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Faragó Tamás

Az 1851–1910 közötti időszak 
vándorlástörténetének újragondolása, különös 
tekintettel a nemzetközi vándormozgalmakra 

Az alábbiakban megpróbálunk egy új összefoglaló képet felvázolni a dualizmus-
kori vándormozgalmakról. Írásunkban csak az állandó és hosszú távú vándor-
mozgalmak rendszerével kívánunk foglalkozni. Figyelmen kívül hagyjuk tehát 
a rövid távú, az ideiglenes, valamint a szezonális - és ingavándorlásokat, a vándor-
mozgalmak motivációinak, társadalmi összefüggéseinek, és a benne résztvevők 
jellemzőinek részletesebb tárgyalását.

Az viszont valószínűleg újdonságot jelent majd olvasóink számára, hogy a belső 
és nemzetközi vándorlási folyamatokat megpróbáljuk együttesen kezelni. Egyrészt 
a vándorlási motivációk és célok tekintetében a kettő között jelentős az átfedés, 
ugyanis nagyon hasonló szándékok – főképp a boldogulás vágya – vihették az em-
bereket egy vidéki városközpont, Budapest, Ausztria, avagy éppen Észak-Amerika 
irányába.1 Másik tényezőként a korabeli politikai és igazgatási viszonyokra utalha-
tunk: miután az általunk tárgyalt vándormozgalmak résztvevőinek többsége sokáig 
az Osztrák–Magyar Monarchia állampolgára volt, így jelentős részük a 20. század 
elejéig voltaképpen egyetlen államrendszer keretei között közlekedett. A mai ember 
számára elképzelhetetlen módon lényegében szinte az első világháborúig útlevél nél-
kül lehetett mozogni a világban nemcsak a Monarchián belül, hanem azon kívül is, 
ráadásul a maihoz képest rendkívül visszafogottnak nevezhető határőrizet mellett.2

A szemléletváltáson túlmenően, amikor megpróbáltuk röviden áttekinteni 
a témáról szóló összefoglaló írásokat, meglepődve tapasztaltuk, hogy szerző-
ik – eltekintve most a többségében korrekt lokális esettanulmányoktól – milyen 

1 Bár már ekkor is létezett néhány más típusú vándormozgalom is (tanulás, üldöztetés, háborús 
veszély előli menekülés, illetve hatósági kényszer okozta vándorlás), de utóbbiak sötét ereje 
csak a világháborúkkal induló 20. századtól kezdve bontakozott ki igazán, az általunk vizsgált 
korszakban és területen nagyságrendileg szerencsére még elenyészőnek tekinthető.

2 Egy idő után a kivándorlóknak ugyan útlevelet kellett kérniük, de ez sem feltétlenül jelentett 
komoly akadályt. Ha valaki úgy kelt át a határon, hogy Ausztriába megy vásárolni, vagy látoga-
tóba, akkor azt gond nélkül továbbra is megtehette. Ausztriából azután útlevél nélkül továbbu-
tazhatott a Német Birodalmon (Hamburgon vagy Brémán) keresztül Amerikába, ha meg tudta 
venni a hajójegyét (ami egyébként ott olcsóbb volt, mint az államilag támogatott Fiumében).
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gyenge és szűk forrásbázisra építettek. Máig nem ritka, hogy a migrációtörténet 
rekonstrukciója során csak annak esemény-, politika-, és társadalomtörténeti 
megközelítése kap szerepet. Ráadásul a kézbe vett, milliós számokkal dobálózó 
vándorlástörténeti összefoglalók mögött nem egyszer karakteresen megfogalma-
zott prekoncepciók húzódtak meg. Igen gyakran ismétlődött a szegénység és a 
társadalmi, politikai, avagy vallási elnyomás elől menekülő kivándorló tömegek 
keserű sorsának felszínes leírása, melyet rendszeresen átszőtt a magyarság pusz-
tulását előtérbe helyező diskurzus búskomor hangulata.3

Fentiek alapján tehát két feladatot tűztünk ki magunk elé. Egyrészt létre kellett 
hoznunk egy részben új, részben korrigált, de statisztikailag egységes és összeha-
sonlításokra alkalmas adatbázist az 1850 és 1910-es évek közötti magyarországi 
vándormozgalmakról. Második lépésként pedig erre az adatbázisra támaszkodva 
megpróbáltuk vázlatosan újrarajzolni az említett korszak hosszú távú vándor-
mozgalmakra koncentráló képét.

Munkánkat azzal kezdtük, hogy vizsgálatunk alapterületét is újrafogalmaztuk, 
amely a szűkebb értelemben vett, délen lényegében a Drávával határolt történeti 
Magyarország lett.4 Prinz Gyula és Teleki Pál robusztus művének felfogását kö-
vetve mi is külön kezelendő területként tekintettünk rá. Vagyis Horvátország és 
Fiume Magyarországgal kapcsolatos vándormozgalmait Ausztriához hasonlatos 
módon nemzetközi vándorlásként kezeltük.5

Célkitűzésünk a konkrét adatok alapján röviden megrajzolni a vándorlások-
ban résztvevők demográfi ai, etnokulturális és foglalkozási szerkezetének néhány 
alapvető jellemzőjét. Ehhez az alábbi kérdéseket szükséges megtárgyalnunk:

3 Utalunk itt többek között Kovács Imre 1938-as, Rácz István 1962-es és 1980-as, Für Lajos 2001-
es és Tóth Pál Péter 2011-es írásaira. (Hasonlóan motivált ellenpontja gyakran megtalálható 
a szomszédos országok vándorlástörténeteiben is, bár ott inkább a magyar állam nemzeti elnyo-
mását szokták hangsúlyozni.). 

4 Ez persze nem a saját találmányunk. A statisztikai adatokkal dolgozó elemzések többsége az 1868. 
évi magyar–horvát kiegyezés után külön kezelte Horvátországot és Fiumét – utóbbi hovatartozása 
a Magyar Birodalom felbomlásáig egyébként annak belső, horvát–magyar vitatémája maradt – de 
fentieket a szerzők, különösen a népszerűsítő írások esetében, valószínűleg politikai okokból nem 
igyekeztek hangsúlyozni. Így az a felemás helyzet alakult ki, hogy a történeti Magyarországról szóló 
írásoknál szinte minden esetben ellenőriznünk kell azt, hogy éppen melyik területről beszélnek. 

5 Ez a megoldás valójában csak az Egyesült Államokba irányuló vándormozgalmak esetében 
okozott számunkra problémát. Az amerikai statisztika amúgy is nehézkesen kezelte a számára 
bonyolult szerkezetű Osztrák–Magyar Monarchia adatait. Kezdetben egy ideig egyetlen egy-
ségnek tekintette, végül az 1870. évi népszámlálástól kezdve már külön rovatot adtak Magyaror-
szágnak, de területe további részletezésével már nem kívántak foglalkozni. Ennek következtében 
a Horvátországra vonatkozó amerikai vándorlási adatokat részben csak becslés útján lehetett elő-
állítani. (Utóbbit viszont megkönnyítette Magyarország és Horvátország egymástól gyökeresen 
eltérő nyelvi és felekezeti szerkezete.) Viszont az Ausztria, Horvátország és Magyarország közötti, 
a három ország nemzetközi vándorlásainak közel felét kitevő adatok új keretekbe rendezése töb-
bé-kevésbé egységes statisztikai rendszerük miatt nem okozott komoly problémát. 
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▶  mit tudunk megállapítani a források alapján a vándorlási folyamatokról;
▶  hogyan jellemezhetjük a külföldiek bevándorlását, valamint a magyarországi 

népesség kivándorlását;
▶  adataink tükrében hogyan néz ki a vándorlások összképe: milyen irányokba 

mekkora népességet mozgat meg, milyen egyenleget mutat, továbbá milyen 
időbeli változásokkal jellemezhető;

▶  mi a kapcsolat a népességnövekedés és a vándorlási folyamatok között, vagyis 
hogyan hat az utóbbi a népesség számának alakulására.

A vándorláskutatás forrásairól

a vándorlásokkal foglalkozó kutatások túlnyomó része leggyakrabban két nagy 
forráscsoportra épül: szöveges (kvalitatív), és számszerű (kvantitatív) forrásokra. 
Benyomásunk szerint az előbbi a kedveltebb a hazai kutatók körében. E megkö-
zelítéssel jelen írásunkban bővebben nem foglalkozunk, mert célkitűzésünk meg-
valósítását nem igazán segítik. A magunk számára kiindulópontnak azokat a sta-
tisztikai jellegű, illetve ilyen elemzésre használható forrásokat tekintettük, melyek 
a vándorlás mint népességi folyamat rekonstrukciójára alkalmasnak bizonyultak. 
Előbb tisztázni kell a megismerhető alapadatokat, és csak azután bonyolódhatunk 
bele a szerkezetek és folyamatok magyarázatába.6

6 Bár a statisztikai forrásokat sem tartjuk tévedhetetlennek, van néhány jelentős előnyük a fent 
említett szöveges forrásokkal szemben. Először is a népességre vonatkozó statisztikai források 
sohasem egyedi adatok, hanem mindig valamilyen egykorú felmérés vagy tömeges adatgyűjtés 
során keletkeztek. Még ha az adott adatgyűjtés koncepciójában, avagy a feladat ellátóinak fejé-
ben meg is húzódhattak az eredmény torzításához vezető szándékok, a mindig előre elkészített 
összeírási utasítások miatt azonban az összeírási terepmunka tényleges végzőinek korántsem 
volt akkora cselekvési szabadságuk, mint amilyennel egy politikai vitairat, sajtókommentár, 
avagy magánirat készítője rendelkezett, így akarva-akaratlan a valóságot többnyire pontosab-
ban tükröző információkat gyűjtöttek. Másodszor a statisztikai felvételek kezdetekor mindig 
pontosan meg kellett határozni a használt fogalmakat, melyek lényegében eldöntötték azt, hogy 
miért, hova, és melyik csoportba sorolhatunk be egy adatot, illetve milyen módszerekkel lehet 
és kell azokat kezelni. (Ebből általában az esetleges torzítási szándékok, illetve lehetséges hiba-
források is többnyire világosan felismerhetők.) A harmadik előny abból adódik, hogy az adathi-
bák, téves következtetések az ellenőrző számítások során jóval könnyebben észrevehetők, mint 
egy szöveges félrefogalmazás. Végül, de nem utolsó sorban: a statisztikusok az elemzésekre 
és az ellenőrzésekre az adatok jellegétől és a céloktól függően különböző standard módszere-
ket dolgoztak ki az elmúlt évszázadok során, melyek azután később nem változtak az éppen 
divatba jövő új teóriák hatására. Míg a módszertani fejlődés részben gazdagította, pontosította 
(és gyakran egyúttal bonyolította) a régebben kialakult statisztikai elemzési eljárásokat, illetőleg 
új összefüggések vizsgálatára tehette azokat képessé, ugyanakkor azonban a régi szabályok és 
fogalmak – például a már az ókori görögök által is ismert aritmetikai átlag – a mai napig válto-
zatlanul használatban maradhattak. 
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Jellemzők Népszámlálási adat
(állónépesség, „stock”)

Népmozgalmi adat
(mozgó népesség, „fl ow”)

Adattípu-
sok

Születési hely, állampolgárság, ille-
tőség, háztartásból távollevő

Kivándorló, bevándorló, vándorlási 
különbözet1

Előnyök

A vándorlók szerkezete megismer-
hető (foglalkozás, etnikum, ill. kor, 

nem stb.)

Folyamatos adatszolgáltatás ered-
ménye

Mind a belső, mind a nemzetközi 
vándorlás eredményét tükrözi

Visszavándorlási adatokat is ad

Térben és időben pontos viszonyítá-
sokat tesz lehetővé

Az időbeli változások pontosan 
követhetők általa

Hátrányok

Nem folyamatos adatszolgáltatás2 A vándorlók szerkezetére vonatkozó 
adatok hiányoznak, vagy nem teljes 

körűek
Kivándorlási adatot ritkán és hiá-

nyosan ad3
Európában inkább a bevándorlási, a 
tengerentúlon gyakran a kivándor-

lási adatok hiányoznak
Visszavándorlási adat nem szerepel 

benne
A belső vándorlás adatai esetenként 
hiányoznak, illetve nem különböz-
tethetők meg a nemzetközi vándor-

lásokétól
A kivándorlók demográfi ai szerke-

zetére nem ad adatokat
Regionális, illetve nemzetközi viszo-

nyításokra nem igazán alkalmas

Vélemény

A vándormozgalmak elemzésére 
több és pontosabb információt 

adnak
A kivándorlást alulregisztrálják A kivándorlást felülregisztrálják

A folyamatok megismerésére és a 
vándorló népesség szerkezetének 
pontosítására a mindkettő haszná-

latára szükség lehet.

1. táblázat A vándormozgalmakra vonatkozó legfontosabb kvantitatív adattípusok rövid 
jellemzése

Hogy olvasóinkat az eligazodásban segítsük, ezért tárgyalásunkat is azzal kezd-
tük, hogy a vándorlás-kutatás során leggyakrabban használt, illetve használható 
számszerű forrásokat és azok legfontosabb jellemzőit táblázatban foglaltuk össze. 7

7 Forrás: szerző megállapítása saját számítások és Fassmann–Reeger–Sievers 2009. alapján. 
Megjegyzések: 1. A születések és halálozások összegzéséből keletkező természetes szaporulat (a 
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Miután a vándorlástörténeti kutatások nagyobbrészt a vándorlások méretéből, 
irányából és feltételezett egyenlegéből indulnak ki, ezek rekonstruálására főként 
a népmozgalmi típusú utasforgalmi adatokat – vagyis a kivándorlók (illetve a 
célterületek forrásai esetében a bevándorlók) évenkénti számát – szokták hasz-
nálni, melyek a legismertebbnek és egyúttal a legkönnyebben felhasználhatónak 
látszanak. A nagy hajózási vállalatok legkésőbb az 1880-as évektől rendszeresen 
készítettek utaslistákat,8 a hivatalos statisztikai szolgálatok pedig ugyancsak korán 
elkezdtek a ki- és bevándorlók adatainak gyűjtésével foglalkozni. E forrástípus 
értékét tovább fokozta, hogy a kivándorlók néhány alapvető adatát (nem, kor, et-
nikum, állampolgárság, foglalkozás) rendszerint rögzítették. E forrástípus a nagy-
méretű Amerikába vándorlás kialakulásával szinte párhuzamosan, a 19. század 
közepétől kezdődően vált igen gyakorivá és széleskörűen alkalmazottá, sőt egyes 
statisztikai, illetve bevándorlási hivatalok – különösen az Egyesült Államokban 

– az első világháború előtt már szinte szociológiai pontosságú adatfelvételeket ké-
szítettek a bevándorló népességről.

A vándormozgalomra vonatkozó adatcsoport további nagy előnye lehetett, 
hogy többnyire folyamatos idősorokat képezett, vagyis segítségével a vándorlások 
megjelölt iránya, időbeli változása és ingadozása viszonylag pontosan követhe-
tőnek látszott. A demográfi ában kevésbé járatos szerzők máig döntően erre az 
adattípusra hagyatkoznak megállapításaik során. Legtöbbjük nincs tisztában az-
zal, hogy ennek a vándormozgalmat rögzítő adattípusnak előnyei mellett hibái is 
vannak. A vándormozgalmak éves adatai nem alkalmasak regionális vizsgálatok-
ra és összehasonlításokra, mert nem, vagy csak ritkán tartalmazzák a ki- és be-
vándorlók származási-, illetve célterületére vonatkozó pontos adatait, és kevésbé 
refl ektálnak a kibocsátó terület változásaira, ami pedig Közép- és Kelet-Európa 
hosszabb távú történeti vizsgálatai során igencsak fontos tényező lehet.

De a felsoroltak csak a bajok egyik részét képezték. Alapvető hiányossá-
ga ugyanis ennek az adattípusnak, hogy csak korlátok között alkalmas a belső 
vándorlások vizsgálatára, mert a születési és tartózkodási helyek összeírásán túl-

népmozgalom összege), valamint a tényleges szaporulat (vagyis a két népszámlálás végösszege 
közötti különbség) értéke egymással összevetve. A vándorlás pozitív vagy negatív egyenlege 
javíthatja (növeli), vagy ronthatja (csökkenti) a tényleges szaporulat végösszegét 2. Csak nép-
számlálások alkalmával – Magyarországon általában 10 évente – készül 3. E hiányosságon csak 
az ún. tükörstatisztikák (a külföldi bevándorlási célterületek népszámlálási adatai) segíthetnek, 
ha azok elég részletesek, egyáltalán léteznek az adott időszakra vonatkozóan, illetve elérhetőek 
számunkra

8 A kontinentális Európára vonatkozó kéziratos utaslistákat azonban már a 18. század kezde-
tétől indulóan tömegesen őriznek az észak-amerikai levéltárak. (Eakle–Cerny 1984: 453 skk.) 
Egyébként ez a forrástípus minden gyarmatosító ország tengerhajózásában megjelent, bele-
értve ebben a rabszolga-kereskedelem kényszervándorlóit is (bár utóbbiakat árucikként vették 
számba, ezért statisztikáik gyakran pontosabbak, mind e kivándorlóké).
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menően e vándorló csoporttal általában tovább nem foglalkozik, vagyis a teljes 
folyamatnak lényegében csak egy kiemelt részére kíváncsi. A nemzetközi vándor-
mozgalmak esetében pedig még ennél is nagyobb gondot jelent, hogy a ki- és be-
vándorlások éves adatai nem képesek kiszűrni az oda–vissza történő többszörös 
utazások hatását. Ennek következményeként a csak erre az adattípusra építő kuta-
tó abba a helyzetbe kormányozza magát, mintha a vasúti személyforgalom nagy-
sága alapján próbálná meghatározni egy-egy útba eső város népességét. Például 
az Egyesült Államokba irányuló kivándorlásunk többféle statisztikáját (hajózási 
utasjegyzékek, az USA bevándorlási hivatala, valamint a hivatalos magyarországi 
kivándorlási adatok) egymással összevetve megállapítható, hogy a jegyzékek sze-
rint 1871 és 1917 között valamivel több, mint 2 millió fő vándorolt ki a Horvát-
országgal együttesen vett Magyar Birodalom területéről. Az ugyanerre a területre 
vonatkozó amerikai népszámlálási adatok szerint 1910-ben csak kereken 496 ezer 
főt tett ki az ott összeírt, Magyarországon és Horvátországban születettek együttes 
száma. Az ezt követő 1920. évi amerikai népszámlálás – mely egyébként utoljá-
ra adott születési helyre vonatkozó adatokat a történeti Magyarországról – pedig 
mindössze 598 ezer főben rögzítette az onnét származó népesség számát.9 Feltehe-
tőleg azért ilyen nagy a különbség a kiutazók és a népszámlálások által regisztrál-
tak száma között, mert a két adattípus más-más információt – az egyik személyek 
tömeges mozgását, a másik a stabilan megtelepedett, népszámlálás által összeírt 
konkrét személyekre vonatkozó meghatározott adatokat – rögzített. De miből 
adódhat a két adattípus eredményei közötti igen látványos különbség? Egyrészt 
az éves kivándorlási adatokban szereplő személyek egy kis része máshová is utaz-
hatott,10 a kint lévők körülbelül 30-50 százaléka pedig folyamatosan visszavándo-
rolt, sőt egy kisebb csoport kivándorlóként többször is megfordult Amerikában. S 
amit senki sem szokott számba venni, holott lehet, hogy ez képezte az „eltűntek” 
legnagyobb csoportját: a felnőttként kivándoroltak számottevő része az idők so-
rán – pontosabban két adatfelvétel között – folyamatosan elhalálozott.11 A laikus 

9 Vagyis a két népszámlálás adatai között mindössze 102 ezer főnyi növekedés látható. Ezzel 
szemben 1911 és 1917 között (a forgalom háború miatti leállásáig) összesen 465 ezer főnyi kiván-
dorló érkezett Észak-Amerikába Magyarországról, míg 159 ezer jött onnan vissza. Vagyis elvileg 
306 ezer fős nettó növekménnyel kellene számolnunk, amely pontosan háromszor akkora, mint 
amekkora többletet a szóban forgó két amerikai népszámlálás ténylegesen mutatott. (Számítá-
saink a vonatkozó évek amerikai statisztikai évkönyvei, valamint az Egyesült Államok 1910. és 
1920. évi népszámlálásai alapján készültek.) 

10 Tovább hajózhatott Dél-Amerikába vagy Kanadába, sőt utóbbiba az Egyesült Államokból 
tovább mehetett akár vasúton is. Még az sincs kizárva, az indulók egy része nem a tengerentú-
lon, hanem Nyugat-Európában, a nagy hajójáratok induló országaiban – főként a Német Biro-
dalomban, Hollandiában, vagy éppen Nagy-Britanniában – kötött ki, ahelyett, hogy tovább-
ment volna

11 Ugyanezt volt egyébként a Magyarországra bevándorlók sorsa is, melyet pontosabban isme-
rünk. A budapesti népszámlálások megfi gyelései szerint ugyanis a fővárosba vándorlók 
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szerzők által legtöbbször emlegetett 2 milliós szám ugyanis lényegében azt felté-
telezi, hogy aki egyszer kivándorolt, annak továbbra is Észak-Amerika lakosaként 
ott kellene szerepelnie az adatsorokban. És miután akár Magyarországon is lehet-
ne, ezzel tulajdonképpen kivándorlási népességveszteségnek tekintendő. (Vagyis 
a szerzők tulajdonképpen azt sejtetik, hogy kivándorlók elképzelt számával töb-
ben lettek volna idehaza a századfordulós magyarországi népszámlálásokban.) De 
ez az okoskodás több szempontból alapvetően téves.

A kivándorló személye ugyanis elsősorban anyagi/gazdasági értelemben oko-
zott veszteséget a kibocsátó társadalom számára, mivel képességét, erejét éve-
kig-évtizedekig nem a magyar nemzeti jövedelem gyarapítására fordította, hanem 
arra a társadaloméra, amelyet azért választott, mert ott anyagilag jobban meg-
becsülték munkáját. (Persze ez esetben fi gyelmen kívül hagytuk a kivándorlók 
által az otthon maradottaknak hazautalt sok-sok millió koronát.) Demográfi ailag 
viszont „csak” annyiban jelentett veszteséget, hogy a kivándorló utódai – termé-
szetes szaporulata – már amerikaiakká lettek.12 Viszont ugyanezen idő alatt neve-
zettek jobbára itthon is meghaltak volna, sőt, talán az sincs kizárva, hogy netán 
még gyorsabban és még nagyobb arányban, mint ahogy az Amerikában történt. 
(Vagyis az említett 2 millió személy túlnyomó többsége az 1900. vagy 1910. évi 
magyar népszámlálásokban nagy valószínűséggel már sem így, sem úgy nem sze-
repelhetett volna.)

Ha a népszámlálási adatok jellemzőit nézzük, akkor egyrészt a külföldön szü-
letettek, másrészt az illetőségre/állampolgárságra vonatkozó, valamint a háztartá-
sokból távollevők adatai azok, amelyek alapján a vándormozgalomban résztvevők 
száma és karaktere ténylegesen leginkább körvonalazható. Vagyis nem az utasfor-
galmi, hanem a népszámlálási adatok azok, amelyek a bevándorlás tekintetében 
igazán fontosnak, és egyúttal kiemelkedő pontosságúnak nevezhetők. A népesség 
szerkezete és alapvető jellemzői (kor, nem, foglalkozás, etnikum, felekezet stb.), 
valamint területi megoszlásuk egy adott időpontra vonatkozóan minden nép-

mintegy harmada a halálozások következtében egy évtized alatt eltűnt a népszámlálásokból 
(konkrétan az 1890-ben összeírt, a fővárosba 1851 és 1880 között bevándoroltak még életben 
levő része 1900-ra kereken 38 százalékkal csökkent.). Lásd: Th irring 1907: 56; Kőrösy–Th irring 
1905 II. kötet: 6. Vö. Th irring 1893: 15. Ez egyrészt azt jelentette, hogy 30 év alatt a vándorlók 
állománya személyileg lényegében kicserélődött, másrészt az egy-egy évre vonatkozó népszám-
lálási létszámadat mögött ténylegesen ennél sokkal több vándorló személy állt. (Vagyis még egy 
stagnáló létszám mögött is jelentős számú új bevándorló rejtőzhetett.) Tekintettel arra, hogy a 
kivándorlók nagyjából 80 százaléka 20 év feletti volt, ez megfelel a korabeli halandósági viszo-
nyoknak. Ha ugyanis 30 évet veszünk a kivándorlók átlagos életkoraként, akkor az 1900. évi 
adatok szerint a kivándorlók még várható élettartama normál körülmények között legfeljebb 
33–34 év, de az új környezetbe való beilleszkedés stresszhelyzete miatt ennél akár kevesebb is 
lehetett. (MStK 67: 23. Vö. Pallós 1971: 54–55).

12 Ezt elősegíthette, hogy a kint kötött házasságok nagyjából hatoda vegyes házasság, ahol más 
országbeli kivándorló vagy amerikai születésű volt a partner. (US Census 1910, Vol. I.: 878–887.)
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számlálásban, vagyis esetünkben tíz évenként meghatározható, legkésőbb 1880-
tól kezdődően. Különösen fontos lehet számunkra az, hogy mindez a belső ván-
dorlókra, a nem mozdulókra és az össznépességre nézve egyaránt megállapítható, 
vagyis ez az adattípus számos pontos és megbízható összehasonlítás lehetőségét 
teremti meg.

Természetesen ez a forráscsoport sem hibamentes. A születési helyek/állam-
polgárságok szerinti adatok további részletezésére csak a külföldről érkezettek 
esetében van reményünk. A belső vándorlási típusok (születési helyén lakó, me-
gyén belül elvándorolt stb.) további bontását, részletesebb demográfi ai jellem-
zőit – legalább is a publikálásra került népszámlálási kiadványokból – szinte 
soha nem ismerjük meg. Az el- és kivándorlókról adott létszám is gyakran alá-
becsült, mivel a háztartások sem mindig közlik pontosan az összeírókkal, hogy 
ki, hol, és miért van távol, ahol pedig egy egész háztartás távozott, ott nincs is 
kit megkérdezni.13 Végül a népszámlálási adatszolgáltatás, mint azt már emlí-
tettük, nem folyamatos, és éppúgy nem ismerhetők meg belőlük a két időszak 
között bekövetkezett mozgások, mint ahogy az időközben visszavándoroltak 
száma sem. (Utóbbiak a helybeliek közé sorolódtak vissza, mintha soha ki sem 
mozdultak volna otthonról).

A fentiekből következik, hogy a vándormozgalmak pontosabb körvonalazá-
sához lehetőség szerint több különböző forrástípust kell használnunk. A belső 
vándorlások, és a bevándorlások megismeréséhez elsősorban saját népszámlálá-
sainkhoz kell fordulnunk,14 míg a kivándorlások esetében az ún. tükörstatiszti-
kákhoz, vagyis a kint élő magyarországi eredetű népesség adatait rögzítő külföldi 
népszámlálásokhoz. A vándorlók népességszerkezetének megismerését viszont 
hasznosan egészíthetik ki a be- és kivándorlókról készített statisztikai forgalmi 
adatok (melyek létszáma ugyan a korábban említett okok miatt egy az egyben 
nem használható, viszont a vándorlók személyére vonatkozóan adott esetben 
olyan információkat is megadhatnak, melyek egyrészt reprezentatívnak tekinthe-
tők, másrészt a népszámlálásokban nem szerepelnek). Az éves adatok ugyanakkor 
a folyamat időbeli változásainak ellenőrzésére is alkalmasak, és egyúttal kijelölik 

13 Az Osztrák–Magyar Monarchia vándormozgalmai esetében valamivel könnyebb a helyzetünk, 
mivel erről a hivatalos szervek már 1869 előtt is szegényes, de egységes rendszer szerint készített 
adatokat szolgáltattak. A kiegyezés után viszont az osztrák és magyar statisztikai szolgálatok 
a területükön összeírt, másik tagállamot érintő személyekre vonatkozó adataikat kölcsönösen 
kicserélték egymással. Az egyéb bevándorlók adatfelvétele sem okozott problémát. Gondot 
okozott viszont a Monarchián kívülre vándorlók adatainak gyűjtése, ugyanis a megkérdezett 
háztartások az esetek többségükben igen hiányosan adták meg távollevő tagjaik adatait, és utó-
lag a bevándorlási célterületek tükörstatisztikái sem mindig elérhetők egyes országokról. 

14 Még az a személy sem veszett el számunkra, akit a szülőhelyén távollevőként nem regisztráltak 
a népszámlálás során, mert belföldi tartózkodási helyén minden bizonnyal megjelent a másutt 
születettek között.
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azokat a legfontosabb célterületeket, amelyek tükörstatisztikáit lehetőség szerint 
meg kell ismernünk.

Fentiek alapján tehát röviden összefoglalhatjuk kutatásaink legfontosabb pa-
ramétereit. A vizsgált időszakot az 1850 és 1910 közötti évtizedek képezik (eseten-
ként kontrollként kiterjedve az 1920-as évekig). Elemzésünk a nemzetközi ván-
dorlás mellett – főképp az összehasonlítás érdekében – lehetőség szerint részben 
kiterjed a belső vándorlásokra is. A legfontosabb forrásokat az 1869. és 1920. kö-
zötti magyarországi népszámlálások mellett az 1850. és 1910. közötti osztrák, az 
1870. és 1910. közötti német, illetve az 1850. és 1920. közötti USA népszámlálások 
képezik,15 de főleg az osztrák statisztikai irodalom segítségével a Balkán területé-
ről is sikerült lakosságunk kivándorlására vonatkozóan számos információt ösz-
szegyűjteni, beleértve az ott végzett népszámlálásokról készített ismertetéseket.16 
És, mint azt korábban már említettük, mindezeket hasznosan egészítik ki az éves 
kivándorlási összefoglalókban található népességszerkezeti adatok, melyeket rész-
ben az amerikai bevándorlási hivatal, részben 1899-től kezdve a KSH (és eseten-
ként néhány nagy hajózási társaság) készíttetett.

A vándorlások fontossága a népesség életében

A vándorlások történetével foglalkozó irodalom nem ritkán azt sugallja, mintha 
a „menni vagy maradni” a népesség túlnyomó többségének alapvető problémája 
lett volna az általunk vizsgált korszakban. Természetesen az érintett népesség 
szándékairól közvetlen információnk nincs. Egyrészt a század végéig jelentős 
részük még nem is tudott írni,17 másrészt a mindennapi életben többnyire nem 

15 A többi kivándorlási célterület népszámlálásai nem eléggé megbízhatóak, illetve nem részlete-
zik megfelelően államok szerint a külföldieket (Románia, Szerbia, Dél-Amerika államai, illetve 
Kanada), vagy az oda távozók száma többnyire csak néhány százra, esetleg ezer-kétezer főre 
tehető, s ráadásul a rájuk vonatkozó régi kiadványok – úgy idehaza, mint a világhálón keresztül 
– egyelőre alig érhetők el.

16 A vizsgált időszak népszámlálásainak horvátországi és boszniai adatai osztrák és magyar irá-
nyítás mellett készültek, a romániai kivándorlással a magyarországi irodalom kiemelten fog-
lalkozott és sokat segítettek a korábbi hasonló összefoglaló próbálkozások is. (Th irring 1901; 
Th irring 1904; Th irring 1931; MStK 67.) Az osztrák statisztikai irodalom, mely korábban indult 
és a magyarnál jóval nagyobb kutatói gárdával rendelkezett, egészen az első világháborúig 
kifejezetten nagy érdeklődéssel viseltetett a Balkánra vonatkozó statisztikai adatok iránt, nem 
függetlenül attól, hogy az osztrák politika, akkori lehetőségeit túlértékelve hosszú ideig balkáni 
terjeszkedési célokat is dédelgetett.

17 1900-ban az 1840-es években született férfi ak fele, a nőknek pedig csak harmada tudott írni-ol-
vasni. E korcsoport a 20–30-as életéveiben volt akkor, amikor a magyarországi kivándorlás 
folyamata gyors növekedésnek indult először a környező országok, majd a tengerentúl irányába. 
Emellett az írástudás tekintetében erőteljesek voltak a regionális különbségek: a nyugat-dunán-
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igazán volt szükségük a levelezésre. 1900-ban a lakosság több, mint kétharma-
dát még születési helyén írták össze, további bő tizedük pedig csak a megyén 
belül, néhány faluval ment arrébb, vagyis többségük gondjait, örömeit, terveit 
többnyire személyesen meg tudta beszélni hozzátartozóival, rokonaival és bará-
taival.18

1. ábra. A magyarországi származású népesség mozgása/tartózkodási (összeírási) helye a 
népszámlálások szerint (1851–1910)19

Az 1. ábra jól mutatja, hogy egészen az 1880-as évekig mennyire kicsiny azok-
nak az aránya, akiket nem születési helyükön írt össze a népszámlálási biztos. 
Ráadásul a szülőhelytől mérhető távolsággal párhuzamosan rohamosan csök-
kent a statisztika által vándorlónak tekinthetők aránya: csak 11 százalékuk élt 
más megyében, mint ahol született és adataink szerint a külföldre távozottak 
aránya még 1910-ben, tehát néhány évvel az első világháború előtt is épp csak, 
hogy meghaladta az 5 százalékot. Vagyis akkoriban a népesség elsöprő több-

túli adatok jóval kedvezőbbek voltak, míg az ország keleti felében az analfabetizmus aránya 
jóval meghaladta a fent említett országos átlagot. (A szerző számításai az 1900. évi népszámlálás 
alapján.) 

18 A fentiekből következően a kutatás által eddig előszeretettel feldolgozott kivándorló naplók és 
levelezések igen fontos társadalomtörténeti információkat adnak közre, de nem biztos, hogy a 
teljes kivándorló, illetve itthon maradó népességre nézve reprezentatívnak tekinthetők.

19 Forrás: Népszámlálás 1890: 55–59; MStK 5: 52–57; MStK 61: 28–33.
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ségét azok képezték, akik immobilnak voltak nevezhetők, avagy szinte egész 
életük során csak a születési megyéjük határain belül mozogtak. Ebbe persze 
beleférhetett egy-egy messzebbi vásárba vagy búcsúba látogatás is, amit termé-
szetesen a népszámlálások nem mutattak ki, mint ahogy azt sem jelezték, hogy 
a feltételezhető helyváltoztatások jelentős része valójában nem igazi gazdasági 
célú vándormozgalom, hanem az egyik vagy másik fél házasságkötéséhez kap-
csolódó költözés következménye volt.20 Adataink alapján a magyarországi né-
pesség csaknem mozdulatlannak nevezhető egészen a 19. század végéig. A ván-
dorlások – különösen a kivándorlások – fontosságát a hazai kutatás túlértékelte. 
Ez alighanem annak tudható be, hogy a szerzők többsége a vándorló csoportot 
a népesség egészéből elemzési célra kiemelve elfeledkezett az adatok összeha-
sonlító értékeléséről. 

Kétségtelen ugyanakkor, hogy a vizsgált időszak során lassan, de biztosan és 
folyamatosan növekedett azoknak a száma és aránya, akiket a népszámlálások 
már nem születési helyükön írtak össze. A lakóhelyet változtatók csoportjának 
növekedése azonban igazán a 20. század folyamán gyorsult fel.21 Az 1. ábra ugyan-
akkor még egy dologra fi gyelmeztet. Az adatsor első fele ugyanis az összeírt sze-
mélyek illetőségi adataira, míg a második születési helyükre épül. Miután az ábrán 
szándékosan egymás mellett tüntettük fel mind a két típusú 1880. évi adatot, jól 
látható, hogy az illetőségi helyre vonatkozó arányok jóval alacsonyabbnak mu-
tatják a népesség mozgékonyságát, mint amilyen az a valóságban volt. Miközben 
1880-ban még közel 90 százalékuk rendelkezett helyi illetőséggel, addig a hely-
ben születettek aránya ekkor már a 74 százalékot sem érte el. Ha ugyanis valaki 
végleges letelepedésre szánta el magát, akkor előbb-utóbb „helybelivé”, vagyis a 
közösség által hivatalosan befogadottá kívánt válni, ami máshonnan származását 

– legalábbis a források szintjén – eltüntette.22

20 A régi magyarországi szokások szerint házasságkötés után a feleség férjéhez vagy apósához 
költözött (amennyiben az új család egyelőre a férj szüleinek házában, esetleg egyúttal háztartá-
sában is maradt), ezzel is növelve a vándorlók számát.

21 Manapság a korábbi 60–80 százalék helyett már 20 százaléknál is kevesebb azoknak az aránya, 
akiket egy-egy népszámlálás még a születési helyén talál.

22 Az már más kérdés, hogy az „őslakosok” ténylegesen milyen mértékben és mennyi idő alatt 
fogadták be maguk közé. Ez az eltérés tehát ismét szembetűnően fi gyelmeztet arra, hogy nem 
mindegy, hogy milyen adatot használunk a vándorlások elemzése során. Az viszont jelentős 
probléma, hogy a kutatónak nem mindig adatik meg a forrástípusok közötti szabad választás 
lehetősége. 1880 előtt ugyanis ritkán közölték az összeírtak születési helyét, sőt a számunkra 
fontos osztrák népszámlálások külföldiekre vonatkozó adatainak jelentős része sokszor egészen 
az első világháborúig főként erre az adattípusra épült.
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1. térkép. A külterületi népesség aránya törvényhatóságok (megyék és városok) szerint23

Ha vándorlások belső, magyarországi célterületeit nézzük, ami a vándorlási 
egyenlegek alapján könnyedén megállapítható,24 akkor egyértelmű, hogy a távo-
zók többsége a lehetőség szerint közeli célpontokat választott magának. Ezt nyil-
ván erősen motiválhatta a családi/ismerősi kapcsolatok további fenntartására való 
törekvés. Látjuk, a kivételektől eltekintve a vándorlók száma a távolsággal fordított 
arányban csökkent. Ilyen rövid távolságú vándorlást eredményezett a házasodás-
sal kapcsolatos költözések túlnyomó többsége, de ilyen volt Magyarország leg-
nagyobb 19. századi belső vándormozgalma is, mely a köznyelvben tanyásodás 
néven rögzült. Statisztikai nyelven szólva: a házasságkötések mellett talán a külte-
rületre vándorlás volt a helyváltoztatások legjelentősebb típusa. Adataink szerint 
az általunk vizsgált korszakban Magyarországon a legtöbb embert nem Amerika, 
nem is a városokba vándorlás, hanem a külterületek állandó lakosokkal való foko-
zatos betelepülése mozgatta meg. E folyamat pontos kimutatása viszont azért ne-

23 Forrás: MStK 42: 486 skk. után számítva.
24 Kiszámítása a két népszámlás közötti természetes szaporulat és a tényleges népességnövekedés 

egyenlege alapján történik. Országos szinten többnyire a megyei adatok alapján szoktuk ábrá-
zolni, de – főleg regionális szinten – lehetséges ezt ennél fi nomabb bontásban is bemutatni, 
amennyiben az erre vonatkozóan az adatok elérhetőek.
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hézkes, mert az esetek jelentős részében ez a helyváltoztatás ugyanazon település 
határában zajlott le, ahol az illető született, vagyis az adminisztratív adatokból ki-
induló népszámlálások szerint nem mozduló, szülőhelyén lakónak minősült, hol-
ott – különösen az Alföldön – ez a költözés akár 20–30 kilométeres elmozdulást 
is jelenthetett, sőt az ilyen telephelyek esetenként önállósodva akár ki is válhattak 
az anyatelepülés kötelékéből.

E mozgás alapját több gazdasági jellegű változás képezte: a jobbágyrendszer 
korlátainak megszűnése, a szabad birtokforgalom megjelenése és a nyomásos 
földművelési rendszer felbomlása, mely utóbbi csökkentette egy-egy gazdaság te-
rületének szétaprózódását, és egyúttal lehetővé tette a saját földre történő állandó 
kiköltözést.25 Tévedés azonban, hogy a külterületekre kiköltöző sokaság kizárólag 
a tanyavilág népéből állt. Mint azt a térképünk is mutatja, számos helyen – főleg 
bányavidékeken – ipari szórványtelepülések jöttek létre, a nagyobb urbánus vá-
rosok peremén pedig ugyancsak észlelhettünk egy sajátos, kiköltözős jelenséget. 
Egyre jelentősebb számban telepedett ugyanis a városok mellé, illetve azok szélére 
olyan népesség, mely egyszerre szerette volna legalább részben megtartani a me-
zőgazdasághoz/önellátáshoz kötődő gazdálkodását és életformáját, ugyanakkor 
élvezni kívánta a város előnyeit is – a különböző szolgáltatásokat, a kiegészítő fog-
lalkozás lehetőségét, a gyermekek taníttatását stb. Utóbbi folyamat számos helyen 
agglomerációs jelenségekhez vezetett: egyrészt az urbánus települések körüli fal-
vak lakosságának felduzzadásához, másrészt a városok külterületén egyre inkább 
szaporodó új altípus, az ún. „elővárosi népesség” megjelenéséhez. Ez a „nem ta-
nyai” népesség azonban a szélrózsa minden irányából, akár jelentős távolságból is 
érkezhetett új lakóhelyére.26

Az utóbbi folyamatokat részleteiben még nem eléggé ismerjük. A főként föld-
rajzi és agrártörténeti irodalom alapján az a benyomásunk, hogy noha a külterü-
leti népesség növekedése esetenként korábbi előzményekre is épülhetett, döntően 
azonban a 18. századtól indult meg, és főként a 19. század közepétől gyorsult fel. 
Adataink szerint az 1820-as évek és 1910 között nagyjából 2 millióra tehető azok 
száma, akik külterületi lakosokká váltak. Összlétszámukat az 1910. évi népszám-
lálás alapján mintegy 2,5 millió főre tehetjük, ami megközelíti Magyarország ak-

25 Utóbbi jelenthette akár a generációk szétköltözését, az évszakonként változó tartózkodási 
helyet, avagy az ingatlanok részleges bérbeadását. Ez azonban csak a külterületi népesség egy 
részére, a tanyákra volt jellemző. A nem tanyára történő költözéssel szemben a többi, alább 
említendő vándormozgalom lényegesen hosszabb távú volt, és szinte minden esetben végleges 
helyváltoztatásokkal járt.

26 A nem mezőgazdasági külterületi népesség, illetve az elővárosi népesség történeti kialakulására 
vonatkozóan sajnos nem született összefoglaló írás vagy monográfi a. Úgy tűnik, hogy a szerzők 
többsége eddig a tanyásodás folyamatára koncentrált. 
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kori népességének 14 százalékát.27 Ténylegesen tehát az első világháború előtt ez 
volt a történeti Magyarország legnagyobb vándorló csoportja.28

2. térkép. Az 1900 és 1910 közötti vándorlási különbözet mértéke törvényhatóságonként29 

27 A külterületi népesség aránya egyébként a trianoni területen – vagyis lényegében az ország 
központi részén – ennél is magasabbra nőtt, és az 1930. évi népszámlálás 22 százalékos értékével 
tetőzött (Kiss 1961: 69). 

28 Az adat szépséghibája, hogy e csoport pontos statisztikai felmérése soha sem következett be, így csak 
az 1820-as évekre vonatkozó kiinduló számunk, valamint egy 1910. évi áttekintésünk van a külterü-
leti lakosságról. Ezekből az adatokból azonban nem állapítható meg, hogy a feltüntetett népességben 
ki tekinthető vándorlónak, és mekkora közöttük az előbbiek leszármazottainak száma. De, még ha 
csak az összeírtak felét tekintjük belső vándorlónak – ami azonban az átfogott időtartam és létszám-
növekedés meglehetősen alacsonynak tűnik – akkor is ez lehetett a legnagyobb vándorló tömeg, 
amely 1910 körül vélelmezhető. Biztos, hogy több mint kétszer akkora volt, mint az első világháború 
előtt az Egyesült Államokban összeírt kivándorlók (Magyarországon születettek) száma. 

29 Forrás: MStK 64: 8–9 után számítva. Magyarázat: a különbség kategóriák létrehozása az 1. térké-
pen megadott módszer szerint történt (az átlag 29 ezrelék, a szórás viszont igen magas, 77 ezre-
lék). Az elvándorlási veszteségek mértéke a városok esetében többnyire 2 000 fő körül ingadozott, 
a megyék esetében azonban jelentős különbségek láthatók. 29 megye esetében a nettó elvándorlás 
meghaladja a 10 ezer, de Bács és Torontál esetében az 50 ezer főt is. Jelentős pozitív vándorlási 
egyenleg a budapesti agglomeráció (Pest megye) mellett csak Krassó és Hunyad megyékben 
tapasztalható.
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Már a középkortól kezdve vannak azonban a vándorlók között olyanok, akik 
„fejest ugranak”, és a faluból egyenest a városba költöznek. A 2. térkép az 1900. és 
1910. közötti vándorlási különbözetek adataira épült. Két települési célterület – a 
közepes, illetve nagyobb városok, valamint a délkeleti iparosodó vidék – köny-
velhetett el vándorlási nyereséget, a többiek az elvándorlás kisebb-nagyobb mér-
tékét mutatták a természetes szaporulat és a tényleges népességváltozás közötti 
különbség alapján. Már az első pillanatban látható azonban egy markáns, egyszer-
re területi és egyúttal közigazgatási különbség: szinte minden város bevándorlási 
többlettel rendelkezett, és szinte minden megye vándorlási veszteséget mutatott. 
A vándorlási nyereséget mutató megyék között persze Csík megye 642 fője elha-
nyagolható méretű volt, de az iparosodó Krassó esetében már kétezres, Hunyad 
megyében pedig közel 15 ezres többletet jelentett. Mindegyiket, sőt szinte az ösz-
szes várost is lekörözte azonban Pest megye 79 ezer fős vándorlási többletével. 
Utóbbi esetében azonban a magas adat valójában csak látszat. Az óriási megyei 
többlet abból adódott, hogy Budapest elővárosai közigazgatásilag akkor még a 
megye részét képezték. A városok egyébként többnyire ezres nagyságrendű be-
vándorlási többlettel rendelkeztek, de az élenjáró regionális központok esetében 
(Temesvár, Nagyvárad, Debrecen, Pozsony) ez 10 ezer fő körüli, míg Budapesten 
már 82 ezer volt. Ténylegesen a főváros vonzása tehát az agglomerációs nyereség-
gel együtt 1910 körül 150 ezer főt meghaladó bevándorlólétszámot jelentett.30

E térkép adatait megerősíti a városok születési helyeire vonatkozó adatsor, 
mely szerint a törvényhatósági és rendezett tanácsú városokban – fi gyelmen kívül 
hagyva most a rövid távú vándorlásokat – kereken 1 millió 200 ezer főnyi más 
megyében, illetve külföldön születettet írtak össze 1910-ben.31 Vagyis a városokba 
vándorlók csoportja is sokkal nagyobb – és a külterületi népességre vonatkozó 
adatoknál egyértelműen pontosabban körülhatárolható – volt annál, mint ame-
lyet ugyanerre az időszakra vonatkozóan kimutattak a Magyarországon születet-
tekről az amerikai népszámlások.

30 A viszonyításhoz meg kell jegyeznünk, hogy a törvényhatósági jogú városok átlagos nagysága 
többnyire 20–40 ezer fő közötti, a kiugróak esetében pedig már 60–90 ezer lakossal számol-
hatunk. Csak Szeged érte el a 118 ezer főt, de ha ebből kivontuk az ebbe beszámított tanyák 
lakóit, akkor itt is jóval 100 ezer alá zuhant a népességszám. E városok vándorlókat összegyűjtő 
vonzáskörzete viszonylag kicsi, de jól körülhatárolható volt. (Kovács 1922: 167–168.) Lényegé-
ben, arányait tekintve azonban Budapest sem lógott ki annyira a sorból, mint ahogy az első 
pillanatban látszott. Ha ugyanis 82 ezres többletét az akkori „kis Budapest” 880 ezer főjéhez 
viszonyítjuk, akkor a bevándorlók aránya nem érte el a fővárosi lakosok 10 százalékát, míg ezt 
a mértéket a kisebb városok közül nyolc is meghaladta. Az már más kérdés, hogy egyrészt a 
Budapest körül fokozatosan kiépülőhöz hasonló méretű elővárosi fejlődést másutt nem talá-
lunk ebben az időszakban, másrészt a főváros vonzása nagyobb volt, mint a fentebb említett 
törvényhatósági jogú városoké összesen, és lényegében az egész országterületre kiterjedt. 

31 Szerző számításai MStK 42: 29–33., illetve Dányi 1998: 109–111. adatai alapján.
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3. térkép. Az Ausztriába vándorlás regionális különbségei az 1910. évi adatok szerint32

Az elvándorlások/költözések esetében azonban, amelyre már korábban is céloz-
tunk, szinte minden esetben nagy szerepet játszott a kiinduló lakóhelytől való tá-
volság. Amennyiben elegendően részletezett adatok álltak a rendelkezésünkre, ezt 
a jellemzőt még a nemzetközi vándorlások – jelen esetben az Ausztriába távozók – 
példáján is ki tudtuk mutatni. A legnagyobb arányban ausztriai kivándorlókat adó 
területek a szomszédos nyugat-dunántúli és nyugat felvidéki megyékből érkeztek, 
míg a bevándorló osztrák állampolgárok Budapest mellett főként az észak-keleti 
Felvidék Szepestől Zemplénig terjedő sávjába költöztek. Vagyis utóbbiak is igye-
keztek csökkenteni a vándorlás távolságát, ami ismét magában rejtette a kibocsá-
tó területhez és annak népességéhez fűződő kapcsolatok további fenntartásának 
igényét és lehetőségét.33 Hasonló jelenségeket tapasztalunk egyébként Horvát- és 

32 Forrás: MStK 64: 8–9; 74–79. után számítva. Magyarázat: a különbség kategóriák létrehozása a 
3. térképen megadott módszer szerint történt. (Az átlagos vándorlási veszteség a népességszám-
hoz viszonyítva -6,0 ezrelék, a szórás magas, 25,5 ezrelék). Az ország középső és keleti részén 
kismértékű az Ausztriába vándorlás, de a nyugati sávban – főképp Sopron és Moson területén 
– az Ausztriában összeírtak aránya meghaladhatta a törvényhatóság hazai népességének 10 szá-
zalékát is. 

