorlára; így jött az esti lehűlés. De még nem volt este, csak leszállt a 
nap a hegyek mögé. M. nézte az. eget, és látta is, amit néz. Közel kilencszázszor fog még 
így leszállói a nap az Alpok nyúlványai mögé, de ő soha többé, vagy legalábbis rettene
tesen sokáig nem fogja látni, amit néz.” (29-30.)
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Medve ekkor, a regény elején az eget nézi-nézi egyedül, a végén azonban a Dunán 
Mohácsig hajózó növendékek -  Bébé, Medve és Szeredy Dani — már hárman együtt 
nemcsak a föld és az ég, hanem a víz őserejét is megidézik akkor, amikor elszívják a 
közös Memphis cigarettát, s eljutnak a szavak nélküli egymásértés birodalmába. Hisz 
bizonyosak immár benne, hogy mindenképpen, ha a fene fenét eszik, akkor is kiha
lásszák egymást ama nagy folyóból, ha netán valamelyikük beleesik... Mindehhez per
sze „földtani türelem”-re volt szükségük. De megcsinálták.

*

Ma már kétségtelennek látszik, hogy az ottliki tájnak és tájszemléletnek, a pannon 
régiónak irodalomtörténeti jelentősége van a késő modernség hagyományképzése szem
pontjából. Az Iskola játékideje körüli időkben születik Triesztben az Ulysses, tőle egy 
„nyíllovésnyire” a Duinói elégiák, s valamivel több nyíllövésnyire, de még éppen Med
ve Gábor szemhatárán a Tulajdonságok nélküli ember. Joyce, Rilke, Musil, Ottlik -  a 
késő modernség prózapoétikájának úttörői. S úgy tűnik, e megújulásban éppen az em
bert körülölelő tájak, terek és hazák poetizálódása lesz az egyik legfontosabb vonás. 
Ezért lehet a magyar posztmodernségnek -  más prózapoétikai újításai mellett -  egyik 
első jelentős alkotása az Iskola a határon. Annak a fajta szövegpolifóniának ugyanis, 
mely ebben a regényben megteremtődik, nélkülözhetetlen konstruáló eleme a táj, va
gyis a Kőszeg szűkebb és tágabb környezetét alkotó pannon „világegész”.

A kronotoposzképződés pedig -  a tér- és időelemek egységes szövegépítménnyé 
válása -  mint poétikai jellemző hasonlóképpen fontos vonás, mellyel olyan posztmo
dern hagyományhoz kapcsolódik Ottlik műve, mint García Márquez Száz. év magánya, 
a Márk evangéliuma (Borges), A város és a kutyák (Vargas Llosa) vagy A városka, 
melyben megállt az. idő (Ilrabal).

A soha be nem fejezhető Buda pedig már mintha éppen a bahtyini krono- 
loposzképz(őd)és „lebontása” lenne. A modernség kezdőpontján jellemzővé váló struk
túraforma (Dosztojevszkijnél, nálunk Mikszálhnál) nem veszíti el jelentőségét, de a 
próza kifejezőereje átköltözik a sokkal sporadikusabb, szórtabb alakzatok világába, 
ahol aztán a nyelviség új dimenziói nyílnak meg (intra-, inter-, szub- és hipertextualitás 
stb.). Olyan fajta rétegzettség, játékosság, szövegszint-keveredés lesz jellemző a poszt
modernre, melyben a kronotopikus, világosan strukturált formák legfeljebb ironikusan 
lesznek értelmezhetők. Az Iskola a határon még jól körülhatárolt rendje a Buda felől 
látszik ugyan csak ,,rend”-nek, de maga a Buda a tíz évvel megjelenése utáni recepció 
számára is jórészt megfejl(het)etlen korpusz -  mint Szenkuthy Prae-je vagy Hamvas 
Karneválja. (Azt hiszem, eme művek mentén kellene keresnünk a párhuzamokat. Hisz 
a Buda ezekhez jobban hasonlít, mint az Iskola a határonhoz, mi pedig folyton azt 
kérjük rajta számon.)

*

Ottlik egyik legszebb s korai novellája A Hegy Lelke. Ebben így ír a tájról, mely 
annyira megigéz egy 18 éves fiatalembert, mint ahogyan Edgar Allen Poe hősét saját 
teremtménye Az ovális arcképben; ő is a teremtett világban éli meg a valóságot... — 
vagy fordítva...?
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, Mindeddig a tértől és időtől függetlenül élt. Minthogy mindkettő folytonos, válto
zást nem észlelt, és csak egy harmadik dimenzióban, saját kozmoszának, önnön izzó 
tömegének gravitációjában élt tudatosan. Nem hihette, hogy bármelyik percében is más 
legyen, mint előbb, tegnap, tegnapelőtt vagy tíz éve volt. Ugyanaz a velő, vér, s ami 
változott, az csak forma, felület -  az. irhája, hétesztendős vedlés. S a táj leliet-e más, 
mint egyszerűen odébbi, ismert tájelemek más permutációja ? Tartalmazhat-e az. idő és 
a tér számára egyebet, mint amit ismer?

Egyszeriben rászakadt egv régi, decemberi környék. A piros kötésű könyvek, Durakin 
táboritok. Fogadó az. Orzőangyálhoz, Szánkázás után, a mikulási pirossal bélelt 
cukrosboltokat nézegetve hazafelé mennek. „És mondd, Simone, te milyen városban 
laktál? Ott is voltak hegyek?” -  „Voltak-e... így kérdezel, hogy voltak-e... nem, nem, 
Limousinben nemigen...”

így hát értelmet nyert ez a táj. Akkor bizonyos volt benne, hogy egyszer eljut ide, s 
most alig ismerte fel. Mennyi mindent tudott ő erről a városról, s minthogy az. illusztrá
ció kétségtelenül azonos, és neki is -  az. időn kívül élőnek -  azonosnak kell lennie 
önmagával, e várossal szembeni magatartása is csak az. az. egy lehet -  és: itt most meg 
kell találnia azt a sajátos ízű életet, melyről oly sokat tud, oly sok pontatlan, de egyetlen 
értelmű dolgot?'2

Mondhat-e ennél többet későbbi alkotásaiban ég és föld, hegy és víz, ember és táj 
kapcsolatáról az, akinek hőse a ködben érzi magát igazán szabadnak, s akkor végzi el a 
kötelező csuklógyakorlatokat, amikor senki sem látja őt? Mondhal-e többet ez az író 
annál a választási lehetőségnél, melyet majdan egy Szent Pál-i mondatba illesztve- 
ékelve-sűrítve fogalmaz meg az emberi létezés lényegéről szólva -  egyben minden 
tájak anyagszerű szubsztanciáját is érzékeltetve -  ekként: „Sár és hó”?

Vagy lehet, hogy hegy, víz, föld, ég -  mind mi magunk volnánk?
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Pomogáts lícla

Pannónia költője

A Dunántúl, mint klasszikus történelmi és 
kulturális táj, mint a magyar történelem egyik 
nagy múltú színhelye és formálója, és mint a nem
zeti kultúra, a magyar költészet egyik otthona, 
mindig is foglalkoztatta íróinkat. A magyar 
Pannóniának régi és mindig megújuló költészete 
van, hiszen Berzsenyi Dániel és a két Kisfaludy 
és Vörösmarty Mihály után, a huszadik század
ban is, egyike volt ez a táj (mondjuk a magyar 
főváros, az Alföld és Erdély mellett) költésze
tünk termő vidékeinek, lelki otthonainak és sze
mélyes színeket mutató tárgyainak. Babits Mi
hály, Illyés Gyula, Keresztury Dezső, Jankovich 
Ferenc, Takáts Gyula, Weöres Sándor és Csorba 
Győző -  mind a Dunántúl énekesei, lírikusai, kró
nikásai. Közéjük tartozik Fodor András is, aki 
egy kicsiny Somogy megyei faluból: 
Kaposmérőről érkezett, a megye „fővárosában”: 
Kaposváron végezte középiskolai tanulmányait és 

mindig visszatért szülőföldjére: fonyódi háza egyszerre volt az alkotó munka műhelye 
és a pihenés otthona.

Költészetében (és persze esszéírói munkásságában) igen gyakran jelentek meg a 
szülőföld emlékei és képei. Tudós módjára ismerte a Dunántúl történelmét és kultúráját 
és gazdag színvilágét versekben idézte fel az otthonos tájat: a somogyi, a balatoni kisvi- 
lágot, természetet, hagyományokat, ezeknek meghitten lírai krónikása volt. Költészeté
ben testet ölt a táj és a történelem, és minden apró tájrajzi vagy históriai adalék, amely 
a dunántúli világot örökíti meg vagy erre utal, személyes átéltséggel kerül az olvasó 
elé. Fodor András nem pusztán ismerte és megörökítette Pannóniát, hanem átélte: sze
mélyes költői világába építette. Nem egyszer csak egy-egy metafora vagy hasonlat 
árulkodott arról, hogy a költő szűkebb hazáját mindig is a Dunántúlon (Somogybán, a 
Balaton-vidéken) találta meg és gondolkodása, erkölcsisége irányadójának tartotta azt a 
mértéket és arányosságot, amelyet szülőföldjén talált, amelyet ettől a szülőföldtől ta
nult.

Fodor András a hűség költője volt, ha látszólag messze került is gyermekkorának és 
ifjúságának eredeti élményeitől. Meredek utat választott: a falusi élményvilág és indu
lás után sorra hódította meg a modern irodalom és művészet tartományait. Legkiválóbb 
angol és orosz műfordítóink közé tartozott. A szaktudós otthonosságával ismerte a 
modern zenét: Sztravinszkijról nagy sikerű könyvet írt. A hivatott esszéista módján
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szólt a modem költészet elméleti és mesterségbeli kérdéseiről. Mégis hűséges tudott 
maradni eredeti világához, azokhoz a biztonságot nyújtó életelvekhez, amelyeket első 
verseskötetében megfogalmazott.

A hűség és a szervesség titka egyéniségében és költői szemléletében rejlett. Maga
tartását a harmónia vágya szabta meg, mintha ezt is a dunántúli tájtól és kultúrától 
kapta volna szellemi örökségként. Sokan áhítják az összhangot, ám annál kevesebben 
képesek kialakítani. Ő igen — mindig megtalálta az egyensúlyt, mindig bölcs harmóniát 
teremtett. Holott jól tudta, hogy a körülötte zajló élet egyáltalán nem harmonikus. 
Ismerte a feszült ellentéteket, belőlük kellett összhangot teremtenie. A szemlélet dolga, 
hogy megmutassa a világ eredendő kétarcúságát, a magatartásé, hogy valamiképpen 
feloldja az ellentmondásokat. Fodor András sohasem elégedett meg az első benyomá
sokkal, a hirtelen indulatokkal, nem adta át magát óvatlanul sem az örömnek, sem a 
fájdalomnak. Önvizsgálat nélkül nem ítélkezett élményei felett, véleményét sokoldalú 
tapasztalatszerzés és elmélyült gondolkodás során alakította ki.

Ez a magatartás intellektuális természetről tanúskodott. Költőről, aki a mérlegelő 
józanság iránytűjével tájékozódott a világ forrongó szenvedélyei és feszült ellentétei 
között. Józanságot tanúsított, egyszersmind elutasította azt a rideg magatartást, amely 
mindent a rideg ésszerűségnek rendel alá. Mérlegelése és pontos logikája mögött tiszta 
szenvedély hevük. Szenvedély, amely tanúvallomásra kényszerítette, s amely az em
berség és igazságosság eszményének kötelezte el. Fegyelmezte magát, lázasabb indula
tait mégsem rejthette el, számot kellett adnia magányos, szorongató pillanatairól is. Ez 
a számvetés a belső biztonság megszerzésének eszköze volt. A józanság költője önvizs
gálatot tartott, visszatekintett, felmérte sorsát és helyzetét. Ezek a drámai pillanatok 
mindig az erőgyűjtés pillanatai voltak. Nagyobb biztonság követte őket: további emel
kedés.

A dunántúli hagyomány mindig józanságra, kiegyensúlyozottságra, lelki harmóniá
ra nevelte azokat, akiknek nem csak bölcsőjük ringott a Dunántúlon, hanem erkölcsi, 
lelki, kulturális példaképeiket is a dunántúli hagyományokban keresték. A dunántúli 
kultúrát és mentalitást, mondjuk, a mindig lázadó, kurucos alföldi mentalitáshoz képest 
konzervatívnak: mindenekelőtt hagyományőrzőnek szokták tekinteni. Pedig a konzer
vativizmus nem jelent maradiságot, és a hagyományőrzés nem jelent mozdulatlanságot, 
nem jelenti azt, hogy valaki csak a múltat tiszteli és elzárja elméjét és szívét a szüntele
nül változó és megújuló élet kihívásai elől. A hagyományőrzés inkább biztos alap, 
amelyre azután az új felismeréseket, szellemi stratégiákat fel lehet építeni. Valójában 
ezt jelentette Fodor András számára a dunántúli örökség és tradíció: nagyobb erkölcsi 
biztonságot, ennélfogva több szabadságot adott.

Költőnket azok között szokták emlegetni, akik a költői személyiség természetes, 
mondhatnék veleszületett elkötelezettségével forrnak össze a hagyománnyal. Valóban, 
versei gyakran vallanak a szülőföld, az emberi és költői örökség megtartó erejéről; 
arányos szerkezetei, világos képstruktúrái, látásának józan realizmusa azt a hagyományt 
idézik, amelyet Babits és Illyés költői szemlélete és nyelve igazolt. Verseinek azonban 
van még egy sajátossága, amely a hagyományra, egy szélesebb körű örökségre utal, s ez 
a vers és a költői életrajz lényegi összefüggése, szüntelen kapcsolata. Mások metafizi
kai sejtelmeiket, lelkiállapotaikat, mint valaha mondták: „világégésüket” öntik a vers 
formáiba, ő még közérzetét, „Filozófiáját” is a konkrét élmények közegében, az élet 
eseményein fölszikráztatva jelenítette meg. Verseiből rejtett önéletrajz bontakozik ki:
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életfordulatainak, főként emberi kapcsolatainak története és természetesen a huszadik 
század dunántúli kultúrájának és szellemiségének története. Költészete ilyen módon 
szinte nevezetes naplóival párhuzamosan haladt. Valóban, a naplófeljegyzésekből gyakran 
rekonstruálható egy-egy költői mű születésének története vagy érzelmi háttere, így 
azok az emberi kapcsolatok is, amelyek igen nagy szerepet kaptak Fodor András lírájá
nak alakulásában.

Fodor életének, műveiből ítélve, az egyik legfőbb tartalmát éppen ezek az emberi 
kapcsolatok: a barátság, a szerelem, a kicsiny megtartó emberi közösség élményei ad
ták. Versei gyakran egy-egy barátság konkrét eseményvilágához kötődtek; olyanok, 
mintha az időben lezajlott beszélgetéseket, vitákat, közös felismeréseket jegyezték vol
na le, örökítették volna meg. Emberi kapcsolatok születéséről, válságáról, bomlásáról 
tudósítottak; mesterek és társak portréit rajzolták. Ilyen kötet volt például a Fiilep La
jos és Colin Mason emlékének szentelt, 1973-ban megjelent Kettős rekviem. Az olvasó
nak gyakran támad kedve, hogy mintegy elképzelje, a sorok mögül kihámozza az írá
sok életrajzi hátterét. Mindez magánügy -  mondhatná valaki értetlenül minek kell 
versbe venni az itt-ott elhangzott beszélgetések foszlányait, befejezni a félbemaradt 
párbeszédeket, elbűcsúztatni a hűséges halottakat és a hűtlen éleiben maradottakat. Pe
dig nem így van: Fodor emberi kapcsolatokat kollázó versei mindig túlmutattak önma- 
gukon; jelentésük tágabb körben érvényesült, mint a töprengéseiket vagy szenvedélye
iket kigyújtó élmény: a barátságok története.

Költői világában a személyes kapcsolatoknak, a kicsiny emberi közösségeknek kü
lönös súlyuk-szerepük volt. „Én mindig őket hordozom: az összebiivó közösségek’ -  
vallotta egy régebbi versében, A barátság csodáját ban. A barátság tehát a közösségi 
igény konkrét formáját kapta nála; a barátságban, a családban, a szerelemben kereste és 
találta meg az emberi szolidaritás magasan fénylő példáit, köznapi bizonyítékait, egy
általán: a méltó emberi élet esélyeit. A róluk írt versekben fejezte ki megfoghatóbb 
tárgyiassággal a közösség erejét, éltető áramát. A személyes kapcsolatok vallomásaiban 
tisztázta eszményeit, költői hivatását; s bennük tudott elvont bölcselkedés nélkül, ele
ven érdeklődéssel fordulni a tágabb közösség sorsához. De az emberi kapcsolatokban, a 
barátság eszmélkedésre serkentő közegében találta meg azt a menedékei is, hová zakla
tó élményei és felismerései elől -  gyógyulni, erőt gyűjteni, töprengeni és ítélkezni -  
visszavonulhatott.

Mert a történelem és az életsors, akár a rossz közérzet próbáival vagy emésztő fáj
dalmaival napról napra meg kellett küzdenie. A világháborúk, gyilkosságok és zsar
nokságok fenyegető közelségével szorongatta, aggódnia kellett a magyarság és a ma
gyar kultúra jövője miatt, gyötörte a magány, s egyre jobban próbára tette az emberi 
létezés esetlegességének tudata. A világot ő is gyakran látta közönyös hatalomnak az 
ember felett: „felettünk a nyelvenincs harang /  öblén megfullad minden érv, /  nem 
kondit! vissza hang” -  panaszolta a Vers a fűszálról soraiban. Ezért érezte saját létezéséi 
is kiszolgáltatottnak, sorsát ismeretlen összefüggések eredményének, egy titokzatos és 
képtelen egyenlet részének. Gonosz tapasztalatai, szorongásai, a rátörő magány elől 
menekült a személyes kapcsolatok megbékítő szigetére.

A barátság tehát „sziget": az egymást keresők és egymásra találók menedéke; közös 
gond építménye, közös oltalom volt. A modern költészetben nem az első: ilyen volt 
Stefan George köre, a francia Abbaye vagy Kerényi Károly humanista környezete: ez 
utóbbi maga is a Sziget nevet viselte. Csakhogy míg e „szigetek” éltető ereje az elzár
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kózás volt, a választott ideák képviselete, Fodoré a közösségépítés szenvedélye: kap
csolataiban nem elkülönülni, hanem feloldódni akart. Egészen más elvek szerint élt és 
építkezett, mint George görögös-nietzscheánus környezete vagy a hatékonyság és kül
detés fokozott igényével beoltott Abbaye írói. Leginkább Babits vagy éppen Németh 
szellemi „szigetének” rokona volt az övé: nem elvont példái akart adni, hanem gyakor
lati igazságokat, tartalmukban éppenséggel közösségi eszményeket. Igazából ez is du
nántúli hagyomány.

A barátság olyan menedék, olyan „sziget” volt Fodor András számára, amely nem
csak óvott, vértezett és erősített, hanem a tágabb közösség hasznára is vált: egy zsarnoki 
korban képes volt létrehozni az emberi szabadság kis köreit, emellett nemes eszménye
ket sugárzott, a közösségi együttélés példaértékű modelljét teremtette meg, s ezzel er
kölcsi üzenete volt. „Nekünk -  vallotta Fodor András — a világ igazáért /  magunkat kell 
megváltani: /  akárhogy billegnek köröttünk /  szigetek, partok ormai’' (A gyágyúidnak). 
E vállalt feladathoz, hivatáshoz akkor is hűséges maradt, midőn a kapcsolatok lazulá- 
sát-bomlását kellett tapasztalnia. A kitartó hűség: az eszményekhez, a barátokhoz és 
társakhoz fűződő hűség Fodor András költői személyiségének igen fontos tulajdonsága 
volt. Ezzel a hűséggel ragaszkodott szülőföldjéhez és annak hagyományvilágához is, 
mint aki tudta, hogy a hűség nem csupán erkölcsi érték, hanem szellemi, kulturális erő 
is. Ez az erő segít megtartani a lélek egyensúlyát a történelem viharai között.
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Szakolczay Lajos

Csőrében a Corvinok gyűrűje
Csoóri Sándor Esztergomja

Otthontalanság, kétségbeesés, önmagába zárt világ? Mint ahogyan mondta volt fél 
évtized előtti bírálója, a költő -  valljuk meg, keserű, némelykor lemondó -  forgácsai
val küszködvén. Avval a reményteljes reménytelenséggel, amely a lírikus és esszéíró 
minden sorából kisüt. Csakhogy a „hetvenéves ember dohogásaiban” — szinte a kezde
tektől volt miért dohognia -  sosem csupán a személyét ért bántalom, a szenvedés krisz
tusi töviskoszorúja kapott hangot (költő lévén ez sem lelt volna kirívó), hanem az 
„elkártyázott köpenyként” ábrázolt haza és az eltékozolt jövő iránt érzett mérhellen 
fájdalma is.

Csoóri Sándor fiatal korában sem, és idősödvén sem volt megvert ember. Lóghattak 
bármily kölöncök (betegség, eltiltás-kitiltás, igaztalan vádak általi kiebrudaltatás) a 
nyakában, mindenkor tudta, hogy igazságának hol a helye: a Németh László-i és illyési 
ember- és haza-eszmény, s nem utolsósorban a közjó szolgálatában. S az ösztönösen 
megérzett és tudatosan kimunkált világképét egyik zsarnok sem tudta megingatni.

A paraszti indíttatás ellenére, így hozta a tanulmányai után vállalt értelmiségi sors, 
városlakó lett -  annak minden örömével és átkával együtt. Ahogyan Nagy László, a 
felsőiszkázi kozmoszt egyetemessé tágító költő-barát, sok egyéb mellett García Lorca 
cigányrománcainak tűzhaját a városban fonta, úgy Csoóri is itt lelt munkás menedéket. 
A géphangjával-ricsajával, fölfokozott lüktetésével porzsoló létben.

Belevetette magát a világ zajlásába — irodalomba, politikába, közéletbe, szerelem
be. A „félig bevallott” életéről is sokat tudunk, hiszen nemcsak megégettetett, ám ége
tett is. Sistergő lénye előtt, mert forrongásait az erkölcs vigyázta, nem állhatott meg a 
ferde szemű politikának és a társasági életnek egyetlen kacskaringós mozzanata sem. 
„Történelem kiigazító” cselekedeteit tetézve magára vállalta a kisebbségek -  minde
nekelőtt az erdélyi magyarság -  összes ügyét, a közösségre kiható nagyobb „összeeskü
vésektől” kezdve (lásd a Kallós Zoltán melletti kiállását, illetve a Duray-könyv elősza
vát) egészen a varrottasokkal házaló kalotaszegiek megsegítéséig.

Akárcsak Illyés Gyula, ő is bármikor fölhívható, minden ügyben teltre kész „köz
hivatalnokká” vált. De ennek a lelket simogató, ellenben a test erejét, s kiváltképp az 
időt megraboló szolgálatnak megvolt az iszonytató súlya. Amely ráomlott a költő csönd
jére, átjáró házzá tette az alkotásnak (írásnak!) fölkent szellemi ember életét.

Hogy nagyobb eget lásson, tisztább égboltot maga fölött, a városi otthon — a huszon- 
egy-néhány négyzetméteres garzonlakás -  mellé egy vidéki alkotóhelyet is kellett sze
reznie. Távol a főváros zajától, de azért nem annyira a világ végén. Hogy választásában 
valaminő kultikus mozzanat segítette-e, azt nem tudhatni, de tény, hogy Csoóri a Ba
bits által már fölszentelt Esztergom egyik hegyén lévő döbönkúti dűlőben építette föl 
faházát. A Nyugat egyik vezéregyéniségének a kilátójával versengve? Inkább az itt 
lakozó történelmi időknek egy újabb nézőpontú -  a vers és az esszé megszületését 
fölöttébb ösztönző -  távlatot adva.
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A z esztergomi kertben: Csoóri Sándor, Balogh Júlia, Nagyfalusi Tibor, Prunkl János (takarva), 
Prunkl Jánosné, 1990. (Fotók: Virág Jenő)

A z esztergomi kert, 1990.
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Eme kilátóhelyek gazdag örökségéről szépen ír az Esztergomi töredék című (1990) 
kis kötetet gondozó Nagyfalusi Tibor: „Ezért szólal meg innen is Babits legteljesebb 
szava. És ugyanezért a Csoóri Sándoré. Helyet Jógiidnak: dombokat. Házzal magasít
ják, kerttel kerítik. Hogy szétszóródott napjaikat művekben fordíthassák termőre, töre
dékeikkel jól gazdálkodjanak -  valamely segítő Gazdához itt remélnek közelebb jutni. 
Szomszédjuk Nap, Hold, Sors, Történelem. (...) Mert itt hazaérhetnek. Ide csak így 
érhetnek haza. Az ember és a nemzet sorsától világtalanul tévelygők, az önlelkíiktől is 
üldözöttek látóhelyei kereső, magukra találó életösztönével."

Amikor ez íródott -  a kötet az író hatvanadik születésnapját köszöntötte -  Csoóri 
már tíz éve eme táj birtokosa volt. Es az itt született -  idecipelt -  gondok esztergomi 
fénytörést is magukon hordó gazdája. Az így  lásson, aki látni akar című költemény 
valószínűleg estik közvetett módon idézi meg -  hiszen a versben szereplő „gőgös vá
ros” sokkal inkább Budapest, mint Esztergom -  a kikapcsolódást jelentő „szülőföldet”, 
de „hasonlító” gesztusában mindaz benne van (még az 1956-os magyar forradalom 
emléke is), ami az elégiára hajló, ám forradalm as írót szabadság-kívánatában foglal- 
koztatta/foglalkoztatja. „L ehettem  volna léha szökevény itt, /  szem füles világ-tanú, /  de  
szavak, hóförgetegek és bo torká ló  esők /  barátja  lettem  inkább, /  aki hátracsavart fe j je l  
i s / a  m aga m egtérítlietetlen  á lm át / álm odja  végig: / a fé lresik la to tt rem ény évszázadá
ban /  az erőtlen szabadokét."

Félresiklatott remény? Hát persze, de éppen az erőtlen szabadoknak adatott meg, 
hogy ebben a világvégi — és a globalizációtól lassan még vihigvégibbé váló — hangulat
ban mutassák lol valódi erejüket. Amikor az író a Eibérution körkérdésére válaszol, jól 
tudja, hogy nemzet és irodalom ügye szétválaszthatallan. Hiszen a politikai és földrajzi 
térség különössége folytán -  Közép-Európa sűrűjében vagyunk -  az író akkor is rá
kényszerül az írásra, amikor az „titkos önsanyargalással” ér föl. „Irhut-e az. író magya
rul bűntudat és kétségbeesés nélkül, miközben tudja, hogy azért a nyelvért, amelyen ír, 
embereket megaláznak, és csöndes lelki halálra ítélnek? Európa sokáig nem hitte id a 
gázkamrákról szóló történeteket. A mai Európa ugyanúgy nem hiszi el, hogy a kisebbsé
gi lélekgyilkolás világos nappal, mosolygó arcok és nemesnek ítélt politikai magatartás 
árnyékában folyik" (A végtelenség érzete).

A leírtak óta sok víz lefolyt a Dunán -  ha Németh Lászlóra tekintünk, azt is mond
hatjuk, hogy eszményünk folyóján —, s Európa közös sátrat is húzott fölénk, ám a 
magyar nyelv gondja még mindig megoldatlan. Kolozsvár nemhogy önálló magyar 
egyetemmel, de a közös univerzitáson fityegő magyar nyelvű felirattal sem dicsekedhet 
mindmáig. Esztergom kilátója, vagyis az író-gondolkodóval minduntalan szembe vil
lanó -  szünetlen jövő-jövögető -  magyar történelem arra készteti az etika és esztétika 
hajtószíjára egyként ügyelő alkotót, hogy versének fájdalmán túl rebellis türelemmel 
vesse papírra mindazt, ami a szívét nyomja.

Némelykor durvább és szókimondóbb is az a hang -  más kézben, más fejsze! —, 
mint Babitsnál. De éppen ebben a különbözőségben nyilvánul meg az esztergomi ég
bolt csillagán túl más boltozatok fényét és elsötétülését is drámai erővel nyugtázó — 
hattyúkkal ágyútűzbe merészkedő -  író értéke. A lírai helyzetek csak fölajzhatták sok 
téma körül forrongó gondolatvilágát -  „Itt ülök újra Esztergom fölött. /  Vörös és sárga 
csíkok az alkonyati égen /  és rézvörös sebek végig a Dunán” ( Hűvös nyár jön rám) —, 
hogy szembenézzen önmagával és a sorssal (ami megannyi megfogalmazása szerint:
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kilátástalan remény). A Nappali hold önkínzó tisztasággal lármázó hitvallása mást sem 
mond, mint ennek a szavak keresztjére feszülő reménynek a meghódítását.

, A  föladat tehát az, hogy belekapaszkodva a kilátástalan reménybe, teremtsünk sza
badabb feltételeket az írás számára. Szólni erről csak a legszűkebb körbe tartozó bará
taimnak szóltam: Tornainak, Szűcsi Margitnak, Kiss Ferencnek, Nagy Lászlónak. Mind
egyikőjük támogatott, hisz erre törekedtek maguk is, egyedid csak Nagy László próbált 
a ’megváltói’ tervekről lebeszélni. ’A költőnek a világ szívébe kell ülnie -  mondta hun- 
cutkás parancsként —, és csak a versével szabad érvényesítenie akaratát. Ha politizálsz, 
angolkóros marad benned a költő.’

Tudtam, hogy igaza van, de közben azt éreztem, ha nem tágítjuk körkörösen és 
mélységében is, az irodalom válik angolkórossá. Nagy László bízott a tehetségben, én 
csak félig bíztam benne. Egy tehetségtelenségre és hitványságra alapozott rendszerben 
kevés az. ’isteni adomány’. Tartásra és morális ellenszegülésre is szükség van. Nyílt 
ütközésekre a hatalommal, amelyeket nem pótolhat semmilyen versbeli ütközés, versbeli 
szabadságharc.

Ezen kívül munkált bennem egy titkosan kezelendő meggyőződés. Tudtam, hogy az. 
idegeinkből és tudatunkból erőszakkal kitaszigált nemzetet mi magyarok, egyedül a 
nyelv révén, az irodalomtól kaphatjuk vissza. A történelemtudomány és a közgazdaság 
tudósai is csak azután ejthetik ki első érvényes mondatukat a nemzetről, ha már az 
irodalom visszaadta a szavak értelmét.

A sorrendet nem én, hanem a hagyomány írta elő. Egy olyan országban, ahol a 
Himnuszt is csak bűntudattal lehet énekelni vagy úgy sem, mindenekelőtt az irodalom
nak kell fölvennie az. arcba dobott kesztyűt, és elégtételt kérnie a nemzetet megalázó 
hatalomtól. Az. én föladatom nem lehet más, mint ezt a párbajt minél több pályatársam
mal együtt előkészíteni és megvívni.”

Önkéntelenül adódik a kérdés: hol tartunk? A suttogó válasz azonban megalázottsá- 
gában is perzsel -  sehol. Az irodalom, csakúgy, mint a tágabban vett művészet (szín
ház, stb.), kettészakadt. Nem is annyira a pártokhoz, ám a pénzhez (a párt-szakmai 
körök által sajtolt pénzhez) fűződő érdekviszonyok mozgatják a feleket. S ez annyira 
eltorzítja az értékrendet -  legutóbb a magyar irodalomtörténetből a posztmodern fenn
hatósága alatt épp Móricz Zsigmond ebrudaltatott ki —, hogy a nyelv-csűrcsavar árkai
ban megképződő magán jellegű dolgok tárgyalása (a közjó helyébe a másság lépett) 
sokkal többet jelent, mint bármely közösségi indíttatású gond -  van belőlük elég -  
ébren tartása.

Csoóri régi és mai modernsége -  amely, akárcsak Nagy Lászlóé, valahol a Federico 
García Lorca-i, Csingiz Ajtmatov-i és a Gabriel García Márquez-i örökséggel is érint
kezik (erről a mítoszi útról és a kötődés anteusi mélységéről meggyőzően szól Jánosi 
Zoltán Nagy László-pályaképe) -  csaknem avítt kacat lett, feledésre ítélt elem. Hiszen 
ha a történelmi felelősséggel átitatott couleur locale (bár foglalja magában az egyete
mességet) nem viseli magán az észokosok, a politika habverőinek pecsétjét -  nincs 
ennél, még a zsarnoki cenzúra korában sem volt, furcsább engedélyeztetés! - , talmi 
erőlködésnek tűnhetik. Ám az esztergomi kert diófái, cseresznyefái és egresbokrai -  a 
természet Isten kezével hímezett abroszai -  nyújtanak annyi vigaszt, hogy a sötét ár
nyak bökdösései (éles sást vizionálhatunk, noha kardhegy) el-elhalnak.

Ebben a keseredő világosságban egyre élesebbek lesznek a kontúrok, a meditáció 
csöndje pedig -  mindig történelmi, az aktuális politikát tágabb körbe vonó kitekintéssel
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-  megtenni a maga értékvonulatát. A hely szellemét idéző pillanatképek (K utya-szín
ház; A fá c á n )  mellett nagyigényű tanulmányok, esszék, naplók (N appali hold; Forgá
csok a  fö ld ö n )  hirdetik a mai végvári vitéz igazát. Nem szükséges eme írásoknak min
den porcikájában „esztergomiságot” szimatolnunk -  jóllehet a nyár, az ősz, a lény és a 
hó szikráztak) jelei, nem beszélve a kert három páváskodó szederfájáról, ugyancsak 
érzékelhetők de mindenikben közelről-lávolról ott van, bár Erdély fenyveseinek 
suhogása is idehallik, a táj szellője, s az evvel a fuvallattal kitágított -  évtizedek óta az 
életmű fókuszában álló -  kapitális gond: mi lészen (milyen világ jön?), ha nem a leg
fontosabb lesz klasszikusunk álma: a haza mindenek előtt?

Az írások fókusza is -  ösztönszerű a rendezettség — a fontiek szerint alakul. Mi más 
világítana belőlük, mint a haza, a nemzet, a kisebbség, a magára maradt nép sorsa. Az 
irodalom, a történelem, a tudomány, a ciklusokban visszatérő, rettenetét rettenetre hal
mozó, önéletrajzi mozzanatokkal színesített múlt (a második világháború) mint szen
vedés-tükör. Csoóri naplójegyzeteiben az önéletrajzi szál — vallomásai ettől hitelesek -  
át- meg álfonja a legegzaktabb témát is. A valóságnál valóságosabbak ezek a történelmi 
súlyuk és nehezen fölfedhető problémaviláguk ellenére is m eglebegtetett „látomások”. 
A hajlékony esszényelv csak segíti -  hol történeteket mondván a széppróza felé hajol
va, hol az elemzések közbe szúrt aloriszlikus mondatok megcsendesedésével -  a mikro- 
és makrokozmosz és a kozmikussá tárt én természeti és lelki törvényeinek minél gazda
gabb kibontását

„Forgácsai” meg attól szépek, hogy a legegyszerűbb -  épp ezért igaz -  mondaniva
lót is az eszköztelenség költészetével öltöztetik fel: „Egy nem zet kultúrája és erkölcse: 
alkotás. M ű. Remekmű, akár a nyelv. Így  kell ápolnunk, használnunk, esi szo l gat nunk s 
v igyáznunk rá."

,A n ti t  P ilinszky a m aga keresztény i csöndjében értett, a m agam  zsiva jos életében én 
liogxan  érthettem  vo lna?" - kérdezi magától, nem kevéssé rostéiIkedve, holott épp a 
sok mindenen keresztül menő férfi élettapaszta la ta  -  a kacskaringókat is ideszámítva -  
az a mások által irigyelt többlet, ami csupán könyvekből és filozófiai Iraktátumokból 
aligha szerezhető meg. Nem tudom, hogy az A p o k r if szerzőjének keresztény meditáci
ójával összemérhető-e Csoóri valamely érett történelmi esszéjének -  mondjuk, A m a
g y a r  apokalipszisünk  -  történelmi bölcseleté, de egy bizonyos: ez utóbbi sok minden 
állal megsokszorozott bűntudata  vetekszik a bibliai eszköztárat személy és történelem 
megfeszítésének drámai megmutatására használó Pilinszkyével.

Az E sztergom i töredék című, a régiót fontos szellemi hellyé -  találkozások, barátsá
gok, szellemi és egyéb szövetségek kiinduló pontjává -  avató kötet azért is fontos, 
dokumentum értékű, mert nemcsak az Anyám  fekete rózsa  írójának a hercegprímási 
székhelyhez kötődő műveit (verseit, esszéit, könyvdedikációit, kiállítás-megnyitóit) fogja 
egybe, hanem éles nagyítója a város kulturális életébe beépülő „fővárosi” alkotó kap
csolatainak is. A fotókból és a vendégkönyvi beírásokból kiolvasható, hogy Szállási 
László tanyaházának milyen fontos szerepe volt a város társadalmi életében -  a „forra
dalmi” látogatók az új rend  előkészítői voltak s a különféle meleg hangú dedikációk- 
ból és levelekből pedig az tűnik ki, hogy mily baráti szálak fűzték össze a „gyüttmenlet” 
az orvos-történész-íróval, Szállási Árpáddal, a könyvtáros Nagyfalusi Tiborral, s a 
képzőművészek egész seregletével. Ez utóbbiaknak —Végvári Jánosnak, Kollár György
nek, Prunkl Jánosnak és Kaposi Endrének -  Csoóri kiállítást nyitott, előszót írt a kata
lógusukba. Avval a szeretettel és megbecsülő figyelemmel övezte körül személyüket és
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életművüket — a megidézettek közül sokan, sajnos, már nincsenek köztünk —, amely 
kijár minden értéknek.

Esztergomi verseinek egyik korai, jellegzetes darabja a Verődöm, vonszolódom. Ezt 
a keserű hangú, történelmi „hazatérést” az idők folyamán még több mint harminc köl
temény követte. (Csoóri esztergomi „nyaralásai” azzal ritkultak meg, hogy az író pár 
éve a fővárosból Ürömre költözött.) Hogy lássuk az itteni élmény vezérfonalát, s a 
fölütés fenségét, érdemes az egész líradarabot idézni. „Hol a hazám? S hol vannak 
határai? /  Üstökön ragad ez. a rokontalan, dunai szél /  s hurcol északra, délre, délkelet
re. /  Az erdők megfeketedve állnak alattam, /  mint kiégett, gyalogsági laktanyák. /  
Ütődöm kőnek, csillagnak, a tél gyénuíntos oszlopának /  s a csonkaság emlékhelyei 
kíméletlenül fölsajognak. /  Nincs semmi itt, amit nagy lélekkel /  el ne tudnék felejteni. 
Nincs semmi itt, /  amit örökre hinnék! O, hány Mohács /  zivataros délutánjából kellett 
kimentenem a /  reményt, hogy ez. a mai nap is még /  a mienk legyen. /  Verődöm, 
vonszolódom régi határtól /  új határig s fölnyög Iwzz.ám a letaglózott /  Börzsöny, Ba
lassi horpadt sírja /  és én újra rémülten nézek hátra: /  mögöttem mintha kipusztult 
madárfajok tolla /  kavarogna a vörösödő alkonyaiban.”

Történelmi távlatú állapot-vers — egy megvert, egyetemesen fáradt hangulatnak a 
tökélye. Ahogyan Görömbei András írja: ,,Drámai éréivel szólal meg benne a magyar
ság nemzeti kiszolgáltatottsága, nyomasztja, keserűséggel tölti el a történelmi és jelen
kori tehetetlenség, a pusztulás érzése

Aki egyedül maradt a télben, az most hosszan „az erdőt, a hegyet, a semmi csonto
zatát” bámulgatja, s közben megsajdulnak benne a „régvoltak, elei”. Őket fölidézve, 
„arany kukoricát és csöves szegénységet morzsolgatva” akar átjutni az időn, a „nagy 
hó: tonnás égi férc” fehérségén, mintha az -  ezt már mi tesszük hozzá -  a Slyx volna (A 
faparázs a hóra kivilágít). A lírikus kezdettől fogva a halállal komázik -  madárcsőr- 
koporsó képei döbbenetesen beszédesek - , s esztergomi kert-élményét is sokáig ez fog
ja meghatározni: Éva, a nagy szerelem, a lobogó fekete haj, a melegben is fázó-reszke- 
tő asszony végtelenbe való dermedtsége. Csupán az idekötődő, alakját fölidéző versek
ből is egy kis antológiát állíthatnánk össze (Nyári óda; Diófáidra nehéz, hő esik; Közel 
az. éghez; A járdára ejtett szőlőszemben; K. E. végakarata; Tulipánok).

Ebben a kozmikussá növő búcsúban a véghetlen fájdalmon túl valaminő — Csoóri 
költészetére nem annyira jellemző — szakralitásban (a mindenségben?) való föloldozó- 
dás is leledzik. Verscím mondja, Közel az éghez. És ez a közlés a fizikai — természeti — 
megfoghatott kívül valamilyen „örök élettel” is kecsegtet. Az alábbi fényrajzás meg
egyezik a költemény zárásával: „Ha látnád a tűznyelő rigót liátrahanyatló fejjel, /  mo
solyoghatnál rajta: mit akar ez az őrült? /C sak amit én! Habzsolni fényt és tízezer 
napot /  s ragyogni még a föld aló! is, mint vándorló gyémánt. //  Itt a dombok között 
sűrűbben gondolok rád /  s magamra is. Itt kéne még élnem /  sokáig, lialottaim lombo
sodó emlékével és veled, /  közel az éghez, s a föld suttogó szájához, közel.”

A domb-közeli, gyakorta a csönd szárnyára akasztott létben az új szerelem is meg
gyökerezik -  „Jön, és jön vele az. esztergomi napsütés is /  húsz. lepke hátán. Egy egész 
jegenyesor /  Kolozsvárról s tizenkét harang” (Elnézem néha), s alighanem a négysoros 
Derengésben szintén ennek az élménynek a közvetítője - , de a lírikus nem tud szaba
dulni elégikus megvertség-élményétől, s itten született verseiben (is) többnyire ezt vissz
hangozza. Ha Görömbei András, a költő monográfusa igazat írt (márpedig azt) a pálya 
váltásával kapcsolatban — „Csoóri Sándor hangulatlírája drámai erejű költészetté nőtt a
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hetvenes években” —, az Esztergom-versekben fölöttébb érezni ezt a komor méltóságot. 
Ez a kert a költő számára nem csupán menedék volt, ám a nagyvilág „kacatjaival” 
összehasonlítható bizonyosság is. Az otthon szabadság-érzetének tudatosítója. „Nem 
akarok ebből a kertből sehova /  menni: se dísztermekbe, se a politika /csarnokaiba, se 
tengerpartra. / A római Kolosszeum nekem eliiszkösödött / napraforgó s London lámpa
oszlopai /  kinyűhetetlen gazok, ht még a /  megcsavarodott fűszál is elevenebb” (A kert 
polgára).

Az Esztergom ihlette, vagy az ő kilátóján született versek a Hattyúkkal, ágyútűzben 
(1994, 1995), a Ha volna életem (1996) és a Csöndes tériszony (2001) című kötetekben 
megszaporodtak, de a Futás a ködben (2005) is tartalmaz még egy-két idevonatkozó 
költeményt (Diófáidra nehéz hó esik', Este, Esztergomban). Ezekben a líradarabokban, 
jóllehet az elégikus, drámai búcsúhang továbbra is megmarad, létfilozófiai síkra tevő
dik — a mindent elveszejtő könyörtelenségével, a földből följövő sötétség gyászvonatát 
idézve -  a mindenéből kifosztott én panasz-szava: „Mert hát a határ mindig! /  mert hát 
a lefektetett kések és kaszák! /  Mert hát a kettéhasított Duna, /  amelyet föl kellene végre 
akasztani egy mészárszékben! /  Mert hát a nyelved, a szavaid, az. orgonáid /  a kimért 
hóhérok könyöke alatt! /  Mert hát apád elveszett fél lába /  az északra tartó marhava
gonok vaspoklában!” (Vers a határon túlra). Az Álmatlan órán ugyancsak ezt a kisebb
ségi kifosztottságot idézi, melyre „Esztergom megzöldült kupolája”, ez a „másvilági 
űrhajó” is aligha teríthet nyugalmat.

Eme honfoglalásnak egyik legkiválóbb darabja az Esztergomi elégia. Nincs már 
madár, korábban volt, amely csőrében a Corvinok gyűrűjével — eme múlhatatlan erköl
csi talizmánnal -  leszálljon, és megnyugtassa nyughatatlan énekesét. Csak a beleié 
néző szem könyörtelen vizsgálódása van. A kezdésre -  „Jöhet még jó  is? Jöhet ezután ? 
/Körhinta-nyarak Esztergom fölött? /  Szüretek? Tücskök? Birsalma-nyitány /  a komor, 
őszi hangverseny előtt ?” -  végső soron ráütő „csöndes tériszony” landolásra jó hangu
lata van. „A szentem is majd ott talál nyugalmat, /  befelé néz, mint üdvözítő vakok, /  
akik, ha látni akarnak, hát imádkoznak /  és szólítgatnak tűzvészt, harmatot, //  vérző 
kezet, mely volt már a kezükben, /  a legbelsőbb test sírását, hogy újra /  rettenjen meg a 
semmi roncs szívükben /  s várhassanak röpítő fájdalomra. //  Szép nyár, a holtak magas
ban napoznak. /  Jut-e még nekem ilyen kegyelem? /  A dombon szélcsend várna, nyers 
kap orszag /  s a Dunán visszfény: teljes élelem.”
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P o g á n y  G á b o r

s

így élt Pannóniában
B e r n á lh  A u r é l  é s  a  D u n á n lé il

Bernáth Aurél a 20. századi magyar festészet egyik legmeghatározóbb egyénisége. 
Lz nem írói közhely; legföljebb még négy alkotó volt a korszakban, aki művészi szín
vonalával és művészi hatásával versenyben van mellette: Csonlváry Kosztka Tivadar, 
Vaszary János, Derkovits Gyula és Aha Novák Vilmos.

Mindegyikük életműve egyetemes értékű és érvényű; Bernáth Aurélé is. Az alcím 
így talán kissé keresettnek látszik. Annál is inkább, mert az. a művészeti csoportosulás, 
amely a két világháború közöli a legnagyobb szakmai tekintéllyel rendelkezett, és ezt a 
tekintélyt a második világháború után is respektáltatni tudta az új hatalommal, egy 
budapesti kávéház asztalánál beszélte meg a művészet ügyeit. H kávéház a Lord Gre
sham által alapított biztosító intézel földszintjén volt; ezért bár logikátlan, de nem 
meglepő, hogy a múlt század talán (stílusában és a művészetről vallott felfogásában) 
legjellemzőbben magyar művészcsoportja egy angol főrend nevét viseli.

A pálya kezdete azonban vitathatatlanul a Dunántúlon, a Balaton mellett van. Mar
caliban született, s önéletírásának első kötetében (így éltünk Pannóniában, Budapest, 
1956. Szépirodalmi Kiadó) a Balaton, s középiskoláinak városai, Keszthely és Veszp
rém nagyon fontosak számára. Lrdekes módon szülővárosáról, Marcaliról keveset ír, 
inkább a könyv elején, a még felhőtlennek tűnő gyerekkoráról.

A vízpart élménye bizonyára innen eredeztethető, s egész festészetében nyomon 
követhető. Bár vallomása a vízről érett korában íródott, mégis eleven élményt érzünk 
mögötte:

,,Körülbelül ettől kezdve szélszakíllialatlan kapcsolatban voltam a vízzel.

Később mindig víz mellett szerettem lakni. Ha nem volt módom Iwzz.á. nyugtalanság 
fogott el. Víz nélkül kietlen volt a vidék és értelmetlen. ... Idegen városban most is 
először a folyó partjára megyek. Onnan kezdem a tájékozódást. Másképp nem is tudnék 
képet alkotni magamnak a városról.

Gyerekkorom falujában nem volt ugyan se patak, se folyó, de köze! volt a Kábítón, 
tehát otthon voltam a partján. A Bélavár mellett szaladt a nagy berek levezető csator
nája. Leginkább ennek hídján szereltem ülni, mert onnan a Balatoni és a csatornái is 
láthattam.

Úgy érzem, ezekre a hangulatokra és etnlékképek ízére ülnek vissza képeim is. Volt 
idő, amikor kék, zöld és szürke volt úgyszólván minden képem, s palettám nem ismerte a 
sárga színeket. ” (119. o. és tovább a Vallomás a vízről című fejezet 2. része. Ebben az 
időben kollégista középiskolás Veszprémben.)

A „Bélavár" amúgy egy külön rejtély a mai embernek. Családi nyaralóijuk neve 
volt, amelyről így ír: „Ez. a villa a maga nemében építészeti csoda volt. Megvan a
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fényképe, s többször előveszem, hogy apám képzeletének sajátosságában elmélyedjek. 
Legelőször azt kell mondanom róla, hogy tervével, — melyet minden részletében ő készí
tett — megelőzte korát. Nemcsak mert a villa minden akkor divatos építészeti stílustól 
elütött a megjelenésében, hanem mert olyan formaelemeket tartalmazott, amilyenek 
nálunk csak az 1930-as évek építészetében váltak általánossá.”

Az algimnázium idején (a mai 5-8 osztály) még nem volt világos, milyen pályára 
menjen. Végül Kaposvárott folytatta középiskolai tanulmányait, s ekkor dőlt el további 
sorsa. Mikor Bernáth Aurél a városba került, Rippl-Rónai József már túl volt az orszá
gos hírnevet és kaposvári tekintélyt jelentő Könyves Kálmán Műintézetben rendezett 
kiállításán. Természetesen meg sem fordult fejében, hogy a köztiszteletben álló festő
művész közelébe férkőzzön.

„Ó -J ó z s e f-  már ahogy lejött a dombról, rendkívüli volt. Egy kis öszvérfogattal járt 
le a városba. A bordélyból úgy állt ki nagy teste, mint egy Buddha-szobor. Széles mű
vész-kalapja, a kalap alól kigöndörödő haja, rendkívül választékos öltözetei még akkor 
is feltűnést keltettek volna, ha nem ő lett volna, aki viseli. Mert ő, ebben az időben már 
közismert volt Kaposváron". (Rippl-Rónai Józsefről, 319. o.)