33 Az ország észak-keleti részére költözők az 1910. évi népszámlálás bevezető szövegét író Kovács 
Alajos ismeretei szerint főként galíciai ruszinok és lengyelek voltak. (MStK 64: 37) Egyébként 
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Magyarország egymással érintkező területein is. (Lehet, hogy Erdély és Románia 
között is megfi gyelhető lenne hasonló magatartás, de miután utóbbi országban a 
vándorlások részletes adatainak statisztikailag pontos felvételére 1899 előtt isme-
reteink szerint nem került sor, erről konkrét információkkal nem rendelkezünk.) 
Anélkül, hogy e folyamatok további részletezésébe elmerülnénk, levonható belő-
lük két következtetés. Egyrészt a hazai kivándorlók számára a szomszéd országok 
közel ugyanolyan fontos célterületeket jelentettek, mint a tengerentúli világ, és 
ha tekintetbe vesszük azt, hogy az ezekbe tartó vándorlások már legalább egy ge-
nerációval korábban megkezdődtek, mint az Észak-Amerikába irányuló roham, 
akkor összességében a benne résztvevők számának nagyságrendje sem túlságosan 
különbözött egymástól. A másik következtetés viszont a különbségekről szól: míg 
Amerika mint vándorlási célterület egyértelműen csak kivándorlást jelentett, és a 
kibocsátó társadalommal folytatott kapcsolatokban nyilvánvalóan törést okozott, 
addig a környező országokba irányuló vándormozgalmak hosszabb ideig fennma-
radó kapcsolatrendszerek kialakulását eredményezhették. Egyúttal bizonyos mér-
tékig kölcsönös forgalmat, részleges népességcserét hoztak létre, bár utóbbi a 18. 
századi telepes vándorlással ellentétben most már többnyire negatív egyenleggel 
zárult számunkra.

Magyarország vándorlási folyamatainak rövid vázlata (1857–1910)

A hazai vándorlástörténetek, mint korábban már említettük, statisztikai adatai-
kat főként a forgalmi adatokra, vagyis a kivándorlók évenkénti számának alaku-
lására alapozták. A nemzetközi vándormozgalom történetének kérdéseivel fog-
lalkozó hazai feldolgozások többségének szerzői, akik a statisztikák kezelésében 
rendszerint nem voltak igazán járatosak, ritkán tudtak korrekt képet alkotni a 
vándorlások folyamatáról, illetve részelemzéseiket többnyire irreális háttérben 
próbálták meg elhelyezni. De a kutatás nemcsak az alapadatok bizonytalanságai, 
hanem két további ok miatt sem látta világosan a folyamatban résztvevő tö-
megek nagyságát, valamint a mozgásukat meghatározó vándorlási célterületek 
rendszerét. Egyrészt Romániát kivéve kevés fi gyelmet fordított a szomszéd or-
szágokkal folytatott kétoldalú népességcserére, másrészt nem foglalkozott azzal 
sem, hogy a nemzetközi vándorlás mellé illessze a hazai vándorlási folyamatok 
adatait. Vagyis, mint arra már korábban utaltunk, nem a teljes vándormozga-
lom, hanem csak annak célzatosan kiemelt részei kerültek az elemzések közép-
pontjába, ráadásul a források hiányos ismerete közepette. A szemléleti változás 

Galíciának 1857 és 1910 között Magyarországra vándorló népessége az ottani hivatalos statiszti-
kák szerint összesen legfeljebb 100 ezer főre becsülhető, melyeknek a töredékes adatok szerint 
általában 25–27 százalék közötti része volt zsidó származású.
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lehetőségét a kutatásban két új folyamat teremtette meg. Egyrészt az 1960-as 
évektől a belső vándorlással foglalkozó kutatások fellendültek, másrészt a ván-
dorlástörténeti kutatásokat tovább segítette az elérhető külföldi források jelen-
tős bővülése, mely főként az 1990-es évektől terjedő internet fokozatosan nö-
vekvő digitalizálási programjainak köszönhető. Kibővült forrásbázisunk alapján 
rajzolódott ki előttünk az alábbi, az 1857 és 1910 közötti időszak vándorlásaira 
vonatkozó, a korábbiaknál részletesebb, és talán némileg hitelesebb összkép (1. 
függelék).

Kezdjük először a bővebb keretekkel, amelyben a nemzetközi vándorlások 
értelmezhetők. Ha a korábban már említett halandósági viszonyokat fi gyelembe 
vesszük – vagyis, hogy akkoriban a vándorló népesség személyében három évti-
zed alatt nagyjából kicserélődött –, akkor az 1880. és 1910. közötti időszakban a 
vándorlások potenciális bázisát alkotó népesség száma (volumene) durva becslés-
ként a fent említett két évben készített népszámlálások adatainak összegzésével 
körvonalazható. Eszerint a szóban forgó időszakban az akkor élt összes népes-
ség kereken felével, mintegy 16 millió főnyi olyan 15 és 59 év közötti személlyel 
számolhatunk, akiket a vándormozgalmak érinthettek, vagyis abban elvileg részt 
vehettek.34 E létszám közel harmadára, mintegy 5,5 millió főre becsülhető közöt-
tük a ténylegesen lakóhelyet változtatók száma. Utóbbiakból nagyjából 2 millió 
tekinthető belföldi hosszútávú (születési megyéjén kívülre mozduló) vándorlónak 
és 1,4 millióra becsülhető közöttük a ténylegesen kivándorlók száma, a többiek 
pedig csak megyéjükön belül költöztek arrébb.35 Vagyis a potenciális, vándorlásra 
alkalmas népesség nagyjából 33-34 százalékára tehető az összes tényleges vándor-
ló, illetve 13 százalékra a belföldi hosszú távú, és alig 9 százalékra a nemzetközi 
vándormozgalomba bekapcsolódó személyek aránya. Tehát utóbbi csoport még 
akkor sem lenne nagyobb 25 százaléknál, ha kizárólag csak a vándormozgalom-
ban résztvevőket vennénk tekintetbe.

34 Az alapszámot, mely a szűkebb értelemben vett Magyarország 1880. és 1890. évi népszámlálá-
sainak összegzett adatára támaszkodik, az 1910. évi kormegoszlás alapján becsültük. (MStK 61: 
75) Természetesen ez nem azonos az említett időszakban élt teljes népességgel. Utóbbit csak úgy 
kaphatnánk meg, ha a fenti adat mellé tennék a vándorlás szempontjából túl fi atalok és túl idő-
sek becsült adatát is. Egy ilyen kiegészítés azonban csak nehezítené a dolgunkat, mivel tovább 
csökkentené számított arányrendszerünk megbízhatóságát, kivéve, ha pontosan nekilátnánk 
a megadott két időpont között élt népesség kiszámításának, fi gyelembe véve a termékenység 
és halandóság folyamatos alakulását. Jelen áttekintésünkhöz azonban ezt nem tartjuk szüksé-
gesnek, mivel nem valószínű, hogy a számítás további pontosításának eredménye megérné a 
befektetett munkát. 

35 A vándorlásokkal kapcsolatos nemzetközi utazások száma igazán meg sem becsülhető, mert 
a hajóforgalomhoz hasonló pontosságú források a többi utazási módról – vasút, illetve közeli 
területekre a kocsiforgalom vagy a gyaloglás – nem állnak rendelkezésünkre. Minden való-
színűség szerint összességében azonban akár 3 millió főnyi, a nemzetközi vándormozgalmakkal 
kapcsolatos személyforgalmat is feltételezhetünk.

001 009-043 mozg es atalak _ Farago-T_tan_OK.indd   26001 009-043 mozg es atalak _ Farago-T_tan_OK.indd   26 2018. 06. 25.   14:04:062018. 06. 25.   14:04:06



Az 1851–1910 közötti időszak vándorlástörténetének újragondolása

27

Az összegyűjtött adatok elemzéséből egyértelműen megállapítható az is, 
hogy az Egyesült Államokba irányuló kivándorlás csak az 1890-es évektől kezd-
ve kapott nagyobb lendületet, korábban messze elmaradt a többi irány léptéké-
től. Ez a megállapítás azonban aligha mondható meglepetésnek, vagy újdonság-
nak. Az viszont jelentősen módosította számunkra az összképet, hogy egyrészt 
sikerült részletesen tanulmányoznunk Ausztria, Horvátország, Németország és 
esetenként a kisebb balkáni országok elérhető ki- és bevándorlási adatállomá-
nyát, másrészt nagyobb fi gyelmet fordítottunk a hazai népszámlálások során 
összeírt külföldiek számának és összetételének – vagyis a bevándorlásnak – az 
elemzésére. Mindennek eredménye egy olyan hosszabb, a 19. század közepétől 
induló migrációs idősor lett, mely ezúttal többé-kevésbé részleteiben azonos jel-
legű és korrekten összehasonlítható adatokra épült. Lényegében tehát a források 
bővülése, az idősorok meghosszabbítása, és az adatok homogenizálása lehetővé 
tette azt, hogy végül tényleg újrarajzolhassuk a vándorlástörténeti feldolgozások 
megcsontosodott Amerika-központú képét, és esetenként korrigáljuk a vándor-
ló milliók mítoszát is.

Lássuk mindezt egy kicsit közelebbről. Mint említettük, adataink alapján a 
kivándorlók magyarországi népességszáma összességében 1,3–1,4 millió közötti-
re tehető, viszont a Magyarországra irányuló külföldi bevándorlás nem érte el a 
félmillió főt sem.36 Mindez azt jelenti, hogy a bevándorlók számának levonása 
után még közel 900 ezer fős kivándorlási veszteséggel kell számolnunk az első 
világháborút megelőző hat évtized során, mely az egész oda-vissza mozgásnak 
mintegy felét tette ki.

Noha történetírásunk egyhangúan Magyarország leginkább prosperáló idő-
szakának tekinti a vizsgált időszakot, ez a vándormozgalmak tükrében némileg 
másképp érzékelhető. Mivel a kivándorlások növekedési indexe több mint dup-
lája a bevándorlások alakulását mutatónak, ez a közismert mondásra utalva úgy 
is értelmezhető, hogy a korabeli emberek mintha a lábukkal másképp szavaztak 
volna.37

36 Bár a hivatkozott függelékben személyre pontosan lebontott adatokat szerepeltettünk, azt tudo-
másul kell venni, hogyha nem is milliós nagyságrendű, de néhány százalékos hibával az egyes 
adatoknál azért továbbra is számolnunk kell. Az utóbbiból kiindulva emiatt a magyarázó szö-
vegben a vándormozgalomban résztvevők számára vonatkozóan többnyire kerekített adatokat 
használtunk. A forrásanyag feldolgozása során a személyre pontos adatokkal való számolás 
csak azért fontos, hogy önmagunkat ellenőrizni tudjuk, és csökkentsük az elírások lehetőségét. 
A 10 ezer főt meghaladó létszámok utolsó 2–3 számjegye azonban történeti vizsgálatok eseté-
ben ténylegesen nem tekinthető értékesnek.

37 E folyamat mögött azonban nem kizárólag gazdasági problémákat kell keresnünk. Természe-
tesen szerepet játszott benne a más társadalmak életéről szóló információk tömeges elérhetővé 
és az odautazások lehetővé válása, vagyis a kommunikáció, valamint a közlekedési eszközök és 
technikák ugrásszerű fejlődése – ha tetszik: forradalma is. 
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Ugyancsak meglepetésben volt részünk akkor, amikor a vándormozgalmak 
regionális képére tekintettünk (1. függelék). A közkeletű képpel szemben ugyan-
is az Egyesült Államokba menő kivándorlók megállapítható száma csak nem egé-
szen harmadát tette ki az összes külföldre távozott magyarországi népességnek. A 
balkáni területek kivándorlási súlyának jelentősége önmagában is szolgált némi 
újdonsággal. Adatainkból egyrészt az derült ki, hogy Románia ugyan folyama-
tosan fogadott be magyarországi kivándorlókat, de dualizmuskori létszámukat 
a korábbi kutatás minden valószínűség szerint alaposan túlbecsülte.38 A Balkán 
felé irányuló mozgás mértékét ugyanakkor jelentősen növelte az a szemléleti 
váltás, hogy a Horvátországba – főként a Szerémségbe – és Fiumébe irányuló 
magyarországi vándorlást most már nem belső, hanem nemzetközi mozgásként 
értelmeztük.39

Még inkább meglepő, hogy mennyivel egyenetlenebb volt a bevándorlók ösz-
szetétele a kivándorlókéhoz képest. Elsöprő többségük (70 százalékuk) az auszt-
riai tartományokból jött Magyarországra, és mellettük szerénykedett a kelet-eu-
rópai 17 százalék, mely jórészt a balkáni területekről érkezetteket jelentette. Az 
adatokból az is kikövetkeztethető, hogy Nyugat-Európából alig települt ide valaki, 
Észak-Amerikában pedig teljes volt az érdektelenség Magyarország „lehetősé-

38 Az irodalomban gyakoriak a 2–300 ezres kivándorló létszámok, s az 1918. évi KSH becslés is 200 
ezernyi Romániában élő magyarországi születésű népességet feltételez (MStK 67: 126*), ami a 
korabeli adatokból kikövetkeztethetőnél jóval nagyobb. A magyar kivándoroltak száma az egy-
korú megfi gyelők szerint mintegy 100 ezer fő lehet, amiben már valószínűleg benne vannak az 
illegális kivándorlók is. (Barabás 1901: 443; Hegedűs 1902: 69. Vö. Kemény III. 1964: 181.) A fen-
tiekkel egybevág Varga E. Árpád számítása, aki 97 ezer főre becsli a történeti Erdély területéről 
kivándoroltak létszámát a dualizmus időszakában. (Varga 1998: 129.) Más és ennél nagyobb kiván-
dorló csoporttal aligha számolhatunk, mivel az 1899. évi népszámlálás szerint mindössze 108 ezer 
monarchiai állampolgárt írtak össze Romániában, ebből pedig valamennyi osztrákot is le kell 
vonnunk. (MStK 67: 123) A fent említett jelentős eltérés mögött két ok gyanítható. Egyrészt sokan 
belekeverték e vándorlási folyamatba a jóval korábban Romániába telepedett csángó magyarokat, 
másrészt a szakmailag nem eléggé felkészült szerzők a mezőgazdasági idénymunkákkal kapcso-
latos ideiglenes munkavállalást – melyet a korabeli megfi gyelők korrekten leírtak – valószínűleg 
egybemosták a végleges áttelepedést célzó kivándorlással. Hasonló jellegű, főleg Németország felé 
irányuló idénymunkás külföldre áramlása egyébként az ország északnyugati részében is tetten 
érhető, de a messzebb fekvő célterület miatt ennek léptéke jóval kisebb volt. Németország kül-
földi idénymunkásai ekkoriban az Osztrák–Magyar Monarchia keleti részéből (Galícia), de még 
inkább az Orosz Birodalom lengyelországi területeiről verbuválódtak.

39 Ezt egyébként a kivándorlók korabeli helyzete szemléletesen alátámasztotta. Az olcsó földvá-
sárlás lehetőségének csábítására a Szerémségbe költözött magyar telepesek ott kerültek szembe 
Horvátország másságával. A zágrábi püspökség nem biztosított számukra magyarul tudó papot, 
a közigazgatás és az iskola pedig hivatalosan horvát nyelvű és szellemiségű volt, amire nem 
voltak felkészülve. Magyar nyelvű oktatáshoz végül csak magánúton, saját anyagi áldozataik, 
illetve a magyarországi Julián egyesület segítségével jutottak ( Hegedűs 1905; Szili 1995: 74–97; 
Vö. Kemény II. 1956: 486; Kemény IV: 9–11.). Helyzetük egyébként sok tekintetben hasonló volt 
a Romániába települt magyar lakosságéhoz. 
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gei” iránt.40 E sorok írója számára azonban leginkább az tűnt fel, hogy milyen 
kevés volt a vándorlási kapcsolatunk Nyugat-Európa felé. Adataink azt sugallják, 
mintha nem csak a vándormozgalom legfontosabb külföldi célterületét, hanem az 
egész nyugat-európai világgal való kapcsolatrendszert egyedül Ausztria testesítet-
te volna meg számunkra.

Ugyanakkor a 19. század középső harmadában az Ausztriával kapcsolatos 
vándormozgalmaink többé-kevésbé harmonikusan alakultak, vagyis az oda irá-
nyuló jelentős kivándorlást hozzá közel hasonló méretű bevándorlás kísérte. A 
század utolsó harmadában viszont változott a helyzet. Két évtizedig lényegében 
csak kivándorlásunk növekedett tovább, míg az osztrák bevándorlás stagnálás-
nak indult. A 20. század elejére Ausztria aránya bevándorlásunkban már közel 25 
százalékot esett, ezzel szemben Kelet-Európa aránya megduplázódott. Adataink 
összességében inkább azt sejtetik, hogy csak addig voltunk „nyugatosak”, amíg a 
Monarchia kereteibe tartoztunk. Ha eltekintünk a számszerűleg törpe kisebbséget 
képező vagyonos elittől és az értelmiségtől, akik igyekeztek a fejlettebb világban 
is körülnézni, akkor az a benyomásunk, mintha az átlagember látómezeje a 19. 
század végétől kezdve sokkal inkább a Balkán, mint nyugat felé tágult volna ki.

Ami végül az időbeli változásokat illeti, arról adataink alapján a követke-
zőket mondhatjuk: a kivándorlás folyamata összességében lényegében végig 
egyenletesen növekedett a vizsgált időszakban, ezzel szemben a bevándorlásban 
1880 és 1900 között stagnálás, majd utána ismét emelkedés észlelhető. A két gör-
be egymástól való eltérése azonban viszonylag egyszerűen magyarázható. Míg 
a magyarországi kivándorlás méretének alakulását három különböző célterület: 
az Ausztriába, a Balkánra és az Egyesült Államokba irányuló vándorlás össz-
játéka alakította, addig a Magyarországba irányuló bevándorlásban 1910 előtt 
Ausztria dominált, vagyis e mozgalom időleges ottani megtorpanása erőteljesen 
kihatott a bevándorlás összlétszámának és belső arányainak alakulására is.

40 Az 1910. évi magyarországi népszámlálásban szereplő 29 ezer Egyesült Államokban született 
személy minden valószínűség szerint valójában visszavándorolt hazai kivándorlók gyermeke 
volt. Ténylegesen ekkor mindössze 813 Magyarországon élő amerikai állampolgárt írtak össze, 
csak ők tekinthetők ténylegesen észak-amerikai bevándorlóknak, bár 100 százalékig még ebben 
sem lennénk teljesen biztosak. Most a születési helyek adatai csaptak be minket. Ha ugyanis 
az amerikai születésűeket levonjuk a bevándorlók végösszegéből, akkor az Ausztriából jöttek 
aránya már 76, a kelet-európaiaké pedig 18 százalékra emelkedik közöttük.
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Mit tudunk a ki- és bevándorlók csoportjairól, személyéről?

Végezetül néhány szót érdemes szólnunk arról, hogy valójában kik is voltak a ki- 
és bevándorlók, illetve a népesség milyen szegmensei vettek részt ebben a töme-
ges mozgásban.

2. ábra. A kivándorlók kor- és nem szerinti szerkezete (1911–1913)41

Kezdjük először a demográfi ai szerkezettel. A nemek aránya azt mutatja, hogy 
a Romániába vándorlók esetében ez jóval kiegyensúlyozottabb volt, ami arra utal, 
hogy oda vélhetőleg gyakoribb lehetett teljes családok kitelepülése. Ezzel szemben 
Németország és a kisebb adatszámú egyéb kivándorlási célterületek esetében a 
kivándorlók többsége férfi  volt, amiből arra következtethetünk, hogy utóbbi ván-
dorlók jelentős része nem családdal érkezett, és útját valószínűleg átmeneti jel-
legűnek, pénzkeresési akciónak gondolhatta. Az Egyesült Államok adatai a fenti 
két véglet között helyezkedtek el. Itt valamivel hosszabb idősorunk is van, mely 
azt mutatja, hogy az oda irányuló kivándorlás ideiglenes akcióként indult, majd 
fokozatosan kezdett növekedni a letelepedési célú, a teljes családot magában fog-
laló végleges kivándorlók aránya. A korszerkezet szintén a fentebb említett fel-
tételezéseket látszik támogatni: míg a romániai kivándorlók negyed része 50 év 

41 Forrás: MStK 67: 8; 13; 55; 85; 92.
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feletti volt, addig ez utóbbi korcsoport aránya más kivándorló országok esetében 
többnyire 10 százalék alatt maradt.

3. ábra. Az Egyesült Államokba kivándoroltak és az otthon maradottak anyanyelvi szer-
kezete 1910 körül42

Az Egyesült Államok esetében mód nyílt a kivándorlók anyanyelvi/etnikai szer-
kezetének megállapítására is. A korábbi kutatások, amelyek lényegében csak a 
kivándorlási forgalom statisztikáira alapoztak, arra a következtetésre jutottak, 
hogy a magyar etnikumúak aránya közöttük az otthon maradottakéhoz képest 
jóval kedvezőbb – azaz kisebb – volt, vagyis a kivándorlás minden hátránya 
mellett legalább „javította” a hazai etnikai szerkezetet. Az általunk használt 
népszámlálási adatok azonban nem támogatják ezt az optimizmust. A Magyar-
országon született, de már Amerikában összeírt magyarok aránya csaknem 
azonos volt az otthon maradottakéval, viszont a románok, ruszinok, szerbek, 
horvátok megfi gyelhető aránya a hazainál jóval alacsonyabbnak látszott.43 Ezzel 

42 Forrás: MStK 67: 17; 59–63; 93. és MStK 64: 102–103 és 114–117. után számítva.
43 Ez valószínűleg azt jelenti, hogy a többször kiutazó, ide-oda vándorló népességben nagyobb 

arányt képviselhettek az említett etnikai csoportok, ami egyes kivándorló etnikumok számának 
túlbecsléshez vezethetett, amennyiben az illető az amerikai népszámlálási adatokat fi gyelmen 
kívül hagyta. Egyébként azoknak a csoportoknak az esetében melyek mind Ausztriában, mind 
Magyarországon jelentős számban éltek – németek, ruszinok, horvátok – az sem biztos, hogy 
mindig pontos volt országok szerinti besorolásuk. A ruszinok esetében például előfordult, 
hogy az amerikai hivatalnokok őket az oroszok közé regisztrálták. (Magocsi 2004: 17) Adataink 
azonban arra utalnak, hogy e téren tévedések leginkább csak a két utolsó csoport esetében 
következhettek be, mivel a magyarországi német kivándorlók arányukat tekintve még így is 
túlreprezentáltak maradtak.
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szemben túlreprezentáció – az otthoni arányokat messze meghaladó mértékű 
kivándorlás – volt tapasztalható a németek, szlovákok és „egyebek” esetében 
(mely utóbbi alighanem nagyobbrészt az Amerikában külön etnikai csoportnak 
tekintett zsidókat takarta).44

Foglalkozási 
főcsoport

Kivándorlók célterület szerinta) Magyarországb)

népszámlálás 1910
USA 
össze-
írás

Magyarországi összeírás

USA Német-
ország

Romá-
nia

Otthon 
összeírte

Külföldi 
beván-
dorló

százalék
értelmiség 0,6 0,3 1,0 1,3 3,9 9,3
iparforgalomc) 9,3 14,1 32,9 10,5 23,5 62,9
önálló őstermelő 0,6 12,3 6,3 6,7 39,5 5,1
mezőgazdasági 
segédszemélyzet 39,7 54,3 47,8 60,8 23,8 8,4

napszámosd) 35,5 11,7 8,5 8,2 2,5 2,6
cseléd 14,1 5,7 1,9 10,9 2,2 3,7

egyéb és ismeretlen 0,2 1,5 1,6 1,6 4,6 8,0

összesen 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 303 816 485 147 17 046 35 617 17 927 078 192 995

2. táblázat. A kivándorlók, bevándorlók és otthon maradottak foglalkozási szerkezete45

A vándorlók foglalkozási szerkezete esetében bizonyos mértékig szerencsénk 
volt, mert erre vonatkozóan korlátozott mértékben mind a kivándorlók, mind az 
otthon maradottak, valamint a külföldi bevándorlók 1910. körüli adata egyaránt 

44 A túlreprezentáció egyébként a vonatkozó észak-amerikai adatok megbízhatóságát erősítette. 
Sajátos volt viszont a zsidó népesség helyzete, mivel rájuk vonatkozó adatokat csak az amerikai 
statisztikákban találunk. A magyar kivándorlási statisztika nem adott felekezeti megoszlásokat, 
az anyanyelvi adatok alapján pedig a zsidókat nagyobbrészt a magyarok, kisebbrészt a németek 
közé sorolták. Túlreprezentáltságuk tényét tehát arra kellett alapoznunk, hogy a zsidó feleke-
zetűek aránya a szűkebb értelemben vett Magyarország népességében 5 százalék volt, míg a 
kivándorlók között az amerikai adatfelvétel ennek rendszerint a dupláját mutatta.

45 Forrás: MStK 56: 4–9. illetve MStK 67: 37; 70–71. után számolva.
 Magyarázatok: a. 1905 és 1913 között összeírtak, b. Keresők és eltartottak együttesen állampol-

gárságuk szerint, c. Az iparban, kereskedelemben és közlekedésben foglalkoztatottak összes-
sége, d. Az amerikai összeírók szerint munkás közelebbi megjelölés nélkül, e. Otthon összeírt 
magyar állampolgárok (referenciaérték).
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rendelkezésünkre állt. Rögtön jeleznünk kell azonban, hogy a két adatállomány 
összehasonlítása most sem mondható probléma nélkülinek. Két kevésbé jelentős 
gond mellett46 súlyosnak mondható az utasforgalmi és a népszámlálási adatok-
ban feltüntetett foglalkozási kategóriarendszerek közötti eltérés. A kivándoroltak 
ugyanis nem ugyanazon demográfi ai jellegű csoportokból álltak össze, mint a tel-
jes népességet rögzítő magyarországi népszámlálásé. Utóbbi népessége a korszer-
kezetnek megfelelő korfát mutatott, nemi arányai is kiegyensúlyozottnak látszot-
tak, míg családi állapotát tekintve ebben az adatsorban a 20 év felettiek többsége 
házas/férjezett volt. Mindez lényegében a foglalkozási szerkezetre is jellemzőnek 
volt mondható, azzal a különbséggel, hogy a keresők körében enyhe férfi  túlsúly 
látszott, kivéve a házicselédséget, melyet túlnyomórészt magányos nők alkottak. 
Ezzel szemben a kivándorlók többsége demográfi ai mutatói tekintetében ettől 
meglehetősen eltérő népességből tevődött össze. (2. függelék) Először is mintegy 
20 százalékkal magasabb volt közöttük a férfi ak aránya, sőt ez az érték a foglal-
kozási szerkezetbe soroltak esetében minden valószínűség szerint még ennél is 
magasabb lehetett. A fi atalabb produktív korosztályokba (a 20–39 évesek közé) 
tartozók aránya a kivándoroltak között pedig éppen dupláját képezte az otthon 
maradottaknál láthatónak. Ez az eltérő demográfi ai szerkezet viszont már ön-
magában is magasabban tartotta a Magyarországon összeírtak között az önállók, 
birtokkal, avagy szakmával rendelkezők számát és arányát, míg ezzel szemben a 
kivándoroltak foglalkozási szerkezetében hasonló módon a segéderők, képzetle-
nek, és birtokkal nem rendelkezők arányát erősítette fel.

A fentiek figyelembevételével értékelhetjük tehát a 2. táblázat adatait. Elő-
ször is az amerikai kikötői összeírások foglalkozási adatait megbízhatatlan-
nak tekintettük, ezért azokkal a továbbiakban nem foglalkoztunk.47 A magyar 
statisztikák alapján a következőket tudtuk megállapítani. A referenciaérték-
hez, vagyis a népszámlálás által rögzített foglalkozási szerkezethez képest a 
bevándorlóké és a kivándorlóké eltérőnek bizonyult, de más-más módon. Míg 
a Magyarországon összeírtak a szakirodalomból jól ismert kétharmados ag-
rártúlsúlyú foglalkozási szerkezetet igazolták vissza, melyek mintegy 60 szá-

46 Az a kisebb probléma, hogy az 1910. évi magyarországi adat az eltartottakat is tartalmazta. 
Ennek csak annyi komolyabb következménye lett, hogy a házicselédek kategóriájába soroltak 
– igen kevés velük együtt élő eltartottal a hátuk mögött – alulreprezentáltakká váltak. Még az 
sem feltétlenül rontja az összehasonlíthatóságot, hogy a Magyarországon összeírtak adatai egy 
teljes körű népszámlálásból származtak, míg a kivándorlóké, mely többé-kevésbé mondható 
reprezentatívnak, utasforgalmi adatokon alapult.

47 Adataink szerint a bemondásra, környezetismeret nélkül készült amerikai kikötői adatgyűjtések 
foglalkozási adatai megbízhatatlannak tűnnek. A bevándorlók foglalkozásukként akármit mond-
hattak, amit az összeíró a maga ismeretei szerint azután „amerikaira” konvertált, viszont élet-
koruk, írni-olvasni tudásuk, illetve a rendelkezésükre álló készpénz tekintetében sokkal kevésbé 
állhatott elő jelentősebb eltérés a valóságtól, így utóbbiakat megfelelő minőségűnek ítéljük. 
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zaléka tulajdon, vagy bérlet formájában földingatlannal is rendelkezett, addig 
a kivándorlók agráraránya ugyan nagyjából azonos volt, de közöttük a földet 
birtoklók aránya csak 20 százalékot tett ki.48 Ebből azonban nem következik 
egyértelműen az, amit a korábbi irodalom állított, hogy a nincstelenek tömegei 
tódultak Amerikába. (Utalunk a két sokaság előbb említett korszerkezetbeli 
különbségére.) A kivándorlóknál még két további kisebb eltérés is felfedez-
hető volt. Az egyik a cselédnek ment kivándorlók erőteljes túlregisztrációja a 
Romániába vándorlók között, ami egyúttal arra is utalt, hogy esetükben joggal 
feltételezhető, hogy távollétüket ideiglenesnek tervezték. A másik feltűnő el-
térés Németország esetében látható, amely egy oda irányuló kifejezetten ipa-
ros-kivándorlási folyamatot jelzett. Összevág ezzel, hogy az errefelé vándorlók 
között alacsonyabb volt az agrárfoglalkozásúak aránya, cseléd pedig elvétve 
szerepelt a foglalkozási szerkezetükben.

A bevándorlók esetében viszont a kivándorlókénál jóval pontosabb statisz-
tika állt rendelkezésünkre. Nem feltételezhetők tévedések és kimaradások – a 
külföldiek mindig szembetűnőbbek voltak az összeírások során – és valószínű, 
hogy besorolási hibákra is kevésbé kell számítanunk. Adataikból egyértelműen 
kiviláglik, hogy a Nyugat-Európából (főként Ausztriából) érkezők foglalkozási 
szerkezete teljesen eltért a magyarországi kivándorlókétól. Az ipari, a szolgál-
tatási és az értelmiségi tevékenységeket folytatók, vagyis az itthoni „hiányszak-
mák” képviselői tették ki a külföldi bevándorlók elsöprő többségét. Agrárfog-
lalkozású alig található közöttük, talán az erdészeket vehetjük kivételnek, bár 
utóbbiak erősen különböztek a paraszti tömegektől. Még egy további feltűnő 
jelenség látható: a házicseléd kategóriába soroltak magas aránya. Mögöttük 
azonban minden valószínűség szerint nem úgynevezett „mindeneseket” felté-
telezhetünk, hanem többségük módos családokban foglalkoztatott nevelőnőket, 
valamint német, francia és angol nyelvet tanító „kisasszonyokat” jelölt. A Ma-
gyarországra bevándorlók foglalkozási adatsora tehát világosan utal arra, hogy 
mennyire nem indokolt a vándormozgalmakat – még ha azok adott esetben 
negatív egyenleggel is zárultak a számunkra – kizárólag negatív kontextusban 
tárgyalni.

Az Egyesült Államok bevándorlási hivatala által készített felmérésekből (2. függe-

48 A két adatsor azonban nem tekinthető egymással teljesen összehasonlíthatónak. Bár mindkettő 
a magyarországi foglalkozási szerkezetre épült, de a két adatsornak nem csak a szerkezete, 
hanem a típusa sem volt azonos. A kivándorlókra vonatkozó adatok a forgalmi statisztikákból, 
a bevándorlóké pedig a hazai népszámlálásokból származnak. Ezen túlmenően a kivándorol-
tak forgalmi adatai közt sok volt a nem véglegesen ott maradó személy, míg a magyarországi 
idegenek többségükben mind megtelepülésüket, mind foglalkozásukat illetően inkább végleges 
adatokkal rendelkezőknek tekinthetők. (Megjegyzendő, hogy az otthon többségében agrárfog-
lalkozású kivándorlók túlnyomó része az Egyesült Államok iparában nyert alkalmazást, ahol 
egyszerűbben megtanulható tevékenységeket végzett.) 
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lék) további érdekes adatokat tudhattunk meg a kivándorlókra vonatkozóan, melyek 
egyúttal jelzéseket adtak azok vándorlási stratégiájára nézve is. Összevetve egymással 
az 1910. évi magyarországi népszámlálás, valamint az Egyesült Államok bevándorlási 
hivatala által begyűjtött, a magyar etnikumú népesség bizonyos mutatóira vonatko-
zó információkat, markáns különbségek látszottak a két adatsor – a kivándoroltak és 
az otthon maradottak – között. A kivándorolt magyar lakosok között nagyjából 16 
százalékkal magasabb a férfi ak, és több mint kétszer akkora a leginkább munkaké-
pes 20–39 éves korúak aránya, mint amelyet a népszámlálás során odahaza összeírtak. 
A házasok aránya a két sokaságban nagyjából azonos volt, viszont az írni-olvasni tu-
dóknak az itthon maradtak közötti 67 százalékos aránya jelentősen elmaradt a kiván-
dorlók közel 89 százalékától. Ha pedig még azt is tekintetbe vesszük, hogy a hazai 
kivándorlók mintegy kétharmada saját maga fi zette kiutazási költségeit, akkor már 
egészen más összkép alakul ki számunkra, mint amelyet a régebbi irodalom rajzolt a 
szegény és tájékozatlan kivándorló tömegekről. Adataink szerint ugyanis egy átlagos 
magyar kivándorló mintegy 250 koronányi készpénzzel indult neki Amerikának,49 jó-
val többen tudtak közülük írni-olvasni, mint a magyarországi átlag, több volt közöttük 
a férfi , és bár a házasok aránya nagyjából azonos volt az otthon maradt népességre 
jellemzőnél, több mint 40 százalékuk nem vitte magával feleségét. Természetesen a ki-
vándorlók jóval fi atalabbak voltak az otthon maradottak csoportjánál. Ha mindehhez 
hozzáadjuk, hogy egy ilyen vállalkozáshoz merészség és önbizalom is szükségeltetik, 
nyugodtan mondhatjuk azt, hogy a kivándorlók jellemzői minden téren egyértelmű-
en lényegesen jobbak voltak, mint az otthon maradt népességé: nemcsak fi atalab-
bak és merészebbek, hanem egyúttal műveltebbek, és jobb anyagi helyzetűek voltak. 

49 Átlagosan 90 korona körüli készpénzt vittek magukkal, az útiköltség (hajójegy) pedig 150–160 
korona körüli összegbe került, melyet a kivándorlók 62 százaléka maga fi zetett. (Lásd 2. számú 
függeléket) Összehasonlításképpen sorolunk fel néhány adatot. Idehaza a férfi  mezőgazdasági 
napszámbér élelmezéssel 150 nap alatt – az évszakok váltakozása miatt átlagosan eddig tartott 
alkalmazásuk – átlagosan 207 korona bevételt hozott az 1906. évi adatok szerint, de regioná-
lisan nagy szórással: Erdélyben ez mindössze 160, a Duna-Tisza közén viszont 250 koronát 
jelentett. (MStÉkv 1906: 95.) Érdemes emellé illeszteni Szili Ferenc forrásközlését. (Szili 1995: 
124–138.) Utóbbi adatai szerint ugyanis az 1906–1907 körül kivándorlásra készülő személyek – 
szinte kizárólag Somogy megyei családos házas férfi ak – saját maga, vagy jótállója által birtokolt 
vagyonának értéke fejenként 4–5000 ezer korona közöttire tehető. Ezek nem a mélyszegény-
ség adatai, inkább a mezőgazdasági foglalkozású középréteghez tartozók, vagy azok fi ai. Ez a 
lista azt sejteti, mintha inkább a több földet akarók, valamint az önállóságra törekvő gazdafi ak 
alkotnák a kivándorlást kezdeményezők jelentős részét. (Forrás: saját számítás 526 fő pénz-
ügyi viszonyai alapján.) A kivándorolni szándékozók szerényebb anyagi háttérrel rendelkező 
része valószínűleg a nem házasok csoportjában található, róluk és anyagi viszonyaikról azonban 
jelenleg sajnos nincsenek megbízható számszerű adataink. De nincstelenek a fentebb említett 
utazási költségek miatt ők sem lehettek. 
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Valószínű, hogy az igazán rossz körülmények között élőknek ténylegesen sem módjuk, 
sem lehetőségük nem igen volt egy ilyen kivándorlási kalandra.50

Ha végül összevetjük egymással azokat az adatokat, amelyekből az egyes etnikai 
csoportok51 kivándorlási stratégiájára következtethetünk, akkor hasonlóságokat és 
különbségeket egyaránt láthatunk közöttük. A legmarkánsabb különbség a zsidók 
és nem zsidók között észlelhető. Szinte minden zsidó első alkalommal kivándorló, a 
házasok jó 90 százalékban magukkal vitték a feleségüket is, és alig találunk közöttük 
visszavándorlót. Miután a kivitt készpénzük is nagyjából kétszer akkora volt, mint 
a többi etnikai csoporté, nyugodtan kijelenthetjük azt, hogy a kivándorolt zsidóság 
túlnyomórészt végleges döntést hozott európai hazája elhagyására. A többi csoport 
között viszont már csak kisebb különbségek érzékelhetők. A szlovákok között volt 
a legmagasabb az Egyesült Államokban már jártak és egyúttal a legalacsonyabb az 
otthon hagyott feleségek aránya. Miután az 1920. évi adatok szerint közel 70 száza-
lékuk, lekörözve a többieket, amerikai állampolgárságért is folyamodott, azt mond-
hatjuk, hogy a szlovák csoport állt a második helyen a kint maradás valószínűsége 
tekintetében. A magyarokra és horvátokra vonatkozó adatok sok tekintetben egy-
máshoz hasonlóak voltak. Talán a magyarok kicsit több pénzzel érkeztek, és né-
mileg magasabb volt közöttük a visszavándorlók aránya,52 de mindkét csoportról 
elmondható az, hogy nagyjából felük még nem döntött a végleges kint maradás, 
vagy az egy idő után a megtakarításokkal együtt történő hazatérés között. Mindez 
megengedi azt a feltételezést, hogy a népességi arány tekintetében talán nem biztos, 
hogy a magyarok voltak a legnagyobb vesztesei a régió kivándorlási folyamatainak. 
Nem ők mentek ki, illetve maradtak Amerikában a legmagasabb arányban.

Nyugodtan mondhatjuk azt is, hogy a nem zsidó etnikai csoportok esetében 
erősebb volt a kibocsátó országhoz, avagy a Kárpát-medencéhez való kötődés, és 
nem volt egyértelmű az sem, hogy többségük véglegesen kivándorlóvá válik. A 
zsidók viszont szemmel láthatólag kevésbé kötődtek Kelet-Európa más kultúrák-
kal rendelkező, viszonylag elmaradott, a gazdasági és társadalmi felemelkedésre 

50 Az utókor történetírása által rajzolt kép, és a folyamatot kritikus megfi gyelőként leíró korabeli 
szerzők között hasonlóképpen ellentmondások lelhetők fel. Tonelli Sándor (1908) és Nemé-
nyi Bertalan (1911), akiket még nem befolyásolhatott az Amerikába vándorlás később kialakult 
mitikus képe, például egy kicsit másképp írta le a kivándorló csoportok összetételét, gondolko-
dását, ismereteit, mint ahogy azt a 20. századi magyar kutatók többsége tette. 

51 Csak azokat az etnikumokat vettük fel táblázatunkba, amelyek többsége a Magyar Biroda-
lomhoz kötődhetett. A zsidók esetében azonban markánsan különböző adataik miatt kivételt 
tettünk. Adataik lényegében minden, az Osztrák–Magyar Monarchiából érkezett személyt 
magukban foglalnak. Bár konkrét vizsgálatot e téren nem végezünk, feltételezzük, hogy az 
ausztriai és a magyarországi zsidó célok és viselkedések között valószínűleg nem voltak áthi-
dalhatatlan különbségek. Viszont e csoport esetében az állampolgárságért folyamadók arányát 
jellemzőként természetesen nem tudtuk használni. 

52 Egyébként az otthon hagyott feleségek, és a visszavándorlók együttes aránya majdnem mindig 
pontosan mutatta egy-egy csoport végleges kivándorlásra való hajlandóságát.
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kevesebb lehetőséget nyújtó, és egyúttal az antiszemitizmustól sem teljesen men-
tes társadalmaihoz, így nem meglepő, hogy esetükben adataik egyértelműen egy 
kivándorlás-orientált magatartást mutattak.53

Összegzés

Mint korábban már említettük, a korszak összes, külső vagy belső vándormozgal-
maiban résztvevő magyarországi népesség létszáma 5,5 millió körüli volt, melyben 
a kivándorlók száma összességében nagyjából szűk 1,4 millió lehetett, míg a külföldi 
bevándorlás ennek csak alig több mint harmadára, nem egészen félmillió főre volt 
becsülhető. Utóbbiak alapján azonban a történeti Magyarország egésze a 19. század 
közepétől az első világháborúig tartó időszakban kivándorló régiónak nevezhető.

Ha ígéretünkhöz híven együtt nézzük a nemzetközi, valamint a belső ván-
dorlást, akkor lényegében hat nagy olyan célterületet tudunk megkülönböztetni, 
melyek a tárgyalt időszak vándorlóinak többségét felvették.

Adataink szerint a legtöbb vándorlót vonzó célterületek belföldiek: ezek a nagyság-
rendet sorban visszafelé követve a külterületek, a budapesti agglomeráció és a vidéki 
kisebb-nagyobb városközpontok szórt csoportja. A belső célterületeket követik a kül-
földiek, ugyancsak visszamenőleges nagyságrendben: Ausztria, az Egyesült Államok 
és Horvátország. Természetesen a felsoroltak többségükben csak gondolati térségeket 
jelentenek, mivel valójában mind a kivándorlások, mind a bevándorlások térbelileg 
egyenetlen megoszlásúak voltak. Egyes célterületek – főleg a városok – pontszerűen 
térképre vihetők, jelentős részük azonban nem feltétlenül folyamatosan elhelyezkedő, 
a vándorlók számát illetően hol sűrűsödő, hol ritkuló foltok formájában képzelhető el. 
Ráadásul ez az egyenetlenség időbelileg is megfi gyelhető. Az 1850–1860-as években 
vonzását tekintve alighanem Budapest (pontosabban szólva akkor még Pest-Buda és 
környéke) állt az élen, Észak-Amerika pedig ekkoriban – főleg polgárháborúja mi-
att – inkább csak hírlapi érdekesség volt, viszont 1910 körül mintha már minden a 
városokba vándorlásról és az Egyesült Államok felé irányuló emigrációról szólt volna.

53 Feltételezhető egyúttal, hogy az ausztriai és magyarországi zsidóság számottevő részének ősei az 
Orosz Birodalomhoz tartozó területekről vándoroltak be a 18. században a Habsburg Birodalomba, 
így a mindössze néhány generációs ittlétük önmagában is érthetővé tette gyengébb kötődésüket. 
Az is joggal felvethető, hogy a Kárpát-medence a zsidó népesség egy része számára talán nem 
annyira bevándorlási célterület volt, hanem inkább tranzitzónát képzett a Nyugat felé – az ígérete-
sebb Ausztria, Németország és Észak-Amerika irányába – tartó vándorlás során. (A pogromok, és 
a szegénység előli menekülés keltette nyugatra vándorlási folyamatot ráadásul Galíciának a Habs-
burg Birodalomhoz történő csatolása 1772-ben azután alighanem fel is gyorsíthatta.) Vagyis nem 
kellene túlértékelnünk Magyarország befogadó területként való szerepét a zsidóság nyugatra ván-
dorlásának folyamatában sem. E téren Ausztria, Németország, és még inkább az Egyesült Államok 
mint bevándorlási célterületek számára mi aligha jelentettünk valódi konkurenciát. 
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Év
USAa) Ausztriab) Horvát-

ország 
Buda-
pest

Vidéki 
nagyváro-

sokc)

Külterületi 
lakott 

helyekd)

fő
1850 452 20 000 … 69 000 … …

1857/1860 e) 2 168 49 549 13 115 81 000 500 000

1869/1870 2 990 87 500 60 323 125 000 …

1880 9 221 162 700 82 864 168 429 236 316 …
1890 49 948 190 996 112 041 261 335 286 657 …
1900 116 570 237 432 134 573 414 557 379 455 …
1910 396 490 267 929 142 212 513 583 551 328 2 520 000

1920 f) 478 540 … … 497 178 … …
Becslések az 1920 előtti vándorlások végeredményére vonatkozóang): 

A célterületre érkezett összes bevándorló 

A 406 163 450 629 225 076 751 012 787 644 …
B 530 656 520 545 245 156 839 513 … …

3. táblázat. A szűkebb értelemben vett Magyarország vándorlóinak legfontosabb célterü-
letei (1850-1920)54 

54 Forrás: szerző számításai az egykorú népszámlálások, valamint Nagy (1828), és MStK (42: 486 
skk.) településsoros adatközléseinek feldolgozásával. (A kurzivált számok becsült adatokat 
jeleznek.)

 Magyarázat: 
 a)  A kivándorlók számított adata (A Magyar Királyság kivándorlóinak kereken 80 százalékát 

tekintettük a Horvátország nélküli területről kivándorlóknak);
 b)  Az 1857. évi adat az illetőségen alapszik, a többi a születési helyen;
 c)  26 törvényhatósági jogú város adata (Miskolc csak 1910-ben megjelenő adata nélkül);
 d)  A külterületi lakott helyek esetében csak az össznépességi adatokkal rendelkezünk, 

a bevándorlók – az első odaköltöző generáció, melyeket a másutt születettek adata szokott 
reprezentálni – esetükben ismeretlen. Az itt megadott, becsült bevándorló szám csak tájékoz-
tatásul szolgál, amit 50 százalékos eltérésű számhatárai is jeleznek;

 e) Az USA adata 1860. évi a többieké 1857-re vonatkozik;
 f)  A jelentős határváltozások miatt az 1920. évi adatok többnyire nem használhatóak;
 g)  Az összes bevándorló létszámának két szélső becslése, mely az időközi halandóságra is 

tekintettel van: 
A=1851+1880+1910 évek összege
B=1857+1890+1920 évek összege
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A 3. táblázat az egyes célterületekre vándorlók számát mutatja, melyek fon-
tosságukat tekintve egyúttal bizonyos időbeli ritmust is tükröztek. Az Ausztriába 
vándorlás már az 1850-es években gyorsuló ütemet mutatott egészen 1890-ig, de 
Horvátország és Budapest bevándorlása csak az 1860-as évektől gyorsult fel. Az 
Észak-Amerikába irányuló bevándorlás ellenben jóval később, az 1880-as évek-
től kezdett nekilendülni, de fi gyelemre méltó méreteket igazából csak az 1890-es 
évek végén öltött. Bár a vidéki városok vonzerejét nehezebb időben meghatározni, 
mert 1880 előtti adatokkal nem rendelkezünk vándorlásaikra vonatkozóan, de 
az a benyomásunk, hogy a bevándorlási mozgalom léptékváltása itt alighanem 
szintén az 1880-as évekhez köthető. Sajnos a külterületi lakott helyekről végképp 
nem áll rendelkezésünkre folyamatos adatsor, a szakirodalom alapján azonban 
lehetséges, hogy itt is a 19. század második felében indul meg az ott élő népesség 
folyamatos, nagy ütemű gyarapodása.

Arányai tekintetében táblázataink egyértelműen más képet mutatnak ván-
dorlásaink összetételéről, méreteiről és arányairól, mint amit a közvéleményben 
a korábbi kutatások kialakítottak. A legnagyobb tömeget minden bizonnyal a la-
kott külterületek rendszerének elterjedése – ezen belül a „tanyásodás” fokozatos 
megjelenése – mozgathatta meg, de e jelenség most már széles körben kevésbé 
ismert, és a tanya manapság inkább problémaként, az elmaradottság szimbóluma-
ként jelenik meg. A második helyekre a városokba vándorlások kerültek, ahol a 
vidéki városok együttese, és Budapest nagyjából egymással azonos méretű népes-
ségfelszívó erőket mutatott, csak előbbi szórt hálót, sok kis vonzáskörzet egymás-
sal is vetélkedő együttesét jelentette, míg utóbbi egy erősen koncentrált, gyorsan 
duzzadó metropoliszt, mely egymagában elérte az összes vidéki város együttes 
vonzerejét. A harmadik helyre került ugyancsak nagyjából azonos súlycsoportba 
tartozó két nemzetközi vándorlási folyamat, az Egyesült Államokba, valamint a 
történeti Ausztriába történő bevándorlás.

Külön magyarázatot kíván végül Horvátország szerepeltetése táblázatunkban. 
Az erre a régióra becsülhető 200 és 300 ezer fő közötti vándorló messze lemarad 
a többi adatállomány mögött. A Horvátországgal kapcsolatos vándormozgalom 
szerepét – mely egyébként Ausztriáéhoz hasonlóan kölcsönös volt – azonban 
nem akartuk túlértékelni. Szerepeltetésével elsősorban azt kívántuk jelezni, hogy 
létezett egy déli-délkeleti, balkáni migrációs irány is a Kárpát-medence népes-
sége számára, mely nagyjából a Horvátországot, Romániát, és az adriai tengerig 
terjedő további területeket foglalta magában. Ugyanis nem csak a magyar népes-
ség, hanem kisebb, főként délszláv eredetű telepes csoportok a két említett ország 
mellett megjelenhettek továbbá Szerbiában és Boszniában is a tárgyalt korszak-
ban, sőt kisméretű bulgáriai kivándorlásról szóló adattal is találkoztunk.55 Sajnos 

55 Károlyi 1909. Vö. Peykovska 2012.
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a korabeli osztrák statisztikusok információi alapján úgy tűnik, hogy a balkáni/
délkelet-európai területek feltárt népszámlálási forrásanyaga csekély és nem túl 
adatgazdag, a vándormozgalmak alaposabb vizsgálatához jelenleg túl kevés in-
formációt tartalmaz, bár a levéltárakban még valószínűleg sok minden rejtőzhet. 
Minden valószínűség szerint a következő generáció komolyabb kutatásait igény-
li majd az, hogy Magyarország népeinek balkáni migrációját, illetve e területek 
népességének Kárpát-medencébe irányuló bevándorlását, túllépve az ezt övező 
mítoszokon, korrekt módon feltárjuk. (Még az sincs kizárva, hogy ez a zóna meg-
lepetéseket is tartogathat számunkra.) Mindenképpen hangsúlyozottan jelezni 
kívántuk azonban azt, hogy a magyarországi vándormozgalmak története nem 
szűkíthető le pusztán a tengerentúli kivándorlás naiv eposzára, hanem résztvevői 
számos más irányba is útnak eredhettek, és ténylegesen útnak is eredtek.