A városiak tiszteletéből a festő öccsére, Ödönre is vetült valamennyi. Nyugalmazott 
vasutas volt, egykori állomásfőnök -  ezt a státuszt a helyiek ismerték, elismerték. Hogy 
bátyja jeles festő, ettől Ödönt is művészeti tekintélynek ismerték el. így lett atyai pár
fogója Bernáth Aurélnak. Persze ő is „korszerű” szeretett volna lenni.

, Akkoribari a festők ugyancsak nekisz.abadultak az ecsettel való vagdalkozásnak. A 
posz.timpressz.ioniz.mus korában vagyunk, anélkül, hogy az impresszionizmusba belekós
toltunk volna. S mindez micsoda újdonság volt! Tele rejtelemmel, az. esztétikusok analí
zisétől még háborítatlan állapotban." (323.0.)

Ödön bácsitól is ezt hallotta, ha egy festményét megmutatta neki:
Hm -  mondta s előrehajolt — még nem elég modern.

-  De hát hogy csináljam, hogy modern legyen ? -  kérdeztem.
-  Hja -  hát ez. az. Ki kell találni valamit.
Rámeredtem, mint egy komplikált számtani tételre.
-  Nézze a bátyámat, -folytatta  -  ő pettyekben fest.
-  De hát én nem utánozhatom a bátyját.
-  Ne is, de találjon ki valami érdekes stílust. Rajzoljon például dupla vonallal.

... fessen ahogy akar, csak modern legyen.
- . . .  Függetlenítse magát a tényéktől, csak a képen legyen meg a harmónia. -  szólt 

a megfellebbezhetetlen szentencia.
A festészet kezdte visszafelé tenni azt az utal, melyet Giottolól Raffaelig tett. Akkor 

két évszázadon csak azon igyekeztek, hogy minél közelebb jussanak a természet valódi 
ábrázatához., s most Ödön bácsi liátraarcot vezényelt. Akkor még nem tudtam, hogy 
Párizsban az idő tájt rohamtempóban már Giotto elé ért vissza a menet. Két évszázad
nyi utat öt év alatt tettek meg, visszafelé. Sőt, mialatt ez a kis beszélgetés folyt, már 
Giotto is elmerült. ” (347. o.)

Talán ez az egyik ok, ami miatt Kaposvár kissé misztikusan jelenik meg emlékeze
tében. Mint a park fái között átszűrendő napfény, amely bizonyos részeket megvilágít, 
másokat homályban hagy.

„Úgy tekintek Kaposvárra, mintha egy kicsit a tetők felett lebegnék. Egybe akarom 
látni az. utcákat, a pirosló Turul tornyát, az. egyenes, a görbe utcákat, a sárga nagy-
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templomot. De ha szükséges, közelebb is megyek, hogy az. utcákon mozgó figurákat is ki 
tudjam venni. Azt szeretném, ha emlékeim maguk löknék elém, válogatás nélkül az 
embereket és környezetüket, melyek lepréselődve emlékeimben pihennek. Tudom, hogy 
ez a módszer önkényes, de bízom benne, hogy az. első hívó szóra azok az emlékek jelent
keznek, melyeket akkor nagyon megfigyeltem" (282. o.)

Amint világossá válik számára, hogy festő akar lenni -  a Róma villa még mindég 
megközelíthetetlen a számára, de ő beéri Ödön bácsi tanácsaival -  a céllá a nagybányai 
művésztelep válik. Talán éppen a Róma hegy megközelíthetetlensége miatt, hiszen 
Rippl-Rónai Párizsban, Párizson keresztül váll festővé. Bernáth Aurél kezdetben a 
máramarosi bányavárost tekinti első igazi lépésnek a művésszé válás felé.

Tehát indul holnapután?
— Indulok, Ödön bácsi.
— Üdvözlöm Rétit, Thormát.
— At fogom adni, Ödön bácsi.’’ (441. o.)
Ekkor már 1915-öt írunk. Benne vagyunk a háborúban. Egy darabig még Réti 

István és Thorma János keze alatt dolgozik Nagybányán, azután behívják. Megsebesül, 
s a katonakórházban megismerkedik Egry Józseffel. Tanulmányait befejezettnek érzi. 
Leszerelése után előbb Budapesten, majd 1921-től Bécsben, 1923-26 között Berlinben 
élt és dolgozott. Ezekben az években ő is megtette az utat Raffaellotól vissza Giotto 
előliig. Ugyanolyan rövid idő alatt. Tanúsítják ezt a Berlinben kiadott Grafik című 
mappájának lapjai. 1926-ban hazajött, s kiállította Riviera című közismert munkáját. A 
konstruktív elem még uralja a festményt, de festőnk már erősen küzd, hogy harmad
szor már a látvány felé közeledjen. Ez időtől kezdve a látványalapú, festői festészetért 
küzd. Nem csak saját vásznain, hanem a Gresham művész-asztalánál, a Képzőművésze
ti Főiskola tanári karában, később a Képzőművész Szövetségben is. Az ő érdeme, hogy 
a kommunizmus legkeményebb éveiben a „szocreál” zsinórmértéke nem az orosz-szov
jet festészet volt, hanem Nagybánya. Van ugyan, aki vitatja, hogy ez érdem lenne, de 
akkor nézzük meg az NDK-szocreált. A keletnémetek ott folytatták az „Elfajzott művé
szet"-ti, az expresszionizmust, ahol Hitler abbahagyatta velük 1933-ban, csak egy ki
csit fölvizezték bolsevik szimbólumokkal. Magyarországon a festészeti érték maradt az 
elsődleges.

Legfontosabb képein mindig látunk vizet. S valahogy fölsejlik a dunántúli táj is. Az 
1924-ben festett Starnbergi tó című pasztelljén még a konstruktív absztrakció formai 
eszközeivel él, de megragadja a konkrét látvány karakterét. A Riviéra is inkább egy 
„elméleti” Földközi- tenger. A „Reggel” motívumának helyét nem érdemes keresni, de 
e képen megtaláljuk a Raffaelloi visszarendeződés jeleit, anélkül, hogy kidobta volna 
eszköztárából a Bécsben és Berlinben tanultakat. Igen merész kompozíció. Folyópart, 
de talán egy kisebb folyó a Dunántúlról. Kép a képben: mindennek a kerete az ablak. A 
főmotívum nem a lankásan hátranyúló háttér, hanem a párkányon az akvárium. A kép 
terét erősen meghatározza a két nyitott ablakszárny ellenperspektívába fordított vonala. 
Kicsiny előteret képez a festő az ablak előtti asztallal és lámpával. A szépen festett 
„Nagybányás” háttér így csak kiegészítője a kompozíciónak: minden lényeges az or
runk előtt történik.

Valahogy így van ez a jóval később készült Csendélet című pasztelljén is. Bár címe 
szerint csendélet, valójában Bernáth Aurél balatoni tájainak egy jellegzetes darabja. 
Kisőrsi nyaralójának ablakába telt két korsót virágokkal. S a kompozíciót úgy állította
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össze, hogy háttérként nagy, nyitott táj jelenik meg: az alattuk lévő présház, két hatal
mas jegenyefa, a középtérben a tóparti nádas, majd a párás víztükör fölött szinte úszva 
látszik a fonyódi hegy két jellegzetes púpja. Horizont nincs is a képen, azt elnyeli a 
pára. Mintha egy visszapillantás lenne a múltba: a balatonkeresztúri Bélavár, ha látsza
na, e kép jobbszélén lenne egy parányi folt.

Bemáth Aurélt nem lehet életműve alapján dunántúli festőnek tekinteni, ő sokkal 
több annál: nemzeti festészetünk egyik kiemelkedő személyisége. De mély és állandó 
kapcsolatban volt a Dunántúllal, Pannóniával.

Riviéra, 1926-27.01aj, vászon. 130x150 cm.
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Női fej, 1946. Kis torzó, 1933.

Alvó lovasok, 1939.
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N. Mészáros Júlia

Borsos Miklós és Tihany

Aki ismeri Borsos Miklós műveit, olvasta írásait, vagy hallgatta előadásait, nem 
csodálkozik azon, miért éppen Tihanyra, s miért nem az erdélyi szülővároshoz hasonló 
fekvésű településre esett a művész választása, amikor ifjú házasként helyet keresett 
magának, ahol kora tavasztól késő őszig zavartalanul dolgozhat, távol a város zajától és 
a hétköznapi megélhetési gondoktól.

A kis tihanyi nyaraló, amely mellőzött minden luxust, de amely körül a kert néhány 
évtized alatt országosan ismert, gyönyörű parkká érett, nemcsak a műterme szabadba 
való meghosszabbításának lehetőségét kínálta számára. A képzeletből és megszerzett 
tudásból inspirálódó alkotómunka mellett előbb a társasági élet egyik fontos helyszíne 
lett, a szellemi, testi-lelki felüdülés másokkal megosztott helye, majd a világ teljességét 
magába foglaló, szubjektív lét-tér. Cythere, Tahiti és Nakonxipán után Tihany is para
dicsomi szigetté lényegül! át. Istenek földjével azonosított hely lett, ahol a mindenna
pok fölé és a szellemi magaslatok felé emelkedési vágy egyetlen járható ösvényt terem
tett, mely a múlt művészeti értékein, a szépség, teljesség és harmónia eszményképein 
keresztül a lélekhez vezette művészlakóját.

Borsos Miklóst a pannon szellem egyik legfontosabb képviselőjének tartották, s 
tartják ma is. Ezt a magyaros öntudatra valló, sokak által körülírt és a 60-as, 70-es 
években használt esztétikai kategóriát mára meghaladta a művészettörténet, s az a tény, 
hogy Borsos Miklós európaisága messze túlnőtt Tihany legmagasabb fáin, a pannon táj 
földrajzi és művészeti határain, s még csak nem is a rómaiak által fellelt pannon föld
ben gyökerezett.

Borsos Miklós mediterrán kultúra és táj iránti vonzódását a nagyszebeni, majd győri 
iskolai oktatáshoz kapcsolódó görög és latin olvasmányok, a közös családi színházláto
gatások, a művészi pályakezdés előtti itáliai utazások, a régi és új művészettel való első 
találkozások elemi élményei alapozták meg. A látott, hallott, olvasott és csodált mű
vekből megsejtett világ mögé olyan teljességképet vetített, amely után egész életében 
vágyott, s amely egy életre meghatározta művészi magatartását, humánus gondolkodá
sát, alkotói céljait, és irányt adott számára a művészet világában való eligazodáshoz.

Míg Borsos az európai művészet forrását kereste, messze eltávolodott Tihanytól. 
Mégis Tihany lelt számára a Hely, amely a vágyott és meglelt forrás természeti környe
zetére a leginkább emlékeztette, s amely művészetét érvényessé tette. Tihany nemcsak 
a művészi képzeletre hatott, de szüntelen okot is adott a természet megfigyelésére és a 
művészetről, világról való elmélkedésre. Az itt született művek többsége egyszerű ter
mészeti tanulmány, és küzdelmekkel teli kísérlet a látott motívumok szellemi, formai 
elvonatkoztatására, az összefüggések megértésére, egyre tágabb kontextusba helyezésé
re, a metaforikus, metafizikus, mitikus, mágikus nyelv kifejlesztésére, a személyes 
élményen átszűrt, maradandót és állandót továbbörökítő, autentikus művészet megte-
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Múzsa lanttal, 1973.

Lovas, 1957.

A hegedű születése, 1969.
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remtésére. Tihany az alkotói szemlélet és a művészi gyakorlat kiteljesedésének a próba
köve.

Borsos Miklós, mint kortársainak jelentős része, hitt abban, hogy a művészet példa
mutató erejével rendbe lehet tenni a világot, újra teljessé, ahogy az ókor művészeti 
emlékei alapján a reneszánsz nagymesterek is elképzelték, s amelynek rekonstruálását 
kortársai közül oly sokan és sokszor megkísérelték. Az antikvitás szellemiségéhez ra
gaszkodva, Gauguin, Picasso, Beck Ö. Fülöp, Medgyessy, Arp, Brancusi és Moore 
klasszikust magába ötvöző modern törevéseiből megerősítést nyerve vált művésszé.

Széleskörű művészeti ismereteinek nagy részét közvetlen tapasztalással szerezte, de 
a szobrászi fejlődését meghatározó, fontos művekhez is az önálló felfedezés közvetlen 
élménye tapadt. A kezdetektől nagy magabiztossággal választotta ki. mire van szüksége 
múlt és jelen művészetéből ahhoz, hogy megtermékenyítően hasson szellemére, alkotó- 
művészetére, vagy -  mint írásaiban, előadásaiban -  alkotói törekvéseinek megvilágítá
sára.

Gyermekkori színházi élményeivel magyarázta, miért idézik fel érett rajzai a görög 
tragédiák légkörét. Legkorábbi olvasmányai dráma- és eposzkivonatok, majd Homé
rosz Iliásza és az Odüsszeia, illetve egy nyári vakációtól kezdődően a Biblia. Vala
mennyi végigkísérte egész életéi -  belőlük merítette képzelete, témavilága, értékítélete 
alapjait. A művészettel kapcsolatos legelső elvárásait a Tanú című folyóirat értékelése 
kapcsán foglalta össze, még fiatalemberként, melynek lényege, hogy „valami igazi 
klasszikus tisztaságú” legyen, amely megőrzi a múlt értékeit, mégis minden addiginál 
modernebb.

Klasszikus művészet iránti érdeklődéséi a szűkebb családon kívül a rokonság kör
nyezetéből ért hatások is érlelték. A főiskolára készülődés évében nagybátyja villájában 
ismerkedett meg a gödöllői praerafaeliták munkásságával, Gulácsy rajzaival és Erdei 
Viktorral, aki nemcsak teljes könyvtárát bocsátotta rendelkezésére, s vásárolta meg 
rajzait, hanem szélesre tárta előtte a képzőművészet kapuit is az otthonában lezajlott 
beszélgetésekkel. Erdei révén ismerkedett meg a Gresham-körrel, később az Európai 
Iskola művészeivel.

Legkorábbi alkotói céljait a Firenzében látott reneszánsz remekművek határozták 
meg. Ezek az egyszerű, közérthető kifejezésmód, az érzelmi és tartalmi mélység, a 
tartalom és forma összhangja, a valóság formáinak költői átlényegítése, a kifejezés 
hitelessége.

Hazatérve, mindent ezzel a mércével mért. Több kortárs művész kiállítását megnéz
te, s jóllehet a legnagyobbak, Derkovits, Egry, Gulácsy, Medgyessy és Bernáth mun
kásságát egyformán elismerte, sőt, e két utóbbi művész alkotásai a reneszánsz meste
rekkel való megméretést is állták, mégis eltérő utat kívánt járni. Hogy milyent, ekkor 
még nem tudta pontosan, ezért visszatért Firenzébe, de most a modern művészet böl
csőjébe is ellátogatott.

Gauguin szintetizáló törekvése, majd Picasso 10-es és 20-as évekbeli klasszicizáló 
rajzai ugyanolyan elementáris erővel hatottak rá, mint a firenzei reneszánsz mesterek 
remekművei. A hatás nem annyira a témák részleges hasonlóságában -  lásd finom, 
vonalas rajzok, árkádiai tájak, ülő, álló, cselekvés nélküli emberek, utcai zenészek, 
vándorcirkuszosok, koldusok, szerelmesek, stb - , mint inkább a vonal eleganciájában, 
a formák, jelenetek időtlenné transzponált, lírai megformálásában mutatható ki, amelynek 
csírái már az első firenzei rajzaiban benne voltak, de amely elsőként tihanyi élményei,



N. Mészáros Júlia 90 Pannon táj-haza

Orpheus, 1963. Sibilla Pannonica, 1963.

Canticus Canticorum, 1963. Delfin napkoronggal, 1968.



N. Mészáros Júlia 91 Pannon táj-haza

látványt rögzítő rajzai alapján készült reliefjein (Szerelem, 1939; Alvó lovasok, 1939; 
Legenda, 1942; Legelő bivalyok. 1942; Vízparton, 1948; 'Lehellek, 1947, stb), majd 
kőszobrászalában teljesedett ki.

A Toscanát és Provence vidékét egyaránt megidéző balatoni táj éppúgy kimeríthe
tetlen forrása lett rajzainak és képzeletének, mint a háború után újjáépített ház és a 
néhány évvel később teljes természeti gazdagságával kibontakozó kert.

Szobrászatéban a háborút követő években jutott el az eleven természettel átlényegí- 
tetl forma klasszikus tisztaságú, emblematikus tömörségű megfogalmazásához (Leány- 
arc, 1946; Bivalybóljúfej, 1948), amely után az absztrakció még magasabb szintjére 
törekedett. Hzzel összefüggésben a rajzok is megszaporodtak. Témái kezdetben tihanyi 
pásztorok, tehenek, lovas alakok, fejükön terhet hordó asszonyok, később növényi 
motívumok, mezítelen nőalakok és tájrajzok. A vonal a mondanivalónak alárendelve, 
fokozatosan absztrahálódott, végül játékos életre kelt, a forma lágy körvonalú, simára 
csiszolt, zárt tömeggé, a szerkezet a felületből kiemelt, vagy abba bemélyített, finoman 
jelzett tagolássá egyszerűsödött. A tájrajzok nagy része ekkor vízparti fasorokat, a Fü
redi-öböl jegenyékkel kísért begyvonulatát, a Diós fűzfáit, a Plinius-árok burjánzó 
környezetéi és rejtelmes sziklavilágát ábrázolta növény- és madárvilágukkal, valamint 
a Balatont a vízzel eggyé vált halászokkal és vitorlásaikkal.

1947-ben művészetében lezárult a saját ikonográfia és nyelv kialakításához szüksé
ges motívumgyűjtés nagy korszaka, a rajzi és plasztikai kifejezésmódok teljes birtokba 
vétele. Az elkövetkező évtizedekben belőlük építette fel személyes mitológiáját, amely
ben a legegyszerűbb, és legalapvetőbb formák is mágikus, mitikus, panteisztikus, vagy 
kozmikus relációkba kerültek, a természettel lényegültek át.

Ekkor kezdett lavírozott tusrajzokat készíteni. A mosott, árnyalt ecsetrajzon a figu
rák visszanyerték teljes plaszlicilásukal, míg a vonal szerepe az alakok, a test értelmező 
jellegű összefogására korlátozódott. Ez a festői technika a továbbiakban végigkísérte 
Borsos Miklós egész grafikusi munkásságát, nemcsak a természet utáni, de a legelvon- 
tabb témák kifejtésében is.

A rajzokkal, amelyeket többnyire Tihany ihletett, most új gondolkodási és alkotói 
folyamat indult el, amely a komplex természet, a tájban, az évszakok változásaiban, az 
emberi természetben, az állatok viselkedésében, a növényekben és termésekben, a szer
ves élet minden apró részletében ősidőktől kezdve meglévő természetminőségek -  a lét 
mozgatóerőinek a megértésére irányult. Azoknál a munkáknál, ahol egyszerű termése
ket (pl. szőlő) és a környék legjellegzetesebb alakjait -  pásztor, madár -  helyezte pie- 
desztálra, kiemelve őket környezetükből, utalva mégis valóságos táji, természeti össze
függéseikre, tovább kereste a táj elemi szimbólumait. Olyan szimbólumokat, amelyek 
a tihanyi mikrokozmoszon túl a természet folytonosságát és a vele együtt élő ember 
életét, tevékenységét, kultúráját, múltját és jelenét egyaránt képesek kifejezni. A saját 
műveit is közéjük sorolta.

Ekkor készültek azok a rajzai, amelyek Tihany születésének mondájára utalnak, de 
a tájba helyezett saját szobrok már ezt megelőzően, érmein és plakettjein is megjelentek 
(Kertben, 1950, Genezis /., 1956, Tihanyi táj Pannóniával, 1959, stb), s csak ezután 
kaptak szimbolikus tartalmat a rajzokon. Ez utóbbiakon a tihanyi kert egyszerre jelenti 
a művész természetes és a mű ideális környezetét, s a környék panorámaképével kiegé
szülve, a valóságon túlmutató, eszményi tájat. Vagyis az ábrázolt kert egyszerre termé
szetes és kitalált. Közepén a talapzatra helyezett mű, vagy a tihanyi természeti motívum
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a műzsák birodalmát, istenek lakóhelyét jelző emlékműként hat, a tágabb tájjal együtt 
nézve Tihany szimbólumává válik.

Az 1956 és 1958 közötti rajzok némelyike különösen rejtélyesnek tűnik. Lovak 
vagy lovasok és férfi emberek láthatók rajtuk, szoborszerű pózban. Testük különböző 
irányokat jelez a térben, amit mozdulatuk, vagy az alakok kéztartása hangsúlyoz. Mint
ha a végtelent kívánnák letapogatni! A hely, ahol állnak, alig tagolt, szűk tér, környe
zetük jelzésszerűen elnagyolt, kezük minduntalan láthatatlan falakba ütközik. A ke
mény plasztikája, szinte kétdimenziós férfialakok és árnyékuk hasonló asszociációkat 
kelt, mint amit a római kori Pannónia útjelző kövei, amelyek nemcsak Pannónia hatá
rait jelölték, de a szülőföldre vezető utat is. Ez a hely az irányt mutató személyek 
fizikai terén kívülre, az imagináció terébe került.

Nemcsak a tihanyi mikrokozmosz bensőséges világához való vonzódás erősödésé
vel, a táj varázsával, és a belső művészi fejlődéssel magyarázható Borsos Miklós 
külvilágtól való fokozatos elfordulása, a valóság elemeiből rekonstruált őstermcszet 
felidézésével kezdődő, az élet legfontosabb mozgatóit kereső, s teljes befelé fordu
lással folytatódó ideavilágba való menekülés. A háborút megelőző neoklasszicista 
művészeti törekvések, a háború fizikai rombolása, majd az ötvenes, hatvanas évek 
politikai légköre felgyorsította a szubjektív világkép, a magánmitológia kiteljesedé
sét.

Ha a háború alatt készült tihanyi rajzokkal vetjük össze a mitikus paradicsommá 
változtatott kertrajzokat, jelentős különbséget találunk. Az előbbiek a béke eszményí
tett képét idézték, a boldog aranykort, amikor az ember emberhez méltóan élhetett, s 
amely újra felépíthető. Az utóbbiakon elérhetetlen távolságba, a vágyak birodalmába 
kerüli mindez, szüntelen példázat lett.

A párhuzamos szobrászi tevékenységben ekkor készüli a Pannónia, a Tihanyi le
ány, a Tihany leánya, a Tihanyi pásztor, a Démétér, az Ej, a Nappal, a Fekete torzó, az 
Ülő akt és a Vénusz születése című munka, egy mitikus világ életre keltett archetípusai, 
az előző rajzokkal indított gondolatsor szobrászi szintézisei, majd az új alkotói korsza
kot jelző Orfeusz, a Sibil la Pannonira, a Canticus Canticorum, a Napkorong nőalak
kal, és a Nagy véres martinon.

A hatvanas években ismét találkozunk olyan rajzokkal, ahol szobrai kerülnek ter
mészeti környezetbe, vagy táji relációk közé (Canticus Canticorum, 1963; Sibilla Trans
sylvania, 1963; Sibilla Pannonira, 1964; Sibilla Hungáriát, 1965). Itt már nincsenek 
kiemelve, kockára vagy posztamensre helyezve, a természet valóságos elemeinek, szer
ves részének tűnnek. A tájak sem részletezettek, valójában nem is tájak, hanem a vég
telenből kiszakított, imaginativ terek, amelyekben a forma realizálja tájként a környe
zetet, s ahol szétválaszthatatlanul összekapcsolódik Borsos életterének minden fontos 
helyszíne, Tihany, Pannónia, Erdély és Itália. A rajzok hangulata inkább mágikus, 
szemben a mitikus-kozmikus hangulatot árasztó szobrokéval, amelyek ugyanekkor ke
letkeztek (Csillagnéző, 1962; Canticus Canticorum, 1963; Napbanéző, 1963; Sibilla 
Pannonira, 1963; Madár II., 1963.). Mintha a bennük megtestesülő absztrakciós szint 
továbbgondolásai lennének a rajzok, hiszen a mondanivaló az anyag olyan fokú átszel- 
lemítését igényeli, amit a kővel már képtelen az anyagszerűség elvének megsértése 
nélkül érzékeltetni.

Vagy mégis?
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Lap a 77 üzenetből, 1976

Lighea, 1968
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Ifjú párka, 1964 Napbanéző, 1963

Sellő, 1959



N. Mészáros Júlia 95 Pannon táj-haza

Borsos Miklóst ismét utazásainak élménye lendítette tovább a szobrászi problémák 
magasabb szintű megoldása felé. Görögországba készült, előtte azonban Londonban 
járt. Útközben ismét látta az európai művészet klasszikus remekműveit, a holland fes
tészet remekeit és más kedvenceit, a szicíliai görög templomokat, Agrigento és Paestum 
romjait, Taorminát, a szirének földjét, a Vulcano tűzhányót, a Greenwich-i csillagvizs
gálót, majd az angol fővárosban a British Múzeum ókori szoborgyűjteményét és a Taté 
Gallery-ben Pisanello érmeit. Henry Moore-ral is ekkor ismerkedett meg. Alkotásai 
mély benyomást tettek rá, klasszikusnak érezte őket. A görög szobrok egyszerű forma
nyelve, monumantalitása és mitikus ereje azonban még jobban lenyűgözte. Elementáris 
erővel hatott rá, hogy a legkisebb görög szobrocska vagy töredéke is mágikus erővel 
közvetíti az évezredekkel ezelőtt élt nép kultúráját, mitikus világképét. Az élmények 
nem közvetlenül hatottak művészetére, hazatérve nem kezdett lázasan új formákat ke

resni, csak még erőteljesebben fordult a 
természeti jelenségek, a táj és az organi
kus világ felé, és bátrabban absztrahált 
minden addigi témát és motívumot (Gö
rög harcos, 1964; Ifjú párka, 1964, 
Lighea, 1964, 1965, Í968).

Tihanyban ezután újra felfedezte a ter
mészet ihlető erejét. Műveiben a belső ter
mészet, a létezés és a lélek kapcsolatának 
törvényszerűségét próbálta kifejezni egy
szerű vagy szimbolikus nyelven. Új táj
rajzain panteisztikus világkép összegző
dik, amelynek az őselemek -  legtöbbször 
az ég, a föld és a víz -, az égitestek -  nap 
és hold -  és az ember a főszereplői, s 
amelyek minden részletét harmónia hat
ja át. Valójában nem történt más, csak 
belsővé vált a táj, eggyé forrott a mű
vésszel, és vele a művész. Ezért tudta be
lelátni a Balatonba a tengert, a tihanyi 
mikrokozmoszba a kozmikus természe
tet, az eget és tengert tükröző földön az 
ember helyét, és az ember életét legköz
vetlenebbül meghatározó őselemeket 
(Szent, 1964; Sibilla, 1966; Feminin 
Masculin forma, 1966; Vénusz kagylója, 
1966; Tükröződő Napkorong, 1966; Haj
nal, 1974).

Utolsó munkáiban az anyag teljes át- 
szellemítésének gondolata foglalkoztatta. 
A Bartók síremlék elkészítését is ez mo
tiválta, s valóban ez a mű szobrászi tevé
kenységének egyik legfontosabb szinté
zise.Sibilla, 1966
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Szivárvány, 1940. Olaj, vászon. 106x130 cm

Szent Kristóf a Balatonnál, 1927., Olajpasztell, 59x87,5 cm
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Gopcsa Katalin

„...magamra találtam szülőföldem levegőjében.
Egry József és a dunántúli táj

Egry József 1924-ben, Németh Antal körkérdésére válaszolva írt egy rövid életraj
zot, s ebben így írta le a Balaton partjához való kerülését:

„1918-ban Keszthelyen leszereltem, ugyani síik akkor kapott meg a Balaton csuihís 
értékeivel, mely idővel kezdődik, tisztul fejlődésem (piktúrám) az. a része - ami addig 
bizonyos homályba burkolt gyötrődés volt, mondhatnám azt is, hogy magamra talál
tam szülőföldem levegőjében - közben megnősültem, azóta is Keszthelyen lakom felesé
gemmel, anyámmal."

A Keszthelyen, majd Badacsonyban való letelepedést „homályba burkolt gyötrő
dés” -ek előzték meg: A Zalaííjlakról elszármazott, földönfutókká vált szülőkkel a bu
dapesti nyomasztó nincstelenség évei, Korcsek festőnél a festői mesterség tanulása, 
müncheni, párizsi, belgiumi tanulmányutak, rövid ideig a főiskola, majd hazai utazá- 
sok-barangolások (Mágocs, Garabonc, Hódmezővásárhely, Erdély, Ungvár) és a bada
csonyi kisegítő katonai kórház, ahol leendő feleségével. Juliskával megismerkedett.

Fónay Tibor Egry badacsonyi éveiről írt könyvében egy révfülöpi helytörténeti 
gyűjteményben őrzött magnófelvétel alapján így írja le Egry Balatonhoz érkezését: 
„Jól emlékszem -  idézi vissza a napot Kelemen Géza, a badacsonyi vasútállomás veze
tője -  amikor jött, az. éjszakát nálam, az állomáson töltötte, és másnap vezettem fel a 
kórházba... A hajnali vonalnál szállt le. A vonalot elengedtem, az iroda előtt állt, 
láttam, ott volt egy katona. Karpasz.ományos volt. Azt kérdezte tőlem, hogy Badacsony
ban van-e katonai kórház.. Mondtam neki, hogy igen. Legyek szíves, mutassam meg 
neki. Arra nem volt már idő, behívtam a forgalmi irodába, lefektettem, majd mondtam 
neki, B órakor átkísérem. At is mentünk vele, és ő ott elhelyezkedett."

Szinte látjuk a kopottruhás, beteg, fáradt katonát, ahogy Egry kinézhetett, mint 
katonákat ábrázoló képein az emberek: a fakó, fáradt színekkel megfestett tájban a 
fáradt, kopotlruhás katonák... Ezek a képek a korai periódusának jellegzetességeit 
mutatják, s csak a megtelepedés után, 1917-18-ban szabadulnak fel a zárt száraz hatá
rok a képein, világosodnak ki színei, és kezdi megtalálni önmagát és saját festői világát 
is.

Kedves adomája a Balatonhoz való viszonyáról ez a feljegyzés: „Valahogy a Bala
tonnal úgy vagyok, mint az a balatongyenesi polgár, aki a múlt háborúban Szicíliában 
volt hadifogoly. Mikor a Balaton-parton beszélgettem vele, mondtam neki: -  Na ugye 
szép volt az a tenger ott? -  Hát bizony szép lett volna, csak ne járt volna mindég a 
Balaton a fejemben. -  Egyszóval akármerre jártam, öntudatlanul is az itthoni világunk
hoz mértem, vonzódtam..."

Egry írásaiban -  napló-részleteiben, frappáns aforizmáiban -  mindig egyszerűen, 
tömören és találóan fogalmaz: a „...magamra találtam szülőföldem levegőjében" rövid 
megfogalmazás: benne van a számára fontos, zalai dombokkal rokon dunántúli Bala- 
ton-part, pannon derűjével, ez a számára oly fontos táj-haza; de azzal, hogy kiemeli
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Kilátás Fonyód felé, 1936. Olajpasztell+akvarell, 72,5x100 cm

Szamaras ember, 1935. Olaj, 70x86 cm
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azt, „levegőjében”, egyúttal érzékelteti tájképfestészetének is jellemzőjét, a balatoni 
atmoszférát. Nemcsak fényittas színei, de egyszerű szavai is megjelenítik azt, ami szá
mára ebből a vidékből erőt adó: a föld és a sehol máshol így nem érvényesülő „délibá
bos párás fények”-kel teli levegő.

Jól látja ennek a tájnak varázserejét, vonzását: ,,/l legtöbben a Balatoni ké- 
pesl e ve le zőlap - szerű sablon megjelenésében látják. Még a legtöbb Jestéí is csak a külső
ségekig jut el. Kevés festő van, aki mélyebb sajátosságait tudja kifejezésre juttatni. így 
hát nem csoda, ha nem festők nehezen jutnak irányítás nélkül a való értékéhez.

-  A Balatonból nem lehet iskolát csinálni. Nem lehet hivatalos piktúrához idomítani 
a Balatont. A Balaton olyan gazdag szín- és formavilágét, hogy minden festő megtalál
ja  mondanivalójához benne az alapot.

-  A Balaton párás fényében minden elveszti tárgyi valóját.
-  A Balaton párás fényei átalakítják a reális formákat, tárgyakat. A távlatok, pers

pektívák szüntelenül változnak, alakulnak és a fények maguk is képi formát kapnak. Ha 
hajón megyek, akkor a horizontot forogni látom és megszűnik a távolságérzetem. A téri 
horizont vonala mindig kört éreztet.

-  A Balaton a természet örömkönnye.
-  A Balatont a szegény halászok avatták szentté.
-  Én nem a Balatont, hanem annak világát festem."
Mindaz, amit megfogalmaz, jellemzője lírai festészetének is. Nem az egyes dom

bok, vulkáni eredetű helyek fényképpel vetekedő pontosságú rajza érdekli, bár ismeri a 
hegyeket és völgyeket, mély vörösek és barnák meleg harmóniája öleli körül dombjait. 
Ugyanakkor, ahogy a fényt kihagyással vagy fehérrel jeleníti meg, csodálatos távlato
kat érzékeltet: a Kilátás Fonyód felé , az Őszi fények képei nagy víztükröt mutatnak, de 
közben azt is érezzük, hogy az a táj, amit a vásznon vagy papíron megjelenít, a festő 
hála mögött ugyanolyan gazdag pompával folytatódik.

A közelmúltban elhunyt műgyűjtő, Kolozsváry Ernő, aki egyébként fizikatanár volt, 
egy ízben a gyűjteményében levő Delelés című képről azt mondta: figyeljük meg, 
hogyan szaladnak, futkosnak, mozognak a fotonok Egry képein -  arra utalva, hogy a 
fény-ábrázolás ezeken a festményeken átitatja a tárgyakat, dolgokat. Nagy ívekben 
hullámzik képein a partvonal, a vízfelület mintha csak a fénysugarak tükrözésére vár
na. Szőlőillatú a levegő, ahol szamaras embere ballag vagy füttyös kedvvel bandukol, 
vagy a megeredt esőben hazafelé iparkodik. Vincellérjei, a „meotiszi legendából itt 
maradt pásztorai” (Oltványi), íves partvonalakba simuló horgászai, hullámok ritmusát 
izmaik lendületében ismétlő halászai, akik szentté avatták a Balatont, panteista egység
ben éggel és földdel népesítik be ezt a világot. Keresztelő Szent János és Szent Kristóf 
a faluban vagy a Balatonnál, cipelve a kisdedet, éppúgy otthon van ezeken a tájakon, 
mint az az öreg paraszt, akit Egry látott keresztet vetni a Balatonba — mint megszentelt 
vízbe — mártott ujjal.

Ez a közvetlen érzéki kapcsolat különösen azokon a képein hallatlanul eleven, ame
lyeken egyre közelebb megy a motívumához, témájához: amikor a gyöngyházszínű 
ragyogást közvetlen közelről viliódzó fény-nád-vonalkákkal teszi elevenné, mint a Nap 
a víztükörben vagy a Párás part című képeken. Egry akkor még nemigen láthatott sok 
légi felvételt a Balatonról. Ha mai madártávlatos felvételeket nézünk, meglepődve álla
pítjuk meg, hogy ugyanazok a sarlós ívek, könnyed s-vonalak dominálnak a vízpart és
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nádas találkozásainál, ami oly feledhetetlenné teszi a Piktor -  így hívták Badacsonyban 
Egryt régen -  képeit.

Egry festészete az élet mélységes tiszteletén alapszik. Ezért van az, hogy amikor 
„kizökkent az idő”, és háború dúlt, a festő képein a szenvedés expresszív indulata 
átitatja a túlsó partra figyelő arcát (1940-es Önarckép), és egyre több képén változik a 
fényességes-napsugaras színvilág sötétebbé, borúsabb árnyalatúvá {Mólón, Öbölben), 
és amikor a természeti tájat -  kiindulási pontul választja: kései Szivárvány című képein 
azt érezzük, a szivárvány íve nemcsak a földet és vizet köti össze az éggel, de a világ- 
egyetemmel is.

Jegyzetek
1 Egry József: Válasz Németh Antal körkérdésére (1924. IX. 14.) In: Fodor András -  Szabó Júlia: Egry 

József arcképe. Magyar Helikon, Bp., 1980. 42—44. o.
2 Fónay Tibor: Egry József badacsonyi évei, Veszprém, 1989. 12. o., 20-21. o.
3 Artinger Imre: Egry József. In: Fodor András -  Szabó Júlia: Egry József arcképe. Magyar Helikon, Bp., 

1980. 59. o.

Önarckép napsütésben (a festő), 1927. Olajpasztell, 58,5x82 cm
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K a p o s i  K n d re

Vigh Tamás és Esztergom

Vigh Tamás 1926-ban született Csillaghegyen. Vidéki gyermekévek után tízéves 
korától Óbudán élt. Egy ideig gyári munkás volt, majd Medgyessy Ferenc javaslatára 
jelentkezik a Képzőművészeti Főiskolára. Esztergommal való kapcsolata akkor kezdő
dött, amikor 1947 nyarán, mint szobrásznövendék -  segélycsomagból kapott amerikai 
tengerészkabátban -  megérkezett a városba, hogy részt vegyen főiskolai mestere Ferenczy 
Béni nyári művésztelepén. A művésztelep szervezése idején a főiskolai növendéktárs, 
Marisa István volt az összekötő a mester és a város között, akinek Esztergomban élő 
bátyja akkor vezető szerepet játszott a város életében. A szobrász műtermet a Petőfi 
Iskola egyik tantermében, a növendékek szálláshelyét pedig az akkor még létező un. 
Kapu Iskolában rendezték be. Ferenczy Bénit és feleségéi Einczinger Sándor villájának 
kerti házában szállásolták el.

A fiatal művésznövendék a Marisa Alajossal folytatott baráti beszélgetések során 
hallott először a modern európai művészet és a magyar avantgárd törekvéseiről, és ezek 
az ismeretek nagy hatással voltak művészi szemléletének alakulására. (Jellemző, hogy 
később, amikor Újvári Béla, a főiskola művészettörténet tanára előadásain ugyanezek
ről kezdett beszélni, akkor eltávolították őt tanári állásából, és figuránsi munkából 
kellett megélnie. Csak akkor kapott ismét művészettörténészi állást a Lektorátusnál, 
amikor a „szocreál" kérlelhetetlen harcosává szegődött.)

Vigh Tamásnak a Marisa fivérekkel kialakult baráti viszonya lett a legfőbb biztosí
téka annak, hogy Esztergomhoz fűződő jó kapcsolata a későbbiekben is megmaradjon. 
Jórészt ennek köszönhető az is, hogy 1973-ban, a millenniumát ünneplő város prog
ramjába vette a szobrász kamaratárlatának megrendezését, valamint az is, hogy a város 
vezetése 1972-ben őt kérte fel a millenniumi emlékmű megalkotására. Vigh Tamás 
megtiszteltetésként fogadta a megbízást., ám az emlékmű felállítására -  a művész vá
ratlan megbetegedése és a kivitelezés jórészt ebből adódó elhúzódása miatt -  csak 1980- 
ban kerülhetett sor a vár bejáratánál, a kapuhíd mellett. A szobor a Városalapító címet 
kapta, és a kétszeres Munkácsy-díjjal, Kossulh-díjjal, kiváló művész-címmel és „A 
magyar művészetért” díjjal kitünteteti szobrász életművének kiemelkedő köztéri alko
tása lett.

A művész első elgondolása nyomán született agyag-vázlatból még nem derült ki, 
hogy a talapzatot képező kocsi és a figura azonos vagy különböző anyagból késziil-e, 
de azt magától a szobrásztól tudjuk, hogy hatalmas élmény volt számára a kelet-euró
pai síkságon kiásott kurgánok leletanyaga, különösen a nehéz, tömör kerekű szekerek
kel való személyes találkozás. Bizton állíthatjuk, hogy ez az élmény meghatározó sze
repet játszott Vigh Tamás azon döntésében, hogy a kocsi kőből készüljön. Ám éppen 
ebben a technikai megoldásban rejlett a szobor megsérülésének lehetősége, ugyanis a 
négy kerék és a figurát hordozó kőlap közölt nem jött létre szerkezeti kapcsolat. Ezért 
törhetett le -  eddig ismeretlen okból -  a kőlap egyik fele. Az pedig külön botrány,
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hogy az illetékesek a letört darabot még a sérülés napján elszállították, és egy kisplasz
tika méretű szobor ormótlanul nagy poszlamenseként „hasznosították”, lehetetlenné 
téve ezzel a letört rész visszaillesztését. Fájdalmas szégyene Esztergomnak, hogy e 
nagyszabású, reprezentatív mű immár évek óta méltatlan körülmények között fogadja 
turisták ezreit a város legfrekventáltabb pontján.

Az ősmagyarok tömör kerekű kocsiját idéző talapzaton robusztus, arctalan figura 
áll. Sámán? Vezér? Harcos? Történelmi küldetését beteljesítő hős? Két karja szétvetve 
kitárul. Bal karján kerek pajzs, a jobb kezében tartott dárdával pedig a földbe döf. A 
dárda felső csúcsa tollszerűen szétnyílva szinte az égre írja az üzenetet: „Megérkez
tünk”. A mozdulatban munkáló lendület ereje hatalmas, jelentése egyértelmű: -  meg
történt a föld egy pontjának, egy város helyének a kijelölése.

Vigh Tamás ebben a művében a korábbi lemezplasztikai munkák tapasztalatait is 
hasznosítva, az öntött szobor tektonikus formavilágában is a lemezszobrok leegyszerű
sített, letisztult felületeit idézi meg. Az erőteljes domború-homorú formák dinamikája 
állja a szobor hátterében látható bazilika, és a várkapu mellett álló robosztus körbástya 
kihívását is. Ez a mű Esztergom egyik büszkesége, közhelyekkel szakító, a sztereotip 
gondolkozási sémákon túllépő, nagy erejű szimbólum. Hadd idézzem itt Vekerdi Lász
lónak szobrot méltató, szép és találó gondolatait: „De hát nincs-é abban végleg valami 
titokzatos, hogy ott áll a szobor a helyén, s nemcsak nem zavarja világát, hanem értelmezi 
és hangsúlyozzál Hogy önmaga körül szervezi a teret, megteremti saját terét és idejét?....A 
szoborban megtestesülő emberi mérték összhangot teremt ég és föld között. Összhangot, 
ami a fö ld  népét biztonsággal biztatja, s a jövendő reménységét hirdeti neki...”

Bizakodtunk abban, hogy a város a 80. születésnapját ünneplő művészt -  és önma
gát -  meglepi majd a szobor helyreállításával, ám csalódnunk kellett. Pedig rendelke
zésre állnak a feladat megoldásához szükséges eljárások és a megfelelő szakemberek. 
De mit tegyünk, ha a szándék hiányzik?

Vigh Tamásnak egyébként még egy köztéri műve áll Esztergomban. Az 1975-ben 
felállított Lovagló nő című életnagyságéi bronzszobor meglehetősen bonyolult kompo
zíció. A vágtató ló a levegőben úszva átrepül saját talapzata felett. Oldalra fordított 
fejét szilaj, játékos mozdulattal felveti. Hátán az ősi női lovagló-pózban, féloldalra 
fordulva fiatal nő ül. Ruházata csak jelzésszerűen került megjelenítésre. Felsőtestét a ló 
kinyújtott nyaka fölött előre dönti. Tekintetét mereven előre szegezi, kél kezét ökölbe 
szorítja, nem támaszkodik, nem kapaszkodik. A szobrot a ló oldalából kiinduló derék
szögű fémtartók rögzítik a sokszögletű talapzathoz.

Ez a labilis, csak a mozdulatok által kiegyensúlyozott, nagy feszültségeket hordozó 
kompozíció az ifjúságot jelképezi. Az ifjúságot, amely vakmerőségével, sodró lendüle
tével, lehetetlent nem ismerő szabadságvágyával a mindenkori jelent meghaladó célok 
felé tör.

Vigh Tamás 1975-től tíz évig tanított a budapesti Képzőművészeti Főiskolán. Ez 
idő alatt -  talán éppen a mesterével együtt töltött szép napokra emlékezve -  több 
osztályát is Esztergomba hozta nyári művésztelepre. Bár kétségtelen, hogy a Martsa- 
fivérek halálát követően a városhoz fűződő kapcsolatai meglazultak, ma is több barátja 
és tisztelője él itt. Többen felkeresik őt visegrádi nyaralójában is, és időnként ő is 
ellátogat Esztergomba. Ideje lenne a város vezetésének is felismernie annak jelentősé
gét, hogy a modern magyar szobrászat kiemelkedő mesterében barátját tisztelheti.

Esztergom, 2007. augusztus 25.



Kaposi Endre 104 Pannon táj-haza

Irodalom
Kaposi Endre: Ferenczy Béni művésztelepe Esztergomban. Művészei. 1970. 8. szám 
K. Kovalovszky Márta: Emlékművek-talupzat nélkül. Művészet. 1979. 5. szám.
Vekerdi László: Vigli Tamás. Bp., 1983. Corvina, Műterem.
Kaposi Endre: Kinek jelent életveszélyt a városalapító? Esztergom és Vidéke, 1999. szeptember 2.

Városalapító, 1980.



.mies 105 Műhely -  Helytörténet

Szigeti István

Kisigmándtól a Felsőházig
(Ihyc/.v Kálmán (IS08-I888) útja :i nagypolitikába

Ghyezy Kálmán a 19. század második felének 
egyik vezető magyar politikusa volt.1 Végigélte a 
19. század minden politikai „rendszerváltását”, 
Deák és Tisza Kálmán közvetlen munkatársaként, 
házelnökként, pártelnökként és miniszterként vál
lalt szerepet a politikai életben. Döntően szemé
lyes habitusából fakadt, hogy nem emlegetjük a 
nagyformátumú politikusok között, s így szerepe 
kevéssé ismert és tárgyalt. Mégis jelen volt a 19. 
századi Magyarország sorsfordulóinál, és -  fő
ként erkölcsi, szakmai tekintélyénél fogva -  le
hetősége volt beleszólni az ország ügyeinek ala
kításába. Mint a legtöbb akkori politikusnak, 
Ghyczynek is a megyéjéből indult politikai kar

rierje. Jelen tanulmány azt tűzi ki célul, hogy bemutassa, miként vált Ghyezy Kálmán 
megyei politikusból országosan ismert, vezető személyiséggé, és mivel magyarázható, 
hogy Komárom megyei választói több mint 20 éven keresztül megtisztelték bizalmuk
k a l’

Megyei karrier

Ghyezy Kálmán sok szálon kötődött Komárom vármegyéhez. A Ghyezy család régi 
Komárom megyei família, a megye egyik legbefolyásosabb családja a 18. század végé
től. Az első alispáni tisztel előbb Kálmán nagybátyja, Ghyezy József, majd édesapja, 
Ghyezy Ferenc is betöltötte több cikluson át.2 Kálmán születésekor, 1808-ban, apja 
még csak másodalispán volt, de két év múlva már a megye első alispánjává emelkedett, 
és három cikluson át: 1810-től 1828-ig volt Komárom vármegye legfőbb választott 
tisztségében. A Ghyczyeknél tehát hagyománynak számított a megyei hivatalviselés, 
méghozzá a legmagasabb posztokon.

A Ghyezy család e pozícióját természetesen vagyoni helyzete is meghatározta. A 
család tekintélyes középbirtokosi dinasztiának számított, kiterjedt rokoni kapcsolatok
kal. Ghyezy Ferenc mintegy 1400 hold birtokosa volt, szőlőbirtokkal is rendelkezett, 
valamint több háza volt a vármegye központjában, Komárom városában.1

Ghyezy Kálmán a család komáromi házában született 1808. február 12-én. A helyi 
gimnázium elvégzése után a győri jogakadémiára került, mert apja jogászt szeretett 
volna belőle nevelni. A kötelező gyakorlatot apja követtársánál, id. Pázmándy Dénes- 
nél töltötte le az 1825/27-es országgyűlésen.4 Az országgyűlésen tapasztaltak, a re
formszellem éledezése, Széchenyi fellépése mély hatást gyakorolt az ifjú patvaristára.
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Ekkor határozta el -  még csak magában forgatva a gondolatot —, hogy politikai pályára 
lép és a reformellenzékhez csatlakozik. Azonban szigorú apja elképzelésének ekkor 
még nem tudott ellenállni. Ghyczy Ferenc elintézte, hogy a fia Zalay Alajos királyi 
jogügyi igazgatósági ügyésznél legyen ügyvédsegéd. Ghyczy Kálmán már néhány hó
nappal később, apjához írt levelében megpendítette, hogy szíve szerint inkább megyei 
pályára lépne.5 Az első visszautasítás után egy hónappal már határozottabban kérte 
apját, hogy engedje haza; Ghyczy Ferenc -  akit megtört felesége nem sokkal korábbi 
halála -  beleegyezett fia kérésébe/’ Azonban nagybátyjának, a tekintélyes Szentiványi 
Antalnak mégis sikerült lebeszélnie az ifjú ügyvédsegédet a megyei pályáról, és meg
győzte sógorát is, hogy ez egy lehetetlen kérés, és csak unokaöccse meggondolatlansá
ga, tapasztalatlansága áll e szándék mögött.7

Az eltökélt Ghyczy Kálmánnak annyit mégis sikerült elérnie, hogy nem sokkal 
később elkerült Zalaytól, és a ráckevei királyi uradalom ügyvédjévé nevezték ki. Az 
önálló ügyvédi állás azonban nem változtatta meg elhatározását. Egy év múlva, 1831. 
június 5-én hosszú levelet írt apjának. Ebben határozottan és alaposan kifejtette, hogy 
miért nem látja magát alkalmasnak az ügyvédségre, és miért szándékozik megyei poli
tikus lenni. Leírta, hogy tisztában van az uradalmi ügyvédi pozíció jelentőségével, 
mégsem tud letenni korábbi céljáról, sőt elhatározása csak erősödött: „mely szerént 
hazámat a vélekedésem szerint leginkább szükséges oppositionak útján kívánom szol
gálni, sőt annak megvalóságosítására való vágyásom iidő közben ally erős indulattá 
nőtt: hogy annak nem tagadom vagyont, tisztességet, életem nyugalmát, famíliám te
kintetét, egyszóval mindent kész vagyok feláldozni”.s Ghyczy Ferenc végleg belátta, 
nem tudja fia erős elhatározását megváltoztatni — jóllehet Szentiványi továbbra sem 
támogatta - , így hozzájárult ahhoz, hogy Pestről hazatérjen Komáromba.