Ami a kivándorlás demográfi ai hatását illeti, nem osztjuk teljes mértékben 
a korábbi szerzők pesszimizmusát – pontosabban szólva a negatív népesedési 
tendenciákat nem elsősorban a kivándorlásra vezetjük vissza. Önmagában a ki-
vándorlás ugyanis nem okozott olyan népességveszteséget, ami súlyosnak, illetve 
drámainak lett volna nevezhető. Etnikumonként nézve a vándorlásokat, talán a 
szlovák kivándorlás ért el olyan mértéket, amely komolyabb hatással lehetett az 
érintett csoport számbeli gyarapodására.56 Csak a termékenységi ciklusát 1900–
1910 körül kezdő, 1880-as évek második felében született női generáció volt az, 
amely már nem tudta önmagát demográfi ai értelemben teljesen reprodukálni. 
Termékenységük az első világháború alatt megroppant, és utána már nem állt 
vissza a régi mederbe. Ettől kezdve indultunk el – ma úgy tűnik, szinte visszafor-
díthatatlanul – a hazai termékenységi lejtőn.

Rövid összefoglaló írásunk eredményei és következtetései nem teljesen rímel-
nek a korábbi hazai vándorlástörténeti kutatások megállapításaival. Emögött két 
fontos tényező áll. Egyrészt megpróbáltuk hasznosítani a nemzetközi vándorlás-
történeti kutatás néhány újabb eredményét,57 másrészt újabb – de régen keletke-
zett – forrásokat vontunk be vizsgálatok körébe. Reméljük, hogy az olvasó is úgy 
véli, hogy a vándorlási folyamat történetének általunk végzett újnak mondható 
megközelítése, a felhasznált források kibővítése, és a vizsgálat súlypontjának az 
utasforgalmi adatokról az összeírás-típusúakra történő áthelyezése talán hozott 
némi szemmel látható eredményt.58

56 Alighanem az első világháború előtti zsidó kivándorlás is túlreprezentáltnak volt nevezhető 
népességi arányukhoz képest, de ezt akkor még ellensúlyozni tudta e csoport kiugróan magas 
19. századi termékenysége.

57 A teljesség igénye nélkül hivatkozunk itt néhány, szemléletünket befolyásoló fontosnak gondolt 
újabb írásra: Brettel–Hollifi eld 2015; Fassmann–Reeger–Sievers 2009; Hahn 2011; Lucassen–
Manning 2010; Powell 2005; Steidl 2014. 

58 Itt elsősorban a megközelítés változásának fontosságát kell hangsúlyoznunk, ugyanis az általunk 
pótlólagosan bevont forrásanyag jelentős része valójában nem igazán nevezhető újnak. Például 
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Kivándorolt és itthon maradt magyarok

Státus
Férfi ak 20 – 39 

évesek
Házasok 
(15 – x)

Írni-
olvasni 
tudók 

(15 – x)

Úti 
költéségét 

saját 
maga 

fedezte

Magával 
hozott 

pénz átla-
gos meny-

nyisége
aránya (százalék) Korona

Év 1899-1913 1905-1913 1911-1913 1899-1913 1907-1913 1899-1913
Kivándorlók 66,1 60,3 62,8 88,6b) 61,9b) 84,7b) c)

Helyben 
maradtaka) 50,0 28,4 61,3 67,2 … …

Különbség +16,1 +31,9 +1,5 +21,4 … …

Az egyes etnikai csoportok amerikai vándorlási stratégiája (1905-1910 körül)b)

Etnikai 
csoport

Írni-
olvasni 
tudók 

(15 – x)

Már volt 
az Egye-
sült Álla-
mokban

Házasok 
felesége 
Európá-
ban ma-

radt 

Vissza-
vándor-

lási arány 

Állam-
polgárságot 
kért (1920)d) 

Magával 
hozott 

pénz átla-
gos meny-

nyisége 
aránya (százalék) Korona

Magyar 88,6 11,4 43,3 64,0 53,8 96,9
Szlovák 76,0 19,0 34,2 59,0 69,6 87,2
Horvát 63,9 12,8 59,3 56,0 47,1 79,1
Zsidó 74,0 2,1 9,4 8,0 … 157,0

2. függelék. A különböző kivándorló csoportok jellemzői2

 

2 Források: US Census 1920. vol.2. 806, Dillingham 1911 vol.1: 104, 113, 459-460, vol.4: 32, 43, 380, 
MStK 61: 80-81, 189-190, 23, 280, MStK 67: 8-9, 57.

 Magyarázat: 
 a)  Magyarországon összeírt magyar anyanyelvűek (referenciacsoport)
 b)  Az amerikai bevándorlási hivatal adata
 c)  A kivitt pénz teljes összege átlagosan kereken 7 millió dollár (Az egy főre eső értéket 1 USD=5 

korona arányban számítottuk ki.)
 d)  21 év feletti férfi ak
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Borbély Tamás 

„… gácsországi földönfutók Győrben” 
Győr és a galíciai menekültek az első világháború 

idején

Az első világháború többek között a menekültek ügyében is gyökeres változást 
jelentett. A tömeges menekülés, a szülőföld és az otthon elhagyásának kényszere 

– tíz- és százezres nagyságrendben – nem volt jellemzője a korábbi háborúknak. 
A menekülés nehézségei és az ellátás által támasztott kihívások nemcsak magukat 
a menekülőket érintették, hanem az összecsapások által nem sújtott, a frontvo-
nalaktól távol eső hátországot, valamint a hadviselésben egyébként is megterhelt 
állami bürokráciát is. 

A Nagy Háború idején a Magyar Királyságnak két jelentősebb menekülthul-
lámmal kellett szembenéznie. 1914 őszétől az orosz támadások hatására az Oszt-
rák–Magyar Monarchia keleti területeiről, elsősorban Galíciából és Bukovinából 
indultak meg kezdetben kisebb, majd egyre növekvő számban az ország belső te-
rületei felé. Ezeknek a menekülteknek a problémája évekig megoldásra várt, mivel 
a keleti területeken sokáig elhúzódtak a hadiesemények. 

A másik jelentős menekülthullámot az erdélyi román betörés váltotta ki 1916 
augusztusának végén. Az Osztrák–Magyar Monarchia és Németország csapa-
tainak viszonylag gyors sikerei után azonban jóval hamarabb, már 1916 végén 
vagy 1917 elején visszatérhettek otthonaikba a menekülők. Összességében tehát 
a galíciai és bukovinai menekültek mérsékeltebb számban, de hosszabb ideig tar-
tózkodtak szülőföldjüktől távol, míg az erdélyi menekültek rövid idő alatt jóval 
nagyobb számban és koncentráltabban okoztak kihívást, ám hamarabb hazatér-
hettek otthonaikba. 

A galíciai és erdélyi menekültek megítélése a politika, a sajtó és az állami igaz-
gatás szempontjából is különbözően alakult. Az Osztrák–Magyar Monarchia ke-
leti területeiről érkezőket szinte azonnal „galíciánereknek”, galíciaiaknak nevez-
ték, azt sugallva, hogy mindannyian zsidó származásúak és vallásúak.1 Számukról 
egyébként megbízható becslésekkel rendelkezünk. Bihari Péter kutatásai nyomán 

1 Bihari 2008: 152.
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tudjuk, hogy az Ellenőr című újság 1914 októberében 6–8 ezer menekültről tudó-
sított, míg később a legtöbb lap 20 ezer főről számolt be. Ugron Gábor belügymi-
niszter tudósítása szerint 25 ezer galíciai érkezett összesen Magyarországra, akik 
közül 1917 őszén még 16 ezer tartózkodott az országban.2

A galíciai menekültekkel szemben általános ellenérzés volt tapasztalható, ami-
nek egyik oka, hogy egyöntetűen zsidóknak tekintették őket, igazolva és felerősítve 
a dualizmus korában elterjedt galíciai bevándorlás „rémét”.3 A galíciai bevándorlás 
mítosza a reformkor óta szinte folyamatosan jelen volt a magyar politikában. Poli-
tikusok, írók, költők és értelmiségiek foglalkoztak vele, rendszerint negatív előjellel, 
azt hangsúlyozva, hogy folyamatosan áramlanak be Galíciából a jórészt idegen, mű-
veletlen és a magyar kultúrától teljességgel különböző ortodox zsidók.4 A közvéle-
kedéssel szemben azonban fontos leszögezni, hogy a dualizmus idején, legkésőbb az 
1860-as évek végétől nem beszélhetünk galíciai bevándorlásról. Ahogyan több tör-
ténész, vagy éppen a KSH elnöke Kovács Alajos 1922-ben kimutatta, összességében 
inkább kivándorlás jellemezte ebben az időszakban a zsidóságot, mintsem nagyará-
nyú bevándorlás. A kortársak „érzéki csalódása” valószínűleg a magyarországinál 
magasabb szaporodási rátával és a megszokottól – a keresztény lakosság többsége 
mellett a főként a városokban és a fővárosban élő, döntően neológ zsidóságtól is – 
teljesen különböző szokásokkal állt összefüggésben. 

A galíciai menekültek világháborús jelenlétével kapcsolatosan számos újság-
cikk született, a jelenséggel parlamenti viták foglalkoztak. Ezekben gyakran a „ga-
líciai” szóhoz a csalás, a feketézés, az árdrágítás és az uzsora vádjai társultak és 
szintén visszatérő elem volt, hogy a galíciai menekülteket a háborús kötelességek 
alóli kibújással vádolták.5 Ezek a hangok folytatták a dualizmuskori diskurzust, 
ráadásul a háború előrehaladtával fokozatosan erősödtek és kiegészültek a hátor-
szági munka, valamint a háború kerülésének vádjával. 

Egy másik ok, amiért kritikusan álltak a Galíciából érkezőkhöz az volt, hogy 
otthonuk területileg nem a Magyar Királysághoz tartozott. Emiatt őket mint osztrák 
állampolgárokat tartották számon, akiknek ellátásáért nem Magyarország, hanem 
Ausztria tartozott felelősséggel. Ez szintén rendszeresen visszaköszön mind a sajtó, 
mind pedig a közigazgatási iratok anyagaiban. Ennek köszönhető, hogy hivatalosan 
mintha alig akartak volna tudomást venni a menekültekről, hiszen ők az országban 
elméletileg csak átutazónként lehettek volna jelen. Ennek ellenére természetesen a 
gyakorlat megkövetelte, hogy Ausztria tehermentesítése céljából átmenetileg fogad-
ni kellett a galíciai menekülteket és ellátást kellett biztosítani számukra, ugyanakkor 
a hatóságok részéről mindvégig egyfajta tartózkodás volt tapasztalható. 

2 Bihari 2008: 152.
3 Komoróczy 2012: 336–337.
4 A galíciai bevándorlás „mítoszáról” bővebben: Konrád 2013: 95–105. 
5 Bihari 2008: 153.
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Csupán összehasonlításként érdemes kiemelni, hogy az erdélyi menekültek 
fogadtatása egészen másképp alakult. Talán nem túlzás azt állítani, hogy az 1916-
os román támadást követően általános szimpátia fogadta az otthonaikat elhagyni 
kényszerülőket. Az erdélyi menekültek ellátását a magyar állam tudatosabban és 
szervezettebben felvállalta, már csak azért is, mert ők a Magyar Királyság területé-
ről származtak, magyar állampolgárként és döntően magyar nemzetiségűként. Ez 
az elfogadóbb hangnem szintén általánosnak tekinthető a forrásokban. Ahogyan 
a későbbiekben majd láthatjuk, arra is akadt példa, hogy a menekültek két cso-
portját – az erdélyi és galíciai menekülteket – összehasonlították egymással, ese-
tenként pedig megpróbálták őket szembeállítani. Győr városának a háború évei-
ben mindkét menekülthullámmal meg kellett küzdenie. A két fő menekülthullám 
fogadtatása a városban hasonló mintát követett, mint országosan. A galíciai me-
nekültekkel kapcsolatban viszonylag kevés konkrét adat és információ áll rendel-
kezésünkre, jelenlétükről elsősorban a helyi sajtó közölt tudósításokat. A város a 
források tanúsága szerint nemigen akart róluk tudomást venni. Győr Megyei Jogú 
Város Levéltárának korabeli polgármesteri iratanyagában alig található konkrét 
információ, a fellelhető források gyakran már valamiféle problémára, konfl iktusra 
történő refl ektálásként értelmezhetők. Ennek megfelelően a galíciai menekültek 
győri tartózkodása ügyében sok a fehér folt. 

A galíciai menekültek jelenlétéről a győri sajtó bővebben tudósít, a vizsgált 
napilapokban ugyanakkor a politikai irányultság, a menekültek megítélése jóval 
nagyobb teret kap.6 Általánosan elmondható, hogy a Győri Hírlap és a Győri Friss 
Újság mérsékelt álláspontot foglalt el, a két lap inkább befogadó jellegű, vagy leg-
alábbis tartózkodó cikkeket közölt a kérdésben. A másik jelentős orgánum, a Du-
nántúli Hírlap ugyanakkor kritikusabb, gyakran antiszemitának mondható cikke-
ket adott közre, melyek az idő előrehaladtával egyre többször és egyre élesebben 
támadták a menekülteket. Míg az előbbi lapok igyekeztek megőrizni az objekti-
vitás látszatát, és a menekültek szükségleteit, hányattatott sorsát hangsúlyozták, 
addig az utóbbi hasábjain szinte kizárólag feketéző, árdrágító és munkakerülő 
menekültekről olvashatunk. A Dunántúli Hírlap emellett gyakrabban hangoztatta 
azt az érvet is, hogy a galíciai menekültek osztrák állampolgárok, így ellátásukról 
nem Magyarországon kellene gondoskodni.

Az első menekültek már 1914 szeptemberében megjelentek a városban, ek-
kor még viszonylag alacsony számban és csupán átmenetileg. A Győri Friss Újság 
ugyanis 1914. október 13-án arról számol be, hogy „a galíciai menekültek egy ré-
sze már elutazott városunkból, mert hadseregünk megkezdte Galícia felszabadítását, 
ami lassan, de sikeresen folyik”.78 Ennek ellenére 1914. december 20-án Győr pol-

6 A korabeli győri sajtóról bővebben: Horváth 2010: 149–169. 
7 Győri Friss Újság 1914. október 13. 2.
8 Győri Friss Újság 1914. október 13. 2.
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gármestere, Wennes Jenő arról tájékoztatja a főispánt, hogy „Győrött 85, illetve 82 
galíciai menekült jelentkezett népfelkelői összeírás céljából”.9 Arról, hogy ezek eset-
leg az ősz folyamán itt maradt menekültek lehettek-e, vagy pedig már egy újabb 
csoport, nem tudunk biztosat állítani. Mindenesetre, ha mintegy 85 fő jelentkezett 
népfelkelői összeírás céljából, akkor valószínűleg a számuk családjaikkal együtt 
több száz is lehetett. 

A bizonytalan hadászati helyzet, esetleg az osztrák–magyar és az orosz kato-
nákat egyaránt jellemző ellenséges magatartás ismét menekülésre kényszerítette 
a terület elsősorban izraelita vallású lakosságát.10 A galíciai menekültek helyzete 
tehát nem oldódott meg az év végére, kálváriájuk tovább folytatódott az elkövet-
kező esztendőkben is. A menekültek helyzete 1915-ben vált válságossá, amikor 
az Osztrák–Magyar Monarchia keleti területein állandósultak a harcok, az orosz 
csapatok pedig még a Magyar Királyság területére is betörtek.

A menekültek második hulláma 1915-ben öntötte el az Osztrák–Magyar 
Monarchiát. Ausztria lényegében megtelt az év elején, így sok menekült vissza-
tért Magyarországra. Az ország kénytelen volt ismét segítséget n yújtani, ugyan-
akkor folyamatosan napirenden volt a menekülők mielőbbi Ausztriába történő 
továbbítása. A második menekülthullámmal jóval nagyobb tömegek érkeztek 
az országba.

A Dunántúli Hírlap 1915. január 12-én arról tudósított Galíciai menekültek 
a megyében címmel megjelent cikkében, hogy „a vármegyében több száz galíciai 
családot helyeztek el a községekben, amelyeknek legnagyobb része közellátásban ré-
szesült”.11 A menekültek falvakban történő elhelyezése központi intézkedés volt, a 
városokban hivatalosan nem telepedhettek le.12 Ennek legalább két oka lehetett. 
Egyrészt a galíciai menekültekkel szembeni általánosan érzékelhető ellenszenv 
miatt gondolhatták, hogy így el lehet őket „rejteni” az emberek többsége elől. 
Másrészt viszont a háború előrehaladásával az élelmezés egyre nagyobb kihívást 
jelentett, elsősorban a városokban élőknek. Köztudottan a falvakban több élelem 
volt, így a menekültek ellátását is könnyebben meg lehetett oldani, és közben ke-
vésbé terhelték a városokat.13

A galíciai menekültek háború alatti győri mozgását nehéz pontosan rekonst-
ruálni. 1915 tavaszáról két egymással ellentétesnek tűnő tudósítást találunk. A 
Dunántúli Hírlap április 10-én a következőket írja: 

9 GYMJVL IV. 1402. c. 2307/1914. polg.
10 A galíciai területeken a zsidó lakosságot gyakran érték atrocitások a szemben álló felek katonái 

részéről, ezen kívül előfordult, hogy a helyi lakosok is fosztogatták őket. Vö. Torma 2016: 56. és 
Mészáros 2003. 

11 Dunántúli Hírlap 1915. január 12. 3.
12 Torma 2016: 112. 
13 Bihari 2008: 127–130. 
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„A galíciai menekülteknek a miniszteri rendelet értelmében legkésőbb tegnap 
el kellett hagyniok Győrt, s vissza kellett menniök Ausztriába, hol a kormány 
gondoskodott elhelyezésükről. A rendelet csak azokra nem vonatkozik, kik az 
állami támogatást nem vették igénybe, de még ezek közül is tartoztak eltávozni 
azok, kik kereskedelmi manipulációkban vettek részt. A nem kívánatos elemek 
visszamaradását, illetve eltávozását a győri rendőrség remélhetőleg humánusan, 
de teljes szigorúsággal ellenőrizte.”14

Jól jellemzi a lap hangvételét, hogy még a tényszerű közlés esetén is szükségesnek 
tartja hangsúlyozni, hogy voltak olyan menekültek, akik győri tartózkodásuk ide-
jén „kereskedelmi manipulációkban vettek rész”. 

A fenti híradással ellentétes tartalmú a Győri Hírlap április 20-i beszámolója, 
mely az Izraelita Nőegylet tisztújító közgyűlése kapcsán tesz említést a galíciai 
menekültek győri tartózkodásáról:

„Az izr. nőegylet a bevonult katonák családjai részére 500 koronát adományo-
zott, majd a hadikölcsön céljaira 1200 koronát jegyzett. A katonák karácsonyi 
ajándékára száz koronát utalt az egyesület pénztárából és ugyanannyit gyűjtöt-
tek a választmányi tagok sorában. A hadbavonultak meleg alsóruháira, térdme-
legítőre, hósapkára, száznegyvenhat koronát fordítottak és a galíciai menekülte-
ket kétszázhetven korona adománnyal segítették.”15

Fontos megjegyezni, hogy a város izraelita hitközségei fokozottan vehettek 
részt a galíciai menekültek ellátásában,16 még ha a menekültekhez való hozzáállás 
kérdése a korabeli magyarországi izraelita közösségeket meg is osztotta.17 Az ösz-
szefogásra jó példa, hogy 1915 augusztusában arról olvashatunk, hogy a győri or-
todox és neológ hitközség vezetői segítőbizottságot alakítottak, hogy támogassák 
a városban rekedt és a Győrben munkát vállalni akaró hittársaikat. A kezdemé-
nyezésnek köszönhetően 24 leány elhelyezéséről gondoskodtak, akiknek ideigle-
nes munkaigazolványt szereztek. Mivel a városbaköltözés továbbra is tiltott volt, a 
környező falvakból kellett bejárniuk munkavégzés céljából.18

A galíciai menekültek nem, vagy alig szervezetten közlekedtek a Monarchián 
belül, így ellátásukat folyamatosan feszültség jellemezte. A politikai visszhang és a 

14 Dunántúli Hírlap 1915. április 10. 3. 
15 Győri Hírlap 1915. április 20. 2. 
16 Torma 2016: 57. 
17 Bihari 2008: 153. A menekülteket feltehetőleg a korabeli neológ zsidók sem fogadták kitörő 

örömmel. Bihari Péter megállapítása szerint a zsidó vezetők egyfelől megpróbálták segélyezni a 
menekülteket, – ami elkerülhetetlenül irritálta a közvélemény nagyobb részét –, másfelől min-
dent elkövettek, hogy másságukat, „keleti” vonásaikat kidomborítsák. 

18 Torma 2016: 113.
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sajtó erősödő bírálatai mellett a törvényhatóságok fogyatkozó türelmére következ-
tethetünk Kolozsvár Törvényhatósági Jogú város átiratából, melyhez Győr is hamar 
csatlakozott. 1915. május 25-én a győri közgyűlés pártolta az erdélyi város átiratát és 
maga is hasonló szellemiségű feliratot intézett a Belügyminisztériumhoz, melyben a 
galíciai menekültek mielőbbi Ausztriába történő továbbítását kérte.19 

A minisztérium válasza júliusban érkezett meg. A kérést határozottan elutasí-
tó leiratban egyértelmű utalás történik a Monarchia osztrák fele iránti lojalitásra, 
a közösen viselt háborús terhekre és a segítségnyújtás általános kötelességére.

„Ezen felirat elintézéseként értesítem a város közönségét, hogy az abban előter-
jesztett, de semmivel sem indokolt kérelmet teljesíthetőnek nem találtam és az 
ezen ügyben eddig elfoglalt álláspontomat, illetőleg az e tárgyban kiadott rendel-
kezéseimet továbbra is fenntartom. A háború által hazájukból családi tűzhelyük 
mellől elűzött és Magyarországra menekült osztrák honosokra vonatkozólag 
úgy intézkedtem, hogy ezek amennyiben közsegélyre nem szorulnak vagy pedig 
meg nem engedett üzérkedéssel, közvetítéssel és különböző a közönség érdeke-
it sértő vállalkozásokkal nem foglalkoznak, tehát általában nem aggályosak, a 
háború befejeztéig az ország területén maradhatnak és itt lakhelyeiket szaba-
don választhatják. A köteles ember és vendégszeretet ellen vétenénk, hogy ha a 
monarchia másik államának polgárait éppen most, amikor a közös cél elérésére 
folytatott harcok következtében hontalanok lettek, nélkülözést és ínséget szen-
vedtek, – minden ok nélkül kiűznők onnan, ahol fölzaklatott lelkük pihenést 
és megnyugvást talált. De ellenkezik a város közönségének kívánsága, illetőleg 
fölfogása azon általános, minden kultúrállamban fenntartás nélkül elfogadott 
elvvel is, mely szerint szabadon letelepedhetik mindaz, akinek ottléte az egyes és 
az összesség kárára nincs.”20

A galíciai menekültek tehát továbbra is a városban tartózkodtak, ahová való-
színűleg napközben mehettek be a vármegye különböző településeiről. A belügy-
minisztérium határozott leirata után talán átmenetileg elcsendesedtek a tartózko-
dásukkal kapcsolatos éles kritikák. A sajtó 1916 tavaszáról az egyes menekültek 
elleni hatósági eljárásokról tudósít. A rövid írások ekkor különösebb felhang nél-
kül számoltak be az árdrágítással és üzérkedéssel vádolt menekült személyek elle-
ni nyomozásról és bírósági eljárásról.21

A menekültekkel szembeni ellenszenv és a konfl iktusok 1916 nyarán ismét 
felerősödtek. Ebben közrejátszhatott, hogy a fordulópontnak számító 1916-os 
év folyamán a hátország nehézségei szinte elviselhetetlenné váltak, a közellátás 

19 GYMJVL IV. 1402. c. 3425/1915. tan. 
20 GYMJVL IV. 1402. c. 5367/1915. tan.
21 Dunántúli Hírlap 1916. március 28. 3; Győri Hírlap 1916. május 26. 3. 
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szintje tovább süllyedt.22 Ez a menekültkérdésben is tetten érhető volt, az irántuk 
tanúsított „türelem” tovább fogyatkozott. 

A Dunántúli Hírlap augusztus 15-én a következő rövid hírrel illusztrálja a ne-
héz körülményeket – megszokott stílusában nehezményezve a galíciai menekültek 
vidéki tartózkodását:

„Az alispáni jelentés is megemlítette, amit ő [ti. Barcza Géza]23 már két hónappal 
ezelőtt megjósolt, hogy a termés igen kedvezőtlen. Úgy állunk, hogy magunkat is 
alig tudjuk eltartani. Ennek dacára még vendégeket küldenek hozzánk, kaft ános 
galíciaiakat, akikről az osztrák kormánynak lenne kötelessége gondoskodni. Ő 
kijelenti a maga részéről, hogy egyet sem enged be a házába.”24

Szintén a fokozódó nehézségekre utal, hogy 1916 augusztusának végén ismét 
a belügyminisztériumnak kell „igazságot” tenni a város és a menekültek közötti 
feszültségek ügyében. A miniszteri leiratból kiderül, hogy a városi piacról kitil-
tották a galíciai menekülteket, akiknek a tevékenységét a helyiek nem nézték jó 
szemmel és korlátozták:

„Több oldalról panasz tétetett, hogy nálunk elhelyezett galíciai menekültek pénzükért 
nem vásárolhatnak, mert a lakosság és kereskedők nekik semmit sem akarnak elad-
ni; továbbá panasz merült fel, hogy lakosság menekültekkel szemben barátságtalan, 
sőt ellenséges magatartást tanúsít. – Ilyen eljárás nem csak akaratlanul sújtja tűzhe-
lyükről elűzött önhibájukon kívül amúgy is szenvedő menekülteket, hanem mélyen 
rontja országunk és hatóságaink tekintélyét; ezért nyomatékosan fi gyelmeztetni kell 
az alsóbb hatóságokat, szigorúan ügyeljenek, hogy menekültek pénzükért vásárol-
hassanak és ily ellenséges magatartásra ne találjanak. – belügyminiszter.”25

Tovább növelte a nehézségeket, hogy augusztus 27-én Románia megtámadta 
a Magyar Királyságot, így augusztus utolsó napain és szeptember elején százez-
res nagyságrendű menekülthullám indult el az erdélyi vármegyékből az ország 
belseje felé.26 Az erdélyi menekültek néhány nap leforgása alatt Győrt is elérték, 
számukról viszonylag pontos információkkal rendelkezünk. A város súlyosbodó 
nehézségeit jelzi, hogy Éberth Géza tanácsos, a győri Segítő Iroda vezetője jelen-
tésében 2200 erdélyi menekültről tesz említést, akiknek ellátását a városban kellett 

22 Bihari 2008: 122–130.
23 A lap idézi Barcza Géza bizottsági tag véleményét, aki az alispáni jelentésre reagálva ír a roha-

mosan növekvő árakról és az uzsorások tevékenységéről. 
24 Dunántúli Hírlap 1916. augusztus 15. 2. 
25 GYMJVL IV. 1402. c. 2305/1916. polg.
26 Az erdélyi menekültekkel kapcsolatban: Csóti 1999: 226–242. 
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megszervezni.27 Az erdélyi menekültek városba érkezésével párhuzamosan olyan 
hazafi as írások láttak napvilágot, melyek nem titkoltan a két menekülő „csoport” 
összehasonlítására, sőt szembeállítására törekedtek. A Dunántúli Hírlap a követ-
kező felhívást teszi a már jelzésértékűnek számító A mi menekültjeink címmel:

„A galíciai menekültek sem nélkülözték a magyar vendégszeretetet, pedig ők idegen 
honpolgárok, s tulajdonképpeni helyük Ausztriában volna. Ha kell, ezek át is fog-
ják adni helyüket a magyar menekülteknek, s a kormány és a hatóságok mindent 
elkövetnek, hogy hontalanná lelt magyar testvéreinknek tűrhető helyzetet bizto-
sítsanak mindaddig, amíg rabló módon megtámadott földjükre visszatérhetnek.”28

A Győri Friss Újság szeptember 5-én hasonló szellemben buzdít az erdélyi mene-
kültek befogadására:

„Ha segítséget nyújtottunk a galíciai menekülteknek, megduplázott akarattal segít-
sük az erdélyi menekülteket, mert ezek testvéreink. Aki magyarnak vallja magát, 
akinek szíve lelke egybeforrott a magyar nemzettel, az menjen ki az állomásra és 
ha székely menekültek jönnek, enyhítse fájdalmukat vigasztalással és ha valami-
ben hiányt szenvednének, ossza meg velük mindent, amit az Úristen adott.”29

Szeptember 13-án a Dunántúli Hírlap ismét hírt közöl a város környéki települé-
sen tartózkodó menekültekről, felidézve a hozzájuk leggyakrabban kötött bírála-
tok többségét. A hosszabb írásban az ellátási nehézségek mellett az erdélyi mene-
kültekkel történő szembeállítás is publicitást kap:

„Súlyos panaszok jönnek a győrmegyei s távolabbi falvakból, ahol most tudvale-
vőleg galíciai menekültek tanyáznak. A menekülteket a parasztság nem szívesen 
fogadta. Ez nem titok. Idegenkedik tőlük nem annyira zsidó hitük, idegen nyel-
vük, szennyes állapotuk, mint inkább ama vérlázító tétlenségük miatt, amelyet 
a falusiak látnak legjobban.”30

A cikk, mely a menekültek tétlenségéről ad számot, egy hosszabb publicisztika ré-
sze, mely A Tésur címmel jelent meg a 13-i Dunántúli Hírlap hasábjain. A csak „hl” 
monogrammal aláírt újságcikk tömör összefoglalását adja valamennyi korabeli 
előítéletnek és a menekültekkel szembeni ellenszenvnek. A „tésur” által megsze-
mélyesített galíciai menekült itt élesen szembekerül a harcolókkal, – akik vérüket 

27 GYMJVL IV. 1402. c. 2420/1916. polg.
28 Dunántúli Hírlap 1916. szeptember 2. 2. 
29 Győri Friss Újság 1916. szeptember 5. 2.
30 Dunántúli Hírlap 1916. szeptember 13. 1. 
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ontják a hazáért – és a hátramaradt földeken szakadatlanul robotolókkal. Ezzel 
szemben, a szerző szerint, a „tésur” csak tétlenkedik a falvakban és megdrágítja 
az egyébként is magas piaci árakat. A galíciaiakkal szembeni retorikai támadások 
mellett már a helyi hatalmat is bírálja a szerző:

„Szolgabíró uraink sokkal okosabban cselekedtek volna, ha ajánlgató körleveleik he-
lyett, amelyeket a falvak papjaihoz, jegyzőihez intéztek s a krisztusi szeretetet emle-
gették érdekükben, azt rendelték volna el, hogy a falvakba kihelyezett menekültek 
illendő ár fejében tartoznak a gazdasági munkában segédkezni. Erről azonban ga-
líciai atyánkfi ái hallani sem akarnak. Az »özvegy faluk« majd megőrülnek a sok 
munkában; még a cséplést se igen végezték el s már nyakukon az őszi munka…”31

A cikk a galíciai menekültekkel szembeni ellenszenv kifejezése mellett az erdélyi 
menekültekkel való szembeállítást is napirendre veszi. Nem is titkolja, hogy amellett, 
hogy az erdélyi menekültek szerinte azonnal munkára foghatók, még a „honpolgár-
ság, faji összetartozandóság” is az irántuk való felelősséget erősíti. A cikk szerzője 
egyértelműen a galíciai menekültek Ausztriába történő továbbítását követeli.

A Tésur című cikk jelentőségét mutatja, hogy nyomában kisebb hírlapi vita 
bontakozott ki, ugyanis a Népszava szeptember 23-án elítélően refl ektált a cikk 
tartalmára. A cikk a menekültek hányatatott sorsát és a vidéki lakosság galíciaiak-
kal szembeni, mind gyakrabban jelentkező ellenszenvét hangsúlyozza. A Dunán-
túli Hírlap nem hagyta szó nélkül a Népszava bírálatát. Szeptember 26-án megje-
lent írásában ismét „hl” igyekszik megsemmisíteni a baloldali lap állításait, arra 
hivatkozva, hogy a galíciai menekültek nem kívánják kivenni részüket önmaguk 
ellátásából, ráadásul a Népszava cikkének vélt sugalmazásával szemben a mene-
kültek műveletlenek és ápolatlanok is:

„Népszava igen jól tudja, hogy azok a galíciaiak, akik a Dunántúl falvaiban tar-
tózkodnak, nem doctor jurisok, bárókisasszonyok, vagy francia kereskedelmi le-
velezők, akiknek a falusi házkörüli teendők derogálnának. Igen jól tudhatja, hogy 
azok mind szegény nyomorult zsidók, akik bizony megfoghatnák a dolog komo-
lyabb végét, ha akarnák.”32

A hírlapi vita rövid bemutatása jelzi, hogy ebben az időben már tapintható volt a 
feszültség. Az ellátási nehézségekkel párhuzamosan a menekültek egyszerre jelen 
lévő két csoportja megterhelte a város és a környék társadalmát. Valószínűleg ez is 
közrejátszott abban, hogy 1916 októberében a galíciai menekültek döntő többsége 
elhagyta Győrt. A Győri Hírlap a következőket írja:

31 Dunántúli Hírlap 1916. szeptember 13.
32 Dunántúli Hírlap 1916. szeptember 26. 1. 
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„Mint megírtuk, a galíciai menekülteket elviszik tőlünk a morva Ungarisch-Hra-
dischra, ahol az ottani koncentrált táborokba fogják elhelyezni őket. Tegnap vitték 
el a tósziget-csilizközi járás menekültjeit, ma a pusztai és sokorói járáséit, a Csiliz-
közben magában elhelyezetteket pedig 4-én fogják elszállítani. A galíciai menekül-
tek elutaztatása sok üggyel-bajjal járt, sok kalamitás történt. Voltak közöttük, akik 
iparigazolványt kaptak és győri gyárakban dolgoztak (különösen a piskótagyár-
ban), természetesen ezeket is elküldték a többivel, bár ők – szegények – szerettek 
volna ittfelejtődni.”33

***

Győr városa az első világháború idején kivette részét a jelentősebb menekülthul-
lámok kezeléséből. A város az országos közhangulatnak és a hivatalos politika ál-
lásfoglalásának megfelelően viseltetett a galíciai menekültekkel szemben, akikkel 
kapcsolatosan a háború előrehaladtával folyamatosan erősödtek az ellenérzések. A 
menekülthelyzet kezelése és a kialakuló konfl iktusok jól jellemzik, hogyan válto-
zott a hátország társadalma 1914 és 1916 között. Az ellátás fokozódó nehézségeivel 
párhuzamosan nőttek a társadalmi feszültségek, a menekültek pedig hányatatott 
sorsukkal egyik fő célpontjaivá váltak az egyre gyakoribb retorikai támadásoknak. 
A galíciai menekültek háborús kálváriája végigkövette az első világégést, ráadásul 
sorsuk azt követően sem rendeződött, hiszen hazatérésüket nehezítette, hogy a 
megalakuló új Lengyelországban sem fogadták őket tárt karokkal. A galíciai me-
nekültek történetének győri epizódja tehát csak egy hosszú eseménysor egyetlen 
mozaikkockájának tekinthető. 

Források
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33 Győri Hírlap 1916. október 3. 3. 
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Godzsák Attila

Búcsú Jolsvától1 
Egy tanárnő menekülése Magyarországról Magyarországra2

Az első világháború nem csupán addig nem látott szörnyűségeket hozott magával, 
de a régi Európai hatalmi rendet alapjaiban formálta újra. Az új európai rend 
egyik fő pillére az Osztrák–Magyar Monarchia területének felosztása és utódálla-
mok létrehozása volt Közép-Európában, a korábbi egységes hatalmi tömb helyett. 
Az 1918-ban függetlenné váló Magyarország nem sokáig élvezhette önállóságát, 
ugyanis szomszédai a békeszünet után bevonultak a területére, a magyarok a 
katonai megszállás alatt tartott területeken nemkívánatos elemekké váltak mint 
a kialakítandó új államok „belső veszélypotenciái”. Ebben a történelmi helyzet-
ben kapták meg a kiutasító okmányt a Sebestyén testvérek is, Mária (1892–1976) 
és Antónia (1891–1959). Nem széles körben ismeretes, hogy rengeteg magyart 
utasítottak ki ekkor a születendő Csehszlovákiából, bő negyed évszázaddal a Be-
neš-dekrétumok előtt.

Sebestyén Ágnes, a testvérpár unokahúga (öccsük, Endre lánya) a sátoraljaúj-
helyi Kazinczy Ferenc Múzeum részére adományozott több dokumentumot, töb-
bek között Antónia kiutasítási határozatát, Mária emlékkönyvét, melybe tanítvá-
nyai és ismerősei írták le jókívánságaikat és kettejük életének néhány egyéb iratát 
is. Megkeresésemre az adományozó további iratokat mutatott és szóban is értékes 
emlékeket osztott meg velem.3 Az iratokból kirajzolódik egy testvérpár életének 
néhány momentuma, amelyek egy mozgalmas korszak lenyomatai. Antónia és 
Mária édesanyjukkal és öccsükkel, Endrével menekültek Sátoraljaújhelyre a Gö-
mör vármegyei Jolsva városából, ahol Mária az 1913-ban alapított magán polgári 
leányiskola tulajdonosa és igazgatója volt.4 

1 Jolsva (Jelšava): Gömör vármegyei vegyes nemzetiségű (szlovák, magyar) város.
2 Köszönöm a szöveg végső változatának elkészültében nyújtott közreműködést a szerkesztőknek.
3 Ezúton is szeretném megköszönni neki.
4 Érdekes mellékszál, hogy a múzeumhoz került testvérük, Sebestyén Győző, a világháborús 

frontról 1916-ig küldött több, mint 60 levele és néhány kisméretű rajza is. Ezek a levelek 
egy külön kutatás anyagát képezhetik a későbbiekben. Ugyanígy az említett emlékkönyv is 
részletesebb vizsgálatot igényel még.
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Egy iskolaalapítás

A múzeumba került hagyatékban fennmaradtak a testvérpár elemi népiskolai ta-
nítói oklevelei. Ezekből kiderül, hogy az első évfolyamot mindketten a veszprémi 
római katolikus tanítóképzőben, a többit pedig a soproni Szent Orsolya rend veze-
tése alatt álló tanítóképzőben végezték, képesítővizsgájukat pedig 1910-ben tették le.

A papírok megszerzése után döntött úgy Mária, hogy polgári elemi iskolát 
alapít Jolsván, melyre nagy szükség volt. Gömör–Kishont vármegye királyi tan-
felügyelője az 2978/913-as számmal 1913. október 8-án, Rimaszombatban kelt 
levelében vette tudomásul a megnyitás iránti kérelmét: 

„Folyó hó 5-én kelt bejelentéséből örömmel vettem tudomásul, hogy magán jellegű 
polgári leányiskolájának megnyitása iránt minden előintézkedést megtett. Őszin-
tén kívánom, hogy vállalkozása sikerrel járjon s azon reményemnek adok kife-
jezést, hogy ezen polgári leányiskola nem csak a szülők, de a tanügyi hatóságok 
megelégedését is kifogja érdemelni, s ezzel a nyilvánossági jog megszerzését lehe-
tővé teszi. A beterjesztett alakuló ülési jegyzőkönyvre vezetett jóváhagyási záradé-
komban foglalt kívánalmaknak sürgősen eleget tenni szíveskedjék.”5

Egy 1913. szeptember 25-ként kelt irat értelmében a vallás- és közoktatásügyi mi-
niszter 152.447/913 számú rendeletével engedélyt adott az iskola megnyitására. Ám 
az engedéllyel kötelezte a fenntartót, Sebestyén Máriát, „hogy iskolájában kellő szá-
mú és megfelelő képesítésű okl. tanítónőt alkalmazzon s az iskola elhelyezését, fölsze-
relését és a követendő tantervet illetőleg az 1868. évi 38. t. cz. IV. és V. fejezeteiben a 
99000/908 sz. miniszteri rendeletben s a vonatkozó szabályrendeletekben foglaltaknak 
mindenben tegyen eleget”. Az iskolát pedig a vármegyei királyi tanfelügyelő, Pogány 
István felügyelete alá helyezte, és az ő jelentéséhez kötötte a nyilvánossági jog meg-
adását is, hogy a tanfelügyelő ellenőrizze a feltételeknek való megfelelést.6

Ebből az iratból derül ki az is, hogy Sebestyén Mária polgári fi úiskolát is sze-
retett volna létesíteni, azonban ezt a kérelmet – női mivoltára hivatkozva – elutasí-
tották. Ugyanebből az iratból derül ki az is, hogy egy másik személy is kérvényezte 
egy magán polgári leányiskola felállítását Jolsván, azonban ez a kérvényező vissza-
vonta kérvényét, vélhetően Sebestyén Máriával történt egyeztetése miatt.

Szeptember 16-án a város jegyzője és polgármestere aláírásával született egy 
„bizonyítvány”, mely azt tanúsította, hogy a tervezett iskola első és második év-
folyamának előkészítő tanfolyamára már 54 gyermek beiratkozott. Továbbá ki-

5 PIM–KFM Sebestyén Gömör-Kishont vármegye kir. tanfelügyelője 2978/913 Tekintetes 
Sebestyén Mária….

6 PIM–KFM Sebestyén Másolat 2225/1913 tárgy: Vallás és közokt. minister 152.447/913 sz. 
rendeletével...
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fejezte azt, hogy „polgári fi u és leányiskola létesítésére égető szükségünk van, s a 
nyilvánossági jognak sürgös engedélyezése városunk közönségének közóhajtását és 
létérdekét képezi”.7

Az iskola megkapta a nyilvánossági jogot az első és második évfolyam számá-
ra, az 1913/14. tanévre a vallás és közoktatásügyi miniszter 84579. számú rendele-
tével. Azonban – összhangban a kor szokásaival – egy év múlva ismét folyamodni 
kellett érte, mert a megadott nyilvánossági jog minden esetben csupán egy évre 
szólt. Az iskola, amely az 1913-as alapítás után röviddel bezárta a kapuit, a siketek 
és vakok Cházár András-féle intézetének épületében kapott helyet. Sajnos a há-
ború következményei miatt az iskolának már 1919-ben be kellett zárnia a kapuit.

A csehszlovák állampolgárság

A továbbiakban tekintsük át, hogy az eddig elmondottak milyen történelmi 
környezetbe ágyazódnak. A csehszlovák állampolgárság megszerzése körül ne-
hézségek alakultak ki a világháború után. A Saint-Germain-en-Laye-ben 1919. 
szeptember 10-én megkötött szerződés vezérelvének értelmében „azok a német, 
osztrák és magyar állampolgárok, akik a szerződés hatályba lépése napján [1920. 
július 16-án] oly területen laknak vagy bírnak illetőséggel, amely a vonatkozó bé-
keszerződések értelmében Csehszlovákia alkotórészévé vált, ipso facto, és minden 
formalitás nélkül csehszlovák állampolgárokká válnak”. Ezzel szemben a csehszlo-
vák állam 1920. április 9-én elfogadott 236/1920 sz. alkotmánytörvényében már 
ez állt: csehszlovák állampolgárok „azok a volt osztrák vagy magyar állampolgárok, 
akik a csehszlovák államhoz csatolt területen 1910. évi január 1-ig illetőséget szerez-
tek” és azt folyamatosan bírták azóta is.8

Ez azért problémás, mert a csehszlovák törvényhozás nem vette fi gyelembe 
a korábbi magyar jogalkotást. Az illetőségi jog kérdésével először 1871-ben fog-
lalkozott a magyar állam, akkor rendelték el a kötelező illetőséget. Azonban már 
1876-ban módosították, majd pedig 1886-ban megerősítették, hogy ún. hallgató-
lagos illetőség is létezik. Ez annyit jelentett, hogyha valaki átköltözött egy telepü-
lésről egy másikra, és már négy éve folyamatosan ott lakott, akkor „ezen község 
kötelékébe tartozónak s az előbbi községi kötelékből kilépettnek tekintetik még ab-
ban az esetben is, ha települési szándékát be nem jelentette”. Tehát hallgatólagosan 
is meg lehetett szerezni az illetőséget, automatikusan, négy év egy helyben lakás 
után. A csehszlovák jogi hatóságok azonban a hallgatólagos illetőséget nem fo-
gadták el, ami alól kivételt képeztek azok, akik 1918. október 28. után a csehszlo-
vák állam szolgálatában álltak valamilyen formában. Így fel tudták használni a 

7 PIM–KFM Sebestyén Bizonyítvány. 
8 Kovács 1988: 315–316. Vö. Popély 1995: 144.
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törvényt, több ezer magyar személy „idegennek minősítésére”, azaz külföldiként 
kezelve bármikor ki lehetett utasítani őket. Ezáltal váltak üldözötté, hajléktalanná 
a 20. században először a felvidéki magyarok.9

Az illetőséggel kapcsolatos provizórikus állapot még évekig tartott. Ezt bizonyít-
ja az alábbi két kassai városi tanácstagi interpellációból származó részlet 1924-ből: 

„A családok százai az utcán tanyáznak, jobb esetben pedig sertésólakban és fa-
kamrákban laknak.” 

„Köztudomású tény, hogy a köztársaság területén ezrek és ezrek járják a kálvá-
riát az illetőségük elismertetése végett... Itt a városban is ezrek és ezrek vannak, 
akik – bár 30–40 esztendő óta laknak a város területén az illetőségük elismeré-
séhez nem tudnak hozzájutni, mert a mindenható hatalom azt mondja rájuk, 
hogy 1910. év előtt 4 éven keresztül a város terheihez nem járultak hozzá, pedig 
egytől egyig fi zették a kötelező házbérfi lléradót! A zaklatások, üldözések és ki-
utasítások felfüggesztését kérem!”10

Azonban ezen a törvényi szabályozáson kívül más, a felvidéki magyarság szem-
pontjából hátrányos törvények is születtek 1919 januárja és 1920 júliusa között. 
Ezek közül az egyik legkiemelkedőbb az 1920. július 18-án hozott 41/1920 sz. mi-
niszteri rendelet, amely – ez kitűnik a megfogalmazásából – eleve a felvidéki ma-
gyarok elleni alkalmazást tűzte ki célul. Ezen rendelet alapján bárkit külföldinek 
minősíthettek, akinek a hatóságok bármilyen okból nem adták meg az állampol-
gárságot. Az ilyen személyek pedig egyszerűen kiutasíthatóak voltak, elég volt egy 
kulcsmondat: vétettek az állam biztonsága és a közrend iránt. De még azok is ki-
utasíthatóak voltak, akiknek bármilyen rokona tisztséget vagy hivatalt vállalt „egy 
idegen államban” (ti. jelen esetben Magyarországon). Az Országos Menekültügyi 
Hivatal kimutatása szerint 1920 végéig 101 782 személy ér kezett a „maradék Ma-
gyarországra” az immáron Csehszlovákiához tartozó területről.11 Ez a szám egy év 
múlva 101 977-re nőtt. 12

A hazájukat elhagyni kényszerülők zömében törvényhatósági tisztviselők, ál-
lami hivatalnokok, tanárok, ügyvédek, mérnökök, tanítók, állami és szabad pályá-
kon mozgó értelmiségiek, papok és vasutasok voltak.13

A Budapesti Hirlap szerint: „A cseh-szlovákok és főleg a románok részéről meg-
szállt magyar területekről azokat a magyar köztisztviselőket, tanárokat, vasutasokat 

9 Popély 1995: 144–145. Vö. Kovács 1988: 315–316.
10 Idézi: Kovács 1988: 320.
11 Popély 1995: 145–146.
12 Ölvedi 1993: 12.
13 Ölvedi 1993: 13. Vö. Redakció 2011.
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és postásokat, a kik a magyar államhoz hívek maradva, a hűségesküt nem tették le, a 
megszálló hatóságok ezerszámra utasították ki rendes otthonukból.”14

A Pesti Hirlap pedig arról tudósít, hogy 1919 decemberében a megszállott te-
rületről kiutasított tanítók mintegy háromszázan jelentkeztek a tanfelügyelőség-
nél,15 pedig ekkor még csupán a kiutasítások kezdeti szakaszában járunk.

Tanársorsok 1920-ban

A berendezkedő új csehszlovák államhatalom kezdettől fogva a magyar iskolahá-
lózat tervszerű visszafejlesztését tartotta egyik legsürgősebb feladatának. A szlo-
vák és rutén többségű területeken felszámolták a magyar nyelvű oktatást, még 
akkor is, ha jelentős számú magyarság lakott ott.16 A hatalom annak érdekében, 
hogy meggátolja a magyar nemzetiségi elit újratermelését, megszüntette az ösz-
szes magyar felsőoktatási intézményt, és több, addig magyar többségű városban 
teljesen (Rozsnyó, Losonc), vagy részlegesen (Kassán, ahol a magyarság ugyan 
nem volt többségben, de a szlovákok csupán a harmadik legnagyobb nemzetiség 
voltak a németek és magyarok mögött, Léván, Dunaszerdahelyen, Párkányban, 
Szepsiben és Komáromban) felszámolták a magyar középiskolai oktatást.17 Ugyan 
a magyar többségű területeken a magyar iskolák egy része megmaradhatott, de a 
kormányzat, a hatóságok és a különböző társadalmi szervezetek ezek elsorvasz-
tása és szlovák iskolákkal való helyettesítése érdekében mindent megtettek.18 Ezt 
követően egy magyar polgári iskolára kilencszer, egy magyar középiskolára pedig 
háromszor annyi tanuló jutott, mint egy szlovákra.19

A Magyarországra érkezettek nagy része koldusbotra jutva a budapesti (és vi-
déki) pályaudvarokon leállított üres vagonokban volt kénytelen meghúzni magát, 
rokonok híján olykor nem is rövid időre. A lapok felhívták az olvasóközönség 
fi gyelmét, hogy mivel lakásínség van Budapesten, ezért nem tudnak kellő számú 
lakást kiutalni a menekülteknek és kiutasítottaknak, így aki tud, engedjen át egy 
vagy két szobát számukra, hogy ne a pályaudvarokon kelljen meghúzódniuk a 
hideg tél folyamán.20

A Pesti Hírlap 1920 áprilisában a vagonlakók újabb hullámáról számolt be, 
többnyire köztisztviselőkről írtak, akik az idegen hatóság által kívánt hűségeskü 

14 Budapesti Hirlap 1919. november 18. 11.
15 Pesti Hirlap 1919. december 12. 5.
16 Popély 1991: 41.
17 Redakció 2011.
18 Popély 1991: 41.
19 Redakció 2011.
20 Budapesti Hirlap 1919. november 18. 11; Pesti Hirlap 1919. november 18. 7. A témához részletesen 

lásd: Szüts 2012; Csóti 2010.
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letételét megtagadták. Minthogy azonban a lakásviszonyok terén semmiféle ja-
vulás nem volt tapasztalható, a kiutasított közalkalmazottak kénytelenek voltak 
egyelőre a vagonokban maradni.21 Mint történetünk szereplői is, akik a sátoralja-
újhelyi állomás egyik vagonjában húzták meg magukat, és a vasutasoktól kapott 
vaskályhával vészelték át az első telüket. 

Az átlag kiutasítottnak azonban még ennyi sem jutott, ahogyan az Egri Népúj-
ság fogalmazott: „Fűtésről persze szó sem lehet. Hogy meg ne fagyjanak, összebúj-
nak s mikor ez sem használ a kocsi körül szaladgálnak.”22

A testvérek abból a szempontból is a szerencsésebbek között voltak, hogy a 
többséggel ellentétben találtak munkát, s ideiglenes szálláshelyükről járhattak ta-
nítani. 

Elhagyni Jolsvát

A Sebestyén Antónia által a rendelkezésemre bocsátott elbocsátó levél a következő 
szöveget tartalmazta: 

„Az 1918. évi december hó 10-iki törvény 2. § értelmében (64. számú törvény-
gyűjtemény), az iskola és nemzeti művelődésügyi ministerium 1919. évi június 
hó 27-én 26794 szám alatt kelt rendelete alapján Ön mint olyan, kit tanítónőnek 
a magyar kormány kinevezett, vagy megerősített, de a čehslovák kormány eddig 
át nem vett, a česlovák köztársaság területén iskolai szolgálatából elbocsáttatik. 
Fizetésre, esetleg nyugdíjra vonatkozó igényeivel a budapesti magyar kormány-
hoz utasíttatik, amellyel az Ön elbocsáttatását egyidejűleg közöljük.
A városi pénzház utasíttatik, hogy fi zetését és a česlovák állam számlájára fi ze-
tett illetményeit 1920. február 29én szüntesse be.
Felhívom, hogy az Önre hivatalosan vagy nem hivatalosan bízott iskolai va-
gyont, valamint az iskola vagyonát képző kikölcsönzött tárgyak (könyv, kulcsok 
stb.) személyes felelősség terhe alatt haladéktalanul adja át utódjának és hogy a 
természetbeni lakásból minden esetre költözködjék ki.”23

Az elbocsátó levél hátulján azonban található egy jelzés a „reaktiválás”, azaz újbóli 
állományba helyezés lehetőségeiről. 

„Azon tanítók (tanitónők, ovónők) vagy tanárok, akik köztársaságunk ellen se-
miféle módon sem szóval, sem viselkedésükkel nem vétettek, akik erejüket hűség-

21 Pesti Hirlap 1920. április 7. 5.
22 Egri Népújság 1919. október 22. 2.
23 PIM–KFM Sebestyén Čis. 21.227Š elbocsátó levél.
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gel és odaadással akarják szentelni a česlovák köztársaság javára és a szükséges 
nyelvtudással is rendelkeznek, ezen köztársaság szolgálatába való felvételért fo-
lyamodhatnak.”24

Azonban a továbbiakból kiderül, hogy „Slovenskón” kívül is elhelyezhetik a reak-
tivált tanítókat, akiknek így teljesen szlovák vagy cseh nyelven kellene tanítaniuk, 
esetleg Cseh- vagy Morvaországban. Tehát lakhelyüket így is el kellene hagyniuk, 
és egy teljesen idegen környezetbe kerülve próbálnák egyrészt őket és utódaikat 

„csehszlovákosítani”, másfelől pedig a magyar településekre szlovák tanárt helyez-
ni, aki segítségével az ottaniakat asszimilálására nyílhatna lehetőség.

Az országból való kiutasítást célzó kétnyelvű okmány pedig a következőkép-
pen fogalmaz: „Slovensko teljhatalmú ministerének 4397. közig. rendelete alapján, 
mint idegen állampolgárt kitiltom a Csehszlovák köztársaság területéről, felhívom 
távozásra a családtagjaival 1919. január 30-ig. Nem teljesítés esetén eltolonczoltatik. 
Rimavská Sobota, dňa 15. decembre 1919.”25 Itt vélhetően elírás történt, és 1920. 
január 30-ig kellet elhagynia Jolsvát. Mária emlékkönyve alapján azonban még 
március végén is Jolsván voltak. 

Források

Petőfi  Irodalmi Múzeum – Kazinczy Ferenc Múzeum (PIM – KFM) 
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Molnár Dániel Márton

Menekülthullám a Temesközben 1552-ben1

Az 1551–52-es időszak két oszmán támadásról, a harcok által leginkább érintett 
egykori Temesi bánság területén a  lakosságot ért veszteségekről, illetve a  török 
hódításon túli hosszabb távú demográfi ai és társadalmi köve tkezményekről meg-
lehetősen kevés információt találunk, noha a különböző várostromoknak, ütkö-
zeteknek, illetve a  politikai játszmáknak széleskörű szakirodalma van.21 Pedig 
a közel egy éven át tartó, kifejezetten intenzív háborús viszonyok olyan helyeztet 
teremtettek, amely közel egy évszázadra meghatározta a térség népességszámát. 

Az 1551–52-es időszak igen jelentős népességfogyást okozott. A  népesség-
vesztést elsődlegesen nem a lakosság pusztulása, hanem a forrásokból is jól nyo-
mon követhető menekülés és elvándorlás okozta. Ez a folyamat már 1551 őszén 
megkezdődött, ám igazán erőteljessé 1552 tavaszára lett. A lakosság menekülésé-
nek egyik sajátossága, hogy jórészt nem Erdély felé irányult, hanem a már régóta 
oszmán fennhatóság alatt álló Bácskába, valamint a Szerémségbe. Vagyis az ellen-
séghez való átköltözést választották az anyaország belterületeire való vándorlás 
helyett. Ennek hátterében több ok is állhatott. Jelen vizsgálat során ugyanakkor 
fontosnak tartom kiemelni, hogy a hirtelen bekövetkezett népességapadás – amely 
egyébként nem volt annyira tartós, mint azt a vonatkozó szakirodalom sokáig fel-
tételezte –, milyen következményekkel járt az 1552-es hadjárat alatt. 

Az általam vizsgált terület hozzávetőleges földrajzi határai az alábbiak: észa-
kon a Maros folyó határolja, nyugati határa a Tisza, amelynek vonalát annak Du-
nába torkollásáig követi. Innentől kezdve pedig a Duna vonalát követi Szörény-
várig, illetve a Kárpátok széléig. A keleti határa a Déva–Karánsebes–Szörényvár 
vonal. Ez a terület, amely magába foglalta Temesvár, Lippa, valamint Karánsebes 
várait, illetve számos kisebb települést és erősséget, ahhoz a katonai igazgatási te-
rülethez tartozott, amely az alsó részek főkapitánysága megnevezéssel jelenik meg 
a forrásokban és a szakirodalomban. 1551-ig ez a terület a vizsgálat szempontjá-
ból fontos Petrovics Péter3 fennhatósága alá tartozott, akinek 1541-ben juttatta 

1 A tanulmány megírásához és a  források feltárásához nyújtott segítséget ezúton is köszönöm 
konzulensemnek, Fazekas Istvánnak, illetve Oross András bécsi levéltári delegátusnak. A bécsi 
kutatások a Collegium Hungaricum 2016-os ösztöndíja keretében valósultak meg.

2 Szántó 1971; Szántó 1985; Barta 1986: 315–340; Pálff y 2000. 
3 Petrovics Péter Szapolyai egyik odaadó híve, tiszántúli birtokos, a reformáció támogatója, János 

Zsigmond egyik gyámja volt. 1541–1551 között a  töröktől kapott „szandzsákként” igazgatta 
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Szulejmán szultán mint hűbéres szandzsákot. 1551 nyarától egy évre I. Ferdinánd 
uralma alá került, miután Petrovics Munkácsért cserébe átadta a területet.4 

A vizsgálódást nehezíti, hogy a  terület vonatkozásában meglehetősen kevés 
szakirodalom áll rendelkezésre, illetve a források is szórványosak. Temesvár vagy 
Temes és Zaránd vármegyékről nem született átfogó feldolgozás sem monográfi a, 
sem különálló tanulmányok formájában.5 Arad vármegyéről Márki Sándor jelen-
tetett meg az előző századfordulón egy igen terjedelmes és részletes monográfi át.6 
Márki kötetének azonban nagy előnye, hogy bár érintőlegesen, de a szomszéd me-
gyékkel is foglalkozik. Szintén részletes monográfi a jelent meg Csanád vármegyé-
ről Borovszky Samu tollából.7

Az oszmán korszak tekintetében, a  források vonatkozásában a  kutató már 
könnyebb helyzetben van. Itt a  török összeírások, a  deft erek, mind rendszeres-
ségüket, mind fennmaradásukat tekintve gazdagabb forrásbázisnak számítanak. 
Káldi-Nagy Gyula munkásságának köszönhetően ezek a  források kiadásra ke-
rültek.8 Az itt összegzett kutatás legnagyobb problémája, hogy a magyar, illetve 
a Habsburg Ferdinánd embereihez köthető forrásokban alig találunk pontos szá-
mokat. A  legtöbbször csak nehezen megfogható becsléseket, illetve olyan jelző-
ket, mint „súlyos,” „jelentős” vagy „jelentékeny” találunk a szövegekben. Emiatt 
a vizsgálatok során pontos számokat nem, csak hozzávetőleges arányokat, illetve 
a népességvesztés, elvándorlás mértékét tudjuk megállapítani.

Az alábbiakban ezért inkább a kiváltó okokat, illetve a súlyosbító tényezőket 
igyekszem bemutatni. Szintén nem térek ki a hadi események részletezésére, ezek 
vonatkozásában ugyanis bőséges szakirodalom áll rendelkezésre.9 Ugyanakkor 
fontosnak tartom az itt állomásozó katonák, illetve néhány nemes a helyi lakos-
sághoz fűződő attitűdjeinek bemutatását, mivel ezek megmagyarázzák, miért vá-
lasztotta a lakosság egy jelentős része az oszmán fennhatóság alatt álló területekre 
való menekülést. 

A terület fő közigazgatási egysége a  több évszázad alatt kialakult Temesi 
bánság volt.10 A bánság eredetileg a Tiszától keletre, egészen a Kárpátok lábáig 
húzódó területet jelölte, és fő feladata az itteni végvárak katonai igazgatásának 

a  Tiszától Lippáig bezárólag a  Maros alsó folyása közötti területeket. 1551 nyarán a  területet 
átadta Ferdinándnak, aki Munkács várával kárpótolta. Lásd a mellékletet.

4 ÖStA HHStA UA AA Fasc 62. Konv. A. fol. 130–131. Petrovics területe mint szandzsák az alábbi 
levelekben: ÖStA HHStA Türkei I. Karton 9. Konv. 4. 1552. I–VI. fol. 17–18, 19, 37, 40–41.

5 A korabeli Temesvár városáráról Petrovics István több cikket is publikált. A tanulmányhoz leg-
fontosabbak: Petrovics 2006; Petrovics 2008.

6 Márki 1892. Karánsebesről: Pesty 1877; Lakatos 2008.
7 Borovszky 1896a.
8 Káldy-Nagy 2000.
9 Lásd a következő összefoglalásokat: Szántó 1972; Szántó 1985; Czímer 1892. 
10 Pálff y 1996: 168–170.
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szervezése volt. A temesi bán ezen kívül az alsó végek főkapitánya címet is viselte, 
vagyis Nándorfehérvár 1521-es eleste utáni időkben a térség legfontosabb katonai 
tisztviselője, valamint Temesvár kapitánya és Temes vármegye ispánja volt. Igaz-
gatása alá tartozott még Lugos és Karánsebes kerülete, amelyek a Szörényi bánság 
maradványaiként a 16. századtól mint Lugos-Karánsebesi, vagy csak Karánsebesi 
bánságként előbb a  Temesvári kapitány, később az erdélyi fejedelem alá tartoz-
tak.11 A  források alapján igazgatása alá tartozott Keve, Krassó, Torontál, Arad – 
itt található egyébként az események szempontjából fontos másik vár, Lippa – és 
Csanád vármegye, valamint egyes alkalmakkor még Bodrog, Bács, Békés, Bihar 
és egyes délvidéki területek is, például Szerém vagy Valkó vármegyék. A temesi 
bánság különállása Erdélytől nyilvánvaló, az erdélyi vajda ott nem élvezett jogha-
tóságot. Ezt a helyzetet az oszmánok is megerősítették, amikor 1541-ben a Sza-
polyai-országrésztől különálló szandzsákként Petrovics Péternek adják hűbérül, 
amely állapot aztán 1551-ig, Petrovics távozásáig fennmarad.12

A tisztség azonban ebben az időben betöltetlen, a két vár és a terület helyzete 
pedig több mint zavaros. Mind Lugos, mind Karánsebes megfelelő őrségért és 
tüzérségért folyamodik, Karánsebes pedig egyben várkapitányi kinevezését is kéri. 
Ez rávilágít arra is, hogy a két vár felszereltsége gyenge volt. Losonczy István13 egy 
helyen azt írja, hogy ideiglenesen Temesvárból küldött katonákat Karánsebesbe, 
mert különben a  vár/város önként meghódolna a  töröknek.14 Főkapitány híján 
bán sem volt; ez az állapot állt fenn még a  török támadás kezdetén, júniusban 
is. Miksa sürgette Báthory Andrást15 és Giovanni Battista Castaldót,16 hogy ne-
vezzenek ki megfelelő személyt a vár – és a  tartomány – élére,17 de nincs infor-
mációnk arról, hogy milyen lépések történtek ez ügyben. A védelem hiánya, az 
elhanyagoltság és az, hogy a két város meglehetősen nyitott volt a törökkel való 
egyezkedés felé, rendkívül bizalmatlanná tette velük szemben a  hadvezetés tag-
jait. Pedig a karánsebesiek jó havasalföldi kapcsolatai fontos szerepet játszottak 
az információszerzés szempontjából. Az itteni kereskedők révén a török legtöbb 

11 Pesty 1877: 51.
12 Az Ahmed másodvezér által az erdélyieknek írt levélben külön megszólítja Lugost és Karánse-

best, míg más városokat nem, csak a nemességet, a három nemzetet, rácokat stb. Lásd: Dávid–
Fodor 2005: 426–427.

13 Losonczy István Nógrád megyei nagybirtokos, 1547-től a megye főispánja, 1550-től Ferdinánd 
magyarországi hadainak egyik vezetője, 1551-től Temesvár kapitánya és Temesi Ispán, valamint 
az alsó végek főkapitánya volt Temesvár 1552-es ostromakor halt meg. 

14 Karánsebes város levele Castaldóhoz 1552. március 5-én, ÖStA HHStA UA AA Fasc 63 konv. A. 
fol. 8; Losonczy levele 1552. június 11-én. ÖStA HHStA UA AA Fasc 65. konv. A. fol. 31.

15 Báthory András Fráter György meggyilkolása után lett erdélyi vajda.
16 Giovanni Battista Castaldo itáliai hadvezér, 1551–52-ben Ferdinánd erdélyi seregeinek főpa-

rancsnoka volt.
17 Miksa Castaldónak 1552. június 10. ÖStA HHStA UA AA Fasc 65 konv. A. fol. 26. 
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balkáni hadmozdulatát ismerték. Karánsebes és Lugos annak ellenére – vagy talán 
pont ezért – is gyanús maradt, mind Castaldo, mind Losonczy szemében, hogy az 
ily módon a töröktől megszerzett információt továbbították nekik.

Az eseményeket meghatározó szempontokat a térség társadalmi és nemzetiségi 
viszonyaiban, valamint a lakosság hozzávetőleges létszámában kereshetjük. Ez utób-
bi természetesen csak körülbelüli becsléseket jelenthet a források szűkössége miatt. 
Mégis, a  források rámutatnak néhány alapvető tendenciára. Az egyik, hogy még 
a jelentősebb várak köré épült városok sem számítottak az ország legnagyobb, leg-
jelentősebb településeinek. Temesvár ekkor már száz éve inkább katonai feladatokat 
látott el, a város pedig ennek volt alárendelve. A város polgárai jórészt a vártól kü-
lönálló, fallal körülvett „szigeten” éltek. A lakosság létszámáról nem rendelkezünk 
pontos adatokkal. Azt azonban fontos megemlíteni, hogy a város még kereskedelmi 
központ volt, elsősorban marhával és szövettel kereskedtek, így társadalomfejlődé-
sét ez a központi szerep jelentősen befolyásolhatta.18 A temesi ispánok magas ka-
tonai tisztségének ugyanakkor negatív hatásai is voltak: a város belső igazgatása és 
a polgárok intézményei erősen függtek a mindenkori ispántól.19 Ez, és az 1520-as 
évek után kialakult periférikus helyzet egyfelől megakasztották a település fejlődését, 
másfelől jelentős elvándorláshoz vezettek, különösen az 1540-es évek végétől.

 A térség másik nagyobb települése, Karánsebes (illetve részben Lugos) eltérő 
utat járt be. Míg Temesvár fejlődését a megelőző században és a tárgyalt időszak-
ban uralkodó állapotok inkább gátolták, addig Karánsebes éppen a 15. század vé-
gén kezdett egyre jelentősebbé válni. Ennek elsősorban az volt az oka, hogy a vá-
ros átvette a korábbi szörényi bánság központi szerepét. A másik pedig a pozitív 
migráció; Karánsebes lakossága ebben az időszakban kezdett növekedni. A vidéki 
lakosság, különösen a nemesség egyre inkább a városba húzódott, hogy védettsé-
get élvezzen a török portyákkal szemben. A város lakosságának legbefolyásosabb 
rétege erre a korra a környékről, valamint Havasalföldről és az egykori Szörényi 
bánságból betelepült nemesek, a kenézek lesznek. A legtöbb fontos közigazgatási, 
bírói funkciót ők töltik be. A kereskedő, kézműves–iparos rétegek nem, vagy alig 
kapnak helyet a város életében. Ez persze azért is alakulhatott így, mert Karánse-
bes, ellentétben Temesvárral, nem szabad királyi város, hanem mezőváros (oppi-
dum) volt, így a nemességnek sokkal könnyebb volt a városban ingatlanokhoz és 
pozíciókhoz jutnia.20 Fontos ugyanakkor megemlíteni, hogy Karánsebes védelmét 
inkább földrajzi elhelyezkedése garantálja (egy zsákszerű völgyben található), mi-
vel falai, védművei nincsenek, csak egy földsánc veszi körül.21

18 Petrovics 2008: 46. Funkciókhoz lásd továbbá: Fenyvesi 1993: 238–248.
19 Petrovics 2008: 43.
20 Petrovics 2008; Lakatos 2008.
21 Istvánff y (1613b): 195. A karánsebesiek kérése Castaldóhoz, a város megerődítésére, 1552. január 

22. ÖStA HHStA UA AA Fasc 62. konv. A. fol. 124. 
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A térség legjelentősebb települése Szeged volt, a város azonban már 1543 óta 
a  hódoltság része. A  város népessége már Mohács előtt is jelentős volt, és mé-
retéből a  hódoltság idején sem veszített, sőt, mivel az oszmán közigazgatásban 
is fontos szerepe volt, lakossága még gyarapodott is. Mindez 1552-ben változott 
meg, amikor a visszaszerzésére februárban indított vállalkozás után a protestáns 
és török lakosság egy részét a hajdúk elüldözték, majd a török felmentő sereg meg-
érkezésekor a lakók további jelentős része menekült el a városból.22 Az ő elvándor-
lásuk volt az első, ha nem is a legnagyobb méretű az évben. 

A lakosság összetételének és méretének gyakori változását az állandósuló tö-
rök portyák mellett az 1526-os év eseményei mozdították elő. 1526-ban jelentős 
méretű szerb tömegek vonultak az oszmán fennhatóság alá került Szerémségből, 
majd később Bácskából a Tiszától keletre és a Marostól délre lévő területekre.23 
A jórészt katonaparasztokból álló tömeg Cserni Jován vezetésével előbb Szapolyai, 
majd Ferdinánd szolgálatába állt, és mint Ferdinánd hívei egészen Lippáig elfog-
lalták a Marostól délre lévő területek jelentős részét, amíg Czibak Imre váradi püs-
pök vereséget nem mért rájuk.24 Csernit Szegeden súlyosan megsebesítették, majd 
enyingi Török Bálint elfogta és lefejezte. A kaotikus állapotok miatt a lakosság egy 
része már ekkor elmenekült. A harcok után a szerbek egy része, ahogy Szakály 
Ferenc korábban rámutatott, pedig már ekkor elkezdett korábbi otthonába, a Sze-
rémségbe húzódni.25

Ez átvezet minket a  lakosság etnikai jellemzőire. Ennek meghatározása nem 
egyszerű, és nem csupán a modern nemzeti identitások hiánya miatt. A vallási–fele-
kezeti viszonyok ugyanakkor többé-kevésbé jól meghatározhatók a források alapján. 
Ahogy azt fentebb is említettem, a térségben a 15. század óta jelentős volt a népesség 
mozgása. A terület az elvándorlás mellett célpontja volt a délről történő bevándor-
lásnak is, amit az is elősegített, hogy volt hova betelepülni, mivel az eredeti népesség 
vagy áldozatul esett az állandó török portyáknak, vagy elmenekült előlük a belső 
területekre. Helyükre mind a térség katonai tisztviselői, mind a király biztatására fo-
kozatosan román (vlach) és szerb (rác) lakosság települt: ők a már ténylegesen török 
ellenőrzés alatt álló balkáni és a vazallus-ütközőállam szerepét betöltő havasalföldi 
területekről menekültek. Bizonyos kiváltságokért – például mentesség a  földesúri 
terhek alól – katonaparasztokká váltak, hasonlóan a később megjelenő hajdúkhoz. 
A korabeli forrásokban ugyanakkor általában mint rácok találkozunk velük. Első-
sorban a külföldi kútfők – Bernardo de Aldana, Castaldo – emlegetik így őket, bár 

22 Aldana (1555); Szántó 1985.
23 Szakály 1991: 17.
24 Cserni Jován felkelése a forrásokban: Szerémi (1543–47): 125–135, illetve Istvánff y (1613a): 241–

242. Az elbeszélések közül Szerémié – a szemtanú beszámolójaként – jóval részletesebb, és az 
eseményekről is árnyaltabb képet fest.

25 Szakály 1991: 19.
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nyilvánvaló, hogy a román elem is hangsúlyosan jelen volt, még akkor is, ha az ará-
nyokat tekintve valószínűsíthető a szerbek fölénye.26 A rác megnevezés esetükben 
inkább görögkeleti vallásukra utal. Mindenki, aki görögkeleti vallású, a magyar és 
külföldi forrásokban rácként jelenik meg. Erre az egyik legjobb példát Aldana emlé-
kirata nyújtja, amelyben így írja le a térség lakosságát: 

„Temesvár vidékén és a környező síkságokon tudniillik jobbára eme náció él, jól-
lehet a rácok országa és székhelye a Duna túlpartján fekszik az általuk Boszni-
ának nevezett Makedónia, valamint a ma Romániának nevezett Trácia között; 
közülük nem egy azt állítja, hogy ők is Trácia népéből erednek, épp csak a trác 
helyett […] rác lett a nevük; a görög egyházhoz tartoznak…”27

Az idézetből kitűnik, hogy a  térség viszonyait kevéssé ismerők szemében a  rác 
általában a görögkeletieket jelentette. Aldana még „Traciát,” vagyis az akkori Ha-
vasalföldet is az általuk lakott országnak írta le. Felületes szemlélőnek egyébként 
a szerbek és románok/vlachok között a hasonlóság szinte teljes volt: görögkeleti 
vallás, ószláv nyelvű cirill betűs írás. Aldana egy helyi nemesektől kapott levélre is 

„rácoktól” megjegyzést ír, amikor továbbítja Castaldónak; ugyanakkor az aláírók 
között nem találunk szláv hangzású neveket.

A görögkeletiek mellett nem elhanyagolható a  különböző protestáns feleke-
zetek jelenléte sem, hiszen a térséget a reformáció ekkorra már bizonyosan elérte. 
Ennek mértékéről azonban nem tudunk sokat. Ugyanakkor Petrovics idején meg-
tűrt, sőt, támogatott felekezetnek számítottak, így közösségeik a legtöbb városban 
már megtalálhatók a korszakban.

A szerb társadalom számos sajátossága, többek között például az önálló ne-
messég, sőt, 1491-ig a saját „uralkodócsalád,” a despota Brankovicsok, valamint 
különböző vallása miatt a  magyar társadalomtól egyfajta különállással rendel-
kezett. Ezzel együtt azonban a magyar társadalomhoz kapcsolta a környék szerb 
származású nemességének egy része. Ez a jórészt nagyobb birtokokkal rendelkező, 
az egykori szerb kenézektől eredő réteg a kisebb nemeseken keresztül kapcsolta 
a szerb tömegeket a társadalomhoz. Nem véletlen, hogy mind Ferdinánd, mind 
Szapolyai igyekezett megnyerni őket, ugyanakkor fontos kiemelni, hogy a magyar 
nemesség ellenállása miatt ezek a kísérletek Szapolyai részéről sikertelenek voltak. 
Ferdinándról pedig az 1527-es cserbenhagyás lehetett a legfőbb emlékük, elvégre 
miatta fordultak szembe komolyan Szapolyaival, azonban tőle semmilyen támo-
gatást nem kaptak a szavakon kívül, ami Cserni vereségéhez és halálához vezetett. 
1551-ben a térség lakossága eleve nem lehetett túl bizakodó Ferdinánd iránt. Ezt 
tovább erősítették bizonyos kedvezőtlen változások. 

26 A térség fontosabb családjai szerb eredetűek, és az ortodox egyházban is jelentős a szerb túlsúly. 
27 Aldana (1555): 146. 
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Az összekötő kapcsot jelentő családok egy része kihalt. Mások, mint Petrovics 
Péter, elhagyták a térséget. Petrovics Munkács váráért cserébe átadta „szandzsák-
ját,” vagyis a Temesi bánság területét.28 Távozásával az egyik legkomolyabb kap-
csolati hálóval rendelkező szereplő esett ki. Az új elit, vagy vezető réteg viszont 
egyáltalán nem volt alkalmas ennek a szerepnek a betöltésére.

Az új temesi ispán Losonczy István lett, aki feltehetően tartós Ferdinánd-pár-
tiságával és korábbi törökellenes küzdelmeivel szolgálta meg a pozíciót. Losonczy 
birtokai és szűkebb pátriája Nógrád, illetve Zemplén vármegyékben voltak. Bár 
családjának jelentősebb birtokai voltak még Arad megyében is, ezek igazgatásá-
ban viszont bátyja, az 1551-ben elhunyt Antal játszotta a  főszerepet, így István 
a térségben kevés tapasztalatot szerzett. 

Szintén nem vált előnyére saját habitusa, gondolkodásmódja sem. Loson-
czy meggyőződéses katolikus volt, és megérkezése után nem sokkal meg is tett 
mindent a  térségben a  protestáns gyülekezetek, közösségek felszámolásáért. 
A ránk maradt források alapján ezen a téren nem maradt el kollégájától, Ber-
nardo de Aldana lippai parancsnoktól.29 Losonczyt vallási türelmetlensége 
nem segítette abban, hogy megfelelő hangot találjon a térség lakosságával. En-
nek ellenére így is sikerült mintegy nyolcszáz rác lovast a temesvári őrségbe 
felfogadnia.30 

Ennél kevésbé volt hatékony Bernardo de Aldana, aki a környék társadalmi vi-
szonyait, valamint a rácokban rejlő katonai lehetőségeket teljesen félreismerte. Bi-
zalmatlansága a görögkeletiek iránt leveleiben tapintható, a helyiekkel alapvetően 
távolságtartó, a protestánsok esetében pedig kifejezetten ellenséges volt. Ő maga 
is számos protestánsüldözésben vett részt. Katonailag is rosszul mérte fel a hely-
zetet: 1551 őszén még úgy gondolta, hogy a rácokból szabadcsapatokat szervezve 
egy megfelelő erejű, a határt védeni tudó haderőt lehet kialakítani.31 Ez nem vált 
valóra, és eleve kétséges, hogy egy 4–6 ezer fős, irreguláris csapat milyen mérték-
ben járult volna hozzá a térség védelméhez. Később Aldana is rájött – elsősorban 
a Szegednél elszenvedett kudarca hatására –, hogy a magyar és rác irreguláris ele-
meket nem tudja irányítani.

A térség görögkeleti lakosságáról a források rendre bizalmatlanul szólnak, és 
a későbbi elbeszélésekben is kifejezetten negatív képet találunk. Visszatérő elem 
a rácok kétszínűsége, a törökök felé való közeledése, meghódolása, átállása, vala-
mint erőszakossága és rablásainak felemlegetése. A helyi lakossággal szemben az 
ide érkező katonatisztek és a magyar nemesség legtöbb tagja gyanakvó volt. Ezt 
számos esemény is erősítette.

28 Petrovics reverzálisa a cseréről. ÖStA HHStA UA AA Fasc. 62. Konv. A. fol. 130–131. 
29 Szakály 1995: 94–97.
30 A rác lovasok jegyzéke. ÖStA HHStA UA AA Fasc. 59. konv. B. Fol. 7–10.
31 Aldana javaslata: ÖStA HHStA UA AA Fasc. 60. konv. A. fol. 86–89. Lásd még: Korpás 1999: 14.
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Lippa 1551-es feladását is sokan azzal magyarázzák, hogy a város rác lakosai 
rábírták a többi lakost és az őrséget arra, hogy adják fel a várat.32 A bizalmatlanság 
forrása volt még Cserni Jován Szapolyai-ellenes fellépése is.33 

Számos levél, jelentés szól arról, hogy a  lakosság tömegesen menekül át az 
oszmán uralom alatti területekre. Ezekben a cselekedetekben mind árulást láttak. 
Pedig annak, hogy a lakosság egyre inkább az oszmán uralom elfogadása felé haj-
lott, több tényező is közrejátszott, illetve valós okokkal magyarázható. 

A vallási különbségek nem is annyira a görögkeletiekkel, hanem a protestán-
sokkal szemben vezettek atrocitásokig. Szegeden jelentős protestáns közösség volt, 
azonban az 1552-es sikertelen ostrom során egy részüket elüldözték, míg az ese-
ményeket követően nagy részük emigrált.34 A Szeged környéki településekről is 
elüldözték a protestánsokat. Temesvár és környéke esetében a szakirodalom nem 
tartja jelentősnek a protestáns jelenlétet, aminek oka, hogy az itteni birtokosok 

– köztük Losonczy István – nem tűrték meg őket.35 Mégis, a katolikus tisztek, kü-
lönösen Aldana, arról értekeznek, hogy alig találnak megfelelő templomokat,36 és 
mindent megfertőz a „lutheránus métely,” míg a nem-lutheránusok jórészt a „sza-
kadár” görög egyházhoz tartoznak. Ez egyfelől lehet a későbbi, az emlékirat ke-
letkezésekor létező állapot, de egyszerű túlzás is, aminek szerepe a környezet el-
lenségességének felnagyítása. Ugyanakkor ebből, és más eseményekből is kiderül, 
hogy még a török fenyegetés árnyékában is, az ide érkező katolikus parancsnokok 
a vallási ellentéteket fegyveresen, a lakossággal szembe menve akarták megoldani. 
A temesvári, aradi és más települések protestáns lakói ellen elkövetett atrocitások 
a katonák és a lakosság viszonyának elmérgesedéséhez vezettek.37

A lakosság és az ide érkezett vezetőik közötti bizalmatlanság következménye-
ként a vezetők nem tudták a rájuk bízott embereket megvédeni katonáik atroci-
tásaitól. Azt is érdemes fi gyelembe venni, hogy a lakosságtól sorozatosan érkező 
panaszok a végvári katonaság rablásairól süket fülekre találtak azoknál a szemé-
lyeknél – elsősorban Aldanánál és Losonczynál –, akik korábban maguk is fellép-
tek a nem-katolikus lakosság ellen.

Ráadásul számos esetben maguk a parancsnokok álltak a  lakosság menekülé-
sének hátterében. Losonczy úgy tervezte, hogy megelőző csapásként még a Tiszán 
való átkelés alatt rátámad az oszmánokra. Továbbá javasolta, hogy a felperzselt föld 
taktikájának megfelelően pusztítsák el a környéket, hogy a töröknek ne legyen hon-

32 Lukinich 1918: 66.
33 Szakály 1983: 95–97. 
34 A szeged visszafoglalására tett kísérletről: Czímer 1892; Szakály 1995: 175–189. 
35 A protestánsok ellen több atrocitásra is sor került, a  legismertebb a Szegedi Kis István elleni 

agresszív fellépés.
36 Aldana (1555): 283.
37 A protestánsüldözésekről lásd: Szakály 1995: 94.
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nan élelmiszert szereznie.38 Ez utóbbi részben meg is történt, és a források alapján 
már a tél végén megkezdődött. A lakosság ebből csak annyit érzékelt, hogy a vár 
katonái elpusztítják az otthonát, elrabolják az állatait és az élelmét.39

A menekülthullám tényleges méreteit nem tudjuk megállapítani; egyfelől az 
oszmán területekre menekültek számáról nincsenek még csak becslések sem. Az Er-
dély felé érkező hullámról rendelkezésre állnak források, bár tényleges számot kevés 
közöl. Martin Fumée francia történetíró Centorio és közvetetten Castaldo alapján40 
tízezer szekérről beszél, amelyek Lippa érintésével Erdély felé menekültek.41

Az egyik ok a  fokozatos elnéptelenedés miatt kialakuló munkaerőhiány le-
hetett. 1551-ben Lippa és Temesvár súlyos károkat szenvedett, mindkét várnak 
komoly javításokra volt szüksége. Aldana és Castaldo is tett kísérletet arra, hogy 
a királynál vagy a Ferdinánd megbízásából a Magyarországi hadszíntér felügyele-
tét végző Miksa főhercegnél elérjék, hogy Losonczy és katonái hagyjanak fel a la-
kosság elleni kilengésekkel. Ugyanakkor, mivel Losonczy, az alsó végek főkapitá-
nyaként nem tartozott Castaldo alá, Castaldo és Aldana részben tehetetlen volt. 
Pedig Aldana, mint a várépítészetben járatos és azt fontosnak tartó személy, ha 
későn is, de felismerte a lakosság elmenekülésében rejlő veszélyeket. 

A helyzet kezelésének további akadálya volt, hogy a térségért felelős két legfon-
tosabb személy egyike sem volt olyan helyzetben, hogy a válsággal foglalkozzon. 
Losonczy, bár a király és Castaldo is többször kérte, az országgyűlésre távozott,42 
és a tavaszt a vidéktől távol töltötte. A helyette egy ideig tevékenykedő Aldanát 
Castaldo április közepén Gyulára rendelte, ahol a  tiszt súlyosan megbetegedett, 
és hosszú ideig nem tudta ellátni feladatát.43 A várak katonái fi zetés és ellátmány 
híján, minden felsőbb kontrolt elveszítve szabadultak rá a lakosságra, hogy saját 
szükségleteiket biztosítsák. 

A fentiekből már körvonalazódnak a lakosság menekülésének okai: a közelgő 
oszmán támadás, amelyekről már tavasszal keringtek hírek,44 a fi zetetlen, ellátat-
lan és sokszor parancsnok nélkül maradt őrségek katonáinak erőszakossága, il-

38 Losonczy Ferdinándnak 1552. május 31. ÖStA HHStA UA AA Fasc. 64. Konv. A. fol. 126–128. Itt 
ír Aldana ellenkezéséről is. Lásd még: Losonczy Miksának június 2-án és június 3-án írt levelei. 
ÖStA HHStA UA AA Fasc.64. Konv. B. fol. 8–9.

39 Karánsebes bírójának, Bika Andrásnak levele melyben Losonczy és katonáinak a  környék 
lakossága ellen elkövetett erőszakosságát jelenti. ÖStA HHStA UA AA Fasc. 62. Konv. A. fol. 
113–116. Castaldo Ferdinándnak 1552. március 13-án, melyben Losonczy Bihar vármegyéig kiter-
jedő fosztogatásairól ír. ÖStA HHStA UA AA Fasc. 63. Konv. A. fol. 98–104. 

40 Hankiss 1928: 88-89; Fumée 1600: 7.
41 Fumée 1600: 210. 
42 Castaldo Ferdinándnak 1552. január 20-án. ÖStA HHStA UA AA Fasc. 62. k. A. fol 113. Lásd 

még: Szalánczy János jelentése 1552. január 15-én. ÖStA HHStA UA AA Fasc. 62. konv. 91–92.
43 Aldana (1555): 222, 273. és Castaldo levele Ferdinándnak 1552 április 14-én, amelyben arról ír, 

hogy ezen a napon Aldanát Gyulára rendelte. ÖStA HHStA UA AA Fasc.63 konv. B. fol. 67–68.
44 Lásd például: Haller Péter március 4-i jelentése. ÖStA HHStA UA AA Fasc. 63. konv. A. fol. 4.
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letve a Losonczy által alkalmazott felperzselt föld taktika. Csak tovább erősítette 
a folyamatot – jórészt ezekből következően –, a lakosság bizalomvesztése, amit az 
itt szolgáló katonák és tisztek vallási türelmetlenségből fakadó bizalmatlansága, 
illetve sokszor erőszakos kilengései tovább fokoztak.

Ha ezeket áttekintjük, érthetővé válik a menekülés fő iránya is. Bár jelentős lét-
számban menekültek a Maros mentén Erdély belső területei felé, a fő irány nem ez 
volt. A legtöbben a Tisza túlpartjára, a már oszmán fennhatóság alatt álló területek-
re költöztek. A már pacifi kált, évek óta az Oszmán Birodalomhoz tartozó területeket 
nem fenyegették portyázások, így nagyobb biztonságban érezhették magukat, mint 
az őrségek fosztogatásának kitett, valamint az oszmán támadás célpontjává vált Er-
délyben. A rác lakosság esetében ezt tovább erősítette az a tény, hogy nagy részük az 
1520-as évek végén korábban pont ezekről a területekről menekült el.45 Még fennál-
ló rokoni és más kapcsolataikat kihasználva könnyen vissza tudtak illeszkedni. Rá-
adásul, míg Magyarország esetében eltűnt a szerbek és a magyar nemesség közötti 
kapcsot jelentő réteg, addig az Oszmán Birodalomban ekkor kezdenek egyre hang-
súlyosabbá válni a délszláv renegátok. A ruméliai pasa ekkor Szokoli Mehmed, aki 
Szerbiában született, gyermekadó révén került a janicsárok közé, majd igen komoly 
karriert futott be. 1551-ig ő volt az oszmán fl otta főparancsnoka, ezután ruméliai 
beglerbég, később pedig a birodalom nagyvezíre lett. A térségbe érkezve igyekezett 
a rác eredetű nemességen, illetve rác előkelőkön keresztül a lakosságot is megnyerni 
magának. Ez részben sikerült, ráadásul a szerb származású pasa hívására a Tisza 
túlpartjára vonuló – de a magyarok ellen nem forduló – szerb tömegek csak tovább 
erősítették a nemesek és katonatisztek bizalmatlanságát.

A helyzet megoldása nem járt sikerrel. A  legkézenfekvőbb ennek a katonapa-
raszti rétegnek a katonaság közé való felvétele lett volna, de Losonczy 800 rác lovasát 
leszámítva az erre való törekvések – ha voltak egyáltalán – nem jártak sikerrel. Eb-
ben szerepet játszott a velük szembeni bizalmatlanság, a velük szemben hangozta-
tott kétkulacsosságuk, valamint erőszakosságuk, „vadságuk.” Visszatérő panasz volt, 
hogy a helyi lakosság körében fosztogatnak. Fegyelmezetlenségük és megbízhatat-
lanságuk miatt legfeljebb mint szabadcsapatok jöhettek számításba. Ennek ellenére 
ezt sokáig nem ismerték fel. Aldana több olyan levelet is írt Castaldónak és mások-
nak, hogy a rácokra támaszkodva megfelelő védelmet lehetne kialakítani, ha vala-
hogy „meggyőznék” őket arról, hogy érdemes a király zászlaja alatt harcolni.46 Az 
viszont kétséges volt, hogy a rácok, akik legtöbbször csak saját vezetőiktől fogadtak 
el parancsokat, hogyan fognak viselkedni a királyi tisztek alatt. Amint az események 
során kiderült, vezetésükhöz az idegen tiszteknek hiányzott a tekintélye, és nem vol-
tak a kellő ismeretek birtokában. A saját nemesi réteg, amelyre támaszkodva meg 
lehetett volna szervezni őket, ekkorra szintén eltűnt.

45 Szakály 1991: 19
46 Korpás 1999: 119–120.
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***

Az 1552-es tömeges népességvesztés talán legsúlyosabb következményeként a tér-
ség várai elvesztették hátországukat már az oszmán támadás előtt. A  lakosság 
szinte teljes egészében elmenekült a térségből, amelynek legjelentősebb következ-
ménye a várak javításához, karbantartásához szükséges munkaerő elapadása volt. 
Ennek eredményeképpen a  részben kijavítatlan Temesvár hosszú ostrom után 
elesett, védőit az oszmánok – noha szabad elvonulást ígértek nekik – megölték. 
Aldana a még mindig romos Lippát harc nélkül átadta a töröknek.

Ez utóbbi esemény során fontos megemlíteni, hogy Lippa körül csoportosult 
az Erdély felé menekülő népesség egy jelentős része. Az ő megszervezésük elmu-
lasztását Castaldo Aldana egyik súlyos hibájának rótta fel, noha a fentebb tárgyalt 
okok miatt erre Aldana nem volt alkalmas. Ugyanakkor az óriási vándorló ember-
tömeg csak még jobban megterhelte az amúgy sem magas színvonalú infrastruk-
túrát, valamint a menekülők nagy létszáma a pánikot is növelte, mind a lakosság, 
mind a katonák körében. Ehhez járult hozzá az is, hogy az ide érkezettek jórészt 
rablással próbálták saját szükségleteiket fedezni.47

Ami a hosszútávú következményeket illeti, a terület elnéptelenedése nem volt 
tartós. Bár a 19. században a térséget jórészt néptelenként jegyzik, amely a török 
korban puszták, lakatlan települések halmaza, ez inkább a  18. század eleji álla-
potok visszavetítése. A török összeírások Káldi Nagy Gyula kutatásai alapján azt 
mutatják, hogy a  térség, bár jelentős népességveszteséget szenvedett, nem nép-
telenedett el. Számos, korábban pusztának hitt település lakott volt a hódoltság 
korai szakaszában is. Azaz, a lakosság vagy visszaköltözött vagy az oszmánok foly-
tattak be- esetleg visszatelepítést, illetve ezek együttese is elképzelhető. A térség 
ugyanakkor gyéren lakott maradt, és a korábban itt gyökeret verni nem tudó bács-
kai-szerémségi szerbek jelentős része nem tért vissza. A  magyarság a  Marostól 
délre jelentősen visszaszorult.48 Feltehetően ők voltak azok, akik 1552-ben inkább 
Erdély felé menekültek, és a harcok elmúltával inkább ott telepedtek meg, nem 
térvén vissza az oszmán uralom alá került területekre.49

47 Castaldo augusztus 6-án azt jelentette, hogy a Temes-vidékről Erdélybe menekült rác tömegek 
ellenségesek a helyi lakossággal, rabolnak, fosztogatnak. ÖStA HHStA UA AA Fasc. 67. konv. 
A. fol. 16.

48 Szakály 1991: 23–25.
49 Makó lakosságának egy része például Debrecenbe és környékére költözött. (Borovszky 1896: 292.)
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Suslik Ádám

Galíciai és bukovinai menekültek az északkeleti 
vármegyék hadműveleti területein 1914–1915 

között

A menekültek ellenőrzése és elhelyezése

A korábbi katonai konfl iktusokhoz képest a  Nagy Háború eseményei nemcsak 
a frontvonalakon éreztették hatásukat, hanem közvetlenül a mögöttes területeken 
is. A lakosságon, köszönhetően az állami propaganda-gépezetnek és az ellenség 
démonizálásának, fokozott rettegés és bizonytalanság lett úrrá. Az általános had-
kötelezettség bevezetésével és a  milliós hadseregek létrejöttével már nem lehe-
tett arra számítani, hogy a  csatározások viszonylag kis területen zajlanak majd. 
A  lakosság egy részét, legalábbis ahol a  harcok folytak, evakuálni kellett. Erre 
a  lehetőségre viszont egyik fél sem készült fel. A  galíciai és bukovinai, osztrák 
állampolgársággal rendelkező menekültek Magyarország területét az északkeleti 
határvidéken keresztül közelítették meg, kezdetben rendezett, majd egyre szerve-
zetlenebb formában. Jelen tanulmányban arra keresem a választ, hogy a magyar 
határ átlépésével milyen intézkedéseket foganatosítottak a menekültekkel szem-
ben az elszállásolás, utaztatás és kártalanítás tárgyában. A témára vonatkozó el-
sődleges források zöme a Magyar Nemzeti Levéltárban és az ukrajnai Kárpátaljai 
Területi Állami Levéltárban lelhető fel.

A tényleges harcok megkezdésével (1914. augusztus 23.) nyilvánvalóvá vált, 
hogy Galícia egy része, legalábbis egy rövid időre, orosz kézre kerül, hisz a felvo-
nulási tervek értelmében az osztrák–magyar csapatoknak támadólagosan kellett 
fellépnie Krakkó és Przemyśl övvárak irányából, amely akaratlanul is a területek 
átengedésével járt együtt.1 Az északkeleti vármegyék többségét 1914–1916 között 
hadműveleti területeknek minősítették. Ezeken a részeken a lakosság jogait súlyo-
san korlátozták.2 A személyi szabadságjogok megsértése mellett idejekorán beve-
zetésre került a statárium, amely ugyanúgy vonatkozott a helyi, mint a menekült 
lakosságra.3

1 Balla–Pollmann 2015: 280.
2 Galántai 1981: 195–223.
3 Széchy 1932: 13.
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A 2. lembergi csatát követően (szeptember 11.) már az első menekültek elhe-
lyezése is gondot okozott, mivel a debreceni vonalparancsnokság és a Belügymi-
nisztérium jóváhagyásával kiadott 1013/914. főispáni rendelet nem rendelkezett 
a  vagyonos menekültek kérdéséről. Az  utóbbi ugyanis szabad lakhelyválasztást 
írt elő 1914. szeptember 15-tel bezárólag.4 Először az 1914. évi 5130. res. számú 
belügyminiszteri körrendelet szabta meg az osztrák állampolgárságú menekültek 
jogállását, amely szeptember 24-én került kihirdetésre. A rendelet külön taglalja 
a vagyonos és a vagyontalan személyekkel szembeni eljárást. Az előbbiek az ország 
bármely részében tartózkodhattak és csak nyilvántartást vezettek róluk, míg az 
utóbbiak elhelyezését és ellátását a hatóságoknak kellett megoldaniuk. Akik már 
korábban átlépték a határt, azokat Szatmárnémeti felé irányították, ahol tömege-
sen helyezték el őket. Úgy vélték, hogy ezek a vagyontalan személyek a háború 
után is az országban szándékoznak majd maradni, ezért Ausztriába szállításukat 
minél hamarabb meg kell oldani. A szeptember 24-e után érkezett menekülteket 
a hatóságok kivétel nélkül zárt vonatokban akarták Ausztriába szállítani, ám az 
októberi és novemberi általános visszavonulást követően a  menekülés menetét 
már nem lehetett kordában tartani, így a  különböző határállomásokon megje-
lentek a szekérrel vagy gyalogosan érkező menekültek is.5 Őket a hatóságok, míg 
utazásukat nem tudták végrehajtani, a nagyobb települések mellett felállított sá-
tortáborokban helyezték el.6 Ilyen táborokat létesítettek Beregszász és Alsóverecke 
környékén.7

Buttykay Ferenc Bereg vármegye főispánja az első orosz betörésre és a mene-
kültek minél hamarabbi visszatérésére reagálva október 7-én egy, az egész várme-
gye területére érvényes jelentést közölt, miszerint:

 
„Hozzám érkezett hivatalos jelentések szerint az alsóvereczkei és szolyvai járásba 
a mult hónap 26-án betört oroszokat kiknek portyázó csapatai Polena és Zányka 
telep közelében is feltűntek, katonáink a mai napon a vármegye területéről teljesen 
kiverték. Az alsóvereczkei főszolgabíró, járásbíróság és pénzügyőrség, volóczi csen-
dőrőrs állomásukat már tegnap elfoglalták, a  többi hivatalok szintén berendez-
kedtek. Mindezen körülmények folytán felhívom Bereg vármegye lakosait, hogy 
a  rémhírek hatása alatt lakhelyükről elmenekült hozzátartozóikat, ismerőseiket 

4 KTÁL F 10. op. 5. od. zb. 842. A kivételes intézkedések rendeletei, hadbavonultak felmentései, 
járművek katonai ellenőrzése, a császári és királyi 6. hadtest és a kassai kormánybiztos levelei, 
galíciai menekültek ellátása, polgári áruforgalom helyreállítási ügyek. 87.