A Ghyczy család többi férfitagja sem lelkesedett Kálmán megyei karrierjéért. Mind 
bátyja, Ghyczy Ignác -  Szentiványi patronáltja - , mind sógora, Kálmán Mária nevű 
húgának férje, Ordódy Vince magasabb megyei pozíciókra aspiráltak, ezért Kálmán 
riválist jelentett volna számukra.9 A küszöbön álló megyei tisztújításon azonban a leg
nagyobb esélye Ghyczy Rafaelnek, Kálmán unokabátyjának volt. Miután az előző liszt
újításon, 1828-ban Ghyczy Ferencet nem választották újra első alispánnak, annak báty
ja, József fia, Rafael lépett előre a családi ranglétrán, és ő lett az „első számú” Ghyczy, 
aki tisztségre aspirált. Csak utána jöhetett a fiatalabb Ghyczy Ignác, Ordódy Vince és a 
teljesen tapasztalatlan ifjú, Ghyczy Kálmán. Abból sem következtethettünk volna sok 
jót számára a megyei porondon, hogy apjának írt levelében úgy fogalmazott: neki is 
ugyanolyan jussa van a megyei politikában, mint rokonainak, álljanak ők félre, ha 
tartanak tőle.10

Ilyen családi viszonyoknak köszönhetően az 1832. évi tisztújítás Ghyczy Kálmánt 
nem sok babérral kecsegtette. O mégis belevetette magát a megyei politizálásba. Ott 
találjuk a megyegyűléseken, a megyei törvényszékre pedig régi mentora, id. Pázmándy 
Dénes hívta meg többször ítélőbírónak. Közjogi és filozófiai munkákat tanulmányo
zott, hogy képezze magát, majd 1831 novemberében beválasztották az országgyűlési 
rendszeres munkálatokat megvitató bizottságok egyikébe: az insurrectionalis és bande- 
riális bizottságba.11 Sőt, a tisztújítás küszöbén, 1832-ben, a választás időtartamára tiszti 
ügyésznek is kinevezték. Számára a legfontosabb dolog mégis az volt, hogy a neve -  
nem tudjuk pontosan miként -  felkerüli a megyei főügyészjelöltek választási listájára.
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Libből úgy tűnt, mégis lesz esélye megyei pozícióra, és maga is reménykedett, hogy 
meg fogják választani.

A pozíciók elosztása azonban másként alakult. A befolyásos id. Pázmándy Dénes 
első alispánsága nem lehetett kérdéses, másodalispán Ghyczy Rafael, a főjegyző pedig 
Ordódy Vince lett. A megyei és családi taktikázások következményeként Ghyczy Ignác
-  többek között Milkovics Antal, Ghyczy Kálmán unokatestvérének rábeszélésére, il
letve az országgyűlési követi pozíció ígérete fejében — töröltette öccse nevét a főügyész
jelöltek közül.12 így Milkovicsék közeli barátja, Kiirthy Alajos lett ismét a főügyész. A 
Ghyczy családhoz kötődők megyei „tülekedését” mutatja, hogy a fentiek mellett az 
említett Milkovics Antal, és Kálmán másik húgának, Zsófiának a férje, Huszár Ferenc 
is főszolgabíró lelt. Tehát a „Ghyczy-klán” a nyolc legfontosabb megyei pozícióból 
(első-, másodalispán, főjegyző, főügyész, négy főszolgabíró) négyet elnyert. A nagy 
reményeket dédelgető Ghyczy Kálmán viszont megyei tisztség nélkül maradt. A tiszt
újítás eredménye megmutatta számára, hogy bármilyen ambiciózus és tehetséges is, 
nem tudja megspórolni a megyei ranglétra -  ha nem is teljes -  végigjárását. A családi 
erőviszonyokat pedig tudomásul kell vennie.

Elkeseredésében csak az vigasztalta, hogy apja, látva fia lehangoltságát, 1833-ban 
fiai kezelésébe adta kisigmándi birtokát, amit közös megállapodásuk értelmében ezután 
Ghyczy Kálmán igazgatott.1' Ezért leköltözött Kisigmándra, és egy évig a 860 holdas 
gazdaság vezetése volt legfőbb -  tegyük hozzá: kedvére való -  elfoglaltsága. Emellett 
továbbra is látogatta a megyegyűléseket és kisebb megbízásokat is kapott a vármegyé
től.

Az 1832-ben összeült országgyűlés kedvező fordulatot hozott Ghyczy Kálmán sor
sában. Ugyanis Ordódy Vincze főjegyzőt bízták meg az alispáni leendők ellátásával, 
mivel mindkét alispán a diétán képviselte megyéjét. A főjegyzői feladatkört Ordódy 
először első aljegyzőjére bízta, majd -  mivel azzal nem volt megelégedve -  sógorát, 
Ghyczy Kálmánt kérte meg, hogy megbízott főjegyzőként helyettesítse őt. Ghyczy 
munkájával a tisztikar annyira elégedett volt, hogy a megyei adminisztrátor 1834. már
cius 14-én hivatalosan is kinevezte tiszteletbeli főjegyzőnek.14 Ezzel Ghyczy Kálmán 
belépett a megyei tisztviselők közé, és megtette az első lépést a megyei, és ezzel együtt
— a hőn óhajtott -  országos politikusi pálya felé.

Karrierje ezután a kezdeti lépés után folyamatosan és egyenletesen ívelt felfelé. 
Négy hónappal később kinevezték főjegyzői ranggal felruházott első aljegyzőnek, ami 
már fizetéses megyei állás volt.15 Az 1836-os megyei tisztújításon megerősítették pozí
ciójában,16 majd 1839-ben főjegyzővé nevezték ki.17 Közben megházasodott, és két fia 
született.18 Anyagi helyzete is megerősödött, mivel 1836-ban meghalt gazdag nagy
bátyja, Szentiványi Antal, majd 1838-ban az apja is. Mindkettőjük után szépen örö
költ.19 A megyében is egyre nagyobb tekintélynek örvendett, ő fogalmazta meg a me
gye határozatait, feliratait, de befolyása volt azok tartalmára is.

Komárom megye ekkor mérsékelt ellenzéki megyének számított: nem volt különö
sebben kezdeményező az országos politikai kérdésekben, de a jelentősebb ügyek mellé 
mindig felzárkózott, és határozataival a reformellenzék mellett hallatta hangját. Ilyen 
volt például Kossuth Törvényhatósági Tudósításai betiltásának ügye. A megye Ghyczy 
Kálmán nevével kiadott határozatában alapos jogi indoklással és logikus érveléssel alá
támasztva kérte a nádort, hogy vonja vissza tiltó rendelkezését, mert a Tudósítások



Szigeti István 108 Műhely -  Helytörténet

törvénybe nem ütköznek, sőt, a szabad véleménynyilvánításhoz járulnak hozzá. Ezért 
nincs törvényes alapja a betiltásnak.2" Kossuth is elismeréssel szólt a komáromi határo
zatról, dicsérve világos és logikus felépítését: „nem volt még ily megye, nem volt egész 
Hazában, melly az. e ' tárgyban megtámadott nemzeti jogokat, olly tiszta fényre derítette 
volna, mint nemes Komárom i’gye kegyes végzése’’.2' Személyesen Ghyczyhez írt levél
ben köszönte meg a végzés létrejöttében vitt szerepét. Kifejtette, hogy jól ismeri a 
megyei tanácskozások menetét, és sokkal többször tapasztalta „mint sor\<ad össze a nem 
rokon keblű jegyző tolla alatt törpévé az egybegyiilt RR. Lelkeségének óriása ", ezért 
kellőleg tudja méltányolni „annak hazafi úi szives érzelmeit ki a nemzeti jogok védelmé
re szentelt tollával olly erős életet adott Komárom rendéi akaratjának".22

Ghyczy Kálmán az 1839-es főjegyzői kinevezésekor már a megye egyik vezető 
tekintélye volt.2’’ Egy évvel később, a tisztújításon ismét főjegyzőnek nevezték ki,24 és 
várható volt, hogy a következő, 1844-es megyei, sőt már az 1843-as országgyűlési 
választáson is komolyan számolni kell vele az alispáni, illetve a követi pozíció betölté
sénél. Ebben nemcsak tekintélye, megyei hivatali gyakorlata, anyagi gyarapodása, élet
kora, családi kötődései segítették, hanem a megyei erőviszonyok időközbeni megválto
zása is. Id. Pázmándy Dénes visszavonult ugyanis az alispánságtól, és a helyébe lépő 
Ghyczy Rafael nem volt elég erélyes és tehetséges ahhoz, hogy sokáig megőrizze pozí
cióját. Kálmán bátyja, Ghyczy Ignác a nagybátyjuk: Szentiványi Antal helyébe lépett 
és a tatai Eszterházy uradalom, Ordódy Vincze pedig a váci uradalom prefektusa lett, 
így már egyikük sem aspirált megyei tisztségre. A legerősebb megyei csoportnak még 
mindig az id. Pázmándy vezette párt számított, melynek a Ghyczyek szövetségesei 
voltak. Id. Pázmándy célja fia, ilj. Pázmándy Dénes útjának egyengetése volt a megyei 
pályán. Ez meg is valósult, amikor 1843. április 3-án a már tekintélyt és megyei tapasz
talatot szerzett, de még csak 35 éves Ghyczy Kálmán főjegyzőt és a nagyhatalmú volt 
alispán „örökösét”, az ifjú (27 éves) Pázmándy Dénes tiszteletbeli főjegyzői választot
ták meg megyei követnek az 1843-ban megnyílt országgyűlésre. A választás ezúttal 
simán zajlott, nem voltak akadékoskodók.25

Belépés az országos politikába

Ghyczy Kálmán, bár főjegyzői tevékenységével már országos szinten is bizonyos 
mértékig nevet szerzett magának, igazán ismert reformpárti politikussá az 1843/44-es 
országgyűlésen vált. Jegyzői tekintélyét mutatja, hogy már az országgyűlés elején meg
választották a Dunántúli Kerület jegyzőjének, majd a diéta alatt számos -  főleg gazda
sági és kodifikációs ügyekkel foglalkozó -  bizottság tagságát elnyerte.26

Az országgyűlésen mondott beszédeit, a különböző kérdésekben elfoglalt álláspont
ját, valamint a kerületi ülésen és a bizottságokban kifejteti tevékenységét tanulmányoz
va, nézeteinek három fő eleme rajzolódik ki. Egyrészt igen bizalmatlan volt a kormány 
iránt, és elkötelezettséget tanúsított az ellenzéki-reformpárti oldal mellett. Ebből kifo
lyólag érvelt az országgyűlés nyilvánossága és évenkénti ülésezése, a városok belső 
átalakítása mellett, illetve a választási visszaélések ellen. Tiltakozott Magyarország „tar
tományaként való megnevezése kapcsán. Alapvetően fontosnak tartotta az ország önál
lóságát és a magyar dominancia fenntartását a környező térségben, amit az ország kor
szerűsítésével, a gazdaság fejlesztésével és liberális reformokkal vélt elérni. Ezért pár
tolta a magyar nyelv kötelezővé tételét, a védővámok bevezetését, az iparfejlesztést, a
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közteherviselést, valamint a nemeseket támogató földhitelintézet felállítását. Mindezek 
megvalósításának módját a fokozatos haladásban látta, nem tartotta helyesnek a régi 
berendezkedés radikális lerombolását, és meggondolt reformokat támogatott. Több eset
ben ragaszkodott az ősi nemesi jogokhoz (pl. a nemesi kúriákat ki akarta venni a váro
sok fennhatósága alól), és ezeknek a régi kereteknek a megtartásával szeretett volna 
korszerűsíteni. Ghyezy gondolkodásmódjára ezenkívül az is jellemző, hogy a kérdések 
nagy részében nem volt véglegesen kikristályosodott álláspontja, s nézetei az ország- 
gyűlés alatt is változtak. Mindezekkel együtt a liberális reformellenzék a soraiba tarto
zónak tekintette, és az 1843/44-es országgyűlésen kétség nem fért ahhoz, hogy Ghyezy 
Kálmán a reformpárt egyik aktív tagja, aki kiemelkedő hozzáértéssel bír a gazdasági és 
jogi kérdésekben. Különösen az váltott ki elismerést az ellenzék köreiben, hogy -  a 
tervezet egyik kidolgozójaként -  kész volt inkább a földhitelintézet már kész tervének 
a visszavonását javasolni a kerületi ülésen, semhogy a kormánybefolyás lehetősége 
fennálljon az intézet vezetőinek kijelölésében.-7 Ezért a tettéért képviselőtársaitól -  
megbecsülésük jeléül -  egy ezüst tintatartól kapott ajándékba, „A jeles és szerény Gliyczy 
Kálmánnak emlékei nyújtanak Pozsonyban 1844 év Nov. 8-án kerületi ülésben tart. 
Beszédéért ” felirattal.7“

Ezzel együtt Ghyezy nem szerette a közvetlen politikai állásfoglalásokat, és szíve
sebben nyilatkozott inkább szakkérdésekben. A politikai jellegű felszólalásokat áten
gedte köveltársának. il j. Pázmándy Dénesnek, akinek nagyobb hajlama és képessége is 
volt erre.2*’ Ghyezy valójában ezen az országgyűlésen vált országosan ismert ellenzéki 
politikussá. Ekkor tanult bele a parlamenti munkába, és ekkor alakította ki személyes 
kapesolalail is. Megfigyelhető, hogy baráti viszonyban volt liberális ellenzéki politiku
sokkal (Lónyay Menyhért, Trefoil Ágoston, Vukovics Sebő, Bezerédj István), de jó 
viszonyt ápolt a tőle eltérő véleményen lévő követekkel (Fejér Lajos, gr. Pejecsevics 
János, Fejérváry Miklós) is. Ezen az országgyűlésen figyeltek fel arra a kormány főhi
vatalnokai, hogy milyen kitűnő kodifikációs és szakmai munkát végez.

További elismerést jelentett számára, hogy 1844 márciusában, az országgyűlés ide
je alatt rendezett tiszlújíláson megválasztották a megye első alispánjának. Másodalispán 
ifj. Pázmándy Dénes lett. A választás nem ment zökkenőmentesen: erős ellenpárt szer
veződött a Pázmándy-Ghyczy szövetség ellen, de a befolyás, a pénz, valamint ajelöl
tek személye végül Ghyczyék felé döntötték el a küzdelem eredményét.’0 Ghyezy Kál
mán ezzel elérte azt, amit az 1825-ös országgyűlésen elhatározott: országosan ismert 
ellenzéki politikus lett. Elért mindent, amit egy megyei politikus elérhetett: Komárom 
megye első embere (megyei első alispán) és országgyűlési követ lett. Tekintélyét me
gyéjén kívül is egyre inkább elismerték, amit az is mutatott, hogy több megye a tábla
bírójává nevezte ki.” Kossuth is meghívta a gyáripar fejlesztéséről tartott országos 
védegyleti ülésre.

Folyamatosan tájékozódott az országos politikai eseményekről, tartva a kapcsolatot 
mind az ellenzék prominenseivel, mind pedig konzervatív beállítottságú barátaival. 
Nem kötelezte el magát nyíltan egyik oldal mellett sem, bár országgyűlési tevékenysé
ge miatt mindenki az ellenzéki táborba tartozónak tekintette. 1847 áprilisában közfel
kiáltással, választási küzdelem nélkül választották meg ismét Komárom megye első 
alispánjának.’2 Az országos politikába azonban nem úgy kívánt újból bekapcsolódni, 
mint az előző országgyűlésen. 1847-re Ghyczyben ugyanis megerősödött az a gondolat 
-am i már az 1843/44-es diétán is jelen volt-, hogy nem neki való a direkt politizálás.
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Magát inkább jogi, illetve pénzügyi szakkérdések képviseletére, a törvényjavaslatok 
szakmai előkészítésére tartotta alkalmasnak, semmint az országgyűlési politikai csatá
rozásokban való részvételre.” Személyiségétől is távol állt a konfliktusok felvállalása 
és az indulatos küzdelem. Inkább a szakmai érvek ütköztetését kedvelte, az alapos, 
szinte már skrupulózus egyeztetéseket, a nyugodt légkörű, elmélyült eszmecserét. Nem 
volt ínyére az 1840-es évek második felének egyre izgatoltabb, konfrontatívabb légkö
re, nem támogatta Kossuth radikális irányvonalát és az ellenzék erőteljes követeléseit. 
Ezzel együtt nem akart megragadni a megyei politikus szintjén, szerepet kívánt vállalni 
a küszöbön álló, 1847-ben megnyíló országgyűlésen. Az is inspirálta, hogy nevét az 
előző országgyűlésen sokan megismerték. Tovább kívánt lépni, és valamilyen országos 
politikával kapcsolatban lévő, de a kifejezett politikai küzdelmektől távolságot tartó 
tevékenységre vágyott, ahol jogi és gazdasági ismereteit kamatoztathatja. Ezért 1847 
szeptemberében elfogadta a személynöki, majd novemberben a nádori ítélőmesteri ki
nevezést, megyéjében pedig elhárította az országgyűlési követi posztot, és lemondott 
első alispáni tisztéről is.14

Az ítélőmesterség alapvetően bírói hivatalt jelentett; Ghyczy a Királyi Tábla és a 
Hétszemélyes Tábla tagjaként előadó volt büntető és polgári peres ügyekben. Emellett 
hivatalból a országgyűlés alsó tábláján jegyzői feladatokat is ellátott. Munkája semle
ges, hivatali, jogi munka volt, mindazonáltal a kormány nevezte ki. Ezért az ellenzék 
soraiban megütközést keltett hivatalvállalása.35 Azonban továbbra sem tekintették telje
sen a kormány emberének, ami abból látszott, hogy Kossuth 1848. március 21-én és 
23-án két kulcsfontosságú törvény megszövegezésével bízta meg: Ghyczyt kérte fel a 
felelős magyar minisztériumról (1848/III.) és a népképviseleti választásokról (1848/ 
V.) szóló törvényjavaslatok formába öntésére. O ezt nagy alapossággal és igen gyorsan 
el is készítette, az országgyűlés pedig kis módosításokkal elfogadta.36

A Ghyczy iránti bizalom abból is kitűnt, hogy Deák Ferenc államtitkárának kérte 
fel őt az Igazságügyminisztériumban; a minisztérium általános működését, a szakmai 
és adminisztratív munkát felügyelő -  ma úgy mondanánk: „közigazgatási” -  államtit
kár lett.37 Deák teljesen megbízott benne, és Ghyczy nagy szakértelemmel végezte 
munkáját. A politikai ügyekbe továbbra sem folyt bele, s ahogy romlott Magyarország 
és Ausztria viszonya, egyre inkább fontolgatta lemondását. Batthyány miniszterelnök 
lemondása után egy ideig úgy tűnt, hogy Batthyány második, mérsékeltebb politiku
sokból álló kormányában megkapja a pénzügyminiszteri tárcát. 1848 szeptemberében 
több alkalommal képviselte a miniszterelnököt az országgyűlésben, és tolmácsolta an
nak szándékát és szavait.38 Az új kormányból azonban nem lelt semmi, és bár Ghyczy 
még egy ideig államtitkárként vezette az Igazságügyminisztériumot, végül december 
1-én beadta lemondását az Országos Honvédelmi Bizottmánynak (OHB). Mivel nem 
neveztek ki senkit a helyére, kötelességtudatból a pozíciójában maradt, de nem követte 
az országgyűlést és az OHB-t Debrecenbe, hanem elrejtőzött az őt erőszakkal is elvinni 
szándékozó nemzetőrök elől.34

1849. január 2-án az OHB-nak Debrecenbe küldött levelében ismét, véglegesen 
lemondott az államtitkárságról. A Pest-Budára bevonuló császári csapatok a szabadság- 
harc és a független Magyarország végét jelentették számára, ezért hódoló látogatásra 
megjelent Windischgrätz előtt, és Pázmándy Dénessel, a szintén itt maradt házelnökkel 
együtt egy memorandumot fogalmazott meg az ország újrarendezéséről.40 Ebben egy 
saját kormánnyal és országgyűléssel bíró, de az áprilisi törvényekhez képest kevésbé
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önálló Magyarországot vázoltak fel. A Monarchia egységét alapvetőnek tartották, vi
szont felvetették a „közös ügyek” és a nemzetiségi kérdés méltányos rendezésének kér
dését. A tervezetből a vezető bécsi körök ellenzése, majd Windischgrätz távozása miatt 
nem lett semmi.41

Ghyczy a szabadságharc ideje alatt többnyire a birtokain visszavonulva gazdálko
dott. A magyar hadsereg előretörése idején azonban jónak látta, ha önként elmegy 
Debrencenbe tisztázni magát. Mindenki megértő volt vele szemben; még Kossuth is 
elfogadta távolmaradását, és semmilyen retorziót nem foganatosítottak vele szemben, 
lemondott képviselőnek tekintették.4- A szabadságharc bukása után az osztrák hatósá
gok a hivatalos eljárás lefolytatása után igazolták. Ez saját bevallása szerint is legalább 
annyira volt köszönhető az 1849-ben tanúsított politikai passzivitásának, mint a császá
ri hatóságoknál dolgozó befolyásos barátjának.13 Az Igazságügyminisztériumban ál
lamtitkárként végzett munkája szakmai elismerésének tekinthetjük, hogy hivatali idejé
ben. az 1848. december végéig hozott döntéseit a későbbi osztrák hatóságok helyben 
hagyták, azokat nem vizsgálták felül.

Ghyczy 1848-1849-ben is megőrizte tekintélyét és befolyását megyéjében.44 Deák 
melletti hivatalvállalása az első felelős magyar minisztériumban, majd lemondása és a 
fegyveres harctól való távolmaradása megerősítették a róla kialakult mérsékelt és meg
fontolt politikus képét. Ehhez járult, hogy az abszolutizmus idején sem vállalt hivatalt, 
semmilyen szinten nem volt részese a megtorló hatalom gépezetének. Emlékirataiból 
kiderül: ennek főként az volt az oka, hogy a szabadságharc leverése után a magyarokkal 
szemben méltányos politikát várt a bécsi udvartól, de ennek pont az ellenkezője telje
sült.43 Véres megtorlás és kíméletlen egyeduralom valósult meg az országban. Ebben a 
rendszerben még a befolyásos barátja által felajánlott vonzó állás fejében sem volt 
hajlandó szerepet vállalni.

A szabad politikai tevékenység megszűnésével 1850 és 1865 között az 1860- 
1861-es rövid időszakot kivéve -  15 év „esett ki” az életéből. Talán a legtermékenyebb, 
legaktívabb 15 éve veszett kárba, azok az évek, amikor már tapasztalatokkal felvértez
ve, de még ereje leijében végezhette volna munkáját. 42 éves korától 57 éves koráig 
politikai passzivitásra kényszerült.

Az ország sorsának irányítói között

Az abszolutista rendszertől való következetes távolmaradása azonban pozitív hoza- 
dékkal is járt. Ghyczy fokozatosan országos politikai tekintéllyé vált. Nevét ott látjuk 
az ország sérelmeit taglaló, Ferenc Józsefnek szánt, 1857-ben szerkesztett emlékirat 
aláírói között,46 majd 1859-ben meghívják a zártkörű tótmegyeri értékezletre, melyet a 
magyarokkal való megbékélés híve, Hübner báró, a rendőrminiszter kezdeményezett.47 
Közben a konzervatívok is meg akarták nyerni maguknak, és 1860-ban előbb személy- 
nökséget, majd országbírói hivatalt ajánlottak számára, amit természetesen nem foga
dott el. Szakmai és politikai tekintélyét jelzi az is, hogy meghívást kapott az esztergomi 
ideiglenes választási törvényről rendezett értekezletre, majd az országbírói értekezletre 
is; ezeken részt vett és kifejtette álláspontját, amely még a Deákénál is radikálisabb 
volt.4*

1861 márciusában egyhangúlag Komárom megye udvardi kerületének képviselőjé
vé választották. Áprilisban -  óriási többséggel -  elnökévé emelte az újonnan összehí
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vott országgyűlés képviselőháza. Mondhatjuk, hogy ez Ghyczy Kálmán pályájának egyik 
csúcspontja. Az 1849 után tizenegy évvel ismét egybehívott magyar országgyűléshez 
ekkor nagy reményeket fűztek. Mindenki abban bizakodott, hogy az elnyomás hosszú 
évei után új kibontakozás, az ország politikai újjátrendezésének nagy munkája fog el
kezdődni.