5 Magy. Rend. Tára. 1914: 2332–2335.
6 Loidl 2004: 279.
7 Alsóvereckén még 1914. december 8-án is 700 ember élt a sátortáborban. Többségük a galíciai 

Kriwka községből menekült el, amelyet a saját csapatok a hadműveleti érdekből a földdel tettek 
egyenlővé. MNL OL K 148. Bereg vármegye két galíciai határszéli községnek kiürítése és pusz-
títása tárgyában. 8918/1914. 37. tétel. 8488. alapszám. 176–177.
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értesítsék, miszerint veszélyről most már szó sem lehet, hassanak oda, hogy a me-
nekültek mielőbb visszatérjenek és rendes foglalkozásukhoz lássanak […].”8

Október 11-én az első orosz betörés elhárítását követően a nagybereznai és ung-
vári járásbíróságok, amelyek korábban elmenekültek, újból megkezdték a munkát, 
illetve a menekültek befogadását és továbbszállítását.

Perényi Zsigmond belügyi államtitkár csak október 31-én reagált a  mene-
külthelyzetre, olyan módon, hogy a közigazgatási szerveknek megjegyezte, hogy 
hassanak oda a felszabadított területre való mielőbbi visszatérésre. Az elsődleges 
orvosi vizsgálatokat követően az illetékes rendőrhatóság úti okmányt biztosíthat 
számukra, főképp azért, hogy az utazás ingyenességét igazolni tudják. Tömeges 
utazás esetén a névjegyzéket és az igazolványokat az állomásparancsnoknak kel-
lett átadni az utazási díj hitelezésének céljából. Szórványosan utazók esetében pe-
dig a vonatkísérőnek is felmutatták a névjegyzéket.9

1914. november 1-én a munkácsi polgármester felhívást intézett a határszéli 
rendőrkapitánysághoz, tájékoztatást kérve a menekültek 5 napra történő fogházi 
megfi gyeléséről. Az  egyik kémkedéssel gyanúsított személy ugyanis megbetege-
dett kolerában és az egész épületet megfertőzte; az épület nemcsak túlzsúfolt volt, 
de az egészségügyi előírásokat sem tartották be. A polgármester nem értette az 
elkülönítés okát, mivel kolerás megbetegedések esetén két erre vonatkozó rende-
let utasításait kellett követni. Az 1911. évi 110000. számú belügyminiszteri sza-
bályrendelet 41. paragrafusa arról rendelkezett, hogy az 5 napi elzárás csak olyan 
egyénekre vonatkoztatható, akik kolerás betegekkel egy helyiségben életvitelsze-
rűen éltek, ennek megfelelően esetükben felmerülhet a fertőzés gyanúja. Az 1914. 
évi 159332. számú belügyminiszteri rendelet 7. paragrafusa pedig kimondta, hogy 
amennyiben a beteggel egy szobában több utast is elkülönítettek és már korábban 
is megfi gyelés alatt állt, akkor továbbutazhat, de egészségügyi felügyelete céljából 
a  személyére és utazására vonatkozólag pontos adatokat az útjuk végállomásán 
tartózkodókkal táviratban kell közölni. 

Munkács városa mellett ugyan létezett már egy koleratelep, de annak költ-
ségét a város fi zette, nem pedig a Belügyminisztérium.10 Ádám Gyula kapitány 
válaszában az 5159/1914. rendeletre hivatkozott, amely kimondta, hogy a pénz 

8 KTÁL F 10. op. 5. od. zb. 825. Hirdetmény az 1914. szeptember végén betört oroszok kiveréséről. 
(1914. október 8.). 1.

9 KTÁL F 10. op. 5. od. zb. 842. 142.
10 A koleratelepet az egy évvel korábbi járvány miatt állították fel. 1913-ban országszerte 840 kole-

rás megbetegedést regisztráltak, ebből 423 halállal végződött. Bereg vármegyében nem a folyók 
mentén terjedt, de így is eljutott Ung, Máramaros és Zemplén vármegyékbe is. A  járvány 
Temesszigeten kezdődött június 19-én, Bereg vármegyében 27 községben 152 kolerás megbe-
tegedés történt, amelyekből 85 halállal végződött. A  térségben nem kerültek felállításra sem 
járványkórházak, sem megfi gyelőállomások. (Hammer 1914: 239.)

006 082-094 mozg es atalak _ 05_Suslik-A_tan_OK.indd   84006 082-094 mozg es atalak _ 05_Suslik-A_tan_OK.indd   84 2018. 06. 22.   9:17:142018. 06. 22.   9:17:14



Galíciai és bukovinai menekültek 1914–1915 között

85

nélkül érkező menekülteket válogatás nélkül 5 napig megfi gyelés alatt kell tar-
tani.11 Ennek tisztázása azért is volt fontos, mivel szeptember 24-én hivatalosan 
is megállapították a  kolera jelenlétét Munkácson, így a  szekérrel vagy kocsival 
továbbszállításra szánt menekülteket más rendőrkapitányságok már nem vették 
át, így például a szatmári sem. 

A helyi csendőrség állandó ügyeletet tartott fenn a vasútállomáson, hogy az 
ellenőrzést és a közbiztonságot még szigorúbban betarthassa. 1914. november 23-
tól pedig a helyi csendőrőrs az összes személyszállító vonatokon állandó mozgó 
vonatellenőrzést végzett. Az  idegenek ellenőrzése a helyi szállodákban maximá-
lisan megtörtént, ám azt fontos hozzátenni, hogy ennek megvolt a pontos oka is. 
A Munkácson lévő 5 szálloda közül hármat a hadsereg részére tartottak fenn, míg 
a maradék kettő közül egy nem működött, a másikban pedig csak két szoba volt 
a vendégek számára fenntartva, de oda is csak galíciai menekülteket helyeztek el. 
A  nyomozati irat alapján ugyan előfordultak be nem jelentett esetek, de ezeket 
időben szankcionálták. A kapitányságok megbeszélést folytatattak a Kivándorlá-
si Központi Hivatal megbízottaival és azokkal a  csendőrőrsökkel, amelyekre az 
58320/1912. B.M. rendelet vonatkozott, miszerint a tulajdonképpeni határrendőri 
külső végrehajtó feladatokat nekik kell ellátni.12

A csendőrség további feladataihoz tartozott a bűncselekmények kivizsgálása, 
a  galíciai menekültek irányítása és a  konkrét megfi gyelések is. Ezek összessége 
súlyos terhet jelentett a szerveknek, amelyek így 1914. november 23-ig csak helyi 
külszolgálatot tudtak végezni. November 23-tól az újabb orosz betörés miatt Mun-
kács és Bátyú között állandó mozgó vonatellenőrzést tartottak, később ez kiterjedt 
a Munkács–Lavocznei és a Munkács–Nagyberezna vonalra is. A legfontosabb cél 
az adott katonai helyzetben az idegenforgalom minimumra való korlátozása lett. 
Az  idegenrendészeti eljárás szigorítását különösen a  postai összeköttetéssel ren-
delkező csendőrőrsökön vezették be. A menekültek száma ismét növekedett, de 
a különböző állomásokon megjelentek azok is, akik haza akartak térni.13 A had-

11 MNL OL K 148. Munkácsi m. kir. határszéli rendőrkapitányság: Menekülők orvosi megfi gyelése 
és elkülönítése tárgyában. 8149/1914. 37. tétel. 485. doboz. 8488. alapszám. 228–231.

12 1912–1914 között történt meg a katonai határőrizetre való áttérés, viszont a háborús határőrizetre 
való felkészítés a vizsgált területen nem valósult meg. Ennek egyik fő oka, hogy annak kialakí-
tása inkább a szerb és a román határszakaszon történt meg, mivel az északkeleti vármegyéktől 
északra és keletre, a saját haderő által nagyobb katonai erőt képező határőrizeti struktúra alakult 
ki, sőt a terület hadműveleti területté válásával a jogok a hadseregek kezébe kerültek, a határszéli 
csendőrség és a határrendőrség pedig a kormánybiztos irányítása alá. (Parádi 1996: 13–17.)

13 Azok a galíciai menekültek, akik orosz állampolgársággal rendelkeztek, 1915. augusztus 24-át 
követően engedélyt kaptak a hazatérésre, sőt, azokra a területekre, ahol a német katonai köz-
igazgatás volt érvényben, az állampolgárokat kötelezni is kellett a visszatérésre, amit nem lehe-
tett megakadályozni a határátlépésnél, ám elutazásuk előtt a személyi adatokat a hatóságoknak 
a belügyminisztériumi államtitkárnak, Perényi Zsigmondnak kellett bejelenteni. Ha az adott 
illető szabályos útlevéllel rendelkezett, nem lehetett rendőri felügyelet vagy őrizet alá venni, 
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vezetőség azonban a  terület hadműveleti jellege miatt ezt megtiltotta.14 Molnár 
Viktor november 25-én vett értesítése szerint azok ellátását az illető községeknek 
meg kellett előlegezni a katonai átvonulási illeték erejéig.15

A kapitányságok alapos jelentéseket kezdtek el készíteni a Belügyminisztérium 
számára, ugyanis hanyagsággal és felületességgel vádolták meg őket. A Belügymi-
nisztérium először a  10866/eln. szám alatt Bereg vármegye alispánját (Gulácsy 
Istvánt) kereste meg Perényi Zsigmond államtitkáron keresztül 1914. december 
21-én, felelősségre vonás céljából. Ennek legfőbb oka az volt, hogy három eset-
ben, november 20-án, november 23-án és december 10-én szigorított ellenőrzést 
rendeltek el, de állítólag ezt a munkácsi határszéli rendőrhatóság nem végezte el.16 
A  császári és királyi 3. hadseregparancsnokság kérésére megemelték a  városok 
csendőri személyzetének létszámát a vasútállomásokon. A katonai helyzet rosz-
szabbra fordulása miatt felmerült a veszélye annak, hogy a Kárpátok innenső ré-
sze újra hadszíntérré válik, ez pedig a menekültek és az országba velük érkező ké-
mek számának növekedésével járhatott volna. Ungvárra az állomás ellenőrzésére 
egy detektívet és egy 10 főből álló csendőrkülönítményt rendeltek ki, Munkácson 
pedig 80 osztrák csendőr mellett 18 fő a helyi őrsöt erősítette meg.17 

A Munkács város nem megfelelő ellenőrzése tárgyában tett feljelentés mellett 
a  csapi és ungvári csendőr és rendőrhatóságot is vizsgálat alá helyezték. Lőrin-
czy Jenő, az Ung vármegyei alispán az utóbbi esetében elismerte a hiányosságokat 
a nagyszámú katonaságra hivatkozva, amelyet a nagykaposi járási főszolgabíró is 
igazolt. A főszolgabíró részletes jelentést téve állította, hogy ez nem az ő vagy a hi-
vatala hibája, mert a külföldiek – ezalatt az osztrák galíciai menekülteket érti – tel-

kivéve, ha személyükkel és úticéljukkal kapcsolatban gyanú merült fel. (Magy. Rend. Tára. 
29362/1915. eln. sz. körrendelet, a  szövetséges hadseregek által elfoglalt orosz–lengyel terüle-
teken levő, lakóhelyükre visszatérni szándékozó orosz alattvalókkal szemben követendő eljá-
rásról. 1785. és Magy. Rend. Tára. 27234/1915. számú körrendelet, a szövetséges hadseregek által 
elfoglalt orosz–lengyel területek lakosaival szemben követendő eljárásról. 1248.)

14 A hadműveleti területeken háromfajta útiokmányt fogadtak el: vasúti igazolványt, amit a köz-
alkalmazottak kaptak, útleveleket és a rendőrhatóság által kiadott igazolójegyeket. 1915-től ezek 
mindegyike fényképpel volt ellátva. A külső hadműveleti területen belüli utazást nem korlá-
tozták, de a hátországba való oda- és visszautat igen. A határt csak az igazolványba vezetett 
záradékkal lehetett átlépni. A záradékot a  lakóhely szerinti rendőrhatóság állította ki három 
hónapra szóló érvényességgel. A belső zónában csak katonai engedéllyel lehetett utazni. Az uta-
zás bejelentéshez volt kötve, tehát 14 nappal az utazás előtt jelezni kellett annak pontos idejét, 
irányát és célját. Ha esetleg ez a szomszédos járásba irányult, akkor személyazonossági igazol-
ványt állítottak ki egy hónap érvényességgel. (Bencsik 2003: 48.)

15 MNL OL K 148. Molnár Viktor kormánybiztos a menekülők továbbításáról telefonon jelentést 
tesz. 9235/1914. 37. tétel. Alapszám nélkül. 1–2.

16 MNL OL Munkácsi határrendőr kapitányság az idegenek ellenőrzése tárgyában. 5644/1915. 36. 
tétel. 579. alapszám. 515. doboz. 15.

17 MNL OLK 148. Munkácsi IV. csendőrkerületi parancsnokság. Idegenek ellenőrzése tárgyában 
tett intézkedések. 1512/1915. 36. tétel. 579. alapszám. 515. doboz. 21–22.

006 082-094 mozg es atalak _ 05_Suslik-A_tan_OK.indd   86006 082-094 mozg es atalak _ 05_Suslik-A_tan_OK.indd   86 2018. 06. 22.   9:17:142018. 06. 22.   9:17:14



Galíciai és bukovinai menekültek 1914–1915 között

87

jes ellenőrzés alatt álltak, de a katonák esetében ez már nem mondható el. Ennek 
oka, hogy a hadi helyzet folytán Csap fontos csomópont lett, ahová naponként 
4–5 irányból átutazó tisztek érkeztek. A településen több katonai parancsnokság is 
működött, de nem volt állomásparancsnokság vagy egy magasabb főtiszt sem, aki 
az intézkedéseket kieszközölhette volna. Ezek a tisztek nők társaságában érkeztek 
vagy tartózkodtak a településen. A tisztek nagy része tartalékos volt, akik a höl-
gyek bejelentési kötelezettségét elutasították, vagy ignorálták a hivatalos megke-
resést, így a település hemzsegett a kéjnőktől. A főszolgabíró igyekezett – ahogy 
ő állította – „kellő tapintattal” eltávolítani ezeket a hölgyeket.18 Ungvár vonatko-
zásában a vádakat viszont elutasították. A városi vasútállomást állítólag a legszi-
gorúbban ellenőrizték, sőt katonailag teljesen megszállták. Továbbá a határszéli 
csendőrkapitányság, a  csendőrség és az ungvári járás főszolgabírói hivatalának 
I. fokú rendőrhatósága együttesen állandó razziát tartott.19 Ennek oka is ismert, 
hiszen a  Kárpátok vonalán 1915. január 23-ra általános off enzívát rendeltek el. 
Ez volt a  Monarchia utolsó önállóan indított támadó hadmozdulata az északi 
harctéren, így a felkészülést a lehető legnagyobb titoktartás és ellenőrzés kísérte. 
Az 1915. február 8-án kelt munkácsi m. kir. határszéli rendőrkapitányság jelentése 
szerint az alsóvereckei járás kivételével a hatóság területén az útvonalak, pálya-
udvarok és szállodák az idegenrendészet szempontjából rendszeresen és szigorú-
an ellenőrizve voltak. A feladatok sikeres elvégzése érdekében Beregszászból már 
1915. január 15-én a csendőrszárny-parancsnokságtól 6 főből álló különítményt 
rendeltek ki az alispán, Gulácsy István jóváhagyásával. Pár nappal korábban pedig 
Munkács rendezett tanácsú várost zárták le teljesen. A lakosság nem hagyhatta el 
lakását és a város határát sem. Gőzerővel folyt az idegenek felkutatása, a kémelhá-
rítás, a vasútvonalak ellenőrzése. A Belügyminisztérium 8393/1914. rendeletében 
szabályozta azoknak a vonalaknak a szigorított ellenőrzését, amelyek oda-vissza 
az északkeleti vármegyék területére érkeztek, különösen Szatmárnémetiből, Nyír-
egyházáról, Mátészalkáról Szerencsről, Miskolcról és Rutkáról.20

A menekültek számát megpróbálták pontosan meghatározni, de a Belügymi-
nisztérium 1916. szeptember 23-án kelt távirata szerint ez lehetetlen vállalkozás volt, 
mivel az ide-oda utaztatásuk azt szinte megvalósíthatatlanná tette.21 Ezzel szem-
ben az orosz források a cári Oroszország belső régióiban 1915-ben már 700 000 

18 MNL OL. K 148. 5644/1915. 36. tétel. 579. alapszám. 515. doboz. (Korábban 489. és 490. csomó 
volt.) 11.

19 MNL OL K 148. Munkácsi határrendőr kapitányság az idegenek ellenőrzése tárgyában. 
5644/1915. 36. tétel. 579. alapszám. 515. doboz. 9.

20 MNL OL K 148. Munkácsi határrendőr kapitányság az idegenek ellenőrzése tárgyában. 
5644/1915. 36. tétel. 579. alapszám. 515. doboz. 17.

21 Fényes László szerint az országba 300 000 galíciai és bukovinai menekült érkezett. Az Ellenőr 
című újság 1914. októberéig 6–8000 zsidó menekültet tartott számon, majd a háború végéig 
összesen 20000 főt. (Edelstein 1918: 307. Vö. Bihari 2008: 152.)
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menekültet tartottak számon.22 Peter Gatrell adatai alapján csak 1915. január 
végéig Galíciát és Orosz–Lengyelország egyéb területeit 600 000 zsidó hagyta 
el.23 Birgitte Biwald disszertációjában Bécs városába érkezett galíciai és bukovi-
nai menekültek létszámával foglalkozik. A  rendelkezésére álló információk sze-
rint 1914 novemberében ez a szám elérte a 140 000 főt, amely azt követően már 
csak csökkent. 1916 februárjában 40 000, 1918-ban pedig 20 000 főre.24 Sokszor 
a menekültek lakhelyváltoztatása nem az állami szervek által történt meg, hanem 
önkényesen. Ennek megfelelően a  rendőri vagy csendőri szervek a  hozzátarto-
zók felkutatatását, megfi gyelését, vagy ellátását csak nagy nehézségek árán tudták 
megvalósítani.

A menekültek szállítása és kártalanítása

A leginkább megterhelt vasútvonalak a  miskolci és debreceni vonalparancsnok-
sághoz tartoztak. 1914. augusztus 4. és szeptember 4. között a hadimenetrendbeli 
vonatok a felvonulási vonatok számára voltak lefoglalva. Ezt követően a közszük-
ségleti és élelmezési cikkek forgalmát újból engedélyezték a személyforgalomhoz 
hasonlóan. Az orosz előrenyomulással párhuzamosan szeptember 14-től viszont 
megkezdődött Galícia kiürítése. A  mentésre szánt árukkal együtt tömegesen 
érkeztek a  menekültek is. Sokszor a  vonatszám és a  vonatkísérő személyzet hi-
ányában több részben (4–5) utaztak az országba. A személyzetet legtöbb esetben 
a  helyszínen kiképzett menekülőkkel pótolták. A  menekültek azon részét, akik 
nem magyar állampolgárok voltak, napi 2–3 vonattal Ungarische Hradischba kel-
lett továbbítaniuk. A kimentett árukat pedig Bruck-Királyhidán és Marchegg kilé-
pő állomásokon keresztül Ausztriába szállították. Az 1914 októberében megindult 
újabb menekülthullám során a civileket részben személy, részben különvonatok-
kal a miskolci vonalparancsnokság délnyugati vonalain, továbbá a budapesti és 
szombathelyi vonalakon helyezték el. A galíciai vasúti dolgozókat és a kimentett 
vasúti tárgyakat december 16-ig Teschenbe irányították.25

Az északkeleti vármegyékbe menekült galíciaiak 24 óra alatti elszállítását 
a  hadvezetőség a  vonalparancsnokságokra bízta. Az  akadálytalan lebonyolítást 
a miskolci tábori szállítmányozási vezetőség (Feldtransportleitung) századosa, bi-
zonyos Czibulka26 vezérkari százados meg is ígérte. A vonatokat le kellett zárni, 
és minden esetben kíséretet biztosítani számukra. Ha esetleg magyar menekül-

22 Белова 2014: 104.
23 Gatrell 2005: 17–18.
24 Biwald 2000: 186.
25 Mohácsy 1925: 10–17.
26 A keresztnevét nem ismerjük.

006 082-094 mozg es atalak _ 05_Suslik-A_tan_OK.indd   88006 082-094 mozg es atalak _ 05_Suslik-A_tan_OK.indd   88 2018. 06. 22.   9:17:142018. 06. 22.   9:17:14



Galíciai és bukovinai menekültek 1914–1915 között

89

tek is érkeztek velük, akkor azokat Szatmár vármegyébe továbbították.27 A galí-
ciai osztrák állampolgárok gyermekeit, akik a hadmozdulatok során valamilyen 
sérülés következtében megrokkantak, Magyarország területére szállították kór-
házvonatok segítségével. Őket harctéren sebesült gyermekeknek minősítették 
és felépülésükig általában egy császári és királyi tartalékkórházakban helyezték 
el. Felépülésüket követően, ha nem voltak hozzátartozóik, akkor az adott város 
szegényházába kerültek. Ellátásuk fejenként 2 korona 20 fi llér összeget igényelt.28 
A felnőtt személyek ellátására a magyar kormány kezdetben napi 70 fi llért, az oszt-
rák kormány 73 fi llért biztosított.29

Az ungvári m. kir. határszéli rendőrkapitányság már 1914. november 20-án 
azt jelentette, hogy a  menekültek kíséretét nem tudja megoldani, mivel a  rend-
őrség legénységi létszáma a bevonulások folytán harmadára csökkent, ezt az oda 
beosztott határrendőrségi altisztek száma sem növelte meg igazán, így, ha kísé-
retül határrendőrségi altiszteket nem lehetett kivezényelni, akkor a csendőrséget 
kell bevetni. A kapitányság egy olyan ötlettel is előállt, hogy a 100 fő alatti mene-
kült-csoportokat egyszerűen át kellene adni a vonatvezetőknek egy pontos jegyzék 
kíséretében. A belügyminiszter határozottan elutasította ezt a tervet, a 2952./1914 
sz. rendeletre hivatkozva, amely kimondta az őrzés feltétlen szükségességét, tehát 
ha nem volt határszéli rendőrközeg, akkor vasúti rendőrközeget kellett igénybe 
venni.30

Egyedül csak a kivételesen megbízható személyek maradhattak a hadművele-
ti területen, de 1914. november 21-ét követően bejelentési kötelezettségükön to-
vább szigorítottak. Ezek az újabb rendelkezések először Ungváron, majd pedig az 
északkeleti vármegyék más területein is érvénybe léptek. A rendelet kihirdetése 
a kassai hadtápparancsnokság útján történt meg.31

A vagyontalanok utazása a  határrendőrség által kiadott igazolvány segítsé-
gével ingyenessé vált. Az ellenséges betörés esetén, ha családi menekülés történt, 
a felmerülő napidíjakról és útiköltségekről a 10424./1914. eln. számú rendelet ér-
telmében a határszéli rendőrkapitányságnak kellett gondoskodnia saját pénztárá-
ból. Az ingyenességet természetesen mindig meg kellett indokolni.32 A legfőbb cél 
az volt, hogy Ungvár városát elkerüljék a menekültek. A jelentések szerint csak 

27 MNL OL K 148. Molnár Viktor kormánybiztos a határszéli vármegyéknek kiürítésének tárgyá-
ban. 8572/1914. 37. tétel. 485. doboz. 8488. alapszám. 217.

28 MNL O. K 149. Bukovinai és Galíciai menekültek. 8842/1916. 10. res. tétel 2946. alapszám. 97. 
doboz. 2.

29 Szabolcsi 1993: 173.
30 MNL OL K 148. Galíciai menekülők kísérete. 9254/1914. 37. tétel. 485. doboz. 8488. alapszám. 93–95.
31 MNL OL K 148. Legmagasabb Etappenkommando Kassa: A hadműveleti területen tartózkodó 

idegenekkel szemben követendő eljárás tárgyában. 9011/1914. 485. doboz. 37. tétel. 8488. alap-
szám. 170–171; 272.

32 MNL OL K 148. Menekültek visszaszállítása. 524. doboz/1915. 37. tétel. 303/II.
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november 13-án 437, 14-én 308, 17-én pedig 386 menekült hagyta el a várost.33

1915. január 12-től a  Császári és Királyi Hadügyminisztérium a  Kereskede-
lemügyi Minisztérium javaslatára mindennemű katonai hatóságnak és személy-
nek megtiltotta, hogy a menekülők részére a vasúton ingyenes utazásra feljogosí-
tó igazolványokat adjon ki. A korábban kiadott utalványokon általában az alábbi 
felirat volt olvasható: „Gültig für freie Fahrt auf Eisenbahnen über Budapest nach 
Wien”, amely így megtévesztő volt a menekülők és a vasúti személyzet számára is. 
A katonai hatóságok és személyek elvileg nem rendelkeztek ilyen jellegű jogkörrel, 
így nagy számban „nem kívánatos személyek” is érkezhettek a Magyar Királyság 
területére. Ennek kiküszöbölésére a közigazgatási hatóságok jegyzékeket készítet-
tek; a névjegyzékben szereplő személyek menetdíját rendeltetési helyükig hitelez-
te az osztrák Belügyminisztérium.34 1915 márciusára Ausztria biztosítani tudta 
a  galíciai és bukovinai menekültek elhelyezését, legalábbis papíron, így elszállí-
tásuk előtt akadály már nem lépett fel. A 10006. eln/1914. rendelet értelmében 
április 7-tel bezárólag a segély számukra megszüntetésre került.

A Gorlice környékén indított 1915-ös májusi osztrák–magyar és német off en-
zíva Galícia nagy részét felszabadította, így a menekültek hazatérése előtti akadály 
elhárult. A  magyar kormány az osztrák kormánytól az elhelyezés és ellátás so-
rán felmerült anyagi költségeket nem kapta meg. A támogatás elmaradása miatt 
az osztrák állampolgárok kitoloncolása megkezdődött.35 Csak azok maradhattak, 
akik egészségügyi okokból nem vállalkozhattak hosszabb utazásra, vagy mint 
cselédek vagy napszámosok munkát vállaltak. Sokan az északkeleti vármegyék 
területein kezdtek új életet. Több személy esetében az utazást mindenkor a  vo-
nalparancsnokságoknak kellett megoldani.36 A menekültek elindításakor mindig 
értesítették a brünni cs. és kir. kormányzói hivatalt.37 A szállítás lebonyolítása so-
rán sokszor egymásnak ellentmondó intézkedések születtek. Ezt főleg a Központi 
Szállítás-vezetőségnek tulajdonították, mivel nem adott engedélyt annak véghez-
vitelére a  vasúti állomásfőnökségnek, még úgy sem, hogy a  kellő számú vasúti 
kocsi rendelkezésre állt. Így a kitűzött időpontokat és előkészületeket hatálytala-
nítani kellett, amely magas többletköltséget okozott és a menekültek zaklatásához 
vezetett.38

A megszállt területeken a hadseregek által rekvirált kártérítési igényeket a had-

33 MNL OL K 148. Galíciai menekültek továbbítása. 8663/1914. 37. tétel. 485. doboz. 8488. alap-
szám. 199; 201; 203.

34 MNL OL K 148. Újvidéki határrendőrség: galíciai menekültek ellátása tárgyában. 2293/1915. 37. 
tétel. 55. alapszám. 517. doboz. 219.

35 Stark 2015: 230–231.
36 Komoróczy 2012: 337.
37 Statthalterei-Präsidium.
38 MNL OL K 149. Trencsén vármegyében elhelyezett galíciai menekültek elszállítási ügye. 

6172/1916. 10. res. tétel. 2946. alapszám. 97. doboz. 72.
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tápparancsnokság részére küldték be, amely szerv ezeket az igényeket a Honvé-
delmi Minisztériumhoz és a Pénzügyminisztériumhoz is eljuttatta. Az 1914. de-
cember 20-án kelt beadvány szerint a  Bialában lévő galíciai császári és királyi 
helytartóság azoknak a menekülteknek, akiknek a mozgósítás és a hadműveletek 
miatt pénzkövetelése volt az igénybe vett hadiszolgáltatások után, előbb az eljárási 
szabályokat kellett megismernie; ez főleg a vágómarha megtérítésére vonatkozott. 
A feladatokat azért a helytartóság vette át, mert a kiürítések során a kerületi kapi-
tányságok megszűntek. Az igénylést, az eredeti elismervény bevonásával, valamint 
a lakcímük megadásával levél formájában a Bialában lévő helytartóság vágómar-
haár-megtérítési osztályához jutatták el. Pozitív elbírálás esetén postai úton tör-
ténhetett meg a kártalanítás.39 Ezekről az intézkedésekről a Hadtápparancsnokság 
az 1915. július 9-én kelt 61375 átirata rendelkezik.40 Az államtitkár javaslata sze-
rint ilyen jellegű eljárás során a Monarchia mindkét államában igényelt hadszol-
gáltatások után járó térítések esetén a császári és királyi Hadügyminisztériumban 
megállapított összeget tekintették érvényesnek.41

A hadseregfőparancsnokság (AOK) 1915. június 15-én az Op. 54846. számú 
rendelete a  hadsereg részére igénybe vett személyes és dologi szolgáltatásokért 
fi zetendő kártérítésről rendelkezett, míg a  július 9-én kelt átirata a megszállt te-
rületek kártalanítására felállítandó hivatal tervét részletezte. A Pénzügyminiszté-
rium szerint a hadiállapot, valamint a hadműveletek során bekövetkezett károk 
térítéséről a  Monarchia mindkét államában az 1912: LXIII. számú törvénycikk 
gondoskodott, az ott megállapított hadiszolgáltatás által meghatározott kártípu-
sokkal együtt, így ezeket a rendelkezéseket a megszállt területekre semmi esetre 
sem lehetett kiterjeszteni, hisz a  terület hovatartozása még kérdéses volt. Maxi-
mum a hadsereg munkaerő- és anyagszükségletének kielégítésére a magánszemé-
lyektől ténylegesen igénybe vett javakért kérhettek kártalanítást az 1907. évi hágai 
egyezményre hivatkozva.42

A galíciai és bukovinai menekültek a háború első két évében több hullámban 
érkeztek az északkeleti vármegyék területeire; azokra a területekre, amelyek kato-
nai joghatóság szerint előbb a 2., majd a 3. osztrák–magyar hadsereg hadtápterü-
letét képezték. Ennek következtében a beérkező menekültek továbbszállításáról 
már 24 órán belül gondoskodni kellett, különben a férfi akat azonnal internálhatta 

39 MNL OL K 148. A Bialában székelő cs. kir. galíciai helytartóság: a Galíciából menekült egyének 
által teljesített hadiszolgáltatások kárpótlása tárgyában. 12053/1914. 37. tétel. 8488. alapszám. 
485. doboz. 284; 290.

40 MNL OL K 26. hadtápfőparancsnokság a megszállott ellenséges területen foganatosított requi-
sitiókból eredő kártérítési igények elintézése tárgyában. 1915-IX. res. tétel.3528. 61.

41 MNL OL K 26. hadtápfőparancsnokság a megszállott ellenséges területen foganatosított requi-
sitiókból eredő kártérítési igények elintézése tárgyában. 1915-IX. res. tétel.3528. 68.

42 MNLOL K 26. Pénzügyminiszter az ellenséges területen foganatosított requisitiókból eredő 
kártérítési igények tárgyában. 4765/1915. IX. res. tétel. 3528. alapszám. 80.
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a katonai vagy rendőri hatóság. A menekültek elhelyezése így szinte csak azok-
ra korlátozódott, akik gyalogosan vagy szekérrel érkeztek a határmenti régiókba. 
Annál nagyobb gondot okozott viszont az ellenőrzés és a vasúti szállítás megszer-
vezése, hisz a vasútvonalak kihasználtsága és teljesítőképessége már így is a hatá-
rokat feszegette. Az 1914 szeptemberi, majd novemberi menekülthullámot 1915-
ben egy újabb követte (Przemyśl eleste, Kárpáti téli csata), amely csak a gorlicei 
off enzíva kezdetével mérséklődött.
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Bódán Zsolt

Emelkedés és süllyedés
Társadalmi mobilitás és értékrend egy gyulai polgárcsalád 

három generációjának példáján a 19–20. században

Jelen tanulmány egy gyulai értelmiségi polgárcsalád, a Ladics família három ge-
nerációjának példáján keresztül vizsgálja a  társadalmi mobilitás és a  mögötte 
meghúzódó értékrend kapcsolatát a 19. század második és a 20. század első felé-
ben. A család történetének vázlatos bemutatása és a mögötte meghúzódó tanul-
ságok levonása után két klasszikus történeti modell, a  self-made man és a Bud-
denbrook-eff ektus mentén értelmezzük a Ladics család történetét. Az elemzés for-
rását a családi irattárban megmaradt személyes dokumentumok mellett döntően 
a gazdag családi levelezés jelenti, mely lehetőséget kínál az események rekonstru-
álása mellett a háttérben felsejlő értékrend megragadására is.1

Az első generáció: Ladics György – a felemelkedés útján

Ladics György (1834–1906) élete egy igazi sikeres 19. századi karriertörténetnek 
tekinthető.2 Egy egyszerű szarvasi fésűsmester gyermekeként látta meg a napvilá-
got 1834-ben. Apja a család felemelkedésének lehetőségét látta fi a taníttatásában, 
így beíratta a helyi evangélikus gimnáziumba. Az érettségi vizsgát már Rozsnyón 
tette le, majd Pesten jogot hallgatott és 1855-ben lediplomázott. Hivatali pályá-
ját szülővárosában, a szarvasi szolgabíróságon kezdte díjnokként, majd 1857-ben 
Gyulára került a megyei törvényszékhez.3 Néhány évvel később, 1862 elején nyi-
totta meg magánügyvédi praxisát a városban.4

A kezdeti nehézségek után ügyvédi irodája fellendült, és mind bevételei, 
mind vagyoni helyzete évről évre javult. Míg 1862-ben 1709 forint bevétel mel-

1   A Ladics családról és a hagyatékról bővebben lásd: Bódán 2010.
2  A dualizmus időszakában egyáltalán nem számítottak kirívó példának a  Ladics Györgyéhez 

hasonló, jelentős társadalmi emelkedéssel együtt járó karrierek. Békés megyei példaként 
említhetjük még Fábry Sándor al-, majd főispánt, aki egy békéscsabai szíjgyártó gyermeke, vagy 
Daimel Sándor alispánt, aki egy gyulai esztergályos fi a volt. (Héjja 2002: 79–81; 86–90.)

3  Ladics György tanulmányairól és hivatali pályájának kezdeteiről: EFM. LH. LGY. 4561. 
Személyzeti létszámkimutatás, Ladics György hivatali adatlapja.

4  EFM. LH. LGY. 4561. Ladics György naplója I.
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lett mindössze 148 forint tényleges vagyonnal számolhatott a fi atal ügyvéd, addig 
egy bő évtizeddel később, 1873-ban már 6178 forint bevételről és 13000 forint-
nyi vagyonról tanúskodtak a feljegyzései.5 Vagyoni gyarapodásával együtt Ladics 
György ismertsége és tekintélye is megnövekedett a városban, melyet a városi köz-
igazgatással egyre szorosabbra fűződő kapcsolata is erősített. 1864-től őt bízták 
meg Gyula peres ügyinek vitelével, majd 1873-ban megválasztották a rendezett 
tanácsú várossá alakuló település első tiszti ügyészévé.6 A városi képviselőtestü-
letnek is tagja lett, 1878-ban pedig a  központi választmányba is beválasztottak 
három évre,7 melynek tagjai között még az 1880-as évek végén is ott találjuk.8

Ügyvédi munkája és közéleti aktivitása mellett a helyi társadalomban elfoglalt 
pozíciójának emelkedését nagyban segítette jó házassága, mind a vagyon, mind 
a társadalmi presztízs tekintetében: 1863-ban feleségül vette a módos gyulai ke-
reskedő és csorvási birtokos Sztojanovits Szilárd lányát, Krisztinát (1843–1911), 
aki hozományképpen egy Gyula belvárosában álló hatszobás házat kapott.9

Tovább vizsgálva Ladics György közéleti szerepvállalását, megállapíthatjuk, 
hogy az 1870-es évek közepétől a magánügyvédi praxis és a városi ügyészség mel-
lett számos más tisztséget is viselve aktív szereplője és alakítója volt a városi és 
a megyei ügyeknek: egészen haláláig tagja volt például az 1876-ban megszervezett 
Békésvármegyei Közigazgatási Bizottságnak.10 1878 elején a  megyei Törvényha-
tósági Bizottmány tíz választmánya közül ötben – az állandó, a bíráló, a jegyzői 
szigorlati, a jegyzői nyugdíji és a központi választmányban – szintén ott találjuk 
a nevét.11 Az 1880–1890-es években a megyei adófelszólamlási bizottság elnöki 
tisztét is betöltötte,12 valamint a gyulai pénzintézetek szervezésébe és irányításba 
is bekapcsolódott: a Gyulavárosi Takarékpénztárnak előbb ügyésze volt, aztán al-
igazgatójaként tevékenykedett, végül éveken át, egészen haláláig az elnöki tisztét 
is betöltötte. Mindezek mellett a város másik pénzintézetének, a Békésmegyei Ta-
karékpénztári Egyesületnek 10 éven át igazgatósági tagja volt.13

5  EFM. LH. LGY. 4561. Ladics György naplója II. 
6  Scherer 1938: 145.
7  Gyulaváros képviseleti közgyűlése. Békési Lapok 1878. február 10. 
8  Központi választmány. Békés 1886. november 28. 3. 
9  Bódán 2010: 142.
10  Békésvármegye Közigazgatási Bizottságának 1207/1906. sz. Levele özv. Ladics Györgynének 

Gyula, 1906 június 11. Közli: Héjja–Erdész 2010: 494–495.
11  Békésmegye Törvényhatósági Bizottmányának Választmányai. Békési lapok 1879. január 06.
12  EFM. LH. LGY. 4561. Határozat Ladics György ismételt kinevezéséről az adófelszólamlási 

bizottság élére. 1882 február 22. valamint 1890. március 13.
13  EFM. LH. LGY. 4561. Értesítés Ladics György Gyulavárosi Takarékpénztár aligazgatójává 

választásáról. 1879.02.15; Jegyzőkönyv a Gyulavárosi Takarékpénztár wertheimszekrény kulcsai 
másodpéldányainak visszaszolgáltatásáról Ladics György elnök halála után. 1906; Értesítés 
Ladics György igazgatósági taggá választásáról a Békésmegyei Takarékpénztárnál. 1886.04.03; 
Ladics György. Békés 1906. június 03. 5–6.
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Bár az országos politika színpadára nem lépett ki, Ladics már ifj úkorától a he-
lyi politikai élet ismert szereplőjének számított. Az 1860-as évek elején Terényi 
Lajos – az 1861-es országgyűlésen a  határozati párt egyik vezéregyéniségeként 
országos ismertséget szerző gyulai politikus – lelkes híve volt.14 A kiegyezés után, 
folytatva az ellenzéki hagyományokat, a Tisza Kálmán vezette Balközép Párt tá-
mogatói között találjuk, majd az 1875-ös fúzió után a Szabadelvű Párt elkötele-
zett híve lett, rendszeresen szerepet vállalva a város választási mozgalmaiban.15 
Az 1887-es választásokon például, mint a gyulai Szabadelvű Párt elnöke támogat-
ta Göndöcs Benedek jelöltségét.16

Az 1870-es évek közepétől – ügyvédi magánpraxisa mellett – ő lett a Wenck-
heim és az Almásy grófi  birtokok uradalmi ügyvédje, majd 1881-ben a magán 
praxis feladásáról határozva teljesen elkötelezte magát uradalmi állása mellett. 
Döntésében nem elsősorban anyagi, inkább presztízsszempontok (a megye legna-
gyobb birtokos famíliájának képviseletével járó tekintély és előnyök) játszhattak 
szerepet:

 
„Ezen év folyamán magán ügyvédi gyakorlatom uradalmi megbízatásaim folytán, 
melyekből pedig hasznom nincsen, annyira leszállott, hogy azt jövedelmi forrá-
sul többé nem tekinthetem, s fájdalom, a jövőben sincs reményem ahhoz, hogy 
ügyvédi magány gyakorlatomból családom fenntartását biztosíthassam, mert 
az uradalmi ügyekkel felmerülő temérdek terminusok /:szabályozási ügyek:/ ál-
tal akadályozva vagyok a magányügyek szabályszerű vitelében. Felvállalt ura-
dalmi megbízásaimnak pedig eleget tenni lelkiösmeretem parancsolja.”17

 
Mindenesetre a Ladics által keveslett – az uradalmaktól nyert – éves jövedelme 
a  következőképpen alakult: évi 1200 forint díjazás, 600 forint napidíj, 70 hold 
föld, egy hízott sertés és két ló eltartására elégséges zab, széna és egyéb takarmány. 
Ehhez járultak még a folyószabályozások kapcsán végzett munkákból származó 
bevételei: 1882 januárjában az Arad-Békési Társulat alelnökének választották, 
évi 1200 forintos fi zetéssel, majd annak megszűnését követően 1893-tól az Al-
só-Fehérkörösi Társaság elnöke lett ugyanakkora éves jövedelemmel.18 A  folyó-
szabályozási munkák az anyagi gyarapodás mellet társadalmi elismerést is hoztak 

14  Terényi Lajos (1825–1863) életrajzát ld. Héjja 2002: 199–202; EFM. LH. LGY. 4561. Ladics György 
naplója I. Ladics György naplóbejegyzése Terényi Lajos haláláról. 1863.04.6–7. 

15  Erdész 2004: 191.
16  Az 1887–88-as gyulai képviselőválasztásról és Ladics György szerepéről: Bódán 2008.
17  EFM. LH. LGY. 4561. Ladics György naplója II. 1881. decemberi bejegyzés. 
18  EFM. LH. LGY. 4561. Ladics György naplója II. 1882. januári és 1893 eleji bejegyzés; Társulati 

elnökké választásról: Az alsó fehér-körösi ármentesítő. Békés 1893. január 01.; Ladics György 
folyószabályozási munkálataival kapcsolatos további dokumentumok még: EFM. LH. Á.

008 097-110 mozg es atalak _ 06_BodanZs_tan_OK.indd   99008 097-110 mozg es atalak _ 06_BodanZs_tan_OK.indd   99 2018. 06. 22.   9:16:392018. 06. 22.   9:16:39



Családtörténet és mobilitás Bódán Zsolt

100

számára: az uralkodó érdemei elismeréseként a millennium alkalmából 1896-ban 
a vaskoronarend III. osztályával tüntette ki.19

Az 1870-es évektől Ladics György bevételeinek egy másik és egyre jelentőseb-
bé váló forrását a családi birtokokon folytatott gazdálkodás jelentette. A mindjob-
ban gyarapodó ügyvéd előbb Gyula határában szőlőt, majd 1877-ban Gyulavári-
ban egy 30 holdas tanyát vásárolt, s nem sokkal később felesége örökségeként egy 
198 holdas csorvási birtokhoz is hozzá jutott.20 

Munkáján, és az ahhoz közvetlenül kapcsolódó közéleti szerepvállalásán túl 
Ladics György a társasági élet, oktatás, kultúra, művelődés területén is a közösség 
aktív tagja volt. Mi sem mutatja ezt jobban, minthogy az 1880-as évek nagy ré-
szében ő viselte a megyei elitet egybefogó úri kaszinó (Gyulai Kör) elnöki tisztét.21 
1869-es megalakulásától tagja, később elnöke volt a  megyei iskolatanácsnak.22 
Az 1880-as évek elején előbb a Békésmegyei Régészeti és Míveődéstörténeti Tár-
saság tagjai között, majd a 1891-ben már a választmányában találjuk. 1897-ben 
a Békésvármegye Közművelődési Egyesülete tagjai között említik a nevét,23 míg 
néhány évvel később a gyulai színkör létrehozása érdekében alakuló Gyulai Szín-
művészetet Pártoló Egyesület választmányi tagjai között is találkozhatunk a koro-
sodó ügyvéddel, ekkor már fi a, Ladics László társaságában.24 

Ladics György pályája jól példázza a  fentebb már említett dualizmuskori kar-
riert: lényegében saját erőből, nagyobb presztízzsel bíró családi háttér nélkül, mai 
kifejezéssel élve „elsőgenerációs értelmiségiként” szorgos munkája, jó házassága 
eredményeképpen emelkedett Gyula városának, és Békés megyének köztiszteletben 
álló, megbecsült módos polgárai közé. Miután 1906. május 27-én, 72 éves korában 
elhunyt, sírjánál felvonult a teljes „megyei intelligencia”, s a részvéttáviratok sorában 
többek között gróf Tisza István miniszterelnök részvétsorait is ott találhatjuk.25

A második generáció: Ladics György gyermekei – a szintentartás

A család következő generációja kapcsán Ladics György hat gyermeke közül elő-
ször mindenképpen – nem csak elsőszülöttsége jogán – Ladics Lászlóról (1864–
1924) kell szólnunk, hiszen ő volt az, aki szinte mindenben követte apja példáját, 

19  EFM. LH. 83.484.1. A III. oszt. Vaskorona rend Ladics György részére történő adományozásának iratai. 
20  EFM. LH. LGY. 4561. Ladics György naplója II. 
21  A farsang utolsó napján. Békés 1887. február 02. 3; A b.gyulai kör közgyűlése. Békés 1887. február 27. 4. 
22  Scherer 1938: 166; A gyulai oktatásügy kapcsán Ladics György szerepéről lásd még: A polgári 

iskolaszék. Békésmegyei Híradó 1881. január 01. 
23  Békésvármegye Közművelődési Egyesülete. Békés 1898. november 20. 4. 
24  Színkör Gyulán. Békés 1901. március 31. 2. 
25  EFM. LH. GY. Ladics György gyászjelentése; Haláláról és temetéséről: Ladics György. Békés 

1906. június 03. 5–6; EFM. LH. 2009.540.1. Tisza István részvéttávirata.
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annak halála után átvette helyét a  város és a  megye közéletében, fenntartva és 
tovább öregbítve a família tekintélyét és presztízsét.

A szarvasi és soproni gimnáziumi évek után a apjához hasonlóan jogot vég-
zett, majd ügyvédi oklevelét 1891 márciusában megszerezve, egy hónappal ké-
sőbb megnyitotta ügyvédi irodáját Gyulán.26 A következő évben, négyévnyi ud-
varlás után, megkérte a  köztiszteletnek örvendő, de vagyotalan Kliment Gyula 
megyei alpénztárnok lányának, Margitnak a kezét, és december 12-én oltárhoz is 
vezette. Előtte néhány hónappal a család megvette számára Gyula belvárosában 
a Ladics-házzal szemközti volt Sztojanovits-házat, amely a felújítások után a fi atal 
pár otthona lett.27

Ladics László magánügyvédi praxisa mellett, apjához hasonlóan aktív közéleti 
szerepet is vállalt. 1895-ben már a vármegye központi választmányának tagjai kö-
zött találjuk a nevét,28 majd két év múlva, mint az új főispán beiktatásán résztvevő 
megyebizottsági tagok egyikét említik a források,29 1900-ban pedig a vármegyei 
tiszti főügyész helyettesévé választotta meg a közgyűlés.30 A későbbiekben a me-
gyei törvényhatósági bizottság valamint az adókivető bizottság tagjainak sorában, 
illetve az adófelszólamlási bizottság elnökhelyetteseként is találkozhatunk vele.31 
Azt pedig, hogy nemcsak a megyei hanem a városi közéletnek is részese volt, jelzi, 
hogy már 1894-től Gyula város képviselőtestületének munkájába is bekapcsoló-
dott,32 míg a következő évben a  jogi szakosztálynak, valamint az iskolaszéknek 
is tagja lett.33 1910-ben az Alsó-Fehér-Körösi Ármentesítő Társulat közgyűlésnek 
névsorában is találkozhatunk a nevével, míg a következő évben már választmá-
nyának is tagja lett.34

A 20. század elejére Ladics László gyulai pénzintézetekkel való kapcsolata is 
mind szorosabbá vált. 1901-ben a beválasztották a Gyulavárosi Takarékpénztár 
felügyelőbizottságába,35 majd 1903-tól a Békésmegyei Takarékpénztári Egyesület-

26  EFM. LH. LL. 4738. Ladics László iskolai bizonyítványai, ügyvédi oklevele, és értesítés ügyvédi 
irodájának megnyitásáról. 

27  Bódán 2010: 142.
28  Békésvármegye központi választmánya. Békés 1895. május 05. 2. 
29  A beiktató közgyűlés. Békés 1897. április 25. 2. 
30  A vármegye közgyűlése. Békés 1900. december 30. 2. 
31  Adókivető bizottságok. Békés 1908. március 08. 3; A Közigazgatási Bizottság ülése. Békés 1908. 

június 14. 2; EFM. LH. LL. 4738. Daimel Sándor alispán levele Ladics Lászlóhoz. 1916.08.24; 
Egán Imre főispán levele Ladics Lászlóhoz. 1921.03. 26. 