Az országgyűlés azonban nem lett sikeres, ugyanis az udvar és Ferenc József hajtha
tatlan volt, s így elmaradt a várva várt kibontakozás. Ghyczy Deákkal együtt felismer
te: nem lehel megalkudni, az ország törvényes és demokratikus viszonyait vissza kell 
állítani. Ebből nem lehet engedni, még ha az abszolutista berendezkedés tovább is tart. 
Jóllehet inkább a radikálisabb Tiszával és a Határozati Párttal szimpatizált, képviselő- 
házi elnöksége pártatlan volt, és maga is amellett emelt szót, hogy az országgyűlésnek 
egységesen ki kell fejeznie akaratát Bécs felé, és fel kell sorakoznia Deák indítványa 
mögött.49 A Ghyczy elnökletével ülésező országgyűlés látszólag nem járt ugyan siker
rel, mégis nagy lépést jelentett az 1867-es kiegyezés felé azáltal, hogy demonstrálta a 
nemzet eltökéltségét és egységét.

Ghyczy ezt követően visszatért kisigmándi birtokára. Továbbra sem vett részt az 
emigráció szervezkedéseiben, de nem találjuk ott a Deák körül létrejött baráti, politiku
si körben sem. 1861 után zárkózott, magányos életet élt. Ennek az is oka lehetett, hogy 
feleségének 1858-ban. majd egyetlen fiának 1861-ben bekövetkezett halála miatt befe
lé fordult, elkeseredett és még inkább aggodalmaskodó lett. Nemcsak az ország politi
kai jövője, de saját családi élete is sötétségbe borult.

Annak ellenére, hogy visszavonultan élt. követte a politikai eseményeket és olvasta 
a lapokat. Deák kiegyezési tervezete mozdította ki a passzivitásból. 1865. május 26-án 
személyes hangú levelet intézett hozzá, melyben kifejezte azon aggodalmát, hogy Deák 
elhamarkodottan és meggondolatlanul már előre engedményeket tett az udvar felé.50 
Deák nagyon megharagudott Ghyczyre emiatt, s amikor a levél nyilvánosságra került, 
a Deák körül csoportosuló kiegyezés pártiak bizalma megrendült Ghyczyben. Ehhez az 
is hozzájárult, hogy Ghyczy októberben a választóihoz intézett beszédében szintén a 
Magyarország és Ausztria közti érdekellentéteket hangsúlyozta ki, és óvott a minden
áron történő kiegyezéstől.51 Ghyczy levelével és beszédével így teljes politikai elszige
teltségbe került.

Ebben a helyzetben kereste meg Ghyczyt Tisza Kálmán, a formálódó baloldal veze
tője. Felajánlotta, hogy közvetít Ghyczy és Deák között, és közbenjár Deáknál a kibé
külés érdekében. Ez érzelmileg sokat jelentett az idősödő, magányos politikusnak. De 
Tisza azt is felkínálta neki, hogy lépjenek politikai szövetségre, és Ghyczy vállaljon 
szerepet a kiegyezést csak fenntartással támogató későbbi Balközép Pártban.52 Ghyczy 
nagyon megörült Tisza ajánlatának és úgy fogalmazott a hozzá írt levelében, hogy úgy 
érzi magát, mint „a cseléd, ki szegődséget keres... régi helyén nem maradhat meg, újat 
kell keresnie’\ 53 A személyes ellentétet ugyan tisztázták, azonban Ghyczy a Deákkal 
ellentétes politikai térfélre került. 1865-ben ismét egyhangúlag választotta képviselővé 
a megyéje, de az új, kiegyezéspárti országgyűlés többsége nem támogatta országgyűlési 
elnöki jelölését, és -  1861-es elnökösködése ellenére -  nem őt választották meg házel
nöknek.

Tisza igyekezett minél jobban bevonni Ghyczyt az ellenzék munkájába. Beválasz
tották a kiegyezési javaslatot kidolgozó 67-es bizottságba és annak 15-ös albizottságá
ba, és tagja lett a magyar quota bizottságnak is. Együttműködött a Deák-pártiakkal a
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kiegyezés kidolgozásában, bár cikkeiben és felszólalásaiban továbbra is hangsúlyozta 
bizalmatlanságát Ausztria és az udvar szándékai iránt.54 Ez azonban egyre inkább csak 
a közvéleménynek szólt, mivel emellett pártja irányvonalának is meg kívánt felelni. 
Megismerve a kiegyezést szabályozó törvény részleteit és érdemben bekapcsolódva a 
bizottsági tárgyalásokba, egyre inkább változott a véleménye. 1866 májusában, a 15-ös 
albizottság megalakulása után, néhány ellenzéki pártlársának készíteti bizalmas tanul
mányában már elismerte, hogy a közös küliigy- és hadügyminiszterre szükség van, a 
delegáció intézményéről pedig nem gondolja, hogy „ez Magyarországra nézve, a létező 
viszonyok között káros" lenne.’’5

Tisza a közeledés és a közös politikai irányvonal helyett viszont azt látta célszerű
nek. hogy az ellenzék egyre inkább elkülönüljön a Deák képviselte fő irányzattól és 
önálló politikai párttá szerveződjön. Ez meg is történt 1866. október 12-én Tisza geszti 
birtokán, egy hivatalosan névnapi ünnepségnek nevezett összejövetelen, ahol Ghyczy -  
betegségére hivatkozva — nem volt jelen. Távollététét azonban inkább a Tiszáétól eltérő 
politikai nézetei magyarázzák.56 A kiegyezési törvény elfogadása, az önálló magyar 
kormány megalakulása, valamint az ország belső függetlenségének megvalósulása után 
Ghyczy ugyanis már nem látta indokoltnak a merev közjogi szembenállást a kormány
zó Deák-párttal. A Tisza vezette ellenzéki Balközép Párt elnökeként a közjogi kérdések 
helyett a belső reformok tárgyalását igyekezett előtérbe helyezni. A párt 1867 júniusá
ban közzétett programjából is ez a törekvés látszik.57 A közjogi problémákat csak rövi
den említették, a liberális reformkérdéseket viszont részletesen kifejtették. Valószínű
síthetjük. hogy Ghyczynek a program tartalmi elemeinek kidolgozásában, valamint a 
megszövegezésben is meghatározó szerep jutott.

A Balközép Párt egy része azonban elégedetlen volt a júniusi mérsékelt program
mal. Jókai Mór vezetésével hírlapi támadást indítottak annak megváltoztatására, ki
emelve a közös minisztériumok és a delegáció intézményének tarthatatlanságát, köve
telve, hogy a balközéphez tartozó tagok lépjenek ki a delegációból. Ugyanakkor a 
kiegyezést teljes mértékben elutasító szélsőbal kinyilvánította egyesülési szándékát a 
Balközép felé. A pártban a szétszakadás veszélye állt fenn. Ebben a helyzetben Tisza 
Kálmán, hogy megóvja a Balközép egységét, engedett Jókaiék követelésének, és a kö
zös minisztériumokat, valamint a delegációt elítélő, a közjogi törekvéseket középpont
ba helyező új programot fogadtatott el, amely a „bihari pontok” néven vált ismertté.58

Ghyczy természetesen nem értett egyet az irányváltással; ennek ellenére a párt szűk 
körű tanácskozásán megígérte, nem emel nyilvánosan szót ellene, egyben bejelentette, 
hogy lemond képviselői mandátumáról. Ezt választóival is közölte, akik viszont ra
gaszkodtak ahhoz, hogy ismét képviselőjük legyen. Választókerületének Deák-párti és 
balközép választói közös akarattal küldöttséget menesztettek hozzá, és miután engedett 
nekik, egyhangúlag megválasztották.50

Ghyczy Kálmán, bár továbbra is a Balközép Párt elnöki posztját töltötte be, a párt
ban (Tisza mellett) háttérbe szorult. A tanácskozásokon Ghyczy elnökölt ugyan, és 
gazdasági, jogi kérdésekben a párt tekintélyes szakpolitikusának számított, de a politi
kai stratégiát Tisza dolgozta ki.60 Ghyczy több alkalommal (1868-ban, 1872-ben és 
1873 júliusában) is megkísérelt lemondani pártbeli funkciójáról és a képviselőségről, 
de hol párttársai, hol választói beszélték rá, hogy maradjon. Befolyásolhatósága mellett 
lelkiismereti kérdési is jelentett számára, hogy pártját és választóit ne hagyja cserben, 
ha azok ragaszkodnak hozzá. Úgy értékelte, hogy választói támogatják mérsékelt poli
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tikai irányvonalát. A bizalmi nyilatkozatok abban erősítették meg, hogy politikai elveit 
és céljait a balközép irányzaton belül érje el.

Egyre inkább látta a politikai megosztottság káros hatásait az országra nézve: a 
pénzügyi helyzet tarthatatlanságát, amely államcsőddel fenyegetett. A kormány viszont 
a megosztott, frakciókra bomlott Deák-párt gyengülő támogatásával nem tudott adóre
formot bevezetni, gazdasági stabilitást létrehozni. Ha ezt megpróbálta volna, azt koc
káztatja, hogy a kiegyezést megváltoztatni akaró Balközép Párt kerül hatalomra, ami a 
dualista rendszer alapjait kérdőjelezte volna meg. Ghyczy a helyzet megoldását a köz
jogi alap balközép általi elfogadásában és a két nagy párt egyesülésében látta, amelynek 
következtében erős parlamenti többség jöhet létre, s így a többség végrehajthatja a 
szükséges pénzügyi reformokat. Ez váll meggyőződésévé 1872-1873-ra.

Előbb pártján belül igyekezeti nézeteit hangoztatni, majd az ott tapasztalt elutasítás 
miatt végül 1873. november 7-én lemondott pártbeli funkciójáról, valamint a képvise
lőségről is, majd -  megelőzve a lebeszélési szándékokat -  hazautazott Kisigmándra. 
Választói ezúttal is mellé álltak és politikai törekvéseinek támogatásáról biztosították. 
Ghyczy a választói előtt tartott beszédében immár nyíltan kinyilvánította, hogy célja a 
két nagy párt egyesülése.61

E cél érdekében mindent meg is tett az országgyűlésbe való visszatérése után. Több, 
balközépen lévő párttársa biztatására 1873 decemberében megalakította a Középpártot, 
amely a pártegyesülésért kívánt munkálkodni, és soraiba várta mindkét oldalról az ezt 
támogatókat.62 Azonban a párt nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket, alig harmin
cán csatlakoztak hozzá. Ghyczy megpróbálkozott azzal is, hogy az 1874 elején bekö
vetkezett kormányválság idején közvetítsen Tisza és a Deák-párt, valamint Tisza és az 
uralkodó között.6’ Jó személyes kapcsolatait kihasználva, igyekezett rávenni Tiszát a 
„bihari pontok” feladására és a miniszterelnökség elvállalására. Ezzel sem ért célt, Ti
sza még nem állt kötélnek. Ghyczy újabb demonstratív tette az volt, hogy a válságos 
pénzügyi helyzetben, miután senki nem vállalta el, az uralkodó felszólítására 1874. 
március 20-án elfogadta a hálátlan pénzügyminiszteri posztot. Úgy vélte, konkrét in
tézkedéseivel segíthet a helyzeten, de ha ez nem is sikerül, nyilvánvalóvá tudja tenni 
mindkét politikai oldal számára, hogy a pártegyesülés elkerülhetetlen.64

Ghyczy hozzávetőlegesen egyéves pénzügyminiszteri tevékenységével nem tudta 
ugyan megoldani a pénzügyi válságot, viszont a politikai elitet rádöbbentette a helyzet 
tarthatatlanságára és a pártegyesülés szükségességére. Politikai célját elérte: a Deák
párt és a Balközép Párt 1875 tavaszán egyesült; Tisza miniszterelnöki kinevezést ka
pott, és masszív parlamenti többség alakult, amely képest volt végrehajtani a pénzügyi 
reformokat. Ghyczyt ismét képviselővé választották, és az új országgyűlés elsöprő több
séggel (297:20) elnökévé emelte. Ez Ghyczy politikai pályájának második csúcspont
ját jelentette: az ország politikai helyzete stabilizálódott, személyes politikai célját 
elérte, és a képviselők, valamint választói közbizalma ismét egyöntetűen megnyilvá
nult iránta.

1879-ig volt házelnök és képviselő. Ekkor egészségi állapotára hivatkozva, valójá
ban azonban a kormány Balkán-politikája miatt, végleg lemondott a képviselőségről. 
1885-ben Tisza kérésére elvállalta a főrendiházi tagságot, ahol aktívan tevékenykedett: 

javaslatot dolgozott ki a zárszámadások korszerűsítésére.65 1887-ben szélütés érte, rész
ben lebénult. Komárom városa még felköszöntötte 80. születésnapján, majd nem sok
kal később, 1888. február 28-án tüdőgyulladásban elhunyt.
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Ghyczy és megyéje

Ghyczy Kálmán 1843-tól 1879-ig volt Komárom vármegye országgyűlési képvise
lője. Tíz választáson -  1843. 1847. 1848, 1861. 1865, 1869, 1872, 1873, 1875. 1878 -  
lisztelte meg megyéje a bizalmával. Az abszolutizmus 14 évét (1850-1860, 1862- 
1864) leszámítva összesen 2 1 évig képviselte megyéjét a törvényhozásban. Megszakítás 
nélkül volt képviselő, egyedül 1847-ben hárította el a képviselőséget ítélőmesteri kine
vezése miatt, és 1849-ben nem választották meg, mert nem is indult a választáson. 
Amikor azonban indult, mindig bizalmat kapott, sőt minden (!) alkalommal vagy köz- 
felkiáltással, vagy egyhangúlag, ellenjelölt nélkül választották meg. 1848-ban az. ócsai. 
1861-ben az udvardi kerület, 1865 és 1879 között Komárom város képviselője volt. 
Két alkalommal -  1873-ban és 1878-ban -  önként lemondott a képviselőségről és vissza 
akart vonulni a politikától, s csak komáromi választói szeretetteljes nyomására változ
tatta meg elhatározását. 1878-ban Komárom városának 140 illusztris polgára levélben 
kérte, hogy maradjon, és nagyszabású ünnepséget rendezett nagyra becsült képviselőjé
nek. Vizsgáljuk meg, mi lehetett az oka annak, hogy Cíhyczy Kálmán ilyen sokáig és 
ennyire osztatlanul bírta megyéje bizalmát.

Első okként természetesen családi kötődéséi és megyei rokoni-baráti kapcsolatait 
tekinthetjük. Mint arról már említést tettünk, a Ghyczy család jóval Kálmán születése 
előtt is a megye befolyásos, a megyei közéletet alakító, sőt uraló családja volt. Házas
sági kapcsolatokon keresztül számos megyei nemes családdal rokonságba kerültek, és 
kiterjedt baráti-lekötelezetti körrel rendelkeztek. Ezen felül a család tagjai -  birtokaik 
és anyagi helyzetük révén -  pénzzel is tudták segíteni saját politikai előmenetelüket, 
vagy rokonságukban, barátaik közölt volt, aki anyagilag támogatta őket.“’ Ghyczy Kál
mán megyei „beágyazottsága” tehát kiemelkedőnek tekintendő.

A második tényező Ghyczy Kálmán politikai pályájának jellegében rejlik. Ghyczy 
nem kompromittálta magát a különböző politikai „széljárások" közepette. 1848-ban 
Deák melleit dolgozott az Igazságügyminisztériumban, majd amikor már nem tudta 
vállalni a kialakult helyzetet, csendben távozott. 1849-ben nem volt sem fegyveres 
szabadságharcos, sem Habsburg-párti. Egyik oldal mellett sem tört lándzsát.67 1850 és 
1860, valamint 1862 és 1865 között sem vállalt hivatalt, nem állt be az önkényuralmat 
kiszolgáló apparátus tagjai közé. 1867 előtti politikai magatartása elismerést váltott ki. 
Ezzel hitelessé tette magát választói előtt.

Ghyczy mérsékelt politikai irányvonalat követett, nem volt híve a szélsőségeknek.
1848-1849-ben, akárcsak 1861-ben, majd 1867 után, mérsékelt politikusnak számított. 
A szabadságharc idején Deák politikájával értett egyet, a fegyveres harctól idegenke
dett. 1861-ben házelnökként szintén középen állt, és egységre igyekezett hozni a Fel
irati és a Határozati Párt törekvéseit. A kiegyezés után a Balközép Párt mérsékelt szár
nyát vezette, a kormánypárttal való együttműködés és a meddő közjogi vita beszünteté
sének szükségességét hangoztatva. A két szembenálló nagy párt egységére törekedett, 
elutasítva mind a konzervatív-jobb, mind a szélsőbaloldali törekvéseket. A fenti politi
kai nézeteivel mindig meg tudta nyerni a komáromi választók nagy többségének ro- 
konszenvét.

Mindezek mellé országos politikai tekintély társult. Szakmai tekintélyét és a liberá
lis reformellenzékhez fűződő kapcsolatait az 1843/44-es országgyűlésen alapozta meg. 
1848-ban az említett két alapvető áprilisi törvény megszövegezése, az igazságügyi ál
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lamtitkárság, majd 1861-ben a házelnökség az országos politikusok közé emelte. 1867 
után a Balközép Párt nagytekintélyű elnöke és szakértője volt, a kormányoldalon pedig 
többen őt tartották egyedül Deákhoz mérhető politikusnak.68 A pártok megegyezését 
célzó törekvései végül mindkét politikai oldalon elismerést váltottak ki, s a Középpárt 
megalakítása, majd a pénzügyminiszterség elvállalása csak fokozta e megítélést. Politi
kai pályájának betetőzését ismételt házelnöksége, majd felsőházi tagsága jelentette. 
Választói egy országos tekintélyű és elismertségű politikust támogattak.

Fontos megemlítenünk Ghyczy szakmai felkészültségét és nagy munkabírását is. 
Jogi és pénzügyi kérdésekben igen felkészült, tájékozott volt. Mind alkotmányjogi, 
mind büntető és polgári jogi kérdésekben kiemelkedő szaktekintélynek számított. Eh
hez pontosság, alaposság és korrektség járult, valamint a dolgok körültekintő átgondo
lása, akár a túlzott részletességbe menően is. Amit elvállalt, azt el is végezte, mindig 
több alternatívát vázolva fel. Választóinak lelkiismeretesen beszámolt minden ország- 
gyűlés után. Nagyon sokat dolgozott, családja elvesztése után „élete volt’' a munkája. 
Ezek a tulajdonságai is vonzóvá lelték, a választói pedig úgy érezhették, hogy jó kezek
be teszik képviseletüket.

További személyes tulajdonságai is növelték az elfogadottságát. Ghyczy kifejezet
ten együttműködő, konfliktuskerülő természetű volt. Nem szerelte a kiélezett szituáci
ókat, inkább a nyugodt megbeszélések, egyeztetések, a meggyőzés híve volt. Az or
szággyűlésben sem a gyors, frappáns, támadó visszavágások voltak jellemzőek rá, ha
nem az alapos, minden eshetőséget kielemző, látványos képeket használó, hosszú be
szédek. Minden politikai oldalról voltak barátai, ezért némelykor meg is vádolták, 
hogy opportunista. A mértékadónak számító körök azonban biztosak voltak becsületes

ségében és őszinteségében. Olyan embernek 
tartották, akire érdemes hallgatni, mert nem 
vezet csapdába.

Végül ki kell emelnünk, hogy érzelmi
leg nagyon kötődött megyéjéhez. Szerette 
szülőföldjét és tisztelte választóit. Amikor 
fia meghalt, több Komárom megyei intéz
ményre hagyott anyagi javakat (iskola, 
könyvtár, kórház), saját alapítványt létesí
tett tehetséges Komárom megyei szegény 
fiatalok számára, végrendeletében pedig 
pénzzel támogatott megyei kórházat, plébá
niát és civil egyesületeket. Választói annyi
ra becsülték, hogy leköszönésekor Ghyczy 
véleményét kérték ki utódjáról is, s az általa 
ajánlott jelöltet választották meg képviselő- 
lüknek.69

Komárom város közönsége a 80. szüle
tésnapja alkalmából melegen köszöntötte, 
kijelentve, hogy Ghyczy Kálmán szíve min
den dobbanása hazájáé volt. Választói ked
vessége nagyon meghatotta az idős és beteg 
politikust. A halála előtt két nappal fogai-
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mázott válaszában leírta, hogy élete legszebb időszakának tartja azokat az éveket, ame
lyeket Komárom képviselőjeként töltött el, s mindazon keveset, amit elért, ennek a 
pozíciónak és azon „helyeslés buzdító hatásának" köszönheti, melyet komáromi válasz
tói az országgyűlési tevékenysége kapcsán újból és újból kinyilvánítottak. Senki sem 
tartozik olyan nagy hálával a komáromiaknak -  írta -  mint ő. Meghatottan azzal zárta 
levelét, hogy ez a gesztus ,,múltamra való visszatekintésemben élelem alkonyán nagy 
vigasztalást szolgáltatott", és ,.a hála ha szavakban méltóképpen kifejezni képes nem 
vagyok is, keblemben örökleni Jog"1"

Összefoglalóan megállapíthatjuk, hogy Ghyczy Kálmán kezdeti, ifjúkori elhatáro
zásából valóság lett, és ügyvédjelöltből országos elismertségű politikussá vált. Bevált
hatta álmát, melynek bázisa, támasza cs kiindulópontja megyéje: Komárom vármegye 
volt.

Jegyzetek
1 Jelen tanulmányban Ghyczy Kálmán életének Kontárom megyei vonatkozásait emeltem ki. Ghyczy 

életének teljes, biografikus feldolgozását 2004-ben. az ül.TI', BTK-n megvédett doktori disszertációm
ban végeztem el. melynek címe: G h y c z y  K á lm á n  é te le  é s  p o l i t i k a i  p á l y á ja  ( 1 8 0 8 —1 8 8 8 ).
Ghyczy József 1700-1794-ig másod-, 1794-1806-ig első alispán volt, Ghyczy Ferenc pedig 1806— 
1810-ig másod-, majd 1810-1828-ig első alispán volt. Lásd erre a V e z e tő  t i s z t s é g v is e lő k  K o m á r o m  
m e g y é b e n  1 7 9 0 -1 8 4 4  e. táblázatot. In Szigeti István: Az 1844-es Komárom megyei tisztújítás. L im e s .  
2001. 1. sz. 86-87. o.
A Ghyczyek birtokaira lásd Tekintetes Ghyczy heretic Ur örököseinek Tekintetes Komárom Vármegyé
ben tölti) helyeken Fekvő birtokai. Felvétettek Martins holnapban 1849 Esztendőben. Magyar Orszá
gos Levéltár (a továbbiakban: MÓL). Ghyczy család levéltára. P 293. 28. cs. 10-11. ö.: Tekintetes 
Ghyczy Ferenc Ur örököseinek Komárom Szabad Királyi Város halárjaiban levő nemes birtoka. Felvé
tetett 1849ik Pszt Marlins holnapban. Uo. 6—9. o.; Ghyczy Ignác. Ghyczy Kálmán és Ghyczy Mátyás 
osztálylevele. Komárom. 1840. január 21. Uo. 30—37. o.

I 1823. szept. 14-től 1827. máj. 20-ig volt id. Pázmándy írnoka. Lásd P á z m á n d y  D é n e s  b iz o n y í tv á n y a  
G h y c z y  K á lm á n  n á la  tö l tö t t  g y a k o r la tá n á l .  1827. máj. 20. Magyar Tudományos Akadémia Könyvtá
rának Kézirattára (a továbbiakban: MTAK Kt). G h y c z y  K á lm á n  s z e m é l y i  o k m á n y o k  é s  m ű k ö d é s é r e  
v o n a tk o z ó  ir a to k  1 8 2 4 -1 8 8 0 .  Ms 4833/1. II. o.
Ghyczy Kálmán levele Ghyczy Ferenchez. Pest, 1829. febr. 2. MTAK Kt. Ms 4852/313. 

h Ghyczy Ferenc levele Ghyczy Kálmánhoz. Komárom. 1829. márc. 8. MTAK Kt. Ms 4851/195/a. 
Szentiványi véleményét így fogalmazta meg Ghyczy Kálmán szándékáról: „ M e g  k e l l  v a l la n o m :  h o g y  
n e v e tn e m  k e l l  a z  o k o l, m e l l  v e i  K á lm á n  ö ts é m  m o s ta n i  h i v a ta l l y á n í l  le  m o n d a n i  v á g y ó d ó  s z á n d é k á t  
tá m a s z t ja ,  m iv e l  a  v ilá g  d o lg a i  s z o k o t t  f o ly á s á n a k ,  é s  a z  e m b e r e k n e k  ta p a s z ta l á s b é l i  e s m é r e t t j é b e n  
é p p e n  n e m  g y ö ke rezh e tik , a z é r t  n e m  is  tu tio k  hozói s z á la in .  T a tá b a n  2 6  J u n i  1 8 4 1  S z e n t - l v á n y i  A n t a l .” 
Ghyczy Káimán levele Ghyczy Ferenchez. Pest. 1831. jún. 5. MTAK Kt. Ms 4852/320. (A megjegy
zést a levél utolsó lapjára írta Szentiványi.) 

s Uo.
Ghyczy Kálmánnak egy bátyja (Ignác), egy öccse (Mátyás) és három húga (Mária, Zsófia, Antónia) 
volt. A család családfáját és genealógiai adatait lásd Nagy Iván: Magyarország nemes csalódat czímerekkel 
és nemzedékrendi táblákkal. Pest. j  859, III. k. 386-402. o.
Lásd a 7. jegyzetet.