32  A városi képviselőtestület. Békés 1900. december 02. 3. 
33  A szakosztályok. Békés 1895. március 17. 2. 
34  EFM. LH. 83.580. Kiírt cikk az Alsó-fehér-körösi Ármentesítő Társulat közgyűlésének 

jegyzőkönyvéből. 1924.06.17. 
35  Az I. Gyulavárosi Takarékpénztár. Békés 1901. február 03. 3. 
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nek lett igazgatósági tagja, 1909-től pedig vezérigazgatója, amely tisztséget egé-
szen haláláig betöltötte.36

A munka világán túl, apjához hasonlóan, az oktatás, a kultúra és művelődés, 
a egyházi és karitatív szolgálat és általában véve a társasági élet területén is Gyula 
városának meghatározó alakja volt. Társadalmi tekintélyét leginkább az mutatja, 
hogy miután évekig alelnöke volt, 1908-tól egészen haláláig, azaz majd két évtize-
den keresztül töltötte be a megyei elitet összefogó Békésvármegyei Kaszinó elnöki 
tisztét.37

1924. május 24-én, alig 60 évesen, hosszabb betegeskedés nélkül, hirtelen tá-
vozott az élők sorából. Halála után a helyi lap, a Békés aktuális számának mintegy 
felét szentelte személyének.38

Ladics György másik felnőtt kort megért fia, Gyula (1868–1928) szintén 
szép karriert futott be. Soproni és körmöcbányai középiskolai évei után 1888-
ban sikeres érettségi vizsgát tett, majd a  Budapesti Kereskedelmi Akadémia 
egyéves szaktanfolyamának elvégzését követően apja és a Wenckheim család 
segítségével hivatalnoki álláshoz jutott a fővárosban. Az Első Hazai Takarék-
pénztár alkalmazottjaként kezdett pályáját a  Magyar Takarékpénztárak Köz-
ponti Jelzálogbankjának igazgatójaként zárta.39 Családot nem alapított, a  fő-
városban élte a jómódú agglegények tisztes polgári életét. Szabadságai idején 
sokat utazott, eljutott Nyugat-Európa legfelkapottabb üdülőhelyeire és nagy-
városaiba is.40 Kedvelte a sportot, a túrázást és kirándulást, valamint a művé-
szeteket. Vonzódása a  képzőművészethez számos műtárgy, elsősorban fest-
mények vásárlásában is megmutatkozott, melyek közül öröklés útján több is 
a Ladics-hagyatékba került.41

Ladics Györgynek három lánya is született: Irén (1865–1945), Mária (1866–
1888) és Margit (1874–1899). A család nagy gondot fordított neveltetésükre: az 
otthoni magánórák mellett mindhárman hosszabb-rövidebb ideig a lippai zárda 
növendékei voltak.42 Irén Ébner Lajos (1861–1928) huszárfőhadnagy felesége 

36  EFM. LH. T. Békésmegyei Takarékpénztári Egyesület LXI. Zárszámadása és üzleti jelentése. 
1925.

37  A Békésvármegyei Kaszinó. Békés 1908. március 08. 4; Erdész 2004: 191.
38  Gyászunk van. Békés 1924. május 28. 1–2. 
39  EFM. LH. 83.863 Ladics Gyulai iskolai bizonyítványai; Fővárosi álláskeresésével kapcsolatban: 

Héjja–Erdész 2010: 143; EFM. LH. 83.865. A Magyar Takarékpénztárak Központi Jelzálogbankjának 
levele Ladics Gyulához nyugdíja ügyében. 1925. 01. 02.

40  Ladics Gyula nyugat-európai utazásairól a hagyaték számos képeslapja tanúskodik, ezeket lásd: 
EFM. LH

41  EFM. LH. 83.865. Osztályegyezség Ladics Gyula hagyatékához kapcsolódóan. 1928. 
42  EFM. LH. 83.867 Ladics Margit iskolai bizonyítványa a lippai zárdából. 1887. 06. 28; EFM. LH. 

2009.1376.1; 2009.1510.1. Ladics Irén és Mária lippai tanulmányaival kapcsolatos levelek.
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lett 1897-ben,43 s a szép karriert befutó és ezredesi rangig emelkedő férje olda-
lán előbb Debrecenben, majd Kecskeméten végül özvegysége idején Budapesten 
élt. A másik két Ladics-lánynak tragikusan rövid élet jutott. Mária mindössze 
22 évesen – élete utolsó hónapjait a  göbersdorfi  tüdőszanatóriumban töltve – 
hunyt el 1888-ban,44 míg húga Margit, aki 1898-ban lett a régi, de elszegényedett 
nemesi családból származó báró báró Drechsel Gyula ügyvéd felesége, a házas-
ságkötést követő évben, első gyermekük születése után néhány nappal távozott 
az élők sorából.45

A harmadik generáció: Ladics György unokái – a hanyatlás

A család harmadik gyulai generációját Ladics László öt gyermeke képviselte. 
Felnőtt életük jelentős része a 20. század első világháborút követő éveire esett. 
A  család életéről a  korszakban általánosságban elmondható, hogy a  háború, 
majd a családfő, Ladics László 1924-ben bekövetkezett váratlan halála komoly 
megrázkódtatást jelentett, mind anyagi értelemben, mind pedig a  társadalmi 
presztízs terén. Ezt a törést a Ladics família a későbbiekben sem tudta kiheverni, 
s korábbi tekintélyét a két világháború között már nem volt képes visszaszerez-
ni. Ladics László gyermekei közül senki nem tudott apja nyomdokaiba lépni. 
Leginkább veje, Ambrus Lajos, aki előbb a Békésmegyei Takarékpénztár igaz-
gatói, majd vezérigazgatói tisztét is betöltötte, haladt az általa megkezdett úton. 
A családot igazán válságos helyzetbe azonban a II. világháború utáni politikai 
fordulat hozta, mikor a legfontosabb jövedelemforrásukat jelentő földbirtokuk-
tól is megfosztották őket.

Az öt testvér közül mindössze a két legidősebb, Klára (1893–1984) és Tamás 
(1895–1957) alapítottak családot. Klára gondos neveltetésben részesült. 1906–
1912 között az Egri Angolkisasszonyok Intézetének növendéke volt, végig kitűnő 
eredménnyel.46 Felsőfokú tanulmányokhoz fűződő további terveit azonban a csa-
lád – a korszak női felsőoktatásról alkotott általános nézeteihez igazodva – már 
nem támogatta.47 1918-ban Ambrus Lajos (1889–1965), Békésmegye korábbi al- 
majd főispánja fi ának a  felesége lett.48 Ladics László hívására 1924-ben Gyulán 

43  Házasság. Békés 1897. december 19. 3. 
44  1888.03.25. EFM. LH. GY Ladics Mária gyászjelentése; EFM. LH. 2009.1220.1.–2009.1253.1. 

Ladics Mária betegsége és halála körüli levelek.
45  EFM. LH. 83.866. Ladics Margit gyászjelentése, valamint részvéttáviratok halálára. 1899. 07. 31.
46  EFM. LH. 83.814–815. Ladics Klára iskolai bizonyítványai.
47  Ladics Klára továbbtanulási terveiről: Héjja–Erdész 2010: 300–302; A nők továbbtanulásáról 

Békés megyei vonatkozásban lásd: Héjja 2011: 62–64.
48  Ambrus Sándor (1863–1927) egy évtizeden át 1906–1916 között töltötte be Békésmegye alispáni 

tisztét, majd egy bő évig a megye főispánja volt. (Héjja 2002: 54–57.)
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telepedtek le, aki a Békésmegyei Takarékpénztárban szerzett állást veje számára. 
Házasságábukból három gyermek született: Tamás 1919-ben, Júlia 1921-ben és 
Lajos 1923-ban.49

Ladics László másik, családot alapító gyermeke, Tamás az elemi iskola elvég-
zése után a gyulai gimnázium növendéke lett, és 1913-ben itt érettségizett. A te-
hetségesen rajzoló és festő, a festészettel, mint hivatással is kacérkodó ifj út a követ-
kező évben már Münchenben találjuk, ahol az orvosi pályára készülve kezdte meg 
felsőfokú tanulmányait. Az első világháború miatt megszakadó egyetemi éveit az 
1920-as években folytatta Budapesten, itt szerzett orvosi diplomát is.50 Bár pályája 
másként alakult, a képzőművészet iránti szeretete egész életét végig kísérte, amit 
több, a Ladics-hagyatékban található rajza és festménye mellett, kiállításokon való 
szereplése is tanúsít.51 1939-ben vette feleségül Horti Lenkét, Horti (Hoff mann) 
Béla megyei számvevőszéki vezető leányát. Házasságukból három gyermek szüle-
tett, Mária 1939-ben, László 1941-ben és Tamás 1943-ban.52 A fi atal pár Békésen 
telepedett le, Ladics Tamás itt folytatta orvosi praxisát.

Ladics György (1898–1978) bátyjához hasonlóan az elemi iskola elvégzése 
után a gyulai gimnáziumban folytatta középfokú tanulmányait, ahol a gimnázium 
legjobb matematikusaként tartották számon. 1915-től mint önkéntes harcolt az 
első világháborúban, amely során többször is kitüntették. 1918 nyarán kezdte meg 
a műegyetemen mérnöki tanulmányait.53 Családot nem alapított, mindvégig Gyu-
lán élt, és anyja mellett elsősorban a birtok ügyeivel foglalkozott. A családi emlé-
kezet mint kitűnő matematikust tartotta számon, aki tehetségét nem kamatoztatta 
kellően, elkallódott. A Ladicsok második világháborút követő egzisztenciális elle-
hetetlenülése idején matematika-korrepetálásból és érettségire való felkészítésből 
szerzett szerény jövedelme jelentette a házban maradó Ladics testvérek megélhe-
tésének egyik forrását.

Testvéreivel szemben ifj abb Ladics László (1900–1965) semmilyen téren nem 
ért el kitűnő eredményeket. Mindvégig gyenge tanulónak bizonyult: az elemi is-
kola után a gyulai gimnázium nehézkesen elvégzett (bukással és ismétlővizsgával 
tarkított) évei következtek. Az 1920-as évek elején, még apja vezérigazgatósága 
alatt, a Békésmegyei Takarékpénztár alkalmazásába állt, de jellemző módon – bár 
apja halála után sógora is igazgatói tisztet töltött be itt –, mindvégig megmaradt 
egyszerű hivatalnoknak, s jelentősebb előremenetelt nem tudott elérni. A máso-
dik világháború utáni években szenvedélyesen foglalkozott a  család emlékének 
ápolásával, a hagyaték számos tárgyát kis cédulákon adatokkal látta el, listákat ké-

49  EFM. KT. Interjú Ladics Klárával és Ambrus Lajossal.
50  EFM. LH. 2010.1494.1.–2010.1518.1. Ladics Tamás levelei Ladics Lászlónéhoz.
51  Szép sikerrel zárult a képkiállítás. Békés 1939. december 13. 
52  EFM. LH. Szn. Ladics Tamás és Horti Lenke esküvői értesítése.
53  EFM. LH. 2010.965.1.-2010.1012.1. Ladics György levelei Ladics Lászlónéhoz.
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szített, kamarakiállításokat rendezett a „Ladics-kincsekből”. Ez utóbbi tevékeny-
sége kétségkívül hozzájárult ahhoz, hogy a hagyaték már halála után, az 1970-es 
évek végén a városhoz került.

Az öt testvér közül a legfi atalabb, Ladics Margit (1905–1986) egész életét a csa-
lád védőernyője alatt élte le. Ő volt az egyetlen Ladics lány, aki egy évet sem töltött 
zárdában, neveltetését teljes mértékben családi keretek között oldották meg. Már 
elemi iskolai tanulmányait is kilencévesen kezdte el, s magasabb fokú iskoláztatá-
sának semmi nyomát nem találjuk. Felnőttkorában nehézkes, gyermekded betűk-
kel írt levelei is komoly tanulási nehézségekről és szerényebb értelmi képességről 
tanúskodnak.54 Munkát soha nem vállat, mindvégig a családi házban maradt any-
ja, majd bátyjai mellett mint háztartásbeli.

A családtörténet néhány tanulsága

Milyen következtetéseket vonhatunk le a  Ladics família három generációjának 
imént felvázolt történetéből? A  self-made man típusát a  történetírásban a  pol-
gárság kapcsán elsősorban a tőkés vállalkozó alakjával kapcsolják össze, alacsony 
sorból induló, és saját erőből magasra jutó, vagyont és társadalmi pozíciót szerző 
embert értve alatta.55 Ebben az értelemben a Ladics família felemelkedését elérő 
Györgyöt is self-made mannek tekinthetjük, annak ellenére, hogy ő nem vállal-
kozóként futott be sikeres életpályát, hanem mint szabadfoglalkozású értelmiségi, 
ami a 19. századi Magyarország formálódó polgárságának egy másik jelentős tí-
pusa volt.

A történetírás polgársághoz kötődő másik kedvelt „toposza”, a  Bud-
denbrook-eff ektus is párhuzamba állítható a  Ladicsok családtörténetével.56 
A Th omas Mann híres regényén alapuló polgárságtörténeti séma lényege szerint 
a  vállalkozó polgárság tipikus családtörténete egy három egymást követő gene-
ráción át tartó emelkedés és süllyedés modelljének keretei között értelmezhető. 
A felemelkedést elérő, alapító nemzedéket az örökösök nemzedéke követi, amely-
ben a második generáció még a kiteljesedés, illetve a szintentartás, a harmadik 
generáció viszont már a  hanyatlás tendenciáival jellemezhető. Itt is – csakúgy, 
mint self-made man típusánál – a modell elsősorban a tőkés vállalkozó alakjához 
kapcsolódik, s bár magyarországi esetekre való érvényességét az empirikus kuta-

54  EFM. LH. 83.277. Ladics Margit elemi népiskolai étesítője. 1914; EFM. LH. Szn. Ladics Margit 
levelei.

55  Néhány példa a self-made man ábrázolására a történeti szakirodalomból: Bácskai 2007; Csóti 
2007.

56  A Buddenbrook-eff ektusról egy magyarországi polgárcsalád kapcsán lásd: Halmos 2008. 
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tások csak részben támasztották alá, napjainkban is több polgári családtörténetet 
tárgyaló munkánál jelenik meg értelmezési keretként.57

Az imént említett két, a vállalkozó polgár alakjához kapcsolódó modell azért is 
különösen fontos jelen tanulmány szempontjából, mert mindkettő hátterében egy 
hangsúlyos polgári értékrend, mentalitás, illetve ennek a változása fedezhető fel 
mozgatórugóként. Ennek a mentalitásnak a középpontjában a „munka ethoszát” 
találjuk, melyhez szorosan kapcsolódik a  szorgalom, takarékosság, mértékletes-
ség, általában a józan életvitel, a gazdasági és társadalmi emelkedés szolgálatába 
állítva.58 A Buddenbrook-eff ektus lényegében ezen – a tiszta formájában az „ala-
pítók” által képviselt – értékrend bomlásaként értelmezhető az egymást követő 
generációk történetében.

A Ladics família esetében is hasonló tendenciák látszanak kirajzolódni a csa-
ládtörténet eseményein keresztül. Ladics György a rekonstruálható életpálya alap-
ján, mint igazi self-made man jelenik meg, aki saját erejéből, tehetsége, kitartása 
és szorgalma által ért el jelentős gazdasági és társadalmi emelkedést. Még inkább 
hangsúlyozza a sikeres életút önerőből, jelentős családi háttér nélküli emelkedé-
sének motívumát a tény, hogy tízéves korában elveszítette édesapját, így lényegé-
ben félárvaként kellett helytállnia életének korai, az indulás szempontjából döntő 
szakaszában.

Mi lehetett sikerének a titka? A választ a külső és belső tényezők együttes ha-
tásában találhatjuk meg. A külsők között első helyre kell tennünk a 19. század 
közepén megszülető polgári Magyarországot, mely a rendi kötöttségek felszámo-
lásával a  korábbi évszázadoknál lényegesen tágabb teret engedett a  társadalmi 
mobilitásnak.59 A polgárosodó országban a felemelkedés egyik útja a tanulás, és 
az általa megnyíló hivatalnok-értelmiségi pálya lehetett, s mint láthattuk, Ladics 
György számára ez valóban járható útnak bizonyult. A tágabb, országos környezet 
hatásai mellett a külső tényezők között említhetjük a közvetlen környezet kínálta 
lehetőségeket is: a vidéki megyeszékhelyen elérhető életpályamodellek, a városi 
és megyei közélet, mint a kapcsolati háló-építésnek, a kapcsolati tőke gyűjtésének 
és kamatoztatásnak fóruma, a  jó házasság kínálta felemelkedés útja, ezek mind 
együttesen járultak hozzá Ladics György sikeres életútjához.

A külső tényezők azonban önmagukban csak szükséges, de nem elégséges 
feltételei lehettek társadalmi emelkedésének: a megfelelő belső tulajdonságok hi-
ányában csak kiaknázatlan és elszalasztott lehetőségek maradtak volna. Ladics 

57  Jávor 2000; Lukácsy 2011.
58  Ezek az elvek lényegében egybeesnek a  Weber által a  kapitalizmus kialakulásának egyik 

szükséges feltételeként meghatározott protestáns etikával. (Weber 1995.) A weberi protestáns 
etikán alapuló kapitalista fejlődés elméletének magyarországi vonatkozásairól lásd: Molnár 
1994.

59  Kövér 1998. 170–186.
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György sikerének a titkát személyes tulajdonságaiban kereshetjük: tehetség, szor-
galom, kitartás, a munka becsülete, takarékos, mértékletes életvitel, józanság az 
életvezetésben és józanság a döntésekben, összességében a fentebb említett polgá-
ri értékrend és mentalitás. A családi levelezés elemzése alapján állíthatjuk, ez ha-
tározta meg alapjaiban, hogy Ladics György élni tudott a külső környezet kínálta 
lehetőségekkel. Ez volt az alapja annak, hogy az alacsony státuszú törvényszéki 
hivatali munkából való kitörés lehetőségét saját maga továbbképzésében találta 
meg, hogy ügyvédi diplomája megszerzése után, vállalva a kockázatot és az indu-
lás nehézségeit, az önálló utat, a szabadfoglalkozású értelmiségi pályát választotta. 
A városi és megyei közéletben vállalt aktív szerep mögött is ez a saját boldogulását 
a haza ügyével is összekapcsoló jellegzetes szemlélet húzódhatott meg,60 mely ki-
teljesedő klientúra mellett gyarapodó kapcsolati tőkét, és egy jó házasság lehető-
ségét is megteremtette számára. Egy, az indulás nehézségein túljutó, szép karrier 
várományosának tekinthető önálló, fi atal ügyvéd számára elérhető lett egy módos 
kereskedő lánya, s általa a személyes vagyon jelentős gyarapodás is.

Miben különbözhettek a következő generációk, miért nem tudták megismé-
telni az „alapító” sikerét? A második generáció életében a külső tényezők jelen-
tősen nem változtak, a különbséget a belső tényezőkben kell keresnünk. Az alap-
vető eltérésnek apa és fi ai között az indulás pillanatában meglévő pozíciót tekint-
hetjük. Míg Ladics Györgynek a mélyből kellett magát felküzdenie, személyesen 
megtapasztalva az alacsony társadalmi státusz élményét, addig fi ai születésük pil-
lanatától – a családi helyzetből fakadóan – magasabb társadalmi pozíciót bírtak. 
Bár apjuk tudatosan igyekezett számukra átadni értékrendjét, már a Ladics-fi úk 
diákévei alatt látszott, hogy ez csak részlegesen sikerülhet.61 Ugyan mindkét fi ú 
szép karriert futott be, de ez lényegében „csak” az apjuk által megszerzett státusz 
továbbvitelét jelentette. A  családi vagyont érdemben egyikük sem tudta gyara-
pítani, amiben többek között a „jó házasság” hiánya is közrejátszott. Míg apjuk 
esetében a családalapítás vagyonszerzéssel is járt, addig László esetében a gyulai 

„úri társaság” egy megbecsült, de szegény családjából való feleség választása a tár-
sadalmi pozíció erősítésével igen, de közvetlen vagyongyarapodással nem járha-
tott. Ladics Gyulánál pedig még ez is elmaradt: a  tisztes fi zetésből élő fővárosi 
agglegények életét élve, nemhogy a vagyon gyarapításához nem járult hozzá, de 
az apja értékrendjétől távol álló luxuskiadásokra (utazás, festmények) fordítot-
ta jövedelmének egy jelentős részét. Az alapvető különbséget tehát az értékrend 

60  Ennek a  hivatásetikának a  fontosságát hangsúlyozta Békés megye fejlődésével kapcsolatban 
Erdész Ádám is: „Ha a megye XIX–XX. századi történetének kiemelkedő gazdasági, közigazgatási, 
infrastrukturális vagy kulturális eredményeit sorra vesszük, szinte minden kiugró teljesítmény 
mögött találunk egy elemet, amely teljesítményethoszból, hivatásetikából, az adott közösség iránti 
elkötelezettségből fakadt.” Erdész 2003: 25.

61  A Ladics családban vallott nevelési elvekről: Bódán 2015.
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megváltozásban láthatjuk: éppen az önerőből, a szorgos munka által való felemel-
kedés, s így a „munka ethosza”, mint a mentalitás alapvonásának hiánya lehetett 
a döntő tényező.

A harmadik generáció életében ezekhez a  szemléletbeli változásokhoz – te-
hát a belső tényezők módosulásához – kapcsolódnak a külső tényezők változásai: 
a középosztály első világháborút és Trianont követő elszegényedése, a beszűkült 
életlehetőségek, a  diplomás munkanélküliség emelkedése, hogy csak néhányat 
említsünk.62 A háború végi pénzügyi-gazdasági válság a jelentős hadikölcsönök-
kel, részvény és készpénzvagyonnal bíró Ladics családot is érzékenyen érintette, 
majd a mindössze 60 éves Ladics László váratlan halála fosztotta meg attól a tá-
mogatástól a harmadik generációt, ami Ladics György révén a második generáció 
számára adott volt. Apjuk elvesztése után Ladics László gyerekei egy, a közélettől 
visszahúzódó, szolid polgári létben éltek, melynek a körülmények újabb változása, 
a  második világháború, majd a  kommunista hatalomátvétel vetett visszavonha-
tatlanul véget.

Források

Erkel Ferenc Kulturális Központ és Múzeumok Nonprofi t Kft . Erkel Ferenc (EFM)
EFM. LH. Ladics-hagyaték.
EFM. LH. Á. Árvízvédelem, társulati jegyzőkönyvek, levelek.
EFM. LH. GY. Gyászjelentések.
EFM. LH. LGY. 4561. Ladics György iratai. 
EFM. LH. LL. 4738. Ladics László iratai.
EFM. LH. LLK. Ladics László kisebb közügyekkel kapcsolatos iratai.
EFM. LH. T. Takarékpénztári iratok.
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Sajtó
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62  A középosztály helyzetének változásáról a két világháború között lásd: Gyáni 1998: 258–291.
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Németh Krisztina 

Széttartó párhuzamok
Társadalmi és történeti analógiák az egykori házicselédek 

és a mai házi ápolók pozíciója között 

Globális és regionális mintázok
A tanulmányban az egykori házicselédek és a  mai házi ápolók, segítők közötti 
társadalmi és történeti analógiákat veszem sorra. Bár a cselédszerephez asszociált 
negatív jelentések1 és a pozícióhoz tapadó továbbélő stigma aligha jelent olyan 
szerepmintát, amivel könnyen lehetne azonosulni, egyes interjús tapasztalatok2 
azt m utatják, hogy a cselédszerep mint társadalmi előkép kognitív szinten, egyé-
nileg releváns fogódzókat nyújthat a házi idősápolással foglalkozóknak a saját po-
zíciójuk értelmezéséhez. Noha a cselédhasonlat megjelenése az interjúkban nem 
általános,3 az egyéni szerepértelmezés esetlegességei mellett a  közbeszédben és 
tudományos analógiaként4 is megjelennek a két pozíció közötti hasonlóságok. E 
tanulmány keretei között nem térek ki az egyéni elbeszélésekből felfejthető szere-
pazonosulások és távolítások dinamikájára,5 helyette a szubjektíve megélt és értel-
mezett tapasztalatok mintegy háttereként a két társadalmi szerep közötti széttartó 
párhuzamokat elemzem.

Az utóbbi évtizedekben a nők tömeges munkába állása miatt jelentkező „gon-
dozási defi cit”,6 a  többgenerációs család felbomlása, az elöregedő társadalmak 
megnövekedett ápolási szükséglete, az állam csökkenő szerepvállalása és a  szo-
ciális ellátás részben az egyénekre (családokra) hárított feladata tartja a nukleáris 
családok körében (vagy közelében) a házvezetőnőket, dadákat, idősgondozókat,

1 Illyés 2005 [1936]; Erdei 1973 [1938]; Czingel–Tóth 2014.
2 Az e helyütt részletesen nem elemzett, ám utalásszerűen megjelenő tereptapasztalatok, interjúk 

„A Magyarországról külföldre irányuló migráció és hatásai vidéki társadalmakra” c. OTKA-ku-
tatás keretében készültek. A kutatás résztvevői: Durst Judit, Fehér Katalin, Németh Krisztina, 
Váradi Monika Mária (kutatásvezető), Vidra Zsuzsa, Virág Tünde.

3 Turai Tünde háromféle diskurzust azonosít a kelet- és közép-európai térben mozgó idősgon-
dozó nők körében, és ezek közül csak egy, az áldozatdiskurzus tematizálja erősen a kiszolgálta-
tottságot és a kizsákmányolást. (Turai 2014.)

4 Lutz 2011; Turai, 2014; Ehrenreich–Hochschild 2004.
5 Németh 2016.
6 Ehrenrich–Hochschild 2004: 8; Parrenas 2001; Parrenas 2004.
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akiket formális vagy informális megállapodás, illetve bizalmi kapcsolat fűz mun-
kaadóikhoz.7

Az alapvetően „férfi központú”8 globális migráció feminizálódása, a  nyu-
gat-európai háztartásokban mutatkozó megnövekedett gondozási szükséglet, va-
lamint a házimunka továbbélő feminizáltsága egymást erősítő tényezők. Az „új 
gender-egyezmény” (new gender arrangement)9 úgy mentesíti a „nyugati” vagy „a 
globális északon élő” nőket a házimunka alól, hogy a háztartásokban keletkezett 
munka- és gondozáshiányt más nőkre, többnyire bevándorlókra hárítja. Ez egy-
felől újratermeli a magánszférában nem-produktívnak bélyegzett munkát aláve-
tetten végző genderpozíciót, másfelől újra kialakítja a polgári háztartáshoz nem 
családtagként kötődő fi zetett munkavállaló státuszát.10

A globális viszonyok között a házi segítők munkavállalása, útvonalai és stra-
tégiái túlmutatnak a nemzetállami kereteken. A külföldön vállalt munka transz-
nacionális szereplőkké teszi a lokalitásukból részben kiágyazódó nőket, akiket 
a globális egyenlőtlenségek világszerte, így Magyarországon is, egyre nagyobb 
számban indítanak útnak.11 A  terepmunka során szerzett tapasztalataink azt 
mutatják, hogy a lokalitáshoz kötődő kapcsolatok továbbra is kulcsfontosságú-
ak, hiszen innen indulnak azok a többé-kevésbé intézményesült, formális vagy 
informális hálózatok, melyek összekötik a magyar vidéki periférián élő nőket 
a  németországi vagy ausztriai családokkal és a  gondozásra szoruló idősekkel. 
Az  ismeretségen, bizalmi kapcsolatokon alapuló hálózatot a  munkaszervező-
ként is működő sofőrök mozgatják, akik fuvar- és közvetítési díj fejében ház-
tól házig hozzák-viszik négy–hat hetente a környékbeli idősgondozókat, és ha 
szükséges, segítenek újabb családot (munkahelyet) találni. 

A hol közelinek, hol távolinak tetsző cselédhasonlat azért sem érdektelen, 
mert mind a kibocsátó közeg (Magyarország), mind a célországként választott 
befogadó országok (Németország, Ausztria) társadalmi hagyományaiban van 
előképe a  cselédtartásnak, amely néhány generációnyi távolságból elérhető 
emlékeket, felidézhető szerepattribútumokat nyújt a  házi ápolóként dolgo-
zóknak. 12

7 Ehrenreich–Hochschild 2004; Cheever 2004; Rivas 2004; Anderson 2004; Parrenas 2001; 2004; 
Yeates 2009; Turai 2014; Lutz 2011.

8 Melegh 2011: 168.
9 Friese 1996. Idézi Lutz 2011: 10.
10 Lutz 2011.
11 Ehrenreich 2004.
12 Míg Nyugat- és Észak-Európában az I. világháború után gyorsan visszaszorult a  háztartási 

alkalmazott intézménye, addig a  kontinens keleti felén ez a  társadalmi kapcsolat makacsul 
tartotta magát. (Gyáni 1983; Czingel–Tóth 2014.)
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Történeti és társadalmi analógiák – házicselédek és házi ápolók 

Az egykori házicselédek (háztartási alkalmazottak) és a  mai házi segítők és 
ápolók mindennapjai, strukturális pozíciója és társadalmi szerepe között több 
párhuzam is mutatkozik. Helma Lutz 2011-ben megjelent Th e New Maids: 
Transnational Women and the Care Economy című kötetében részben provo-
katívan, részben analógiákat követve „új cselédekként” (new maids)13 aposztro-
fálja a más háztartásokban fi zetett házimunkát végző nőket, miközben kitér az 
egykori házicselédek és az „új cselédek” közötti különbségekre is. Ehrenreich és 
Hochschild „globális nőknek” (global women) nevezi azokat a transznacionális 
migrációba bekapcsolódott nőket, akik között számos genderspecifi kus szere-
pet betöltő munkavállalói csoportot azonosítanak a dadáktól kezdve a bejáró-
nőkön át a prostituáltakig.14

A család magánszférájában élő háztartási alkalmazottak15 jelenléte a modern 
időkben a polgári család funkcióváltozásához kötődik. A 19–20. század forduló-
ján a nők felszabadulása a házimunka alól és a család reprezentációs feladatainak 
nőkre hárulása hívta életre a „modern” házicselédség intézményét,16 amely már 

– a jobbágyságtól eltérően – nem az egyén veleszületett tulajdonságaként, hanem 
egy sajátos, sokszor átmenetiként tervezett felvállalt szerepviszonyban öltött for-
mát.17 E pozícióban azonban állandó feszültséget teremt az egymásnak gyakran 
ellentmondó Gemeinschaft -jellegű vonások – azaz a partikuláris viszonyrendszer, 
a személyi kötődés, a morális elvárások – továbbélése, valamint a modernizáló-
dó Gesellschaft -szerű univerzalisztikus elvárásokat és szerződéses viszonyt felté-
telező munkakörök terjedése.18 A patriarchális gondoskodás elemei a 20. század 
elejére lekoptak a cseléd és a családfő kapcsolatáról. A hagyományos úr–szolga 
szerepviszony fokozatos változását, egyszersmind az egyenrangú felek közötti pi-
aci megállapodás távoliságát jól érzékelteti az alábbi, egy „úri nő” szájába adott 
szépirodalmi részlet: 

13 Lutz 2011.
14 Lutz 2011; Ehrenreich–Hochschild 2004.
15 A háztartási alkalmazott kifejezés ebben az összehasonlításban problematikus, mivel a domestic 

worker kifejezést is így fordítják, de a házicselédeket is gyakran így emlegetik. Az ’50-es évek-
től a háztartási alkalmazott kifejezés lassanként felváltotta a korszakban egyre pejoratívabbá 
váló cseléd kifejezést. (Vö. Gyáni 1983; Czingel–Tóth 2014.) Ezért a  házicseléd és háztartási 
alkalmazott kifejezéseket szinonimaként használom, míg a  napjaink transznacionális házi 
alkalmazottait házi idősápolónak vagy – kiterjesztettebb feladatkör esetén – házi segítőnek 
nevezem. 

16 Gyáni 1983.
17 Aubert 1956.
18 Aubert 1956.
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„De a cselédügyön – gondolta – nem lehet segíteni a mai viszonyok között. Ennek 
a kapcsolatnak: úr és cseléd; más, elmúlt kor volt az igaz levegője: a jobbágyi 
idő és szellem, mikor mindenki szolgált valakit, végsőkben a királyt, az Istent: 
s a hűség ideálja magasztos volt és tiszteletet keltő. Ma ez az eszmény az élcla-
pokba került, minden szolgáló egyéniség, s az »úr«, ha kivált gondolkodik, kissé 
félve, lelki váddal, szégyenkezve nyúl a másik élet szent jogába, a függetlenségbe. 
S mert az özvegy belátta, hogy a cselédnek igaza van, ha csak ellenszenvezni tud 
a gazdájával, kivált nő a nővel; vagy ha közönséges – (hisz másra nem nevelték), 
ha lázadva tűri sorsát, s nem tiszteli a tulajdont; épp ezért szívesen és gyakran 
cserélte a »lyányokat«. Elve volt, hogy csak addig kell tartani egyet, míg nem 
mer többet lopni, mint amennyit már a büdzséhez számított, s míg a viszony 
természetellenessége nyájasságba, elnézésbe, emberségbe takarható kölcsönösen 

– szóval pár hónapig. Miképp lehetne máshogyan: őszintén üzletivé tenni ponto-
san megszabni vagy mellőzhetővé tenni ez áldatlan viszonyt.”19

A házicseléd éppúgy a család „része és tartozéka”20 volt, mint ma a házi ápoló vagy 
segítő. Viszont míg az előbbiek általában egy fedél alatt éltek a családdal, amelyet 
kiszolgáltak, az utóbbiak választhatnak a családdal való együttélés, vagy a külön-
élés között. A beköltözés vagy a különálló lakhely választása egyfelől a feladattól, 
a családban vállalt funkciótól, másfelől a munkavállaló lehetőségeitől és mozgás-
terétől függ, azaz attól, hogy mennyire kiszolgáltatott. Általában a frissen érkezett, 
messziről jövő külföldi migránsok a bentlakást választják, hiszen ez egyszerre je-
lent pénzkeresetet és lakhatást, emellett a magánszféra, a család otthona nagyobb 
védelmet nyújt az illegálisan érkezők számára.21 Ez a közelség azonban nemcsak 
elrejt, hanem a munkavállalóval szemben elkövetett esetleges visszaélések, kizsák-
mányolások nyomait is elfedheti.22 

Az 1876. és az 1907. évi magyar törvények szerint a  háztartási alkalmazott 
a  családfő „háznépének tagjává”23 vált és a  családfő gyámsága alá került. A  há-
zicselédlét következésképpen „a személyes függés viszonyaival átszőtt szolgálat”.24 
A gyakorlatban ez feljogosított a cseléd fegyelmezésére ‒ adott esetben testi fenyí-
tésére ‒, de akár a szerződéstől elálló munkavállaló hatóság általi kényszerítésére 
is megvoltak a törvényadta lehetőségek – bár erre csak ritkán került sor. A képzet-
len, megfelelő engedélyek nélkül érkező bevándorló nők ma is kiszolgáltatottak, 
s házi alkalmazottként találkoznak pszichés vagy fi zikai bántalmazással, illetve 

19 Kaffk  a 1974 [1916]: 23.
20 Gyáni 1983: 11.
21 Yeates 2009; Rivas 2004; Anderson 2004.
22 Lutz 2011.
23 Gyáni 1983: 18.
24 Gyáni 1983: 22.
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szexuális zaklatással.25 A visszaélések mellett a munkaadóval egy fedél alatt élő 
házi alkalmazottak könnyebben kihasználhatók és a betegek frusztrációiból, idős-
kori rigolyáiból vagy a családi konfl iktusokból fakadó érzelemkitörések elviselése 
gyakran ma is része a házi ápolók életének.26

A házi ápolók munkája a gondozás huszonnégy órás szükségletéből adó-
dóan gyakran nem munkaidőhöz kötött és megköveteli az állandó jelenlétet. 
Jóllehet, az egykori háztartási alkalmazottak is bentlakók voltak, mégis nagy 
különbséget jelent az, hogy a feladataik között a másokról (például gyerekek-
ről, idősekről) való érzelmi gondoskodás csak másodlagos szerephez jutott 
a házimunkához képest. Azonban a házi ápolókra a családtagok az idős ember 
összes gondozási szükségletét ráháríthatják a  segítségnyújtástól a  háztartás-
vezetésen át az érzelmi és kommunikációs szükségletekig.27 A  gondoskodás 

„áruvá válása”, előírt és fizetett jellege nehezen feloldható feszültséget teremt,28 
ugyanis „a gondozó soha nem tudja kifejezni azt, hogy igazán törődik valaki-
vel, mert bármit is tesz, semmit nem tekintenek ajándéknak”.29 Hasonlóképpen 
a  házicselédek és ápolók segítő teljesítménye standard kritériumok mentén 
nehezen összemérhető, mivel a házimunkához kötődik és személyes relációk-
ba („érzelmi munka”) ágyazódik.30

Párhuzam mutatkozik viszont azokban az élethelyzetekben, amelyek a  fi a-
tal (vagy éppen az idősödő, nyugdíjas korú) nőket ezekbe az eredetileg átmeneti 
életszakaszként számon tartott alkalmazásba terelik. Korábban a házicselédlétet 
túlnyomórészt az alacsonyabb társadalmi származású hajadonok választották.31 
Háztartási alkalmazottnak lenni a legtöbbjük számára átmeneti (vagy ennek gon-
dolt) életszakasz volt, előkészület az önálló életre, felfelé törekvésük első lépése. 
A társadalmi mobilitás mellett ezeknek az éveknek rejtett szocializációs funkciója 
is volt: felkészülés a feleség- és az anyaszerepre, a középosztályi viselkedési szabá-
lyok, mint norma vagy ideál interiorizálása és a polgári konyha fortélyainak meg-
ismerése.32 A  házicselédek, házi ápolók feladatai és háziasszonyi kompetenciák 
közötti elmosódó határok azonban máig folyamatos feszültségeket konzerválnak, 
amit a házimunka fi zetettsége vagy fi zetetlensége tovább élez.33

25 Ehrenreich 2004; Anderson 2004.
26 Rivas 2004; Anderson 2004; Cheever 2004; Kordasiewicz 2014.
27 Rivas 2004.
28 Anderson 2004; Rivas 2004.
29 Rivas 2004: 82.
30 Aubert 1956; Lutz 2011.
31 Jóllehet a  házicselédek társadalmi rekrutációs bázisa nem korlátozódott kizárólagosan 

a  parasztságra, legfeljebb 3-4%-uk érkezett a  kispolgári státusszint feletti családból. (Gyáni 
1983.)

32 Gyáni 1983; Lutz 2011.
33 Aubert, 1956; Ehrenreich–Hochschild 2004.

009 111-124 mozg es atalak _ 07_Nemeth-K_tan_OK.indd   115009 111-124 mozg es atalak _ 07_Nemeth-K_tan_OK.indd   115 2018. 06. 22.   9:16:202018. 06. 22.   9:16:20



Családtörténet és mobilitás Németh Krisztina

116

Ma a fi atal, családalapítás előtt álló nők fi zetett háztartási munkavállalásában 
(domestic work) vitathatatlan a mobilitási ambíció, az egzisztenciateremtés, a tő-
kefelhalmozás vágya, miközben az anyaszerepből kikerült nyugdíjas korú nők 
inkább a státuszmegtartásért vagy a következő generációk elindításért küzdenek, 
csakúgy, mint a gyermekeiket kényszerűségből otthonhagyó anyák.34 Az alacsony 
presztízsű, hagyományosan alulfi zetett háztartási munka (reproductive work) to-
vábbra is feminizált, annak ellenére, hogy a  háztartásokban foglalkoztatott (be-
vándorló) nők átlagos iskolai végzettsége globális szinten folyamatosan emelke-
dik. Ugyancsak jelentős különbség az elődökhöz képest, hogy a mai „új cselédség” 
(new maids)35 igyekszik elkerülni a beköltözést a családhoz, valamint gyakran kö-
zéposztályi származású, az átlagos életkora magasabb és nagy erőfeszítéseket tesz 
azért, hogy ne szakadjon ki teljesen a saját családjából.36 Ők voltaképpen transz-
nacionális ingázó életmódot folytatnak, ami erős különbséget teremt az egykori 
házi cselédek egyszeri és tartós otthontól való kiszakadásától.37

A házicselédek munkaköre „előre nem körülírt tevékenységeket”38 foglalt ma-
gában, ami gyakorlatilag a munkaadó találékonyságára bízta az alkalmazottak 
foglalkoztatását, akiknek rögzített munkaidő híján, a  vasárnap délutáni kime-
nőtől eltekintve szabadidejük sem volt. A  nap folyamán egymást váltották az 
intenzív munkával és a  rövidebb pihenővel töltött időszakok, ám eközben is 
folyamatosan rendelkezésre kellett állniuk.39 Ma a házi ápolóknak és kisegítők-
nek tulajdonképpen szintén napi huszonnégy órában kell elérhetőnek lenniük, 
hiszen állandó készenlétet igényelhet az ellátásra szorulók állapota. Cselédnek, 
pontosabban „mindenes” cselédnek lenni a múlt században voltaképpen azt je-
lentette, hogy szakképzettség nélküli házi mindenesként kellett dolgozni. A be-
fogadó családok egy része ma is így tekint a  hozzájuk érkező házi ápolókra, 
akik nehezebb helyzetben vannak, mint a család életéhez lazábban kapcsolódó, 
kötött munkaidőben dolgozó vagy előre meghatározott feladatokat ellátó, a ház-
tartási alkalmazottak magasabb presztízsű csoportját alkotó házvezetőnők, da-
dák vagy szakácsnők. Megeshet ugyanis, hogy rájuk hárul a család összes gon-
dozási szükséglete (idősek, betegek, kisgyerekek ellátása, felügyelete), miközben 
a házimunkák átvállalása mellett esetenként mezőgazdasági, illetve kerti mun-
kákat (kertgondozás, fűnyírás, kisállatok gondozása vagy éppen palántázás) is 
végezniük kell. Az  ilyen esetek egyfelől megmutatják a munkaadóval egy ház-

34 Parrenas 2004; 2001; Lutz 2011.
35 Lutz 2011.
36 Lutz 2011.
37 Köszönöm Turai Tündének, hogy a „Migráció alulnézetből: Egy kvalitatív kutatás első ered-

ményei, elméleti és módszertani dilemmái” című workshopon (2016. november 28., Budapest, 
MTA Kutatóház) elhangzott hozzászólásában felhívta erre a fi gyelmet.

38 Gyáni 1983: 19.
39 Gyáni 1983.
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tartásban élő alkalmazott kizsákmányolhatóságát, másfelől rávilágítanak arra, 
hogy az elvárások tisztázatlansága ‒ voltaképpen, a gondozás és a házimunka 
pontatlanul meghatározott vagy szándékosan félreértett fogalma ‒ alkalmat ad 
arra, hogy a „ház körüli” munkák sora rugalmasan, tetszés és igény szerint bő-
víthető legyen.

A házi segítő alkalmazása ma is presztízskérdés,40 akárcsak a  két világhábo-
rú közötti magyar társadalomban, ahol a  cselédtartás a  középosztályi lét egyik 
megkülönböztetett attribútuma volt – még a korszak végén is, amikor a többnyire 
középosztályi nívót el nem érő háztartásokban is elterjedt ez a társadalmi gyakor-
lat.41 Az  ’50-es és ’60-as években az ideológiai–politikai váltás ellenére is szinte 
változatlan tartalommal maradt fenn ez a társadalmi gyakorlat.42

A mai ápolók, segítők jelenléte gyakran úgy járul hozzá a  családok presz-
tízstermeléséhez, hogy a munka elvégzői többnyire láthatatlanok maradnak. Ez 
nem pusztán a négy fal közé zártságot, a családnak való alárendeltséget, valamint 
a véget nem érő (láthatatlan és lebecsült) házimunka elvégzését jelenti. A segítők 
munkája által megerősödnek és újratermelődnek a  társadalmi (presztízs)viszo-
nyok, a családi, emberi kapcsolatok, miközben az átvállalt munka miatt megnö-
vekedett szabadidő előnyeit az alkalmazó élvezi.43 A láthatatlanság ellenére a se-
gítőket fi zikailag is megkülönböztethetik (például kötényviselés, a ruháik külön 
mosása által), ami stigmaként hat44 és feleleveníti a „piszkos”, „civilizálatlan” cse-
léd sztereotípiáját.45 Ugyancsak a stigmatizáltság rejtett, hallgatólagos továbbélé-
sére utal az a paradox „játszma”, ahogyan például magyar a házi ápolók próbálnak 
a pozíciójukhoz tapadó negatív megkülönböztetés ellen a  fragmentálás stratégi-
ájával védekezni: elbeszéléseikben előfordul a stigma leválasztása és áthárítása46 
más lenézettekre (például még „keletibb” országokból érkező „koszos”, „nemtö-
rődöm” házi segítőkre).

A láthatatlanság társas elszigeteltséggel is jár.47 Nemcsak a  munkanap válto-
zó, jószerével a  végtelenségig nyújtható mivolta, hanem az állandó felügyeletre 
szoruló gondozott is távol tartja a munkavállalót a külvilágtól. A fi zikai elszige-
teltség mellett a kulturális hatások is növelhetik az izoláció érzését: ahogy egyko-
ron a házicselédeknek a családjuktól távol, egymagukban kellett helytállniuk az 
idegen környezetben, úgy a külföldön munkát vállaló házi ápolók is idegen kul-
túrájú háztartásokban élnek. A kiszakadás és a beilleszkedés erőteljes kulturális 

40 Anderson 2004; Kordasiewicz 2014; Lutz 2011.
41 Gyáni 1983.
42 Czingel–Tóth 2014.
43 Yeates 2009.
44 Cheever 2004; Anderson 2004; Kordasiewicz 2014.
45 Czingel–Tóth 2014.
46 Kovai 2016; Turai 2014.
47 Gyáni 1983; Rivas 2004; Anderson 2004; Kordasiewicz 2014; Turai 2014.
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adaptációt kíván mind a  tágabban értelmezett befogadóközeghez (a városi, pol-
gári kultúrához, a külföldi viszonyokhoz), mind az alkalmazó családhoz, az idős 
emberhez. A globális viszonyok közepette a modern migráció nagy távolságokon 
átívelő útvonalai tovább mélyítik a gondozó és gondozott közötti nyelvi, kulturális 
és gazdasági szakadékot. Az idősek ápolása azonban nem pusztán nyelvi nehézsé-
gekbe ütközik: a betegeskedő, fi zikailag–mentálisan leépülő ápoltakkal esetenként 
azért sem lehet kommunikálni, mert már nincsenek kapcsolatban a külvilággal 
(bezárkóznak, elzárkóznak, beszédükben akadályozottak vagy súlyos állapotú be-
tegek). Ezek a pszichésen megterhelő helyzetek tovább fokozzák a magányosság 
érzését; miközben az is a befogadó család jó szándékától függ, hogy telefonálhat-
nak-e ismerőseiknek vagy családtagjaiknak. A házi ápolóknak minden család és 
minden gondozott mellett más mozgásterük adódik, azonban elég általános él-
mény a nyelvi–kulturális elszigeteltség, a folyamatos fi gyelem miatti frusztráltság 
és a magányosság.

A házimunkát végző segítők sokszor a  munkaidő rögzítését tekintik szemé-
lyes autonómiájuk első lépcsőjének,48 emellett a szabadidő értelmes eltöltése, az 
ismeretségek kialakítása szintén a  mozgástér bővítésének fontos eszköze. Futó 
ismeretségek, városi kapcsolatok kialakulhatnak a megszokott bevásárló vagy sé-
taútvonalakon, de akár az utazás alatt is, ahol a szervezők és sofőrök összeszokott 
társaságokat szállítanak. Ezek a  kapcsolatok nem pusztán a  társas szükségletek 
miatt fontosak, hanem azért is, mert a tájékozódás és az információk a továbblé-
pésben, a jobb helyre kerülésben is segíthetnek. A házi ápolói, segítő munkakör 
napi rutinjához azonban inkább állandó útvonalak társulnak, a  többség egy vi-
szonylag lehatárolt térben mozog (boltba, gyógyszertárba jár), ahol legfeljebb al-
kalmi munkásokkal, bevándorlókkal, más külföldön dolgozó magyarokkal talál-
koznak. Mindebből egyfajta „cselédkorzóra”49 emlékeztető, homogén társadalmi 
miliő rajzolódik ki, amely csak korlátozottan mozgósítható kapcsolati tőkét felté-
telez. A házi ápolók és segítők társadalma ma is atomizált, hiszen csekély érdekér-
vényesítő képességgel bíró, izolált, a háztartásokba zárt egyénekből áll, ahol a be 
nem jelentett alkalmazottaknak semmilyen érdekképviseletük, biztosításuk nincs. 

„Családfüggő” pozíció: a családdal együtt, de azon kívül?

A házi ápolók érdekérvényesítő képessége alapvetően attól függ, hogy milyen csa-
ládba kerülnek, és ott mekkora mozgásteret vívnak ki maguknak, miképp sikerül 
egyeztetniük a  szakmai és családbeli szerepüket.50 Az  implicit szerepegyeztetés 

48 Kordasiewicz 2014.
49 Gyáni 1983: 200.
50 Kordasiewicz 2014.
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egyfelől azért lehetséges, mert a helyzetük a korábbi házicselédekéhez képest ru-
galmasabb (nincs személyes függés, törvényben rögzített alárendeltség), de mun-
kavállalói helyzetük sokszor továbbra is szabályozatlan, informális és a családbeli 
szerepük felettébb bizonytalan. A házi ápoló vagy segítő szerepe bár intézménye-
sült, „megőrizte a családias jegyeket”.51 Az alkalmazó család nyíltan degradálhatja 
őket, ez szolgálatként aposztrofálja a munkát (cselédkedés). A családhoz tartozás 
hangsúlyozása a  családias relációkat és reagálási módokat hozza előtérbe, míg 
a szakmaiság, a profi zmus diskurzusa a munka világához köti ezt a tevékenységet, 
a személyes kapcsolat kialakítása végül a barátság viszonyrendszerébe horgonyoz-
za le a segítségnyújtást.52

Az összezártság egy idegen családdal jelentős érzelmi és pszichés energiákat 
emészt fel, és folyamatos fi gyelmet, önrefl exiót igényel. Ugyanakkor még a sikeres 
adaptáció esetében vagy éppen az egyenrangú partneri viszonyban is elkerülhe-
tetlen a feszültség, amely abból fakad, hogy a segítők ‒ akárcsak egykor a házicse-
lédek ‒ a  karnyújtásnyira lévő jobb mód díszletei között élnek, ám ehhez meg-
lehetősen korlátozott a hozzáférésük. Legtöbbjük számára a migráció, az idegen 
háztartásokban vállalt alacsony presztízsű munka a hosszabb távú boldogulás zá-
loga. Az eff éle feladatokat, amire a transznacionális gondozási iparban (láncban) 
résztvevők végeznek, az országok közötti gazdasági és életszínvonalbeli különb-
ségek generálják. Gyakori percepció, hogy az adott ország állampolgárai lenézik 
a házi ápolókat, és ennyi pénzért biztosan nem dolgoznának az adott munkakör-
ben. Noha a szerepviszonyok rögzítettsége miatt az egykori házicselédek életében 
élesebb volt a társadalmi polarizáltság, az életszínvonalbeli különbségeket fi rtató 
felismerés (lakáskörülmények, fogyasztási szokások, szabadidő, nyugdíj, egész-
ségügyi ellátás színvonala) része a mindennapoknak és elkerülhetetlenné teszi az 
összehasonlítást az itthon maradt családtagok életesélyeivel vagy akár a személyes 
kilátásokkal.

A családi otthon felosztása, a  térhasználat szabályai, a  beköltözőnek szánt 
helyiség, a személyes tér hiánya ugyancsak kifejezik a  társadalmi távolságot, az 
alá-fölérendeltséget, és esetenként a család életéből való kizárást közvetítik. A fo-
lyamatos készenlét és a személyes tér hiánya jószerével lehetetlenné teszi a család 
életétől való visszavonulást, azaz a munkaszünetet. Ám a kéznél lévőség és a lát-
hatóság arra is alkalmat ad a családnak, hogy a bentlakót egész nap ellenőrizze: 
a  munkáját, a  fogyasztását (víz, fűtés, villany, étel, telefon), esetleges pihenőjét 
felügyelje. Konfl iktusokat generálhat a tévé elhelyezése és használata vagy éppen 
a  személyes szabadidő kiharcolása. A  sokoldalú függés folytonos érzékeltetése 
nem feltétlenül általános, ám a magánszféra megteremtéséért vagy lehatárolásáért 
zajló konfl iktusok jól jelzik azt a többszörösen összetett, ambivalens szerepviszo-

51 Turai 2014: 333.
52 Kordasiewicz 2014.
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nyokkal (ismerős–idegen, családtag–kívülálló, dolgozó–munkaadó, segítő–ki-
szolgáltatott) átszőtt helyzetet, amely megköveteli a  folyamatos határmegvonást 
a családtagok és a családdal együtt élők, ám oda nem tartozók között. A határ-
megvonás konfl iktusos voltát bizonyos esetekben tovább élezheti, ha a gondozott 
családja a házi alkalmazottat a deklarált családhoz tartozásra hivatkozva próbálja 
a munkakörön túlmutató vállalásokra bírni, vagy a lojalitását megszerezni.53

A beköltöző alkalmazott számára a személyes autonómia megőrzése különö-
sen fontossá válik, ha nemcsak a segítségre szoruló időssel, hanem annak család-
tagjaival is egy háztartásban él. A családtag és alkalmazott egyaránt kiérdemelheti 
és elveszítheti a bizalmat, amely leginkább az önállóságban és a döntési „jogkö-
rökben” képződik le: a  heti kosztpénz beosztásában és a  háztartás vezetésében, 
ami egyúttal azt is jelenti, hogy a segítők azt eszik, amit a gondozottnak főznek. 
A kommenzalitás, a közös asztalánál étkezés az egyenrangúság kifejezése a rendi 
társadalmak kialakulása óta,54 ám ez nem feltétlenül valósul meg a házi ápolók 
és befogadó családjaik között. Így a közös étkezés még ma is fontos szimbolikus 
határvonal.55

Egy házi segítőkkel (household workers) készült kutatás szerint az alkalma-
zottak alapvetően két stratégiát követnek: szakmai szempontokat helyeznek elő-
térbe (professzionalizáció) vagy személyes kapcsolat kialakítására törekednek 
(perszonalizáció).56 Az  elbeszélésben megjelenő megszólítások a  keresztnevek 
említésétől a Frau/Herr megszólításig, vagy a kevésbé személyes, egyszersmind 
kevésbé hierarchikus néni és bácsi fordulatig tág spektrumon mozognak és más 
(akár időben, a  személyközi viszonyban változó) emberi és szerepviszonyokat 
feltételeznek.

A kölcsönösség, azaz a  szívességek és ajándékok cseréje szintén fontos vi-
szonyjelző. A  családdal együtt töltött ünnepek kereteit (takarítás, a  lakás feldí-
szítése, sütés-főzés) a gyakran kívülállóként kezelt házi segítők biztosítják, akik 
esetenként megajándékozhatják az alkalmazóikat. Az ajándékozás a viszonzás ki 
nem mondott kötelessége miatt ugyancsak jól mutatja a  család és a  házi alkal-
mazott közötti kapcsolat minőségét, hiszen az ajándékozás univerzális társadalmi 
jelenség.57 Egyes kutatások szerint a  háztartásokban dolgozó alkalmazottak ön-
becsülését sérti a már nem használt tárgyak továbbadása, elajándékozása,58 míg 
mások – összefüggésben a felajánlást követő más gesztusokkal – ezt akár örömmel 
vehetik. Az ajándék mibenléte is visszatükrözi a házi ápolók a családban betöltött 

53 Kordasiewicz 2014.
54 Vö. Weber 1987.
55 Kordasiewicz 2014.
56 Kordasiewicz 2014.
57 Mauss 2004.
58 Kordasiewicz 2014; Anderson 2004.
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kétarcú státuszát, mivel esetenként a gondozottól vagy a családjától pénzt kapnak 
karácsonyra, ami inkább bérkiegészítésnek, s nem személyes ajándéknak tekint-
hető. Ebben a relációban az ajándékozó inkább a munkaadó, semmint a családtag 
szerepét ölti fel, miközben az „ajándék” típusa a társadalmi távolságot, a kiegyen-
lítetlen szerepviszonyokat is konzerválja, mivel a jutalmazó pénzösszeg eleve ki-
zárja a viszonzást. 

Annak ellenére, hogy a munkaadó és a munkavállaló közötti kapcsolat to-
vábbra is hierarchikus, mégis kevésbé jelent a munkáltatónak való kiszolgálta-
tottságot, mint a házicselédek esetében. Akár személyes kapcsolat vagy kötődés 
is kialakulhat a családbeli funkciókat átvállaló segítők és a segítségre szorulók 
között. A régi házicselédek esetében ilyen érzelmi kötődések csak ritkán alakul-
hattak ki, hiszen miközben az alkalmazott a családdal élt és munkájával meg-
teremtette a család mindennapi életének kereteit, valójában sohasem tartozott 
hozzá: munkaadójához pusztán munkaviszony és hatalmi viszony fűzte. Ezt 
a  kiüresedett, elszemélytelenedett viszonyt, a  nagy kereslet-kínálat, a  közvetí-
tésre szakosodott társaságok által felpörgetett fl uktuáció, valamint a  presztízs 
fenntartása tovább élezte. Nem véletlenül volt oly gyakran a feszültségteli hely-
zet feloldása a  cseléd távozása, ami viszont elindította a  következő háztartási 
alkalmazott utáni, szintén nehézségekkel teli hajszát („cselédmizéria”).59 A  ha-
gyományosan nagy fl uktuáció ma is a házi alkalmazás sajátja, csakúgy, mint az 
alkalmazottak bizonytalan, prekárius helyzete.60 Ma a házi ápolóknak azonban 
nagyobb mozgásterük van, mint elődeiknek. Ha nem tudnak beilleszkedni a csa-
ládba vagy kifogásolják a  munkakörülményeket, távoznak a  családtól, s a  ku-
darcnak nem marad nyoma – mint egykor a cselédkönyvben – sőt, a további el-
helyezkedéshez referencia sem kell. A kiépült migrációs hálózatok használatával 
(sofőrök, közvetítők) és a modern közlekedés vívmányai miatt kisebbnek tűnő 
földrajzi távolságoknak köszönhetően viszonylag könnyen hazajutnak, és/vagy 
új alkalmazási helyet találnak. 

A házi ápolók segítségre szoruló, fi zikailag vagy mentálisan akadályozott idő-
sekkel kerülnek kapcsolatba. Betegségük és öregkoruk miatt a helyzetük alapvető-
en különbözik az ereje teljében lévő, független családfenntartó szerepétől, akinek 
a  fennhatósága alá kerültek egykoron a beszegődő cselédek. A házi ápolók ese-
tében a munkaadó sokszor a gondozott gyereke vagy rokona, aki – akárcsak az 
ápolásra szoruló idős – rá van utalva a külső segítségre. Mindezek ellenére a tár-
sadalmi különbség áttételesen akkor is jelen van a kapcsolatban, ha a deklarált vi-
szony (családtag, partneri szerep) ezt elfedi. Az időseket csökkenő cselekvőképes-
ségük, segítségre utaltságuk sem teszi egyenrangú féllé – hiszen a felügyelet miatt 
szinte gyerekszerepbe kényszerülhetnek –, ami elmozdítja a beköltöző házi segítő 

59 Gyáni 1983: 184.
60 Aubert 1956; Yeates 2009; Lutz 2011.
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alárendeltségén alapuló egyoldalú viszonyt és kölcsönös szerep- és kompetencia 
egyeztetésre sarkallja a feleket. 

Az egykori házicselédek és a mai házi segítők helyzete a társadalmi–struk-
turális és családbeli pozícióból kimutatható párhuzamok mellett leginkább 
a  kivívható mozgástér nagyságában, a  személyes autonómiában és a  mozgás 
szabadságában különbözik. A  feszültségek erőterében folyó játszmákat, szere-
pegyeztetéseket éppen a  huszonnégy órás szolgálatban álló és kihasználható 
házi mindenes (cseléd) szerepétől való megszabadulás mozgatja. Ezért olyan 
fontos a  házi segítők számára a  családbeli szerepük, interperszonális kapcso-
lataik folyamatos egyeztetése és a  munkaviszonyuk természetének tisztázása, 
azaz a munka- és a szabadidő, valamint a magán- és a privátszféra határainak 
meghúzása. A határmunkálatok nemcsak az erőfeszítéseket és a bővülő mozgás-
teret tárják fel. A szubjektív élményeken, asszociációkon alapuló párhuzamok 
az egykori házicselédek és a házi ápolók pozíciója között a legtöbb, főként a ke-
let-európai kontextusban munkát vállaló házi idősápoló számára széttartóak,61 
és leginkább az analógiákon keresztül segíthetik a saját pozíció meghatározását. 
Ugyanakkor a régióban a cselédlétnek sajátos történelmi (kollektív) tapasztalata, 
narratívája van, amely újabb jelentésrétegekkel bővíti a  transznacionális gon-
dozási láncolat működését és értelmezését. Az öndefi niálás nehézsége azonban 
a (házi)cselédlét stigmatizáltsága mellett a családról családra változó szerepek 
képlékenységét is magában hordozza, ami nehezen megfoghatóvá teszi az egyes 
szerzők által „új cselédségként”62 aposztrofált diff úz és diverz munkát és mun-
kavállalói kört.
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Szemethy Tamás

Görög kereskedők beilleszkedési nehézségei 
a 18. századi Magyarországon

1745. augusztus 3-án Szokol György borosjenői harmincados panasszal fordult 
a Helytartótanácshoz a júliusi vásáron őt megkárosító, illetve életveszélyesen meg-
fenyegető görög kereskedők miatt.1 Beadványában azt kifogásolta, hogy a mellé-
kelt dokumentumokban részletesen leírt eset kapcsán a  magukat török alattva-
lónak valló kalmárok kiváltságlevelükre hivatkozva nem tartoznak semmiféle 
vámot sem megfi zetni a harmincados részére, így őket többé Szokol György ne 
háborgassa. Ezzel szemben azonban a sértett ragaszkodott hozzá, hogy az említett 
görögök több rendelkezést megsértve, törvénytelenül bújtak ki az általa foganato-
sítani kívánt intézkedés alól.2

A konfl iktusra két korábbi munkában is utalt már Eckhart Ferenc,3 illetve Fal-
lenbüchl Zoltán,4 ugyanakkor jelen tanulmányban arra teszünk kísérletet, hogy 
feltárjuk a fent bemutatott eset jogi, gazdasági és társadalmi hátterét. Vizsgálatunk 
során megvilágítjuk azt az összetett mikrokörnyezetet, amely reményeink szerint 
nemcsak a konkrét konfl iktus kialakulásának és rendezésének lehetőségét tárja fel 
számunkra, hanem alkalmat teremt arra is, hogy demonstráljuk, hogyan nyerhe-
tünk pontosabb képet a 18. századi magyarországi görög kereskedők beilleszkedé-
si lehetőségeiről és nehézségeiről.

A török alattvalóként Magyarországon működő kereskedők helyzetére vonat-
kozóan számos szakirodalmi feldolgozás segíti a téma iránt érdeklődő olvasó tá-
jékozódását. Ezek közül dolgozatunk első részében azokat az eredményeket emel-
jük ki, amelyek lehetővé teszik számunkra a szűkebb értelemben vett probléma 
pontosabb megértését. Mindenekelőtt azt kell tisztáznunk, hogy a 18. század első 
felében mi tette vonzó piaccá a görög kalmárok számára Magyarországot.

A Magyarország és az Oszmán Birodalom közötti kereskedelmi kapcsolat a 16–
17. században a rendszeres katonai összetűzések ellenére is fennállt. A kereskedők 
mozgását ugyanakkor gátolták a kiújuló konfl iktusok, illetve az ország három rész-
re szakadásából adódó bonyolult adó és vámrendeletek, illetve kettős adóztatású 

1 MNL OL C 42 2/8. 18/85. A tanulmány létrejöttét az NKFIH K 116166 jelű kutatási programja 
támogatta.

2 MNL OL C 42 2/8. 18/79–85.
3 Eckhart 1918: 362.
4 Fallenbüchl 1997: 29.
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területek.5 A 18. század elejére, az 1718-as pozsareváci béke megkötésének idejére 
a Habsburg Birodalom elért katonai zenitjére, és megszerezte az uralmat az egyko-
ri királyi Magyarország döntő része fölött. Ezt a kedvező pozíciót igyekezett a tö-
rökökkel megkötött szerződésben is kihasználni.6 A bécsi udvar szándéka szerint 
a békéhez kapcsolódó gazdasági szerződés több pontja is a Habsburg Birodalom 
kereskedői számára biztosított volna kereskedelmi előnyöket az Oszmán Birodalom 
területén, így például a 7. cikkelyben garantálták részükre a török kikötők szabad 
használatát, a 14. cikkelyben pedig a török hatóságok védelmet ígértek az oszmán 
területen működő zsidó kereskedőkkel szemben.7 A két birodalom gazdasági kap-
csolatát legnagyobb mértékben azonban nem ezek a részek, hanem a 3. cikkely hatá-
rozta meg, amelyben kikötötték, hogy a szerződő felek alattvalói egymás területein 
szabadon kereskedhetnek, vámot pedig csak egy alkalommal kell fi zetniük, mégpe-
dig a török határ átlépésekor, az áru 3%-nyi értékében.8 

Az osztrák fél célja 1718-ban valószínűleg az lehetett, hogy a kedvező szabá-
lyozást kihasználva a levantei kereskedelem szárazföldi útvonalának legnagyobb 
forgalmat lebonyolító kereskedői Habsburg alattvalók legyenek. Ez nemcsak 
a gazdasági fejlődést biztosította volna a birodalom számára, hanem a nagyhatal-
mi pozíciójuk megerősítését is a Balkánon, elsősorban Velence és Franciaország 
rovására.9 Az ezt követő folyamatok azonban arra engednek következtetni, hogy 
a bécsi udvar alaposan elszámíthatta magát a  tervezet kidolgozásakor. Ezt bizo-
nyítja például az is, hogy 1719-ben a balkáni kereskedelmi tevékenység koordi-
nálására létrehozták az Orientalische Compagnie-t, a társaság azonban rövid idő 
alatt annyi veszteséget termelt, hogy 1734-ben végül fel kellett számolni.10

A Habsburg törekvések kudarcával szemben a török alattvalók közül a balkáni 
származású, összefoglalóan a magyar szakmunkákban csak görög kereskedőkként 
aposztrofált11 társadalmi csoport jelentős mértékben ki tudta használni a szerző-
désből adódó előnyöket. A téma szakavatott kutatója, Füves Ödön szerint az 1720-
as évektől a Magyarországon tevékenykedő görög kereskedők száma nagyarányú 
növekedésnek indult, ezzel párhuzamosan pedig a jelentős diaszpóraközpontnak 

5 A két terület közötti kereskedelmet először 1559-ben engedélyezték a Habsburgok, majd az 1615-
ben a Portával kötött szerződés lehetővé tette a török áruk szállítását egészen Bécsig. (Petri 1996: 
75.) 

6 Lanier 2006: 55.
7 Uo.
8 Uo.
9 Lanier 2006: 54.
10 Eckhart 1918: 358.
11 Vö. Petri 1996: 69–104; Füves 1964: 127–132; Füves 1966: 92–98; Papp 2004. A korabeli források-

ban különböző módon nevezték őket, a Helytartótanács iratai között rendszerint a Questores 
Turcici megnevezést használták. (Petri 1996: 69.)
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számító velencei görög közösség hanyatlani kezdett.12 A balkáni kereskedők sike-
rének megértéséhez érdemes fi gyelembe venni azt is, hogy nemcsak az egyszeri 
3%-os vám teremtett roppant kedvező helyzetet a kalmárok számára, hanem az 
a  körülmény is, hogy a  törvényeket kijátszva a  Balkán, illetve nyugati irányból 
például Szászország felől jelentős csempésztevékenységet folytattak a Habsburg 
Birodalom rovására.13 A bécsi kormányzat – valószínűleg a városi kereskedőcéhek 
és harmincados tisztek panaszainak hatására – több alkalommal is próbálta korri-
gálni a félrecsúszott megegyezést,14 így III. Károly már 1725. április 12-i rendeleté-
ben kikötötte, hogy a török alattvalóknak csak török árukkal szabad kereskedniük, 
tevékenységüket pedig csak nagybani értékesítés formájában végezhették.15 

A megszorító intézkedések azonban az udvar minden igyekezete ellenére csak 
kevéssé sújthatták a görög kereskedőket. A hatóságoknak egyrészt a birodalom 
diplomáciai érdekeit szem előtt tartva ügyelnie kellett arra, hogy a török alattva-
lók panaszaikkal ne forduljanak a Portához. A pozsareváci béke megkötése után 
ugyanis a  Habsburgok több jelentős háborút is vívtak európai ellenfeleik ellen, 
ezekben a  konfl iktusokban pedig az Oszmán Birodalom többnyire semleges ál-
láspontot foglalt el, amely így közvetetten a  Habsburgok helyzetét erősítette.16 
Másrészt, Magyarországon bizonyos árukat csak a görög kereskedőktől lehetett 
beszerezni, így a piacokról való kitiltásukkal megszűnt volna ezeknek az összefog-
lalóan csak török áruknak nevezett portékáknak a kereskedelme.17 Fontos tényező 
volt az is, hogy abban az esetben, ha a törvényeket megszegve, kiskereskedelmi 
keretek között egy város piacán például szászországi iparcikkeket értékesített egy 
török alattvaló, a helyi kereskedők üzletét rontotta, hiszen a Habsburg alattvalók 
csak magasabb költségen hozhatták be hasonló áruikat. Ugyanakkor a vásárlók 
számára vonzóbbá, olcsóbbá válhatott az adott város piaca, ennek eredményeként 
pedig több vásárló látogathatta a vásárokat, amely az adott település fejlődéséhez 
is hozzájárulhatott. Ennek alapján nem meglepő, hogy több esetben azt tapasztal-
hatjuk, hogy a helyi hatóságok vagy nem tudták, vagy nem akarták betartatni az 
újabb és újabb korlátozó rendelkezéseket.18 

12 Füves 1962: 229. Vö. Bácskai 2006: 10. Füves Ödön felhívja a fi gyelmet arra, hogy a vizsgált időszakra 
a Balkán túlnépesedett, így a népesség egy része eredeti lakhelyéről elvándorolt. Ő hívja fel a fi gyelmet 
arra is, hogy a balkáni török elöljárók főként adószedéssel foglalkoztak, így az ortodox alattvalóknak 
lehetőségük volt arra, hogy a kereskedelemben vezető szerepet töltsenek be. (Füves 1966: 92.) 

13 Eckhart 1918: 359. Vö. Bácskai 2006: 12.
14 1725, 1730, 1732, 1740, 1747, 1769, 1772, 1774, hogy csak a  legfontosabb rendeletek kiadásának 

éveit említsük. (Papp 2004: 19.)
15 Petri 1996: 78. 
16 Papp 2004: 19. 
17 Török áruk: dohány, gyapjú, bizonyos bőrök, kávé, cukor, fűszerek, déligyümölcs, ezekkel 

a helyi kereskedők többnyire nem foglalkoztak. (Bácskai 2006: 12.) 
18 Papp 2004: 19. 
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A balkáni kalmárok számára a „nagy üzleti lehetőségek” időszaka az 1770-es 
években ért véget, amikor az 1768 és 1774 között zajló orosz–török háború kap-
csán, az Oszmán Birodalom meggyengülését kihasználva,19 a  bécsi udvar 1772-
ben megvonta a vámkedvezményt a török alattvalóktól.20 Ezt követően 1774. de-
cember 31-én Mária Terézia kiadta hűségeskü rendeletét, amelyben előírta, hogy 
minden török alattvalónak, aki a továbbiakban Magyarországon akar kereskedni, 
kötelezően az országba kell költöztetnie a családját, és le kell tennie a hűségesküt, 
lemondva török alattvalói státuszáról.21

Mindezek tükrében, a jelen munkában vizsgált konkrét eset abban az időszak-
ban történt, amikor a balkáni kereskedők számára a magyarországi körülmények 
roppant kedvezően hathattak üzletük fejlődésére. Mielőtt azonban megvilágítanánk 
a  konfl iktus mikrokörnyezetének sajátosságait, a  szerencsés forrásadottságoknak 
köszönhetően a  Szokol György által összeállított beadvány három mellékletének 
szövegén keresztül lehetőségünk nyílik betekinteni a harmincados és a borosjenői 
piacon megjelenő görög kereskedők közötti összetűzés körülményeibe.22 Az alább 
idézett három jelentés Szász Zsigmond borosjenői őrmestertől származik,23 aki a vá-
rosban állomásozó katonaság néhány tagjával igyekezett helyreállítani a rendet a jú-
liusi vásáron. A magyar nyelvű24 szövegeket modern átírásban közöljük, mivel nem 
fi lológiai, hanem tartalmi szempontból kívánjuk őket elemezni.25

1745. július 27. Szász Zsigmond borosjenői őrmester magyar nyelvű jelentése:26

„[…] borosjenői (B Jenőj) harmincados uram Szokol (Szokoly) György uram, miné-
künk megmutatva a fölséges Kamarának törökországi görögök ellen való kemény 
parancsolatját, bennünket a sátorhoz küldött fönt említett harmincados uram, hogy 
jöjjenek be az fönt említett görögök, de magok azt felelték minekünk hát mit paran-
csoltok tik mi nekünk, és a ti harmincadosotok? Magunk azt feleltük, vagyon fölséges 
Kamarától parancsolat, és aztat meg akarja harmincados uram ti előttetek olvasni, 
hogy tudjátok micsoda a parancsolat vagyon, akkor az világosi Guma névű görög 
nagy kiáltással föltámadt, mondván, hogy neki senki sem parancsol hanem csak az 

19 Petri 1996: 84.
20 Bácskai 2006: 12.
21 Petri 1996: 86. 
22 MNL OL C 42 2/8. 18/79–82. 
23 Jelentéseiben strázsamesterként szerepel. Vö. MNL OL C 42 2/8. 18/79–82.
24 Hogy az Arad megyei Borosjenőn állomásozó katonaság őrmestere miért pont magyar nyel-

ven írta jelentését a Helytartótanács számára, nem tudtuk közelebbről meghatározni. Érdemes 
azonban fi gyelembe venni azt, hogy az alsóbb szintű igazgatás nyelve a  latin mellett részben 
a magyar vagy más helyi népnyelv lehetett. (Bak 2000: 107.)

25 Az átírásnál alapvetően Bak Borbála magyar forrásszövegek közlésére vonatkozó javaslatait 
vettük fi gyelembe. (Bak 2000: 91–137.)

26 MNL OL C 42 2/8. 18/81.
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personalis27 uram, és a vármegye, de tik itten nem lesztek, hanem el kell pusztulno-
tok, mert én mindjárt tudok beszélni méltóságos personalis úrral […]” 

1745. július 28. Szász Zsigmond borosjenői őrmester magyar nyelvű jelentése:28

„[…] mikor lévén borosjenői (B. Jenőj) vásár alkalmatosságával eljöve borosjenői 
(B. Jenőj) harmincados uram Szokol György uram Iberrajteraival29 együtt, és meg 
akarta jelenteni az ő fölséges parancsolatját cum protestatione a törökországi gö-
rögöknek de magok a görögök nagy lármával, és rút becstelenséggel szitkozódá-
sokkal meg mocskolták magát a harmincados uramat, mind pedig az Iberrajterét, 
kiváltképpen a világosi Guma névű görög mondván te harmincados menjél innen, 
mert nekünk nem parancsolsz te se a  te inspectorod,30 csak a nemes vármegye, 
harmincados uram ez iránt protestált mondván hallgass Guma ne mocskolj ben-
nünket hanem menj el és veszekedjél a fölséges Kamarával, mert én nem akarok 
veletek veszekedni, hanem micsoda parancsolatom vagyon azt nektek meg mon-
dani, akkoron a Guma nevű görög ökleit egyik a másikhoz verte nagy haraggal, 
mondván vagyon nekem parancsolatom hogy titeket össze kössem és vasban veres-
sem. Az után harmincados uram elmene onnét nagy szégyennel elűzvén sátorútól 
hogy ott semmit se írjon Iberajtaival elment conscribálni az többi görögöket, de 
sokszor említett Guma névű görög mind csak utánuk ment mindenütt és fogait 
nagy pattogással majd ki akarta körmeivel vájni, és harmincados uramhoz köze-
ledet, úgy hogy majd csak a szemeit ki nem szúrta, de nem elég vala az, hanem egy 
Rajla görög újólag kezde utána kiáltozni, hogy tolvajok mert a jószágát ellopták 
volna, maga a harmincados uram Iberrajtaraival együtt. […] a fönt említett görög 
provisor31 uramtól eljött, és fönt említett Guma névű görög az harmincados ura-
mat ökleivel intette és fenyegette mondván menjél te harmincados a váradba, ne 
járj ide ki többet, mert neked nincsen semmi dolgod itten, mert nekünk senki sem 
parancsol csak a nemes vármegye […]”

1745. július 29. Szász Zsigmond borosjenői őrmester magyar nyelvű jelentése:32

„[…] úgy mint világosi Guma nevű görög és Kajla görög mind a ketten eljövénék 
hozám a magam házomhoz ugyan magok dolgokért, és magam megkérdem az 

27 Személynök.
28 MNL OL C 42 2/8. 18/80.
29 A harmincados mellé a  „zavaros időkben” vámőrt alkalmaztak, akinek különféle elnevezése 

maradt fenn, például: Iberrajter, szatrapa, hajdú. (Tóth 1912: 530.) 
30 Valószínűleg itt a harmincados mellé rendelt vámtisztre gondol.
31 Ebben esetben a provisor élelmiszerkereskedőt jelent. 
32 MNL OL C 42 2/8. 18/79. 
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említett görögöktől hogy micsoda veszekedések lett volna a borosjenői (B Jenőj) 
harmincados urammal a vásárban, mivel hallottam, hogy sok szégyent tettek az 
említett harmincados uramon azt felelték azért hogy harmincadot kér mi tőlünk, 
de mink nem adunk, mert nekünk nem parancsol senki más, hanem csak a per-
sonalis uram és a vármegye, mert minekünk vagyon olyan Szabad Levelünk33 
a  personalis úrtól, hogy ne fi zessünk csak Erdélyben egy harmincadot, de itt 
Magyarországban semmit se fi zessünk […]”

A fent idézett jelentésekből egy meglehetősen zavaros helyzet bontakozik ki. Egy-
részt, Szokol György valószínűleg joggal követelte a Magyar Kamara vonatkozó 
rendelkezésére hivatkozva a borosjenői vásáron vélhetően nem, vagy nem csak 
nagybani értékesítéssel foglalkozó török alattvalóktól, hogy fi zessék meg a kötele-
ző vámot. Másrészt viszont zavaró, hogy a görögök hangadójának – és valószínű-
leg egyik legagresszívebb tagjának – számító világosi Guma mind Szokol György, 
mind pedig Szász Zsigmond felé egy „szabad levelet” mutat be, amelynek kibocsá-
tója a személynök, és amelynek értelmében csak Erdélyben kellene vámot fi zet-
niük, Magyarországon azonban nem. Azon túl tehát, hogy az összetűzés néhány 
görög kereskedő és egy harmincadvámszedő között történt Borosjenőn, valójá-
ban úgy tűnik mintha két országos hatáskörű hivatal is egymásnak ellentmondó 
intézkedést hozott volna. A helyzet megértéséhez meg kell ismernünk a probléma 
mikrokörnyezetét.

Vizsgálatunk első lépéseként vonjuk alaposabb elemzés alá a helyszínt, vagy-
is Borosjenőt. Az idézett jelentésekből is kiderül, hogy a felháborodott Guma és 
a sértett Szokol György is meg vannak róla győződve, hogy Borosjenő a magyar-
országi hatóságok fennhatósága alá esik, ez azonban 1745-ben egyáltalán nem volt 
ennyire egyértelmű. Az eredetileg Zaránd megyéhez tartozó település sorsa meg-
lehetősen hányattatott volt a török hadsereg Magyarországon való megjelenésétől 
kezdve, mivel a 16–17. században a török hódoltság, illetve az Erdélyi Fejedelem-
ség által ellenőrzött területek határán helyezkedett el.34 Végül több hatalomváltás 
után 1693-ban a császári hadseregnek sikerült megszereznie a borosjenői várat.35 

Nem csak erődje miatt számított jelentős településnek Borosjenő, hanem va-
lószínűleg gazdasági szempontból is. Erre utal többek között II. Rákóczi György 
fejedelem 1652-es kiváltságlevele, melyben megerősítette a  városban működő 
aranyműves céh privilégiumait, ami diff erenciált céhes ipar jelenlétére utal.36 
A török kiűzése miatt a környéken jelentős pusztulás ment végbe, ennek ellenére 

33 Ebben esetben ennek a különleges dokumentumnak a tulajdonneveként hagytam meg a nagy-
betűs írásmódot.

34 Fábián 1835: 81–84. 
35 Parecz 1871: 12. 
36 Fábián 1835: 138. 
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úgy tűnik, hogy a település kereskedelmi helyzetét a 18. század első felében még 
a hódoltsági időszakban kialakult viszonyoknak megfelelően meg tudta őrizni, és 
a környék egyik jelentős piacközpontjaként működhetett.37 Sikeréhez hozzájárul-
hatott az is, hogy a pusztítás okán a legtöbb környező településhez tartozó szőlős 
elpusztult, a borosjenőiek azonban túlélték a pusztítást, így az egykor az erdélyi 
fejedelmek tulajdonában lévő szőlődűlőknek köszönhetően továbbra is lehetőség 
volt a bortermelésre.38

Kulturális–vallási vezető szerepét a település valószínűleg a jenői ortodox püs-
pöki székhely 1706-os Aradra költöztetésével vesztette el,39 ugyanakkor a várba 
beszállásolt katonaság, és a rendszeres vásárok továbbra is lehetővé tették a város 
fejlődését. A térségben a Habsburg uralom megszilárdítása végett kiépítették az új 
igazgatási rendszert. Ennek megfelelően az 1715. évi 91. törvénycikkben Aradon 
fő-, Borosjenőn pedig fi ókharmincadot hoztak létre.40 

A mezőváros közigazgatási helyzetének rendezése évekig elhúzódott, mivel 
a Habsburg katonaságot a  jenői várba szállásolták el, az egész borosjenői járást 
pedig a 18. század elején nem a magyar megyerendszerbe, hanem katonai igazga-
tás alá helyezték.41 Ez a helyzet állt fenn egészen az 1740-es évek közepéig, amikor 
végre sikerült az 1741. évi 18. törvénycikk 2. és 3. paragrafusa alapján a  város 
és a borosjenői járás helyzetét rendezni.42 A Helytartótanács utasítását, mely sze-
rint az egykori Zaránd vármegye zarándi és jenői járását Arad vármegyéhez kell 
csatolni, a megyegyűlés 1744. október 29-én vette tudomásul.43 Végrehajtása, és 
a katonai helyett a polgári kormányzatra való átállása azonban egészen 1745. no-
vember 6-ig húzódott.44 Ennek alapján tehát az 1745 júliusában történt események 
éppen arra a zavaros időszakra estek, amikor Arad és Zaránd vármegyék helyzeté-
nek rendezése mellett a központi kormányzat fi gyelmét a katonai határőrvidék át-
szervezése is lekötötte a térségben, tetézve mindezt azzal, hogy a török alattvalók 

37 Bácskai–Nagy 1984: 87.
38 Fábián 1835: 54.
39 Parecz 1871: 10.
40 1715. évi 91. törvénycikk. 57. paragrafus. Corpus Juris Hungarici 1900.
41 Bár munkánkban elsősorban Borosjenő település helyzetét tárgyaljuk, a mezőváros működése 

valószínűleg szervesen kapcsolódott a  környező uradalmakhoz, így elsősorban a  borosjenői 
birtokhoz. A vizsgált események idején 1745-ben ennek a fekvő jószágnak épp a Kamara volt 
a kezelője, ugyanis a korábbi tulajdonos Ferenc modenai herceg az osztrák örökösödési háború 
idején elpártolt a bécsi udvartól, így birtokait 1742-ben elvették tőle, és csak 1749-ben, újabb pál-
fordulása kapcsán nyerhette vissza azokat. (Szabó 2008: 280.) Így a térség legnagyobb földbir-
tokos családja kiesett a helyi hatalmi játszmák alakítói közül, és pusztán csak a jóval jelentékte-
lenebb báró Jósika és Edelspacher családokkal lehetett számolni említésre méltó birtokosoként. 
(Fábián 1835: 18.)

42 Márki 1895: II/2. 358. Vö. Corpus Juris Hungarici 1901.
43 Uo.
44 Márki 1895: II/2. 362–363. 
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tevékenységére vonatkozóan 1740-ben Mária Terézia újabb korlátozó rendeletet 
bocsátott ki,45 illetve 1741-ben az országgyűlés is törvénykezett a görög kereske-
dők visszaéléseinek megakadályozásáról.46 Tanulmányunk utolsó részében arra 
teszünk kísérletet, hogy a fent vázolt zavaros helyzetben megvilágítsuk, hogy kik 
és hogyan jelentek meg a vizsgált konfl iktusban, illetve hogy hogyan rendeződött 
a helyzetük az események után. 

A jelentések tanúsága szerint az esetnek két főszereplője volt, akik mindketten 
sértettnek érezhették magukat a vizsgálat során. Az egyikük a közelebbről meg 
nem nevezett világosi Guma, a másik pedig a harmincados, Szokol György. Vélhe-
tően volt mellettük azonban még egy fontos alakítója a bemutatott konfl iktusnak, 
méghozzá Grassalkovich Antal, Arad vármegye főispánja. Az ő szerepére Guma 
is utal háborgása közben, hiszen, ahogy fogalmaz: „nekünk nem parancsol senki 
más, hanem csak a personalis uram és a vármegye”.47 Ez esetben pedig valószínűleg 
nem a megyegyűlés határozataira utal, hanem a személynökre és a megye főispán-
jára, aki 1745-ben Grassalkovich Antal volt. Az ambiciózus politikus pályaívének 
elemzése szétfeszítené jelen munka kereteit, ugyanakkor annyit mindenképpen 
érdemes rögzítenünk, hogy egy felszálló ívben lévő karrier szemtanúi lehetünk 
ekkor. Grassalkovich Antal 1731-től szolgált személynökként, vagyis az ország 
egyik főméltóságaként egészen 1748-ig, amikor a  Magyar Kamara élére nevez-
ték ki.48 Bár köznemesi sorból származott, 1732-ben III. Károly bárói címado-
mányban részesítette,49 majd 1743-ban gróff á emelkedett.50 Aradi főispánná 1744. 
augusztus 26-án nevezték ki,51 tisztségét pedig egészen 1751-ig viselte.52 Érdekes 
módon a törekvő gróf életútját részletesen feldolgozó Fallenbüchl Zoltán is meg-
emlékezik a vizsgált esetről, azonban ő csupán csak néhány sort szentel a történ-
teknek, majd sommásan megjegyzi, hogy az események nem ártottak Grassalko-
vich „pozíciójának”.53 

A Fallenbüchl által is idézett kancelláriai vizsgálati anyagot azonban érdemes 
alaposabban is szemügyre venni.54 A monográfus is jelzi,55 hogy a személynököt 
nem pusztán csak azért marasztalják el, mert hatáskörét túllépve kiváltságleve-
let adott azoknak a görög kereskedőknek, akik ellen éppen fellépnie kellett volna 

45 1740-ben a kedvezményes 3%-os vámot 5%-ra emelték. (Eckhart 1918: 361.) 
46 1741. évi 29. törvénycikk. Corpus Juris Hungarici 1901.
47 MNL OL C 42 2/8. 18/81.
48 Cserpes–Szijártó 2010: 1246.
49 MNL OL LR 36/762–767.
50 MNL OL LR 39/408–412.
51 MNL OL LR 39/657–658.
52 Márki 1895: II/2. 678.
53 Fallenbüchl 1997: 29.
54 MNL OL OR 1745/55.
55 Fallenbüchl 1997: 29.
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főispánként, hanem azért is, mert tette szinte hübrisszel ért fel az uralkodói tekin-
téllyel szemben. 1745. május 22-én kiadott kiváltságlevelét ugyanis,56 amelyről egy 
másolatot a Kancellária Levéltárában a mai napig őriznek,57 a következő módon 
kezdte: 

„Nos Comes Antonius Grassalkovics de Gyarak, Arcium58 et Dominiorum Gedellő, 
Debrő, Szerencs, et Világosvár Haereditarius, Sacra Regia Majestatis Arcanorum 
Status Consiliarius Actualis Intimus, ejusdemque Personalis Praesentia in Judicÿs 
per Hungariam Locumtenens, et Inclyti Comitatus Aradiensis Supremus Comes.”

A Kancellária megítélése szerint felháborító, hogy a királyi többest ilyen lekicsiny-
lő módon használta Grassalkovich Antal.59 Ugyanakkor ő arra hivatkozott, hogy 
a görög kereskedőknek a nagybani kereskedés mellett a kistételben való árusítást 
már Heves, Pest, Bács, Csongrád, Csanád, Békés, Bihar, Szabolcs és Szatmár vár-
megyék is engedélyezték, így ő csak ezt a gyakorlatot követte.60 A történtek ellené-
re Grassalkovich, úgy tűnik, csupán kisebb dorgálást kapott, hiszen három évvel 
később már a Magyar Kamara elnökeként szolgálhatta tovább Mária Teréziát,61 
aki újabb birtokadományokkal jutalmazta buzgalmát.62

A főispánt, aki tehát egyértelműen hatáskörét túllépve járt el, nem érte ko-
molyabb veszteség. De hogyan rendeződött Guma és a görögök, valamint Szokol 
György helyzete? Szokol Györggyel kapcsolatban nem mondhatunk semmi biz-
tosat. Valószínűleg a  Helytartótanács az ő javára döntött, de sem azt nem tud-
juk, hogy meddig működött Borosjenőn harmincadosként, sem pedig azt, hogy 
társadalmi helyzete alapján mekkora mozgástere lehetett ügye képviseletére az 
egyes kormányszerveknél. Mivel nevét a legtöbb esetben Szokolként olvashatjuk 
a fennmaradt forrásokban, tanulmányunkban is végig így neveztük őt. Ugyanak-
kor Szász Zsigmond egy alkalommal, a július 27-én kelt jelentésében Szokolyként 
említi őt,63 ami némi bizakodásra adhat okot családja azonosításával kapcsolat-
ban. Szokoly nevű nemesi család ugyanis élt Zaránd és Arad megyében, sőt dicső 
származásukról Márki Sándor azt írja, hogy a  Gútkeld nemzetségből származ-

56 MNL OL OR 1745/55. 7. 
57 MNL OL OR 1745/55. 6–7.
58 A gödöllői kastély arxként, vagyis fellegvárként vagy legalábbis komoly erősségként való szere-

peltetése talán szintén a saját tekintélyének növelését szolgálta.
59 MNL OL OR 1745/55. 3.
60 Eckhart 1918: 362. 
61 Cserpes–Szijártó 2010: 1246.
62 1746. január 8-án tehát a botrányos eset után pár hónappal megkapta Galsát és Világosvárat 

Mária Teréziától birtokadományként. (Márki 1895: II/2. 678.) 
63 MNL OL C 42 2/8. 18/81.
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va rokonságban álltak a  Báthoryakkal.64 Ugyanakkor egyrészt semmi nem köti 
egyértelműen a harmincadost a nevezett családhoz, másrészt a dicső leszármazást 
is érdemes erős forráskritikával kezelni. Továbbá, Márki szerint a család Zaránd 
és Arad vámegyékben a 16. század végére kihalt.65 Ennek alapján a vizsgált sze-
mélyről a beadványéban szereplő adatokon túl nem tudtunk meg többet. 

Ezzel szemben Gumára vonatkozóan a megyei és a helytartótanácsi iratok kö-
zött is maradtak fenn források a  vizsgálati anyagon kívül. Grassalkovich Antal, 
korábban már idézett törvénytelenül kiadott kiváltságlevelében felsorolta, hogy 
pontosan mely görögöknek biztosítja a megnevezett kiváltságokat.66 A nevek kö-
zött ott van a  július 29-én kelt jelentésben szereplő borosjenői Kajla görög is,67 
ebben az esetben Rajlaként, illetve Siria68 vagy másként Világos illetőséggel Guma 
Emánuel.69 A helyzetet némileg bonyolítja, hogy Guma Emánuellel nem, Tódorral 
viszont annál inkább találkozhatunk az esetre és az Arad vármegyei görögökre 
vonatkozó levéltári anyagokban.70 Elképzelhető, hogy a hatóságok tévedtek a ke-
resztnév feltüntetése kapcsán, de az is előfordulhatott, hogy valójában mindkét 
nevet használta a vizsgált személy. Nem kizárt, hogy egy testvérpárról van szó, és 
mindketten igyekeztek érvényt szerezni a személynöktől nyert privilégiumaiknak. 

A hőzöngő görög kereskedők sorsa elméletileg pártfogójuk „lebukásával” meg-
pecsételődött, hiszen mind a Kancellária, mind pedig a Helytartótanács számára 
egyértelművé válhatott, hogy a  „Szabad Levél” nem nyújt semmiféle törvényes 
kiváltságot a török alattvalók számára. Ennek ellenére továbbra is fennált a lehe-
tőség a pozsareváci békerendszer előnyeinek kihasználására abban az esetben, ha 
Gumáék visszatérnek a török áruk nagybani értékesítéséhez. A rendelkezésünkre 
álló adatok azonban másra utalnak.

Tudjuk, hogy a  vármegye erélyesebb fellépése miatt végül 1746. május 25-
én bizonyos világosi Guma letette a  hűségesküt,71 az összeírások alapján pedig 
megállapítható, hogy 1769-ben Guma Tódor világosi kereskedő még mindig Ma-
gyarországon élt. Ekkor 50 éves volt, életéről pedig kiderül, hogy 30 éve érkezett 
Macedóniából, ahonnan először Zaránd vármegyébe, majd Arad vármegyébe köl-

64 Márki 1892: II/1. 271. 
65 Márki 1892: II/1. 276.
66 MNL OL OR 1745/55. 6. 
67 MNL OL C 42 2/8. 18/79. 
68 Siria Világos román neve volt. (Fábián 1835: 142.) A  Szokol György által beadott panaszhoz 

csatolt anyagok között szerepel egy jegyzék a törvénytelenül működő görögökről, eben Guma 
syriai lakosként került feltüntetésre, ami mai szemmel nézve kissé zavarba ejtő, ugyanakkor 
Fábián Gábor munkája alapján egyértelmű, hogy itt a település román nevéről van szó, nem 
pedig a közel-keleti térségről. (MNL OL C 42 2/8. 18/84.)

69 MNL OL OR 1745/55. 6.
70 Vö. MNL OL C 42 2/8. 18/84; MNL OL C 42 2/8. 21/3/2.
71 Márki 1895: II/2. 870.
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tözött.72 Nem tudjuk egészen biztosan, hogy ő-e az a személy, aki 1745-ben még 
az ökleivel fenyegette a harmincadost, ugyanakkor a panaszhoz csatolt anyagban 
nagy valószínűséggel ő szerepelt.73 Ugyanebből az összeírásból tudhatjuk meg azt 
is, hogy Borosjenőben Rayla Tamás, aki Bogaczlóból származik, 62 éves és 40 éve 
érkezett Magyarországra, ekkor magyar árukkal kereskedett.74

Úgy tűnik tehát, hogy a központi kormányszervek a megyével közösen kon-
szolidálni tudták a helyzetet, és az 1760-as évek végére elérték, hogy vámkedvez-
ményüket feladva Habsburg alattvalóként, vagy legalábbis ne töröknek hazudott 
csempészáruval kereskedjenek a  „jenői hőzöngők”. Ugyanakkor záró gondola-
tunkban vissza kell térnünk egy rövid eszmefuttatás erejéig a konfl iktust valójá-
ban mozgásba lendítő nagyúrhoz, Grassalkovich Antalhoz.

***

A 18. századi Magyarországon a gazdasági életben való érvényesülés lehetőségét 
alapvetően meghatározta, hogy a gazdasági tevékenységet folytató személy meny-
nyire tudott érvényesülni a feudális viszonyok között. Az országban fennálló tör-
vényi keretek nem elsősorban szabadságokban, hanem kiváltságokban határozták 
meg az egyes személyek mozgásterét. A teljes jogképességet – például a földbir-
tokokok tulajdonjogának megszerzése kapcsán – a nemesség élvezte, ugyanakkor, 
ahogyan arra Széchenyi is felhívta a fi gyelmet Hitel című munkájában, őket is kor-
látozta a középkori eredetű ősiség. Ebben a környezetben folytattak prekapitalista 
tőkés gazdálkodást azok a görög kereskedők, akik felismerték, hogy az 1718-as 
kereskedelmi megállapodás a bécsi kormányzat retrográd nagyhatalmi céljaival 
szemben a balkáni kereskedők számára teremtett lehetőséget arra, hogy jelentős 
vagyonra tegyenek szert. Ezeket a folyamatokat a bécsi udvar hangadó tagjai kö-
zül többen igyekeztek meggátolni, véleményünk szerint azonban Grassalkovich 
Antal a Magyar Kamara elnökeként nem tartozott közéjük. Ezt alátámasztja, hogy 
rögtön 1748-as kinevezésének évében tárgyalni hívott 10 magyarországi görög 
kereskedőkompániát, akikkel annak eléréséről kívánt megegyezni, hogy a kincs-
tár megkárosítása nélkül a társaságok tagjai szabadon, akár kis tételben is keres-
kedhessenek Magyarország területén.75 Bár mindkét fél hajlott a megegyezésre, és 
a görögök vállalták volna évi 8000 forint megfi zetését, néhány más egyéb adónem 
teljesítése mellett az engedélyért, végül a bécsi vétón megbukott a terv.76 Az 1774-

72 MNL OL C 42 2/8. 21/3/2.
73 MNL OL C 42 2/8. 18/84.
74 MNL OL C 42 2/8. 21/3/10. Ő valószínűleg azonos az idézett jelentésekben is szereplő Rajla nevű 

göröggel.
75 Petri 1996: 81.
76 Eckhart 1918: 365.
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es hűségeskü rendelet,77 és a 18. század végén jelentős teret nyerő zsidó kereskedők 
jelentette konkurencia mellett78 azonban Grassalkovich Antal 18. század közepén 
kifejtett kamaraelnöki lobbija ellenére is alapvetően két út maradt a  görög ke-
reskedők számára a  tőkéjük megvédésére. Egyrészt polgárjogot szerezhettek, és 
letelepülve folytathatták tovább a kereskedelmi tevékenységüket – véleményünk 
szerint Guma és Rajla ezt tették –, illetve kivonulhattak a  kereskedelemből, és 
nemesi címet szerezve a század végén földbirtokosként és háztulajdonosként él-
hettek tovább,79 ez azonban kevésbé a borosjenői görögöket, inkább a legvagyono-
sabb terménykereskedőket jellemezte.80 
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Tamás Máté

Zsidó zsellérből katolikus nemes, avagy 
a Lackenbacherek három nemzedéke1

„Ez a család városunk kereskedelmének 1790 -től 1835-ig egyik legjelentékenyebb té-
nyezője volt. Sőt bátran mondhatjuk, a legjelentékenyebb.” – pozicionálta a Lacken-
bacher-família jelentőségét a  nagykanizsai izraelita hitközség által fenntartott 
Felsőkereskedelmi Iskola tanára, majd igazgatója, Villányi Henrik (1857–1942) 
az Egy nagynevű család elmulása alcímmel közölt lakonikus családtörténetben.2 
A szerző a Zalai Közlönyben megjelent újságcikkben saját családját – a Horschetz-
ky, Grünhut és Dobrin famíliákkal együtt – Moses Lackenbachertől (1750?–1814) 
származtatta.3 De nem csupán saját maga vezette vissza eredetét a Lackenbacher 
család egyik ősatyjáig, hanem más is Moses Lackenbacher ükunokájának tartotta 
őt.4 Az 1936-ban megjelent Villányi-féle szöveg tehát tekinthető a Lackenbacher 
családban – nemzedékeken keresztül – hagyományozódott emlékezet konstruktív 
narratívájának. 

A Villányi Henrik által létrehozott konstrukcióból kiindulva és a Halmos Ká-
roly-féle Hagenström-modellt alkalmazva vizsgálható a Lackenbacher család há-
rom nemzedékének a története is. Halmos Károly ugyanis a 2008-ban megjelent 
monográfi ájában A Buddenbrook-ház című regényben szereplő rivális családból, 
a  Hagenströmökből kiindulva alkotta meg ideáltípusát. A  fi kcionális szövegből 
létrehozott ideáltípus szempontjainak – mint (1.) a család ősatyjának szociális és 
vagyoni helyzete, (2.) az utódok foglalkozása és (3.) házasodási stratégiája, (4.) 
az integráció és (5.) az azonosulás formái, avagy (6.) a családon belüli népesedés 

– felhasználásával viszonyít és értelmez, mégpedig az általa vizsgált család törté-

1 Ezúton is köszönöm a nagykanizsai Zsidó Hitközségnek a  tanulmány megírása során nyújtott 
támogatását. Bácskai Verának, Bíró Tamásnak, Dobszay Tamásnak, Komoróczy Szonja Ráhelnek, 
Konrád Miklósnak, Szijártó M. Istvánnak a szöveghez fűzött észrevételeiért, Bányai Viktóriának 
pedig a héber nyelvű szövegek fordításáért tartozom köszönettel. William D. Godsey Jr.-nak és 
Georg Gaugusch-nak is hálás vagyok, hiszen számos levéltári forrásra felhívták a fi gyelmemet, 
még ha ebbe a rövid szövegbe nem is épít(h)ettem bele azokat. De, ami késik, nem múlik.