II Státny Oblastny Archív v Nitre, Ivánka pri Nitre (Nyitrai Állami Kerületi Levéltár, Nyitraivánka. A 
továbbiakban: SOA). Komárom vármegye nemesi közgyűlésének jegyzőkönyve (a továbbiakban: 
KK). 1831. november 2.

1 ’ G liv c z y  K á lm á n  e m lé k ir a tá n a k  g é p e l t  m á s o la ta ,  i s m e r e t le n  k é z ír á s o s  j e g y z e t e k k e l  (a továbbiakban: E.), 
31.0. MTAK Kt. Ms 4856/79. Lásd ehhez G h y c z y  K á lm á n  e m lé k ir a ta  (autográf). MTAK Kt. Ms 4851/ 
I.

I ! Ghyczy Ferenc birtokátadási okirata. 1833. május 19. MOL P 293. 27. cs. 1833. 5-6. o.; Ghyczy 
Ignác. Kálmán, Ordódy Vince és Huszár Ferenc megegyezése a Ghyczy Ferenc által átadott jószágok
ról. 1833. május 27. MOL P 29.3. 27. cs. 1883. II. o.

M Ghyczy Kálmán nagybátyjának írt leveléből derül ez ki. Ghyczy Kálmán levele Ghyczy Rafaelhez.
1834. március 17. G h y c z y  R a f a e l  K o m á r o m  m e g y e i  a l is p á n  ir a ta i.  Levelezés. 17. d. 38. cs. 23. o. SOA. 

15 SOA. KK. Kisgyűlésj 1834. július 2.
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SOA. KK. 1836. június 16.
11 SOA. KK. 1839. május I.

1834. június 15-én vette el feleségül Baranyay Borbálát. 1835-ben Ferenc, majd 1836-ban János nevű 
fia született, de utóbbi nem érte meg az egyéves kort. Lásd E. 140.

1 v Szentiványi Antal után 30 866 váltóforint jutott neki. Apja örökségéből pedig a kisigmándi birtok fele, 
430 hold és az itteni szőlő fele. Lásd erre G h y c z y  Ig n á c . K á lm á n  é s  M á ty á s  m e g e g y e z é s e  a z  ö s s z e s  
ö r ö k ö l t  S z e n t i v á n y i  b ír tu k  e lo s z tá s á r ó l  m a g u k  k ö z ö tt .  Tata. 1840. nov. 16. (MOL P 293. 28. cs. 28-29. 
o,); T e k in te te s  G h y c z y  F e r e n c  U r  Ö r ö k ö s in e k  T e k in te te s  K o m á r o m  V á r m e g y é b e n  tö b b  h e ly e k e n  F e k v ő  
b ir to k i .  1839. okt. 10. (Uo. 10—11. o.j; Tekintetes G lty c zy  F e r e n c  U r  ö r ö k ö s i  K o m á r o m  S z a b a d  K ir á ly i  
V á r o s  h a tá r já b a n  le v ő  n e m e s  b i r to k a .  1839. március. (Uo. 6-9. o.); O s z tá l y l e v é l  G l ty c z y  Ig n á c ,  
K á lm á n , M á ty á s .  M á r ia , S o fia  é s  A n t ó n ia  k ö z ö t t .  Komárom. 1839. márc. 23. (Uo. 58-60. o.); G lty c z y  
Ig n á c ,  K á lm á n  é s  M á ty á s  o s z tá ly le v e le .  Komárom, 1840. jan. 21. (Uo. 30-37. o.)
A  megye végzését közli Kossuth a T ö r v é n y h a tó s á g i  T u d ó s í tá s o k b a n .  Lásd K o s s u th  L a jo s .  I f j ú k o r i  
I r a to k .  T ö r v é n y h a tó s á g i  T u d ó s í tá s o k .  (S.a.r.: Balta István.) Kossuth Lajos Összes munkái VI. Bp„ 
1966. 706-708. o. (A továbbiakban: KLÓM.)

21 Kossuth Lajos levele Ghvczy Kálmánhoz. 1836. aug. 10. MTAK Kt. Ms 4851/465.
-  Uo.
-  Mikszáth a komáromi kaszinóról és az odajáró lapok sokaságáról szólva így ír: „ a  la p o k  n a g y  r é s z é t  

b iz o n y  c s a k  G h y c z y  K á lm á n , a  f i a t a l  m ű v e l t  f ő j e g y z ő  é s  B e ö th y  Z s ig n m n d  o lv a s g a t tá k .  A  tá r s a lk o d ó  
s z o b á b a n  is  ő k  k e t te n  v itté k  a  s z ó t .  K ü lö n ö s e n  G h y c z y  v o l t  n a g y  o r á k u lu m  a  m e g y e i  e s e m é n y e k b e n ,  
m e ly e k  t ö b b é - k e v é s b é  b e le  v o lta k  k a p c s o lv a  az. o r s z á g o s o k b a ."  Mikszáth Kálmán; J ó k a i  M ó r  é l e t e  é s  
k o ra .  I. Bp„ 1907, 42. o.

21 E. 62. o.
25 P e s t i  H ír la p ,  184.3. április 13.
' Kovács Ferenc (szerk.): A: 1 8 4 3 /4 4 - ik  é v i  m a g v a r  o r s z á g g y ű lé s i  A l s ó  T á b la  K e r ü le t i  ü lé s e in e k  n a p ló ja .  

I-VL Bp„ 1894, I. 272-273. o., 498. o„ IV.^386. o„ V.‘ 107. o„ VI. 292. o. Lásd még E. 70-73. o. 
Kovács: i. m. VI. 371-374. o. 1844. november 8. .337. kerületi ülés. Lásd még E. 72. o.

23 A tintatartót 1844. dec. 5-én adta Ghyczynek postára gróf Ráday Gedeon. (MTAK Kt. Ms 4853/1 21/ 
b.) Szentpétery József pesti ezüstműves készítette, jelenleg a Magyar Nemzeti Múzeum állandó kiállí
tásán, a l l .  teremben látható, „Gltyczy Kálmán tintatartója, 1845." felirattal.
Ghyczy így emlékezik emlékiratában kettejük viszonyára az országgyűlésen: ,,k ö v e t tá r s a m m a l ,  ifj. 
P á z m á n d y  D é n e s s e l ,  k i  a z  u tó b b i  [liberális ellenzéki - Sz.I.] ir á n y r a  h a j la n d ó b b  vo lt. m in t  é n ,  j ó t  j ö t t e m  
ki, m e r t  ő  s z e r e p e l t  p o l i t ik a i  k é r d é s e k b e n ,  é n  a  k ö z g a z d a s á g ia k b a n ,  a  f ő  k é r d é s e k b e n  p e d ig  m e g e g y e z 
tü n k .  ” E. 72. o.

311 A restauráció részletes elemzését lásd Szigeti: Ar 1 8 4 4 -e s  K o m á r o m  m e g y e i  t i s z t ú j í t á s . . .  83—105. o.
31 1843-ban Győr, majd 1845-ben Borsod vármegye nevezte ki Ghyczvt táblabírájának. E. 4L és 76. o.
33 SOA. KK. 1847. április 27.
33 E. 87. o.
34 Ghyczy Kálmán levele Zarka Jánoshoz. Kisigmánd, 1847. okt. 20. MTAK Kt. Ms 4852/574; Zarka 

János levele Ghyczy Kálmánhoz. Bécs, 1847. nov. 4. MTAK Kt. Ms 4852/297.
35 Itj. Pázmándy arról tudósította Ghyczyt, hogy „ B a tth y á n y  é s  m á s o k  r é m í tő e n  s z id n a k " .  Itj. Pázmándy 

Dénes levele Ghyczy Kálmánhoz. 1847. szept. 25. Közli: E. 86. o.
36 A törvények megszövegezéséről lásd bővebben Nagy Miklós: Ghyczy Kálmán, mint nádori ítélőmes

ter. B u d a p e s t i  S z e m le ,  1930. I. sz. 1-18. o.; E. 93-94. o.; Lásd még Urbán Aladár: B a t th y á n y  L a jo s  
m in is z te r e ln ö k s é g e .  Bp„ 1986. 139. o.
A minisztérium megszervezéséről és Ghyczy kinevezéséről lásd Dobszay Tamás: Deák Ferenc és az 
igazságügyi minisztérium szervezése. In Molnár András (szerk ): A  B a t th y á n y - k o r m á n y  ig a z s á g ü g y i  
m in is z te r e .  Zalaegerszeg, 1998 /Zalai Gyűjtemény 43./, 93—128. o.; Fábiánné Kiss Erzsébet: Az. 1 8 4 8 -  
1 8 4 9 . é v i  m in is z te r ta n á c s i  je g y z ő k ö n y v e k .  Budapest, 1989,21.0.

3* Ghyczy 1848. szeptember 18. és 26. között négy ülésen képviselte Batthyányt az országgyűlésben. 
K ö z lö n y ,  1848. szept. 21-26.; Urbán: i. m. 657. o.

312 1849. január 2-án Kossuth, mint az OHB elnöke utasította Madarász László országos rendőrfőnököt, 
hogy intézkedjen az igazságügyi minisztérium, a felsőbb bíróságok és a közvádlói hivatal legnélkülöz
hetetlenebb hivatalnokainak Debrecenbe rendeléséről. Külön, név szerint megemlítette Ghyczy Kál
mán államtitkárt, akit Madarász írásban fel is szólított a Debrecenbe menetelre. Lásd Kossuth Lajos 
levele Madarász Lászlónak. 1849. jan. 2. Mellette van Madarász utasítása Ghyczyhez. Közli: K L Ó M  II. 
23. o.; Lásd még Ghyczy leírását az emlékirataiban (E. 111. o.).

J" Pázmándy Dénes és Ghyczy Kálmán emlékirata Windischgrätzhez Magyarország újjárendezéséről. 
1849. jan. 29. Közli Andics Erzsébet: A  n a g y b ir to k o s  a r i s z to k r á c ia  e l l e n fo r r a d a lm i  s z e r e p e  1 8 4 8 — 
1 8 4 9 -b e n .  II. k. ( I r a to k  1848. m á r c .  1 5  -  1 8 4 9 . n o v . 4 .)  Budapest. 1952, 412—418. o.
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11 Károlyi Árpád szerint is Windischgrütz felszólítására írták a memorandumot. Lásd erről Károlyi Árpád: 
N é m c tú j v á n  g r ó f  B a t th y á n y  L a jo s  e l s ő  m a g y a r  m in is z te r e ln ö k  fő b e n j á r ó  p ő r e .  I. Budapest, 1932, 14. o. 
Az emlékiratot Deák István is több vonatkozásban haladónak tartja, és kiemeli az 1867-es kiegyezéssel 
egyező megfogalmazásait. Deák István: A tö r v é n y e s  fo r r a d a lo m .  K o s s u th  L a jo s  é s  a  m a g y a r o k  1 8 4 8 -  
4 9 - b e n .  Budapest, 1994, 262—26,3. o.

4; E. 128-130. o.
' ■ Erz a barátja Ilegyessy Péter későbbi főállamiigyész volt.
41 Lásd erre bt. Majthényi László levele Windiscligrát/.nek. Pest. 1849. jan. 24. Közli Audits: i. m. 397.

0. ; Berzeviczy Albert: A z  a b s z .o lu t is m u s  k o ra  M a g y a r o r s z á g o n  18 4 9  - 18 6 5 .  I. Budapest. 1922, 81. o. A 
megyei tisztségviselők 1850-ben is bizalmasan tájékoztatták Glivczyt a várható intézkedésekről. Lásd 
'fiiak Lajos levele Ghyczy Kálmánhoz. 1850. márt. 20. MTAK Kt. Ms 4852/85: Huszár Ferent levele 
Ghycz.y Kálmánhoz. 1850. máj. I. M TAK Kt. Ms 4851/565.

44 E. 141. o.
4,1 Közli Kónyi Manó: D e á k  F e r e n c  b e sz é d e i.  II—III. 1 8 4 2  1 8 6 6 .  Budapest, 190.3 (2. bővített kiadás.), II. 

.397-403. o.
4 Gróf Károlyi Lajos levele Ghyczy Kálmánhoz 1859. szept. 29. MTAK Kt. Ms 4851/4.37.. Ghycz.y 

Kálmán levélfogahnazványa Hühner báróhoz. 1859. [szept. 30. és okt. 4. között) MTAK Kt. Ms 4852/ 
461.

■ Ghyczy álláspontjára lásd Szabad György: F o r r a d a lo m  é s  k ie g y e z é s  v á la szé n jó n  ( I 8 6 0  6 1 ).  Budapest, 
1967, 157.. 254—255.. 265. o.: Ráth György: A z  o r s z á g b ír ó i  é r te k e z le t  a  tö r v é n y k e z é s  tá r g y á b a n .  I II. 
Pest. 1861. 7-15.. 35-38. o.: E. 155-157.’ o.

4" E. 166. o.
" MTAK Kt. Ms 4852/370. A levelet közli Kónyi: i. m. III. 429-4.30. o. Ghyczy az emlékiratában is 

ismerteti levelének tartalmát: E. 184—185. o.
' 1 G ltv c z y  K á lm á n  a z  1 8 6 1  -k i  o r s z á g g y ű lé s  e ln ö k é n e k ,  b e s z é d e  K o m á r o m  v á r o s a  v á la s z tó ih o z  1 8 6 5 -ik  é v  

o k tó b e r  I. [Nyomtatvány] MTAK Ms 4855/16. A beszédet közli A  H o n .  1865. október 5.; P e s t i  N a p ló .  
1865. október 6. Beszédét emlékirataiban kivonatosan ismerteti Ghyczy is: E. 191-192. o.

: A Tiszával való beszélgetése tartalmáról nem tájékoztat Ghyczy az emlékirataiban, de a hozzá írott,
felszabadult hangvételű levele ezt támasztja alá. A politikai ajánlatot tartja valószínűnek Kozári Mónika 
is. Kozári Mónika: T is z a  K á lm á n  é s  k o r m á n y z a t i  r e n d s z e r e .  Budapest, 200.3, 87. o.

! Ghycz.y Kálmán levele Tisza Kálmánnak. Kisigmánd. 1865. szept. I. Közli Kónyi: i. m. III. 450. o.
44 Erre példa az 1866. szeptember 12-19. között, A H o n b a n  megjelent hétrészes cikksorozata.
1 . .N y i la tk o z a t  a  p á r t  s z á m á r a  a  k ö z ö s  ü g y e k r ő l" .  Rajta Ghyczy autográf megjegyzése: „Ez. a  b a lp á r t  

e le ib e  t e r j e s z t e t t  v é l e m é n y e m  v o l t . "  MTAK Kt. Ms 4853/43. Lásd még ennek másolatát ismeretlen 
kézírással uo. Ms 4856/80. 276. o. Ghyczy emlékirataiban is említést tesz tanulmányáról: „ v é le m é 
n y e m . m e ly  e g y - k é t  p o n tr a  n é z v e  a  tö b b s é g  v é le m é n y é n é l  is  tö b b  c o n c e s s io t  ta r ta lm a z .; é s  e  te k in te tb e n  
n e m  h e ly e s :  d e  v a n  b e n n e  tö b b  j ó  e s z m e  is " .  E. 209—210. o.

46 E. 202-203. o.
' A program A  I lo n  ban jelent meg Az. 1 8 6 7 -ik  é v i  k é p v is e lő h á z . b a lo ld a lá n a k  p r o g r a m ja .  P e s t  jú n iu s  25 . 

címmel. Közli Mérei Gyula: A  m a g y a r  p o l i t ik a i  p á r to k  p r o g r a m ja i  ( 1 8 6 7 - 1 9 1 8 ) .  Budapest, 1971, 68- 
71. o.

' A pártválságról lásd bővebben: Kozári Mónika: A Balközép Párt válsága 1867-68-ban. (,,A Hon” és a 
„Hazánk" sajtóvitája, valamint Tisza Kálmánnak Ghyczy Kálmánhoz írt levelei alapján.) S z á z a d o k .  
1997. .3. sz. 723-760. o.
E. 234-235. o.

Ml A Balközépen belüli irányzatokra lásd Szigeti István: Ghyczy Kálmán és a mérsékelt irányzat a Balkö
zép pártban (1867-1874). In Pajkossy Gábor (szerk.): P o l i t ik a ,  p o l i t i k a i  e s z m é k ,  m ű v e lő d é s  a  X I X .  
s z á z a d i  M a g y a r o r s z á g o n .  Budapest, 2000, 83—97. o.

*1 G h y c z y  K á lm á n  j e l e n t é s e  s z . k ir .  K o m á r o m  v á r o s a  v á la s z tó  p o lg á r a ih o z ..  1873 . n o w  12. (Nyomtatvány) 
MTAK Kt. Ms 4855/23.
A Középpárt programját közli Mérei: i. m, 13. o.; A  H o n .  187.3. december 12.

I’ i Ghyczynek az 1874-es kormányválságról írt feljegyzéseit közzéteszi Kozári Mónika: Ghyczy Kálmán 
naplója az. 1874. évi kormányválságról. T ö r té n e lm i S z e m le ,  1996. I. sz. 99—124. o.

M E. 385-387. o.
Ghycz.y 1887. máj. 16-án terjesztette a Főrendiház elé javaslatát, ugyanezen az ülésen szólalt fel Tisza 
is a kérdésben. Az. 1 8 8 4 -d ik  é v i  s z e p te m b e r  h ó  2 5 -é r e  h ir d e te t t  o r s z á g g y ű lé s  F ő r e n d i  H á zé in a k  n a p ló ja .
1. Budapest, 1885. Lili. ülés. Ghyczy különvéleményét lásd „Ghyczy Kálmán különvéleménye a 
zárszámadások tárgyában. Kelt: 1887. ápr. 30." Az. 1 8 8 4 -d ik  é v i  s z e p t e m b e r  h ó  2 5 - é r e  h i r d e t e t t  
o r s z á g g y ű lé s  F ő r e n d i  H á z á n a k  ir o m á n y a i .  Budapest, 1886. V. k. CDLXI. szám 155—267. o.

4,6 Például id. Pázmándy Dénes finanszírozta majdnem teljesen Ghyczy Kálmán és ifj. Pázmándy Dénes 
1844-es megyei tisztújítási kampányát. Lásd a 30. jegyzetet.
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1,7 Egyedül 1849-es, Pázmándyval közösen beadott memoranduma tűnhet az osztrák kormánynak törté
nő elköteleződésnek, de a szabadságharc után tanúsított következetes passzív rezisztenciája eloszlatott 
minden esetleges kétséget Ghyczy hazafias nézetei felől. Persze ehhez az is hozzájárult, hogy a memo
randum nem került nyilvánosságra.
Szász Károly: Egv képviselőiiapló-jegvzetei az IS65 december 10-én megnyílt országgyűlés alatt. Pest, 
1X66, 42. o.
Ghyczy korábbi patvaristája. Nagyvasvári Sándorral szemben, akit okosnak, de megbízhatatlannak 
tartott, a biztosan kormányt támogató Pulay Kornélt javasolta, akit 1879. április 28-án meg is válasz
tottak képviselőnek. Tisza is kérte, hogy járjon közbe, nehogy a szélsőbalé legyen a mandátum. E. 
340. o.; Tisza Kálmán levele Ghyczy Kálmánhoz. Bécs, 1979. ápr. 22. MTAK Kt. Ms 4582/185.

711 Ghyczy Kálmán levele Komárom szabad királyi város közönségéhez. Budapest, 1888. febr. 16. MTAK 
Kt. Ms 4852/470. A levelet közli az Egyetértés 1888. rnárc. 2-i száma is.
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Otthon -  a Kárpát-medencében

Egy lexikon szócikk, kissé leegysze
rűsítve, a hegyek testűjeként jellemzi a 
tavaly elhunyt Munkácsy-díjas festőmű
vészt, de ez csak részben helytálló megál
lapítás. Luzsicza Lajos eredendően 
(kis)alföldi szülöttként jelentkezett a múlt 
század magyar festészetében, a művészeti 
életben. A „magas hegyek” világa már 
jegyzett festőként, egy felvidéki utazás 
alkalmával érintette meg s ragadta magá
val érdeklődését s avatta fő témájává a tek
tonikai erők alkotta, szeszélyes és válto
zatos formákban és színekben gazdag tá
jat. Műveinek jelentős hányada -  ezt iga
zolja az album képanyaga is -  művészi 
gondolkodásának ennél tágabb horizont
ját húzza meg. Ha eltekintünk a távolab
bi, európai utazások élményeinek képi fel
dolgozásától, egyértelműen igazolható, 
hogy festőként okkal-joggal volt minde
nütt otthon a Kárpát-medencében — 
Liptótól Békésig, a Balatontól a Hargitá
ig, Nógrádiéi a zalai, szekszárdi dombo
kig. Mozgékony természetéből fakadóan 
mindenkor és minden helyzetben talált 
festői feladatot, azt tisztességgel, nagy sti- 
láris kilengésektől mentesen mindig meg 
is oldotta. Egyebek mellett ezért is nehéz 
kategorizálni termékeny életművét.

Végvári Lajos kismonográfiájában, 
1977-ben lényegében megragadta, feltár
ta művészetének addig kirajzolódó pálya
ívét, látásmódjának, képalkotó fantáziájá
nak erővonalait. Tasnádi Attila könyvé
ben, már-már lezárva az életművet, 2004- 
ben húzta meg művészi kiteljesedésének.

(Tasnádi Attila: Luzsicza Lajos. Közdok Kft., c. n.)

s a maga vizsgálódásainak határvonalát. A 
kél írásművet összevetve azt állapíthatjuk 
meg, hogy az egyenletes gyarapodás kons- 
tatálása mellett, irány- és szemléletmódo
sító új sejtések, forgáspontok kitapintásá
ra már-már alig adódott lehetősége a ter
jedelmesebb monográfia és album szerző
jének.

Már a bevezető sorokban leszögezi a 
szerző, hogy jellegzetes, 20. századi kép
let meghatározta sorsváltozat Luzsicza 
Lajosé, aki a korszak emberi és művészi 
kihívásaira sokoldalú adottságait sorom
póba állító aktivitással válaszolt. Mikor mit 
kívánt az élethelyzet: festett, kiállított, 
szervezett, hivatalt viselt vagy éppen tol
lat megragadva emlékezett. Mérlegének 
serpenyőjében nemcsak festményei, hanem 
a művészeti élet megszervezéséért tett erő
feszítései és irodalmi rangú önéletrajzi 
vallomásai is értéket képviselnek. ,y[Ika- 
tómnak ez a kettős irányultsága, úgy vé
lem. már gyermekkoromban formálódóban 
volt” -  idézi önéletírásából magyarázatként 
a monográfia.

Pályázatrajzát Tasnádi Attila élete for
dulataihoz, pályamódosításaihoz igazítva, 
hat fejezetre bontva tárgyalja. A tényeket, 
felismeréseit és eszmefuttatásait több ré
tegben bontja ki. Minden periódusban rö
viden felvázolja azokat a történelmi-tár
sadalmi szituációkat, amelyek döntő mér
tékben befolyásolták, meghatározták 
Luzsicza művésszé, közösségteremtővé 
érését. A későbbi fejezetekben fokozato
san fogyatkoznak az életrajzi utalások s a 
tettek, a művek esztétikai nézőpontú ér
telmezése, minősítése kerül előtérbe.
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Luzsicza Lajos a politikai határrá is 
változtatott, Duna által kettészelt Kisalföld 
északi részén, Érsekújváron született 1920- 
ban. Maga e „tény” -  több szempontból 
-  rányomta bélyegét élete első két évti
zedére s befolyása nem halványult pályá
ja további szakaszain sem. A „gyökér” 
ugyanis mélyen „megüli”, mint azt a tö
mör város-, kultur- és családtörténeti át
tekintéssel alátámasztva, igazolja a szer
ző. Az annalesek forgatásán kívül segít
ségére volt a „Naszvadi járójá”-tól a „Sod- 
rás”-ig terjedő, emlékeket idéző önélet
írás (Ifjúságom, Érsekújvár/), amelyből 
a gyermek- és iskoláskor, a család min
dennapjainak bemutatását kölcsönözte. A 
helyi elemiben és gimnáziumban szerzett 
ismeretek mellett tanárai támaszként áll
tak mellette, segítették szellemi tájéko
zódását. A tartalmas diákélet és neves 
értelmiségiek segítőkészsége ugyancsak 
hozzájárult készülődéséhez. Rajztanárai
tól pedig kellő indítékot és bátorítást nyert 
elindulásához a művészpálya felé. Mögöt
te állt családja is.

A következő hét év a gondtalan felké
szülést és pályakezdést ígérte a hivatására 
elszántan készülő ifjúnak, de közbeszólt a 
történelem. Ebben az életszakaszban a fő
iskolai stúdiumok mellé „odatolakodott” 
kétszeri impériumváltás, katonai szolgá
lat és hadifogság, betegség, a kitelepítés 
réme, a menekiiltstálusz, a politikai for
dulatok és az álláskeresés. A budapesti 
főiskolán első, meghatározó mestere Aba 
Novák Vilmos volt, akivel szemléletbeli 
rokonságot érzett. A továbbiakban Kontuly 
Bélánál, majd a fogságból megtérve, 
Kmetty Jánosnál folytatta és végezte be 
tanulmányait. Művészi világképének ala
kulásához Cs. Szabó László és Barcsay 
Jenő is hozzájárult. Háborús ámokfutása 
francia fogolytáborban végződött. Megtér
ve „hazát” s jövőt kellett választania: Bu
dapest és a rajztanári diploma megszerzé
se mellett döntött. Megérintette a politika

szele és komolyan foglalkoztatták a vizu
ális nevelés kérdései. Ez utóbbi a hivatali 
tisztségekkel párosulva időlegesen az al
kotómunkát is háttérbe szorította.

A tatabányai rajztanári kinevezés nyi
tott teret először elképzelései megvalósí
tásának 1947-ben. A falvakból és bányász
kolóniákból a várossá alakulás kezdeti lé
péseit próbáló településfürt számos lehe
tőséget kínált a sorsformáló tervekkel ér
kező, csakhamar otthonosan mozgó fiatal 
művészembernek, aki különösen a szerve
zésben jeleskedett. A megyének igen,de a 
székhelyének egyáltalán nem voltak mű
vészeti hagyományai. Luzsicza Lajos az 
alapok lerakásával kezdte a közönségne
velést. Miközben iskolájában a rajztanítás 
új útjaival-módszereivel kísérletezett, 
aközben szabadidő-iskolát szervezett a 
Népházban a tehetséges bányász fiatalok
nak. Közülük többen szereztek művészi 
diplomát s tértek vissza a városba, megyé
be. Kiállításokkal, előadásokkal közelítette 
a művészeti kultúrát a döntően munkások
ból alakuló közönséghez. Almai között 
szerepelt a művészeti középiskola és egy 
művésztelep létesítése. Ma már kuriózum
nak ható, dokumentum értékű képein pe
dig megörökítette — ugyan visszafogottan 
-  az átalakuló táj, az építőmunka és a bá
nyászélet felkínálta témákat, élményeket. 
Ügybuzgalma, eredményei elismerést vál
tottak ki az „irányt váltó” művészeti élet 
irányítói körében. ,y\ tatabányai szép na
pok 1950 decemberében váratlanul véget 
értek”.

„Felrendelték” a „nép művelésére” hi
vatott minisztériumba, ahol a „képzőmű
vészeti tömegkultúra” szakértőjévé nevez
ték ki. Ellentmondásokkal leli korszaka ez 
a magyar történelemnek, függvényében a 
művészeti életnek. Tasnádi némi empáti
ával vegyített kritikával szemléli és jellem
zi a „szocreál” kényszerei között hivatalo
kat váltogatva lavírozó festőművész akkori 
helyzetét és cselekedeteit. Luzsicza némi
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szerencsével, helyzetfelismeréssel kerülte 
ki alkotóként a buktatókat -  „a középutat 
követtem” de híven szolgálta hivatal
nokként, kompromisszumokat kötve a 
rendszert. E „szolgálat” biztosította szá
mára, hogy az „ellenszélben", szűk moz
gástérben számos, a művészet ügyét segí
tő elgondolását megvalósíthatta, amelyek 
a forradalom után teljesedhettek ki igazán. 
A funkciók és a kapcsolódó vívmányok 
puszta felsorolása önmagában igazolja, 
hogy meghatározó szereplője leheteti a 
kultúrpolitikának. A minisztériumi refe
rens felügyelte a képzőművészeti köröket, 
a művésztelepeket, alkotótáborokat, a „vi
dék” művészeti életét, szorgalmazta az 
amatőrök intézményes képviseletét. Kité
rőként tanított a budapesti Pedagógiai f  ő
iskolán. Már igazgatóként szorgoskodott 
a művészeti szervezetek átalakításánál, a 
Művészeti Alap megalakulásánál, azután 
a Műcsarnok igazgatói székében landolt. 
A centralizált kiállítási „nagyüzemben” hal 
év alatt sikerült lazítania a politika szorí
tásain, különösen 1957 után. Az emléke
zetes Tavaszi Tárlatot követően, a mellő
zött művészek hosszú sorának biztosított 
bemutatkozási lehetőséget. A „nyitottság” 
lelt a veszte, s egyben „felszabadította” a 
festőművészt (1959).

Végül mire vitte fő hivatása szolgála
tában? -  ezt mérlegeli tanulmánya ötödik 
fejezetében a szerző. Luzsicza főiskolás 
kora (1941) óta szerepelt különböző kö
zös kiállításokon, önállóan azonban csak 
1956-ban mutatkozott be. A köztes idő 
termése inkább csak a tájékozódás irányát 
jelzi, maradandó képe „tatabányai” évei
ből is alig őrződött meg.

Pályája felívelése, a tájkép kizárólago
san a hatvanas évektől válik egyértelmű
vé. Inspirációi több forrásból erednek: a 
városszéli gyermekkor, a felvidéki utazá
sok (Falu a völgyben, 1957), a nyári mű
vésztelepek légköre, a posztnagybányai 
szellem feléledése, s nem utolsóként a

magyar tájfestészet Markó Károlytól fo
lyamatosan élő hagyománya hatott művé
szi gondolkodásának kialakulására.

Sajátosságai az életmű egészéből szűr
hetők ki. Ilyen vonása a reális alapú tradí
ciók társítása a korszellemből fakadó újí
tó szemlélettel. A látvány egységét része
síti előnyben a részletek elemzésével szem
ben. Hz később módosult, mert az ábrázo
lás módszerei közé vonja a tömörítést, a 
vonalakká és síkformákká redukálást, de 
nem jut el a végső absztrakcióig. Ami lé
nyeges vonása, hogy megőrzi a valóság, 
az elindító látvány elsődlegességét és az 
élmény érzelmi telítettségét. Az adott szem
léleti kereten belül a kompozíciós elemek 
és színharmóniák, kontrasztok számtalan 
változatát hívja elő képein, amelyeket min
dig a kiválasztott témakör és lájmolívum — 
hegyek-völgyek, síkvidék, víz és környező 
vidék, növényvilág, épületek stb. -  árnyal
nak. A megjelenítés stílusát befolyásolják 
a választott anyagok és technikai fogások 
is. Minden változatra említ műveket a szer
ző, s hoz szemléletes példákat a színes és 
negyedszáz fekete-fehér reprodukció.

Bár az előzőekben már érintette a ta
nulmány a művész „közösségi munkáját”, 
szerzőnk fontosnak ítéli e tettek részlete
sebb áttekintését. Kitüntetései, egyéni és 
közös kiállításainak listája (tanulmányoz
hatók a függelékben), a róla szóló bibli
ográfiája, két könyve és kedvező reputá
ciója megjelölik helyét a korszak művé
szetében. Nem kevésbé érdemesek mél
tánylásra erőfeszítései a vidék művészeté
nek felemelése érdekében. A már említet
tek mellett, nevéhez köthető a megyei mun
kacsoportok megszervezése, amelyeket a 
szövetség vidéki titkáraként istápolt. majd 
ezek összefogása területi szervezetekké. A 
hét alakulat a rendszerváltásig létezett, s 
élhető keretet adott egy-egy régió hivatá
sos művészeinek. Tasnádi felsorolja e szer
vezeteket, úgy „tudja”, hogy azok máig 
működnek. Az Észak-dunántúli például
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Székesfehérvár székhellyel! Holott ma 
nyomuk sincs. A „miénk", a rotációnak 
megfelelően Tata, majd megszűnéséig 
Győr központtal működött és segítette öt 
megye művészeti életét. A különböző szak
mai biennálék rendszere azonban csak ke
véssé kötődött a területi szervezetekhez, 
számos egyéb „tényező”, hatóerő hozta 
létre és működtette azokat.

Ami viszont tagadhatatlan, Luzsicza 
Lajos olyan kapcsolatok, intézményalapí
tások részese volt, amelyekre sajátos hely
zete predesztinálta. A cseh-magyar, a szlo
vák-magyar művészeti közelítés, a Kassák-

kultusz felélesztése szülővárosában, a 
dunaszerdahelyi Kortárs Magyar Galéria 
megszervezése a festői életműhöz méltó 
cselekedetnek minősül.

A csatolt rövid életrajz, az irodalom- 
jegyzék és Kajetán Endrének az író mun
kásságát méltató dolgozata megerősíti: 
Luzsicza Lajos a festőművész, az író és a 
köztisztviselő jellegzetes alakja volt a 20. 
század második fele magyar művészeti éle
tének. Tusnádi Attila gazdagon illusztrált 
albuma méltó emlékei állít alakjának, ér
demeinek.

Salamon Nándor
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Magyar régiók

A kötet Pomogáts Bélának, a neves iro
dalom történésznek többek között a 
Literatimi, Új Aurora, Európai Utas és 
Korunk című folyóiratokban megjelent írá
stűt, valamint a különböző konferenciákon 
elhangzott előadásait tartalmazza. A válo
gatás fő célja a magyar régiók irodalmá
nak bemutatása, vizsgálata.

Magyar régiókkal a történelmi válto
zások -  főként az 1. és II. világháború utáni 
rendezések -  következtében több ország 
területén is találkozhatunk: Felvidéken, 
Erdélyben, Kárpátalján, Vajdaságban, azaz 
Szlovákia, Románia, Ukrajna és Szerbia 
területén, illetve a Nyugatra szakadt emig
ránsok településhelyein is létrejöttek ma
gyar régiók. Az imént felsorolt területe
ken a magyar társadalom és mentalitás 
különböző változatai alakultak ki, gazda
gítva a magyarság egyetemes kultúráját. 
(Az, hogy egy adott nép lakhelye régiók
ra osztható -  a szerző erre a „magyar nem
zet szállásterülete” jelzőt használja—, nem 
ritka jelenség, hiszen példáid Németor
szágban vagy Olaszországban is ez a jel
lemző.)

Egyes irodalomtörténészek elutasítják 
a magyar irodalom magyarországi, nem
zetiségi és nyugati magyar irodalmakra 
való tagolását. Vannak, akik (pl. Tőzsér 
Árpád) a kisebbségi irodalmak fogalmát a 
határok átjárhatósága miatt már nem tart
ják reálisnak. Mások szerint a kisebbségi

Pomogáts Béla: Magyar regiók. Különbözés az 
egységben egység a különbözésben. Tanul
mányok, előadások, jegyzetek. Dunas/erdahely. 
2005, Lilium Aurum.

irodalmak nem teljes értékűek, hanem csak 
az anyaország irodalmától elszakadt iro
dalmak. Sokan az egyes kisebbségi ma
gyar irodalmakat külön entitásoknak te
kintik a magyar irodalmon belül. Po
mogáts Béla azonban kijelenti, hogy a ki
sebbségi magyar irodalmakat nem szabad 
„egy sajátos nyelvi underground kulturá
lis képződményeként” tekinteni, hanem 
csakis az egységes magyar nemzeti iroda
lom részeiként (186. o.). Meg kell említe
nünk, hogy már Szerb Antal a Magyar iro
dalomtörténet című művében (1934) kü
lön tárgyalta az utódállamok magyar iro
dalmát.

A rendszerváltás óta a nemzeti érzés, a 
nemzeti tudat ápolása már nem ütközik 
akadályokba, mint korábban; Magyaror
szág európai uniós tagsága pedig újabb 
esélyt nyújt arra, hogy a magyarság nem
zeti egysége legalább kulturális vonatko
zásban megvalósuljon. Erre lehetőség nyí
lik az irodalom révén is, amely „a nemze
ti tudat és identitás fenntartásának legfon
tosabb eszköze” -  írja Pomogáts. (201. o.) 
Az irodalom segítségével az anyaország
tól távol élő magyarok is megismerhetik a 
magyarság múltját, őrizhetik és ápolhat
ják nyelvüket s öntudatukat, az irodalom 
által megvalósulhat a magyarság kulturá
lis, szellemi egysége.

A kötet két fő részből áll. Az első, 
amely a Különbözés az. egységben címet 
kapta, a 20. századi határon túli magyar 
irodalomról, valamint a Dunántúl irodal
máról nyújt vázlatos képet. Az Egység a 
különbözésben című második rész a „Köz- 
tes-Európán” belüli együttműködést, az
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integrációs politika távlatait, a magyarság 
kulturális összetartását igyekszik bemutat
ni. A könyv különösen azok számára le
het érdekes, akik érdeklődnek a határon 
túli magyar irodalom 20. századi történe
te iránt, ugyanis a szerző átfogó képet ad 
a magyar „kisebbségi” irodalmak kialaku
lásáról, fejlődéséről, képviselőiről. A ta
nulmányok emellett arra is figyelmeztetik 
az olvasót, hogy az irodalmat nem szabad 
elhanyagolni, mert fontos eszköz a szelle
mi integráció létrejöttében.

A „kisebbségi” irodalmak a 19. század 
folyamán léptek színre, s az I. világhábo
rút lezáró békeszerződések következtében 
egyesülhettek a maguk „anyanemzetének” 
irodalmával. A magyar irodalom egysége 
viszont éppen ekkor bomlott fel, Trianon 
után jöttek létre a „kisebbségi” (romániai, 
csehszlovákiai, jugoszláviai) magyar iro
dalmak. A magyar irodalom határon túlra 
szakadt képviselői azonban továbbra is a 
magyar nemzethez tartozóknak vallották 
magukat, a magyar kulturális örökségre 
támaszkodtak és igyekeztek kapcsolatban 
maradni az „anyaország” irodalmával, an
nak általános törekvéseivel. Erdély magyar 
írói többször is kinyilvánították elkötele
zettségüket a magyar nemzeti irodalom 
egysége mellett (pl. Benedek Elek, Re- 
ményik Sándor, Makkai Sándor). Babits 
Mihály 1931-ben azt írta, hogy a kisebb
ségi irodalomnak intenzíven kell kapcso
lódnia az egységes magyar irodalomhoz, 
„táplálni azt nemes eszméjével, szabadabb 
légkörével — s táplálkozni annak szélesebb 
gyökerű erejéből”. (23. o.) Pomogáts meg
állapítja, hogy a magyar „nemzetiségi” iro
dalmak sokkal jobban kapcsolódlak a ma
gyar nemzeti irodalom fejlődéséhez, mint 
a velük azonos országban lévő „többségi” 
nemzet irodalmáéhoz. Ez főleg Erdély 
esetében figyelhető meg, ami nem megle
pő, hiszen 1930-ban Erdély lakosságának 
még mindig 29%-a vallotta magát magyar 
nemzetiségűnek

Az erdélyi irodalom nemcsak az ott élő 
magyar lakosság, hanem egész Erdély 
önálló hagyományaira igyekezett támasz
kodni. E tendencia főleg a transzilvanista 
irodalom képviselőinél fedezhető fel leg
inkább. Az „erdélyi gondolat” lényegét 
Kós Károly már 1921-ben megfogalmaz
ta: „mi nem az egységes magyarságból el- 
szak.asz.toU egyszerű lélekszám vagyunk, de 
külön históriai egység ez.er esztendők óta, 
saját, külön erdélyi öntudattal, önálló kul
túrával, önérzettel. ” (37.0.) A
transzilvanizmus főbb jellemzői: az erdé
lyi táj festői leírása, az erdélyi történelem 
bemutatása, a mítoszok és legendák fel
idézése; két fő műfaja pedig a történelmi 
regény (Kós Károly, Makkai Sándor) és a 
népi életkép (Nyíró József, Tamási Áron) 
volt. A transzilvanisták a sajátos erdélyi 
fejlődés és kultúra eszméjét vallották, de 
nem hirdettek elzárkózást, hittek az iro
dalom nemzeteket egymáshoz kapcsoló 
erejében. Pom ogáts szerint ez a 
„transzilván hagyomány” -  amely ma is 
részét képezi az erdélyi irodalomnak — al
kotja az erdélyi magyar nemzeti élet és 
identitás legfontosabb támaszát. A kisebb
ségi irodalmak közül az erdélyi volt a leg
kedvezőbb helyzetben, hiszen ott még a 
dualizmus korában nyüzsgő szellemi élet 
zajlott, a nagyvárosokban (Kolozsvár, 
Nagyvárad) jelentős kulturális intézmé
nyek voltak.

A II. világháború, majd a párizsi bé
keszerződés nagy csapást jelentett a ma
gyar irodalom erdélyi képviselőire: sokan 
Magyarországra vagy Nyugatra távoztak. 
Kezdetben jelentős tér nyílt a magyar 
művelődés előtt: létrejött a Romániai Ma
gyar írók Szövetsége, szinte minden nagy
városban magyar folyóiratok jelentek meg, 
magyar iskolák és színházak létesültek. 
1948/1949-et követően azonban antide
mokratikus fordulat következett be Romá
niában. ami hosszú időre nehéz helyzetbe 
hozta az erdélyi magyar irodalmat is.
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A 20. századi szlovákiai magyar iro
dalom egy új „valóságirodalom” megte
remtését tűzte ki célul, amely a nemzeti
ségi társadalom gondjait, törekvéseit rög
zíti; ennek megfelelően hangja is jellem
zően inkább komoly, sőt komor, és ritka
ságszámba megy a könnyed hangnem.

Kárpátalján (amely 1945-ben a Szov
jetunióhoz került) a valóságábrázolás csak 
1989 után jelentkezhetett az elbeszélések
ben, addig ugyanis az. irodalom teljesen ki 
volt szolgáltatva a kommunista rezsimnek; 
az irodalmi művek terén nem nyílt lehe
tőség az önállóságra, mindent áthatott a 
sematizmus. Pedig a kárpátaljai magyar 
irodalom is hosszú múltra nézhet vissza: 
Kárpátalja volt a szülőföldje a Rákóczi- 
szabadságharc számos mondájának, hagyo
mányának, Ungváriéi származott a magyar 
barokk költészet jelentős alakja, Gyöngyösi 
István, és Petőfi is megörökítette költé
szetében kárpátaljai tartózkodásának élmé
nyeit (1847). A politikai életben bekövet
kezett pozitív irányú változások következ
tében azonban gyarapodásnak indult az. it
teni magyar irodalom; a kisebbségi ma
gyar irodalmak közül a kárpátaljai fejlő
dött a legdinamikusabban, amiben jelen
tős szerepet vállallak az. újjászülető egy
házak is.

Pomogáls szerint a vajdasági magyar 
irodalom kialakulása volt a legnehezebb, 
meil míg a Felvidéknek és Erdélynek meg
voltak a maguk irodalmi hagyományai és 
kulturális központjai, addig a Vajdaság
ban nagyrészt hiányoztak a tradíciók. 1919/ 
20 után lényegében a magyarországi emig
ránsok váltak a jugoszláviai magyar iro
dalom kezdeményezőivé. A li. világhábo
rú itt is jelentős pusztulást okozott, sokan 
a fasizmus áldozatai lettek, a vajdasági 
magyar irodalom mégis viszonylag hamar 
magára talált. Ebben szerepet játszott az 
is, hogy a jugoszláv kulturális életben a 
sztálini politika -  főként az országnak a 
szovjet blokkon belüli sajátos helyzete

miatt -  nem érvényesült olyan mértékben, 
mint Magyarországon, Csehszlovákiában 
vagy Romániában. Ennek következtében 
azonban kezdetben a vajdasági magyar iro
dalomnak szorosabb volt a kapcsolata a ju
goszláv nemzetek irodalmával (például a 
kölcsönös műfordítások terén), mint az 
„anyaországival”.

A nyugati világ magyar irodalma igen 
sokféle, változatos. Az emigráció kultu
rális életében a 20. század szinte vala
mennyi ideológiai és politikai irányzata 
szerepet kapott. Pomogáts megállapítja, 
hogy a nyugati magyar irodalom más úton 
jár, mint a magyarországi, illetve a szom
szédos országok magyar irodalma, mivel 
sokkal erősebben hatnak rá a nyugati iro
dalom törekvései, szemlélete.

A Nyugat és Kelet közölt elhelyezke
dő „Közles-Európa” nemcsak történelmi, 
politikai, hanem kulturális régió is. ugyan
akkor nem azonos Közép-Európával. 
„Köztes-Európa” nem igazán földrajzi fo
galom, hiszen a volt szovjet blokk euró
pai országait szokták ezzel jelölni. 
Pomogáts e régió integrációs lehetőségeit 
keresi -  a kultúra terén. Ki kell emelnünk, 
hogy a kötet második részében található 
előadások és cikkek -  egy kivételével -  
Magyarország uniós csatlakozása előtt 
íródtak, így ma már megállapíthatjuk: sok 
minden megvalósult azon folyamatok kö
zül, amiket Pomogáts felvázolt.

A szerző regionális összefogást java
sol Magyarország és szomszédjai között, 
ami meg is indult a rendszerváltás után (vi
segrádi és közép-európai együttműködés), 
de szerinte sokáig nem volt olyan ered
ményes, mint ahogy várták, elsősorban a 
nacionalizmus eszméje miatt. Utal rá, hogy 
a magyar írók többsége már az I. világhá
ború után pár évvel -  Trianon sokkhatá
sának elmúltával -  a szomszédos népek
kel való megbékélést hirdette (József At
tila, Illyés Gyula, Kós Károly), és nem 
fogadta el a reváns és a nemzeti gyűlölkö
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dés eszméjét. Az egykori „politikai” nem
zet fogalma helyett a kultúrában alakuló 
„lelki” nemzet fogalmát alkották meg, egy 
közép-európai patriotizmust kívántak ki
alakítani. Pomogáts kiemeli József Attila 
A Dunánál című versét, amelyben ez a 
gondolat világosan megfogalmazódik. 
(147. o.)

Pomogáts szerint a kultúrának jelentős 
összefogó ereje van, amely által a kapcso
latteremtés eszköze lehel. Megjegyzi, hogy

már jóval a politikai kooperáció előtt, a 
kultúra terén jelentős kapcsolatok létesül
tek Magyarország és szomszédai között. 
A kötet egyik tanulmányában (Két régió -  
két költi)) bemutatja a felvidéki és az er
délyi magyar régió közötti kulturális 
együttműködést. Ez példaként állítható a 
többi régió elé is: így kell cselekednünk, 
hogy a kultúra által megvalósulhasson a 
magyarság egysége.

Németh Nikoletta
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Folyóiratunk szerkesztése során gyakran jelent problémát számunkra a kéziratok 
egységesítése. Az alábbiakban a kéziratok formájára vonatkozó olyan kéréseinket fo
galmazzuk meg, melyeket írásaik elkészítésekor lehetőség szerint szíveskedjenek alkal
mazni:

Szempontrendszerünkben alapvetően Gyurgyák János: Szerkesztők és szerzők kézi
könyve című, 1996-ban megjelent munkáját vettük figyelembe. A kéziratok elkészíté
sekor az ebben foglaltak alkalmazását kérjük szerzőinktől.

Néhány konkrét kérés és szempont:

1. A számítógépen készített írásaikat 3.5-es lemezen vagy e-mail-en küldjék meg. 
Az ettől eltérőket külön kérjük jelezni. Kinyomtatott kéziratot azonban minden esetben 
szíveskedjenek csatolni és ezen jelölni a formázást. Az egyéb leírással készíteti kézira
tok formája: 25 sor 50 leütés vagy 30 sor 60 leütés!

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

3. A jegyzeteknél pontos bibliográfiai adatokat vagy forrásmegjelölést kérünk. Szem
lénk nem a szerzők nevét emeli ki, hanem a művek címét, gyűjteménykötetben megje
lent írás esetén a főcímet. Napilapok, periodikák esetében ezek címét kurziváljuk.

4. Néprajzi tanulmányoknál elfogadjuk a szakmájukban alkalmazott forrás-megje
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 szere
pel -  arab számmal jelöljük.

7. Optimális terjedelmű kéziratnak a 0,5-1,5 ível tekintjük, a jegyzetekkel együtt. 
Recenziónál 5—6 kéziratoldalt tartunk optimálisnak.

Köszönettel:
a Szerkesztőség
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„Egységes nemzeti kultúra: az ország táji kultúráinak szintézise. Ahhoz, hogy erős és 
egészséges nemzeti kultúra alakuljon ki, szükséges, hogy erősen és egészségesen 
alakuljanak ki elemei: a táji kultúrák. Ehhez pedig a művelődési tájak jellegét s 
színeit határozottan és tudatosan vállaló, a táji kultúrát tudatosan s az egyetemes 
magyar kultúra legjobb színvonalán képviselő szervezetekre és intézményekre van 
szükség. Minden jól meglátott táji problémának eo ipso egyetemes magyar érdeke is 
van; s minden egyetemes magyar kérdésnek eo ipso megvan a maga táji változata. 
Néprajzinak, gazdaságinak, irodalminak épp úgy, mint minden egyébnek; s minden 
részletproblémának s minden részletprobléma legkisebb táji vonatkozásában mindig 
az egyetemes magyar kultúra létkérdéseiről van szó; s minden táji problémát úgy kell 
megragadni, -  mert csak úgy van igazi: egyetemes értelme, -  hogy meglássuk és 
fölfejtsük és tudatossá tegyük kapcsolatait az egésszel: egész existenciánkkal." (Rónay 
György: Pannonizmus. 1946. Részlet)
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