2 Villányi 1936: 3.
3 Villányi 1936: 3. Villányi (1886-ig Weissmayer) Henrikhez lásd: Szinnyei 1914: 1222., ill. a mellék-

letben közölt Lackenbacher család leszármazási táblájában a szerző felmenőjét. Annak ellenére 
tette ezt, hogy valójában Moses testvérének, Heinrichnek a családjába házasodott be Villányi 
Henrik felmenője.

4 [Szenes] 1933: 3.
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netét.5 A Lackenbacher család három generációjának elemzésekor a Halmos-fé-
le ideáltípus alkalmazásával további variációk alkothatók válaszként a kérdésre: 
hányféle akkulturáció lehetséges egy famíliában?6

1. A Hagenströmök „ősatyja” kellő vagyonnal és befolyással, 
de mégis szociális páriaként kezdte lübecki pályafutását, 

őt nem kötötték a hagyományok

Villányi Henrik családtörténete szerint Moses apja, Jisszakhar Lackenbacher a 18. 
században megindult zsidó migráció részeként települt át a  Sopron vármegyei 
Lakompakról a Zala vármegyei Kanizsára, azaz egy Esterházy-birtokról egy Bat-
thyány-birtokra.7 Moses Lackenbacher, „szegény vándorkereskedő fi a, Nagykani-
zsán telepedett és gazdagodott meg” – indította el Hanák Péter a generációk közti 
emelkedő ívű életpályák megrajzolását.8 Az ősatya, Jisszakhar Lackenbacher sze-
génysége („vagyona”) vagy éppen vándorkereskedősége („foglalkozása”) – forrá-
sok hiányában – nem ábrázolható. Hanáknak a  generációkban és a  vállalkozás 
fejlődésének szakaszaiban gondolkodó tipológiához azonban szüksége volt egy 

„szegény vándorkereskedő” karakterének a megalkotására, akinek fi a, Moses már 
gazdag nagykereskedővé vált.9 A Hanák-féle fi kcionált családtörténetet átalakítva 
azonban érdemes számolni azzal a lehetőséggel is, hogy a Lackenbacherek – ha-
sonlóan a Hagenström családhoz – „csak a jelen felől visszatekintve tartoznak azok 
közé, akiket self-made man-eknek nevezünk. Nem a semmiből indultak, és vagyono-
sodásukban nagy szerepe volt a családi örökségeknek.”10

5 Halmos 2008. Vö. Kövér 2014a: 84; Bódy 2010: 218–223. A viszonyítási és értelmezési origóként 
használt ideáltípust pontokba szedve, és az eredeti alcímeket megtartva alkalmazom. Az ide-
áltípus alkalmazásánál a „nemzeti azonosulás” szempontját – források hiányában – mellőzöm 
(Vö. Halmos 2008: 172–173.), az azonosulási formák vizsgálatánál azonban a „jótékonykodás” 
aspektusával egészítem ki azt.

6 Kövér 2014b: 339. A  kérdés Kövér György „hányféle asszimiláció lehetséges egy famíliában” 
alcímrészletének parafrazeálása.

7 Villányi 1936: 3. Az  ősatya zsidó neve Moses nevű fi a sírkövén szerepel. [Bányai Viktória 
fordítása.] A  Villányi-féle családtörténetben az ősatya Lackenbacher Isacher Bernath néven 
található meg. Vö. Schőner 2008: 12. A kibocsátó települést, Lakompakot (Lackenbach) a család 
megőrizte a nevében. Lásd Staudacher 2014: 616; Kaposi 2003: 146. 

8 Hanák 1991: 19; Hanák 1992: 37. 
9 Hanák 1991: 19; Hanák 1992: 37. Hanák Péter Barbarits 1929: 253–254, 290. oldalaira hivatkozott. 

A 251–262. oldalakon található könyvfejezetet azonban Villányi Henrik, a 289–298. oldalakon 
olvasható részt pedig Blankenberg Imre írta. De egyikük sem írt ezekben a szövegekben a csa-
lád ősatyjáról, Jisszakhar Lackenbacherről.

10 Halmos 2008: 163.
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Jisszakhar Lackenbacher fi ának, Mosesnek a  francia háborúk idején indult 
meg a hadibeszállítói tevékenysége, amelynek eredményeképpen „óriási vagyont 
gyűjtött.”11 Moses, ahogy Villányi fogalmazott, 

„[e]leinte megelégedett a nagykanizsai Batthyány uradalom terményeinek ösz-
szevásárlásával és szállításával. Néhány év mulva kiterjeszti tevékenységét egész 
Zala-Somogy[!] megyére. A XVIII. század végén már belekapcsolódik Baranya, 
Vas és Sopronmegye is, amelyeknek dominiumai szívesen látták a tetőtől-talpig 
becsületes nagykereskedőt, ha megjelent a nagyúri curiákban, hogy nagyszabá-
sú üzleteket kössenek vele.”12 

1810-ben, amikor Moses „egyedül már nem is tudta ellátni üzleteit”, megalapítot-
ta a Moses Lackenbacher und Compagnie kereskedelmi vállalkozást fi aival, Isra-
ellel (?–1815) és Heinrichhel (1784/1785–1837), valamint Moses Löwensteinnel 
(?–1824) együtt.13 A  vállalkozás beszerzési központja Kanizsán volt, irodája és 
elosztó központja pedig Bécsben működött.14 A kereskedelmi cég a „monarchia 
egyik legnagyobb élelmiszerszállítója lett, aki a hadsereg trénjével [szekerekből álló 
szállítóoszlop] rendelkezett és amelyet oda disponált [rendelt], ahol kiterjedt raktá-
rai azt szükségessé tették.”15 

Moses szociális helyzetére vonatkozóan igencsak árulkodó az a  közhelysze-
rű héber nyelven megfogalmazott felirat, amelyet sírkövére véstek: „csak azért 
emelkedtél egyre feljebb, hogy törvényt és igazságot cselekedhess.”16 Moses közösségi 
státuszát tekintve ugyanis a csúcson volt:17 a zsidó közösség vezetője (ros ha-ka-
hal) volt,18 ezen kívül betöltötte a Szentegylet (Hevra Kadisa)19 és a beteglátogatók 
egyletének (Hevra Bikkur Holim) a vezető tisztségét (ober-gabbaj) is.20 A zsidó kö-
zösség vezetőjeként érdekképviselt és kapcsolatot tartott fenn a földesúrral: 1784-
ben ő kötötte meg a szerződést a közösség nevében herceg Batthyány-Strattmann 
Lajossal (1753–1806) az új temetőtelek ügyében.21 Moses a későbbiekben Bécsbe 

11 [Szenes] 1933: 3.
12 Villányi 1936: 3; Kaposi 2009: 261–262.
13 Gaugusch [2016]: 1652; Wachstein 1936: 325–326. Vö. Villányi 1936: 3.   
14 Villányi 1936: 3; Kaposi 2009: 262. 
15 Villányi 1936: 3.
16 A héber nyelvű szöveget lásd Moses sírkövén (nagykanizsai zsidó temető, nr. 45.). [Bányai Vik-

tória fordítása.]
17 Lásd Schreiber 1892: 71.
18 Komoróczy 2012/I: 613; [Szenes] 1933: 3; Villányi 1936: 3. 
19 Schőner 2008: 12.
20 MZsLM lt. sz.: 64.1075. 
21 [Szenes] 1933: 3. Vö. Ujvári 1929: 629; Neumann 1885: 340–341; Neumann 1896: 142–143; Villányi 

1929: 251–252; Kéringer 2006: 321.
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költözött, 1812-ben már a  bécsi zsidó közösség vezetői között látható.22 Ennek 
ellenére szoros kapcsolatot tartott fenn a kanizsai zsidó közösséggel: továbbra is 
betöltötte a Hevra Bikkur Holim vezető tisztségét.23

Moses, a földesúr által gazdasági érdekből védett vagyonos kereskedő presz-
tízse nem csupán a  zsidó közösségben érvényesült. A  századfordulón Mosest 
azért büntették meg Kanizsán, mert – megsértve a keresztény normát – vasár-
nap (1800. szeptember 7-én) rakatta meg a terményt szállító szekereket. Mivel 
azonban másnap, vagyis szeptember 8-a is ünnepnap volt (Kisboldogasszony 
napja), már maga jelentette be a városi hatóságnak, hogy meg fogja rakattatni 
a szekereket, és azt üzente, ha ez nem tetszik a bírónak, akkor menjen hozzá, és 
panaszkodjon neki.24

A szociális pozíciókat illetően is kimutatható egyfajta kontinuitás a családon 
belül: Moses fi a, Israel is betöltötte a vezető tisztséget (ros ha-kahal),25 de a közös-
ség „neves férfi ai” között szerepelt Moses testvére, Heinrich (?–1835) is.26 Heinri-
ch nem csupán az örökmécses egylet (Hevra Ner Tamid) tisztségviselője,27 hanem 
a közösség vezetője is volt.28 

2. A nemzedékeken túlnyúló siker föltétele a gyermekek megfelelő 
pályaválasztása

Moses Lackenbacher halálával (1814) 

„[h]ázának fénye és sikere azonban nem szállt vele együtt sirba, mert a kanizsai 
céget tovább vezette fi vére Heinrich […]. De volt L[ackenbacher] Mosesnek két 
fi a is, akik a bécsi cég tevékenységét folytatták és bár Kanizsán születtek és itt ne-
velkedtek fel, üzleti tevékenységüket azonban Bécsben fejtették ki és idővel önálló, 
független céggé változtatták át a bécsi telepet.”29 

A Villányi-féle szövegben csak két fi ú jelenik meg, Mosesnek azonban több gyer-
meke is született. A fi úk, Benedikt (?–1825 előtt), Gottfried (1775/1780–1843?), 
Heinrich (1784/1785–1837), Bernhard (1789?–1843), Jacob (1797–1848) és Is-
rael (?–1815) életpályájából úgy tűnik, nem véletlen, hogy Moses halálával „há-

22 Auerbach 1843: 65.
23 MZsLM lt. sz.: 64.1075.
24 TGyM TDT 72.4.1. nr. 331. 267., 1800. szeptember 9.
25 Ujvári 1929: 629.
26 Villányi 1929: 253.
27 Villányi 1929: 255.
28 MNL OL P 1314. nr. 83896. fol. 1–2; MNL OL P 1314. nr. 83897. fol. 1–2.
29 Villányi 1936: 4.
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zának fénye” nem hunyt ki. Ahogy az apa nemzedéke, úgy a fi úké is, az üzleti 
élethez szükséges tudást gyakorlati oktatás révén sajátította el – minthogy nem 
létezett még intézményesített kereskedelmi oktatás.30 A fi úk pályájából nem lát-
szódik a választás lehetősége, mindegyikük kereskedelmi pályán mozgott, közü-
lük négyen (Israel, Heinrich, Bernhard, Jacob) pedig bekapcsolódtak a családi 
vállalkozásba, végeredményül pedig a  Lackenbacher-ház sikerének továbbfut-
tatásába.

Moses fi ai Kanizsán születtek és nőttek fel: az 1786-ban megalakult nyilvános 
iskola nem nyújtott vallási ismereteket, ezeket a zsidó fi úk továbbra is a hagyo-
mányos oktatás valamelyik formájában szerezték meg, így párhuzamosan kétféle 
oktatásban részesültek. A  vagyonosabb családok közé tartozó Lackenbacher-fi -
úkat az apjuk által fi nanszírozott házitanító oktatta, vagy pedig a mezővárosban 
működő 4–5 héder valamelyikében tanultak.31

A Kanizsán működő beszerzési központ koordinálását Moses halála után 
Heinrich nevű testvére vette át, a Bécsben működő irodát pedig fi ai, Heinrich és 
Bernhard vezették tovább. Bernhard számára apósa, Salomon Bauer 1810-ben 
kért termény-nagykereskedői jogot Pesten,32 1814-ben pedig Heinrich és Bern-
hard Bécsben kapott nagykereskedői engedélyt.33 A cégvezetést 1829-ben test-
vérük, Jacob vette át. 1837-ben azonban a Moses Lackenbacher und Compagnie 
kereskedelmi vállalkozás nagykereskedői engedélyét törölték.34

Azzal is érdemes számolni, hogy egyes nagyvállalkozói famíliák a gyermeke-
ket bizonyos hivatások felé orientálták.35 Ha mindez a  Villányi-féle családtörté-
netben explicite nem is szerepel, de az életpályákat nézve nagyon is igaznak tűnik 
ez a feltételezés a Lackenbacher családra nézve is. Bizonyára nem a véletlen műve 
volt, hogy a harmadik generáció tagjai kereskedelmi pályán mozogtak, sőt egyes 
tagjai (Israel, Heinrich, Bernhard, Jacob) bekapcsolódtak a családi vállalkozásba. 
És az sem tűnik véletlennek, hogy a negyedik és ötödik generáció már nem (vagy 
nem feltétlenül) a kereskedelmi szektorban működött, hanem inkább a katonai és 
hivatalnoki hivatás felé mozdult el.36

30 Katz 2005: 272–273.
31 Villányi 1932: 2. Vö. Bányai 2005: 57.
32 Bácskai 1989: 35. Vö. Hrotkó 2014: 144.
33 Wachstein 1936: 325. A cég terménykereskedelméhez lásd Kurucz 2016: 556., passim.
34 Wachstein 1936: 326. A Gebrüder Lackenbacher céget Josef Samuel Lackenbacher és Rosalia 

Neuwirth gyerekei, Bernhard és Jacob Lackenbacher (1803–1880) vezették. A vizsgált Lacken-
bacher családdal való rokonsági viszonyuk, ha volt is, egyelőre – források hiányában – nem 
ábrázolható. Gaugusch [2011]: 320; Wildauer 1844: 810. Vö. Kövér 2012: 143.

35 Halmos 2008: 165.
36 Villányi 1936: 4; Jäger-Sustenau 1950: 145–146.
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3. A szociális integrációban nagyon fontos szerepet játszanak a nők

A szociális integráció mindkét szempontja, a  zsidó közösségen belüli és a  kö-
zösségen kívüli világba való illeszkedés, megfi gyelhető a Lackenbacher család 
történetében. A  második és a  harmadik nemzedék házasodási stratégiájában 
még kizárólag a zsidó közösségen belüli endogámia látható.37 A család második 
generációjának tagja, Moses ugyanis mindkét házasságával a zsidó közösség ve-
zető rétegébe való beágyazódást kívánta elérni.38 Ez látszik Moses testvérének, 
Heinrichnek a  házasságkötésénél is.39 A  harmadik nemzedékben Moses gyer-
mekei azonban már nem a lokális zsidó közösség vezető rétegébe házasodtak.40 
Heinrich ugyanis az Arnstein családba nősült, 1808-ban a bécsi kereskedő Da-
vid Isaac Arnstein (1736?–1811) lányát, Anna Th eresia Arnsteint (1788–1837) 
vette feleségül.41 Bernhard pedig a  pesti, majd bécsi Bauer kereskedőcsalád-
ba házasodott: 1809-ben Salomon Bauer (1755?–1824) lányát, Anna Th ere-
sia Bauert (1793–1873) vette nőül.42 Ez az endogámia látszik Moses lányának, 
Th eresiának (1795–1866) a házasságánál is, amelyet Rudolph Heinrich Reuben 
Kohnnal (1788–1832), a Kaspar Kohn und Söhne kereskedelmi vállalkozás üz-
lettársával kötött.43 Ha Moses testvérének, Heinrich gyermekeinek a házasodá-
sait nézzük, ugyancsak a zsidó közösségen belüli endogámia fi gyelhető meg.44 
A zsidó közösség vagyonos és/vagy művelt vezető rétegének tagjai – mint ami-
lyenek a Lackenbacherek is voltak – ugyanis többnyire saját osztályuk egyik csa-
ládjába házasodtak.45 Ez látszik Heinrich egyik lányának házasságánál is. Juliane 
(1798?–1880) Moritz Horschetzkyhez (1787?–1859) ment nőül, aki „[g]yermek-
korában Talmudot tanult, majd Bécsbe ment, ahol előbb fi lozófi át és matemati-
kát, majd orvostudományt hallgatott. 1811-ben orvosdoktor lett és Nagykanizsán 
telepedett le, ahol, mint a  szegények és a katonák ingyenes orvosa, tiszteletet és 
népszerűséget szerzett. Minthogy gazdagon nősült, ingyen ellátta a zsidó iskolák 
igazgatását is […].”46

37 Gaugusch [2016]: 1653–1668; Kempelen [1999]: 136; Wachstein 1936: 327; Taglicht 1936: 218; 
Ujvári: 1929: 770. Vö. Halmos 2008: 166–167.  

38 Gaugusch [2016]: 1653. Vö. Staudacher 2002/2: 269–270.
39 Gaugusch [2016]: 1661.
40 Gaugusch [2016]: 1653–1661.
41 Gaugusch [2016]: 1654; Staudacher 2002/2: 270. Vö. Kaposi 2009: 361; Kaposi 2006a: 98.
42 Gaugusch [2016]: 1657; Staudacher 2002/2: 269; Hrotkó 2014: 144; Bácskai 1989: 35; Jäger-Suste-

nau 1950: 145.
43 Gaugusch [2016]: 1661.
44 Gaugusch [2016]: 1661–1668.
45 Katz 2005: 210.
46 Ujvári 1929: 380. [Kiemelés – T. M.]
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Villányi Henrik családtörténetében a harmadik generáció tagjai, Bernhard és He-
inrich patriarchális joga felől közelítette meg a  negyedik nemzedék (Maria Jo-
sefi ne és Friederike Th eresia) házasságát: „Ez a két fi utestvér, Bernath és Heinrich, 
neves családnak lettek alapítói.”47 Bernhard „[h]etedik gyermeke, Josefa 1842-ben 
férjhez ment hengervári Hengelmüller Mihály curiai tanácselnökhöz. […] Heinrich-
nek leánya, Friederika 1837-ben felesége lett Weckbecker Kristof bárónak, miniszteri 
tanácsosnak.”48 Bár a Villányi-féle szövegben csak a negyedik nemzedék két tag-
jának a házassága látható, mégsem hagyható fi gyelmen kívül az előző generáció, 
vagyis az apák jogaiból eredő stratégia: a zsidó közösségen kívüli társadalomba 
való illeszkedés, és ami fontosabb, a nemesi rendhez való tartozás. 

4. Integrációs terep a közhatalmi pozíciók megszerzése is

Más nagyvállalkozókhoz hasonlóan a  Lackenbacherek is hadiszállításaik ré-
vén váltak a hatalom kiszolgálóivá.49 Moses Lackenbachernek a cég „[i]rodáját 
és elosztó intézetét Bécsbe kellett áttennie, mivel Kanizsa messze esett a  bécsi 
Hofkriegsrat hadifőbiztosi hivataltól, amelytől a kereskedelmi ház megbízásait 
közvetlenül átvette. Különösen Coloredó Mansfeld gróf, táborszernagy volt a ke-
res[ke]delmi háznak nagy védnöke és megbízója a hadügyminisztérium élén.”50 
Moses „fáradhatatlan sikeres tevékenysége elismeréséül” 1808-ban megkapta 
a  császári és királyi szabadalmazott nagykereskedői (Kaiserlich-königlicher 
priviligierter Großhändler) címet. Bár a nagykereskedői cím elnyerésének idő-
pontját illetően eltérőek a  vélemények, a  jelentőségének tekintetében mege-
gyeztek: „[Moses] Lackenbacher ebben az időben ezen nagykiváltságú címet, 
ami körülbelül a  későbbi udvari szállítónak felelhetett meg, már II. Józseftől 
kapta.”51 Máshol pedig: „Ez a  cím és jelleg Ferenc császár idejében nem volt 
csekély és mindennapi kitüntetés.”52 

A közhivatalok betöltése folyamatossá vált a család negyedik és ötödik nem-
zedékében. Ez interpretálódott a Villányi-féle családtörténetben: Friederike Th er-
esia Lackenbacher és Johann Adolf Peter von Weckbecker „fi a oly jelentős szerepet 
vitt Bécs városának kulturális életében, a legujabb időkig, de diplomáciai téren, mint 

47 Villányi 1936: 4.
48 Villányi 1936: 4. Vö. Gudenus 1990/1: 533–534. Friederike Th eresia Lackenbacher (1813–1843) 

férje Johann Adolf Peter von Weckbecker (1808?–1871) volt. Gaugusch [2016]: 1656; Staudacher 
2002/2: 270–271. 

49 Vö. Halmos 2008: 167–168.
50 Villányi 1936: 3. [Kiemelés az eredeti szövegben.] A forrásban említett Hieronymus von Collo-

redo-Mansfeld (1775–1822) tábornok.
51 Blankenberg 1929: 290. [Kiemelés az eredeti szövegben.] Vö. Hanák 1991: 19; Hanák 1992: 37. 
52 Villányi 1936: 3. [Kiemelés az eredeti szövegben.]
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a külügyminiszterium első osztályfőnöke is jelentős tevékenységet fejtett ki. De van-
nak családtagok is, akik katonai szolgálatban szereztek érdemeket, sőt mint törzs-
tisztek és daliás férfi ak a császári testőrségben szolgáltak.”53

5. Az integráció következő lépcsője az asszimiláció

„A két fi vér [Heinrich és Bernhard] megvásárolta Welsdorfot, egy nemesi birtokot és 
Ferenc császár nagy szolgálataikat méltányolva, a két fi vérnek a birodalmi nemessé-
get adományozta, miután a zsidó vallásról a katholikus hitre tértek át” – írta 1936-
ban Villányi Henrik.54 Ebben a sűrű szövésű mondatban szinte minden benne van 
(beilleszkedés a földbirtokos-társadalomba, a hatalom szolgálata, felekezetváltás, 
rangbeli emelkedés), ami ahhoz kellett, hogy az integráció soron következő lép-
csőfoka, az azonosulás megvalósuljon.55

Jótékonykodás

Moses Lackenbacher héber nyelvű sírfeliratán a  következő szövegrész olvasható: 
„Csak azért sokasítottad a pénzt, hogy jót tehess […].”56 Ez a narratíva jelenik meg 
Jakov Katz monográfi ájában is a  vagyon és a  jótékonyság korrelációjával kapcso-
latban: „A vagyonszerzést elviselték, sőt időnként magasztalták is, de a judaizmus so-
hasem tekintette a gazdasági sikert az Isten vagy ember előtti feddhetetlenség jelének. 
[…] A pénzkiadással járó parancsolatokat is könnyebben, nagyvonalúbban és elegán-
sabban teljesíthették a jómódúak, és a jótékonykodás […] mértéke is függött az anyagi 
helyzettől.”57 Moses azonban nem csupán a zsidó közösségben jótékonykodott, ha-
nem azon kívül is: támogatta a Kanizsán működő piarista gimnáziumot, valamint 
a pesti egyetemet.58 1798-ban a sakter házának felgyújtásából kiinduló tűzesetben 
megkárosultak számára 20 bécsi köböl rozst adományozott Kanizsán.59 1810-ben 
5000 forint adományt tett a  mezővárosi intézmények (ferences rendház, oktatási 
intézmények, ispotály) működtetésére.60 

53 Villányi 1936: 4. Vö. Gaugusch [2016]: 1653–1668.
54 Villányi 1936: 4. Heinrich és Bernhard Lackenbacher nem „birodalmi” nemesi címet, hanem 

magyar nemesi címet kapott. Vö. Kaposi 2009: 264.
55 Halmos 2008: 168–172.
56 Az idézett szöveg Moses sírkövén szerepel a nagykanizsai zsidó temetőben (nr. 45.). [Bányai 

Viktória fordítása.]
57 Katz 2005: 107–108.
58 Blankenberg 1929: 290; [Szenes] 1933: 3; Kaposi 2009: 262.
59 Kaposi 2006b: 33.
60 Kaposi 2006b: 28; Kaposi 2009: 262–263. 
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1840-ben Moses fi a, Bernhard 10500 forintos alaptőkével tett alapítványt, 
amelynek célja a  bibliatudomány támogatása volt. Mégpedig úgy, hogy a  bécsi, 
prágai és pesti egyetemek római katolikus teológushallgatói számára az „örökidő-
re” szóló, évenként kiosztandó stipendiumot hozott létre. Az ösztöndíjat Mózes öt 
könyvének egyes szakaszainak a „zsidónyelvből arabra teendő” fordításáért osz-
tották ki, a díjazott fordítást pedig közzétették.61 

Felekezetváltás

Moses gyerekei apjuk halála (1814) után váltottak felekezetet – kivéve Benediktet 
és Israelt, akik feltehetően zsidóként haltak meg. Gottfried két tizenéves fi a 1815. 
október 27-én, az apa 1816. február 16-án, két ugyancsak kiskorú lánya pedig 
1816. június 21-én keresztelkedett meg Pesten. Gottfried felesége, Th eresia Zap-
pert pedig 1817. november 28-án tért át Pesten.62 Villányi Henrik családtörténete 
szerint a nemesítés előtt Heinrich és Bernhard is felekezetet váltott: Heinrich fe-
leségével és három gyerekével (Gustav, Friederike, Ferdinand) együtt 1816. szep-
tember 11-én keresztelkedett meg Bécsben, Bernhard gyermekei (Ignaz, Eduard, 
Moritz, Emil, Pauline, Heinrich) pedig 1817. december 16-án. Míg Bernhard és 
felesége csak 1818. május 9-én. Heinrich és Bernhard testvére, Jacob néhány év-
vel később, 1823. december 4-én tért át szintén Bécsben.63 Moses lánya, Th eresia 
pedig 1827. január 9-én férjével, Rudolph Heinrich Reuben Kohnnal együtt ke-
resztelkedett meg Bécsben.

Rendi átlépés

A nemesi rendhez való tartozás igénye Moses fi ainál, Heinrichnél és Bernhard-
nál érhető tetten, amikor kérvényezték a Magyar Kancelláriánál a nemessé való 
emelésüket.64 Heinrichet és Bernhardot ugyanis 1824-ben nemesítették salamoni 
predikátummal. Az adománylevél szerint a címet az apa, Moses és a fi úk, Hein-
rich és Bernhard hadiszállításban szerzett érdemeiért kapták.65 Magyar nemesi 
címüket 1826-ban inkorporálták a stájer rendek (Landmannschaft  in Steiermark).66 

61 Gaugusch [2016]: 1652–1653; [Nagy?] 1841: 18. Vö. Wappler 1884: 317–319.
62 Mislovics 2015: 42. Vö. Hrotkó 2014: 243–244.
63 Staudacher 2002/2: 269–271; Konrád 2011: 228.
64 MNL OL A 39–a–1824. nr. 13944. fol. 1–13.
65 MNL OL A 57. 64. köt. 1013–1016; Lind 2006: 407; Weisl 1971: 7; Áldásy–Czobor 1941: 504–505; 

Illéssy–Pettkó 1895: 124; Kempelen 1913: 331. Vö. Balogh 1901: 91.
66 Frank zu Döfering 1928: 165; Frank-Döfering 1989: 384.
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1837-ben azonban az Egyesített Cseh-Osztrák Udvari Kancellária (Vereinigte 
Böhmisch–Österreichische Hofk anzlei) eljárást indított ellenük, amelynek vég-
eredményeként 1840-ben kizárták őket a stájer rendek közül.67 (Talán némi össze-
függésben a vállalkozás nagykereskedői engedélyének megvonásával vagy éppen 
fordítva.) Magyar nemesi címüket azonban továbbra is használták, főként a Ma-
gyar Királyságon kívül. A nemesi rendhez való tartozás megjelenik a negyedik 
generáció házasságaiban is: a Weckbecker-, Plessenet- vagy éppen a Hengelmüller 
családba való beházasodással. (De érdemes számolni azzal a lehetőséggel is, hogy 
ezeknek a családoknak jelentettek előnyös partit a Lackenbacher-lányokkal kötött 
házasság.)

Professzionalizáció

A családban történt hivatásosodás is értelmezhető azonosulási formaként. 
A harmadik nemzedék tagjai, Moses fi ai közül mindegyik kereskedelmi pályán 
mozgott, és közülük többen be is kapcsolódtak a  családi vállalkozásba. A  ne-
gyedik nemzedékben azonban megjelent, majd a család következő generációi-
ban pedig folyamatossá vált az értelmiségi és a katonai hivatás. Így Heinrich és 
Bernhard fi ai, vagyis a  negyedik generáció tagjai között található hivatalnok, 
újságíró, pénzügyminisztériumi osztályvezető,68 fotográfus, magánzó és kato-
natiszt is.69   

Életforma

Amennyiben a  négyes fogatot egyfajta szociális státuszszimbólumnak tekintjük, 
akkor célszerű Mosessel kapcsolatban megidézni egy kanizsai elbeszélést, misze-
rint „igen gazdag, művelt és fenkölt gondolkozású férfi ú volt, állandóan négyesfoga-
ton járt”.70

Az azonosulás egyik formájaként értelmezhető a birtokszerzés és a földbirtokosi 
életforma kialakítása is, valamint ezzel összefüggésben az ingatlanszerzés.71 Mindkét 
jelenség megjelent a család második és harmadik nemzedékében. Annak ellenére, 

67 OeStA AVA Adel HAA Akten Lackenbacher, 1837–1840. fol. 1–34; OeStA AVA Adel HAA Adel-
sgeneralien 590. fol. 36–53.

68 Eduard Johann Nepomuk Adolf Lackenbacher von Salomon (1812–1869) életéhez lásd Man-
hercz 2016: 224–245. Vö. Kövér 1993: 207, 242.

69 Gaugusch [2016]: 1654–1661; Jäger-Sustenau 1950: 145.
70 Blankenberg 1929: 290.
71 Halmos 2008: 171–172.
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hogy a nemességszerzés a korszakban már nem kötődött a birtokszerzéshez, biztos, 
ami biztos alapon, Heinrich és Bernhard Ung vármegyében megvásárolta a (Tisza)
Salamon nevű birtokot – innen a salamoni predikátum. A salamoni birtokot azon-
ban 1829-ben már el is adták.72 Heinrich a Stájerország területén lévő welsdorf-i 
kastélyt és a hozzá tartozó jószágot birtokolta,73 Bernhard pedig az Alsó-Ausztriá-
ban fekvő Rutzendorf nevű földbirtokot és a hozzá tartozó kastélyt vásárolta meg.74

A földbirtokosság mellett (vagy éppen azzal szemben) a feudalizálódás városi 
formája, a patricializálódás is megjelent már a család második nemzedékében.75 
Moses ugyanis Bécsben és Kanizsán is,76 fi ai közül Heinrich és Bernhard Bécs-
ben,77 Israel pedig Kanizsán vásárolt ingatlant.78

6. A szociális siker végeredménye a népesedési dominancia

Az első nemzedék egyetlen ismert tagja, Jisszakhar Lackenbachernek születési idő-
pontját elsőszülött fi ának, Moses hozzávetőleges születési dátumából becsülhető 
meg. Moses ugyanis a 18. század derekán született, vagyis az ősatya, Jisszakhar az 
1730-as években születhetett. A második generáció az ősatya két fi ából (Moses és 
Heinrich) állt. A nemzedék tagjainak születési időpontja igencsak hozzávetőleges 
vagy pedig ismeretlen.  

A harmadik nemzedék Moses és Heinrich utódaiból tevődött össze, összesen 
14 egyedből, akik a 18. század alkonyán születtek. Mosesnek (hat fi ú, egy lány) és 
Heinrichnek (négy fi ú, három lány) is legalább hét-hét gyereke született. A negye-
dik generációban, vagyis Moses és Heinrich 14 utódjának pedig nem kevesebb, 
mint 51 leszármazottja. Moses hét gyerekének 29 utódja (14 férfi , 15 lány), míg 
Heinrich ugyancsak hét utódjának 22 leszármazottja (11 férfi , 11 nő) született.  

A (mellékletben közölt) leszármazási tábla hiányosságai ellenére látható, hogy 
míg az első nemzedéknek egy férfi , a másodiknak két férfi , a harmadiknak pedig 
14 tagja volt, addigra a negyedik generációnak már legalább 51: Moses ágáról 29, 
Heinrich ágáról pedig 22. Moses (katolikus) és Heinrich (zsidó) ága elég kiegyen-
lített képet mutat – legalábbis az utódok számát tekintve.

72 MNL OL A 57. 65. köt. 768–770.
73 Gaugusch [2016]: 1654.
74 Blumenbach 1835: 370.
75 Halmos 2008: 171.
76 Moses bécsi ingatlanához lásd Blankenberg 1929: 290; Kaposi 2009: 262. Moses házas 

zsellérségéhez, vagyis Kanizsán való ingatlantulajdonlásához pedig lásd MNL ZML IV.1.h/5. nr. 
50./9., 1795. november 3.  

77 [Schema] 1833: 38; Jäger-Sustenau 1950: 97.
78 Kaposi 2009: 263; Kaposi: 2006a: 266.

011 138-158 mozg es atalak _ 09_Tamas-M_tan_OK.indd   148011 138-158 mozg es atalak _ 09_Tamas-M_tan_OK.indd   148 2018. 06. 25.   14:03:362018. 06. 25.   14:03:36



Zsidó zsellérből katolikus nemes, avagy a Lackenbacherek három nemzedéke

149

***

A kiindulópontként alkalmazott és a  fi kcionális szövegből megkonstruált ide-
áltípushoz viszonyítva az látszik, hogy a Lackenbacherek ősatyái nem feltétlenül 
a semmiből indultak, és – szemben a Hagenström családdal – nem voltak szociá-
lis páriák. Az azonosulás formái a zsidó közösségen kívüli jótékonykodástól a ne-
mesi rendbe való tartozás igényéig kirajzolódnak, míg az azonosulás milyenségét 
nézve úgy tűnik, hogy a katolikus és zsidó identitás között nem volt összeférhetet-
lenség. Egy zsidó családban vagy éppen egy családi cégben nem okozott hasadást 
a felekezetváltás. A Moses-féle ágban Gottfried és Bernhard családjában nem egy 
időben történt a keresztség felvétele, vagyis volt olyan időszak, amikor a gyerekek 
már katolikusok voltak, a szülők pedig még zsidók. Ez a kettős stratégia, vagyis 
a zsidó közösségen belüli és az azon kívüli világba való illeszkedés mutatkozott 
meg a házasodási stratégiáknál is. Az a tény, hogy Moses utódjai megkeresztelked-
tek, sőt Heinrich és Bernhard nemesi címet kérvényezett és kapott, míg Heinrich 
és utódai a zsidó közösség tagjai maradtak, egyike azoknak a variációknak: hány-
féle akkulturáció lehetséges egy famíliában.79

Források

Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára (MNL OL)
A 39 – a. Magyar kancelláriai levéltár, Acta generalia, Iratok
A 57. Magyar kancelláriai levéltár, Libri regii
P 1314. Batthyány család levéltára, Missiles

Magyar Nemzeti Levéltár Zalai Megyei Levéltára (MNL ZML)
IV.1.h/5. Zala vármegye nemesi közgyűlésének iratai, Népesség-összeírások, 
Zsidóösszeírások

Magyar Zsidó Levéltár és Múzeum (MZsLM)
64.1075. Hevra Bikkur Holim nyilvántartó könyve, 1802–1893

Österreichisches Staatsarchiv, Allgemeines Verwaltungsarchiv (OeStA AVA)
Adelsarchiv, Hofadelsakten

Th úry György Múzeum, Történeti Dokumentációs Tár (TGyM TDT)
72.4.1. Kanizsa mezőváros tanácsának jegyzőkönyve, 1798–1800

79 Kövér 2014b: 339. 
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A Lackenbacher-család leszármazási táblája80

1. Jisszakhar Lackenbacher
1.1.  Moses Lackenbacher (?, 1750? – Wien/Nagykanizsa, 1814.03.26.) = 1. De-

bora [Dorothea] (? – Nagykanizsa, 1791.01.10.); 2. Katharina Hirsch (? 
– ?)

1.1.1.  Benedikt Lackenbacher (? – ?, 1825 előtt) = Anna Brüll (? – ?, 1825 előtt)
1.1.1.1.  Maria Helene Franziska Lackenbacher (Nagykanizsa, 1804.04.06. – Wien, 

1873.10.02.) [ev. keresztelő: Wien, 1825. 03.01.] = (Wien, 1825.12.18.) 
Johann Anton Pannasch (Brüssel, 1789.01.25. – Wien, 1855.10.06.)

1.1.2.  Gottfried Stephan Lackenbacher [Lachenbacher Godefridus Stephanus] 
(Nagykanizsa, kb. 1775/1780 – Pest?, 1843.02.09 után) [r. k. keresztelő: 
Pest, 1816.02.16.] = Th eresia [Esther, Th erese, Ernestine] Zappert (Bratisl-
ava, 1781? – ?) [r. k. keresztelő: Pest, 1817.11.28.] <Mislovics 2015: 42.>

1.1.2.1.  Franz Seraph Stephan Lackenbacher [Lachenbacher Franciscus Seraphius 
Stephanus] (Nagykanizsa, 1801? – ?) [r. k. keresztelő: Pest, 1815.10.27.] 
<Mislovics 2015: 42.>

1.1.2.2.  Joseph Johann Lackenbacher [Lachenbacher Josephus Joannes] (Nagyka-
nizsa, 1803? – ?) [r. k. keresztelő: Pest, 1815.10.27.] <Mislovics 2015: 42.>

1.1.2.3.  Anna Catherina Lackenbacher [Lachenbacher Anna Catherina] (Nagy-
kanizsa?, 1804? – ?) [r. k. keresztelő: Pest, 1816.06.21.] <Mislovics 2015: 
42.>

1.1.2.4.  Aloysia Anna Regina Lackenbacher [Lachenbacher Aloysia Anna Regi-
na] (Nagykanizsa?, 1807? – ?) [r. k. keresztelő: Pest, 1816.06.21.] <Mislo-
vics 2015: 42.>

1.1.3.  Heinrich Philipp Lackenbacher von Salomon (Nagykanizsa, 
1784/1785.02.26. – Welsdorf [Steiermark], 1837.01.11.) [r. k. keresztelő: 
Wien, 1816.09.11.] = (?, 1808.11.14.) Anna Th eresia [Th erese] Arnstein 
[Arenstein, Arensteiner] (Wien, 1788.11.15. – Welsdorf [Steiermark], 
1837.01.28.) [r. k. keresztelő: Wien, 1816.09.11.]

80 Ha nem említek < > jelek között más forrást, az adatokat lásd Gaugusch [2016]: 1653–1669. 
Az adatok sorrendje a következő: név (születés helye, ideje – halálozás helye, ideje) [ha feleke-
zetváltás történt: keresztelés helye, ideje] = (házasságkötés helye, ideje) házastárs neve (születés 
helye, ideje – halálozás helye, ideje). A nevek írásmódját egységesítettem, a héber nevek feltün-
tetését mellőztem (kivéve az ősatya nevét: Jisszakhar). A neveket minden esetben „németesí-
tettem”, hiszen a legtöbb személy neve még a magyar nyelvű szövegben is német változatban 
szerepel. [ ] jel közé tettem, ha ismert más névváltozat vagy magyarul is szerepel a forrásokban 
(pl. Horschetzky-család). A [ ] jelet használom abban az esetben is, ha egyéb megjegyzést teszek 
(pl. rokonsági fok vagy sz[ületési] i[dőpont]/k[eresztelési] i[dőpont] bizonytalansága). Ha nem 
ismeretes vagy bizonytalan az adat, akkor ?-lel vagy /-lel jelölöm a felmerült válaszlehetősége-
ket. A helynevek esetében a ma használatban lévő elnevezést is megjelölöm.  
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1.1.3.1.  Gustav Karl Lackenbacher von Salomon (Nagykanizsa, 1809.08.03. – Wien, 
1878.06.10.) [r. k. keresztelő: Wien, 1816.09.11.] = (Győr, 1845.09.28.) [uno-
kahúg] Pauline Anna Th eresia [Th erese] Lackenbacher von Salomon (Wien, 
1816.12.31. – Wien, 1883.04.05.) [r. k. keresztelő: Wien, 1817.12.16.]

1.1.3.2.  Emmerich Lackenbacher (? – Wien, 1812.02.02.)
1.1.3.3.  Friederike Th eresia [Th erese] Lackenbacher von Salomon (Wien, 

1813.03.06/08. – Wien, 1843.08.14.) [r. k. keresztelő: Wien, 1816.09.11.] 
= (Wien, 1837.05.04) Johann Adolf Peter von Weckbecker ([sz. i./k. i.] 
Wien, 1808.01.17. – Baden bei Wien [Niederösterreich], 1871.03.29.)

1.1.3.4.  Ferdinand Franz [Moritz, Moriz, Moses] Lackenbacher von Salo-
mon (Wien, 1814.04.07. – Wien, 1857.03.10.) [r. k. keresztelő: Wien, 
1816.09.11.], nőtlen

1.1.3.5.  Henrica Rosalie Lackenbacher von Salomon (Wien, 1818.07.10. – ?) [r. k. 
keresztelő: Wien, 1818.07.12.] = (?, 1842.09.15.) Anton Ritter Steindl von 
Plessenet (İstanbul, 1811.10.09. – Graz, 1864.01.27.)

1.1.4.  Bernhard Philipp Lackenbacher von Salomon [Lakenbacher von Szala-
mon Bernát Fülöp <Gudenus 1990/1: 533–534.>] (Nagykanizsa, 1789? 

– Wien, 1843.02.09.) [r. k. keresztelő: Wien, 1818.05.09.] = Anna Th eresia 
[Th erese] Bauer [Bauer Anna Mária <Gudenus 1990/1: 533–534.>] (Pest, 
1793.08.16./29. – Wien, 1873.06.13.)

1.1.4.1.  Ignaz Johann Nepomuk Gustav Lackenbacher von Salomon (Pest, 
1810.02.18. – Wien, 1883.11.22.) [r. k. keresztelő: Wien, 1817.12.16.] = 
Katharina ? (Ercsi, 1825? – ?)

1.1.4.2.  Eduard Johann Nepomuk Adolf Lackenbacher von Salomon (Pest/Wien, 
1812.08.29. – Wien, 1869.12.04.), nőtlen

1.1.4.3.  Moritz [Moriz] Adam Friedrich Lackenbacher von Salomon (Wien, 
1814.09.03. – Wien, 1876.06.29.), nőtlen

1.1.4.4.  Emil Heinrich Lackenbacher von Salomon (Wien, 1816.01.24. – Wien, 
1844.01.16.), nőtlen

1.1.4.5.  Pauline Anna Th eresia [Th erese] Lackenbacher von Salomon (Wien, 
1816.12.31. – Wien, 1883.04.05.) [r. k. keresztelő: Wien, 1817.12.16.] = 
(Győr, 1845.09.28.) [unokabáty] Gustav Karl Lackenbacher von Salomon 
(Nagykanizsa, 1809.08.03. – Wien, 1878.06.10.) [r. k. keresztelő: Wien, 
1816.09.11.]

1.1.4.6.  Heinrich Bernhard Philipp Lackenbacher von Salomon (Wien, 
1817.12.14. – Wien, 1867.02.28.) [r. k. keresztelő: Wien, 1817.12.16.] = 
(Wien, 1865.07.03.) Katharina Swoboda (Stecken [Štoky, Csehország], 
1800.12.24. – Wien, 1881.10.02.), utód nélkül

1.1.4.7.  Maria Josefi ne [Josefa] Lackenbacher von Salomon [Lakenbacher von 
Szalamon Mária Jozefi ne Johanna <Gudenus 1990/1: 533–534.>] ([sz. 
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i./k. i.] Wien, 1818.12.13. – Wien, 1893.01.01.) = (Wien, 1842.01.08.) 
hengervári Hengelmüller Mihály (Enns [Oberösterreich], 1805.01.21. – 
Budapest, 1876.09.16.)

1.1.4.8.  Maria Lackenbacher von Salomon (?, kb. 1820 – Wien, 1907.02.23.) = 
(Wien, 1860?) Moritz [Moriz] Edler von Andree [Andrée] (?, kb. 1814 – 
Wien, 1863.06.22./06.04.), utód nélkül

1.1.4.9.  Johann Baptist Bernhard Lackenbacher von Salomon ([sz. i./k. i.] Wien, 
1821.04.08. – Wien, 1902.06.14.), nőtlen

1.1.4.10.  Maria Anna Eleonore Franziska [Nina] Lackenbacher von Salomon ([sz. 
i./k. i.] Wien, 1823.04.08. – Mauer bei Wien, 1875.08.08.) = (Wien, 
1841.06.01.) Friedrich Wilhelm Sandmann ([sz. i./k. i.] Wien, 1808.04.27. 
– Franzensbad [Františkovy Lázně, Csehország], 1848.09.16.)

1.1.4.11.  Anna Rosalia Lackenbacher von Salomon ([sz. i./k. i.] Wien, 1825.01.02. – 
?), kisgyermek korában meghalt

1.1.4.12.   Lány név nélkül (? – Wien, 1826.07.19.)
1.1.4.13.  Emerich Jakob Ignaz Bernhard Lackenbacher von Salomon ([sz. i./k. i.] 

Wien, 1827.11.22. – Wien, 1844.01.16.) <OeStA AVA Inneres NÖLR All-
gemein A 85.17., 1844.01.16.>, nőtlen

1.1.4.14.  Th eresia [Th erese] Rosa Lackenbacher von Salomon ([sz. i./k. i.] Wien, 
1828.12.08. – Bruck an der Mur [Steiermark], 1907.05.31.) = (Wien, 
1869.03.16.) Dr. med. Hermann Maximilian [Hersch Mayer] Braun 
(Lemberg [Lviv, Ukrajna], 1829.02.26./1832.04.07. – Wien, 1901.11.12.)

1.1.4.15.  Friedrich Georg Lackenbacher von Salomon (Wien, 1830.04.06. – Wien, 
1905.04.25.) [r. k. keresztelő: Wien, 1830.04.08.] = (Wien, 1880.08.08.) 
Elisabeth [Elise] Andel (Kamenitz bei Iglau [Kamenice, Csehország], 
1845.10.22. – Wien, 1917.02.06.) [r. k. keresztelő: Kamenitz, 1845.10.23.

1.1.4.16.  Halva született fi ú (Wien, 1831.02.16.)
1.1.4.17.  Anna Cäcilie [Cilli] Lackenbacher von Salomon (Wien, 1832.12.18. – 

Mödling bei Wien [Mödling, Niederösterreich], 1861.07.09.), hajadon
1.1.5.  Th eresia [Th erese] Susanna Maria Lackenbacher [Kohn] (Nagykanizsa, 

1795.04.21. – Wien, 1866.12.02.) [r. k. keresztelő: Wien, 1827.01.09.] 
= (Wien, 1811.03.13.) Rudolph Heinrich Reuben [Ruben] Kohn (Wien, 
1788.01.23. – Wien, 1832.12.22.) [r. k. keresztelő: Wien, 1827.01.09.]

1.1.6.  Ignaz Jakob Lackenbacher (Nagykanizsa, 1797.08.15. – Wien, 1848.01.02.) 
[r. k. keresztelő: Wien, 1823.12.04.] = (Wien, 1837.05.23.) Rosalia Anna 
Grabner (Praha, kb. 1812? – ?)

1.1.6.1.  Camilla Th eresia [Th erese] Jacobine Lackenbacher (Wien, 1845.09.10. – 
?) [r. k. keresztelő: Wien, 1845.09.11.]

1.1.6.2.  Anna Gabriele Lackenbacher (Wien, 1847.01.13. – ?) [r. k. keresztelő: 
Wien, 1847.01.17.]
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1.1.7.  Israel Lackenbacher (? – Nagykanizsa, 1815.07.15.)

2.1.  Heinrich Lackenbacher (? – Nagykanizsa, 1835.12.08.) = Sara Pessl [Pepi, 
Josefa] Bettelheim (? – Nagykanizsa, 1807.01.18.)

2.1.1.  Bernhard Lackenbacher (Nagykanizsa, kb. 1796 – Baden bei Wien [Nie-
derösterreich], 1858.07.17.) = (Amsterdam, 1821.11.28.) Rebecca Jacobs 
(Rotterdam, kb. 1802 – Wien, 1854.10.09.)

2.1.1.1.  Alois [Louis, Leopold] Lackenbacher (Amsterdam, 1820.11.26. – Wien, 
1892.05.29.) = Katharina [Kathi] Lessner (Nagykanizsa, kb. 1827 – Wien, 
1886.12.19.)

2.1.1.2.  Antonia Lackenbacher (? – 1918 után) = Benjamin [Benny] Dobrin 
(Nagykanizsa, kb. 1827. – Nagykanizsa, 1918.10.09.)

2.1.1.3.  Karoline Lackenbacher (Nagykanizsa, kb. 1830 – Ramsau bei Reichenhall 
[Bad Reichenhall, Bayern], 1872.09.13.) = (Wien, 1856.11.30.) Ludwig Pa-
neth (Braunau [Broumov, Csehország]/Bielitz [Bronów, Lengyelország], kb. 
1812 – Ramsau bei Reichenhall [Bad Reichenhall, Bayern], 1872.09.21.)

2.1.1.4.  Friedrich Lackenbacher (Nagykanizsa, 1833.12.01./1834.12.06. – Wien, 
1898.04.26.) = (Wien, 1879.11.30.) Karoline Nettel (Southbridge [Massa-
chusetts, USA], 1853.10.27. – Wien, 1915.06.09.), utód nélkül

2.1.2.  Juliane [Julie, Julianna] Lackenbacher (Nagykanizsa, kb. 1798 – Nagy-
kanizsa, 1880.03.29.) = (Nagykanizsa, kb. 1815) Dr. med. Moritz [Mo-
riz, Móric, Moses] Horschetzky (Polna [Polná, Csehország], kb. 1787 – 
Nagykanizsa, 1859.11.07)

2.1.2.1.  Ferdinand Carl Horschetzky (Nagykanizsa, 1816.07.11. – Budapest, 
1893.12.10.) [r. k. keresztelő: Wien, 1838.11.03.] = Antonie Sumler (? – 
?), utód nélkül

2.1.2.2.  Robert Horschetzky (Nagykanizsa, 1817.07.17. – Nagykanizsa, 
1888.07.24.) = Betti [Barbara?] Rosenberg (Nagykanizsa, 1828.03.21. – 
Wien, 1898.09.24.)

2.1.2.3.  Franz Horschetzky (Nagykanizsa, kb. 1818 – ?, 1899 után)
2.1.2.4.  Josefi ne Horschetzky (Nagykanizsa, kb. 1819/1824 – Nagykanizsa, 

1904.10.10.) = Josef Mayer (Nagykanizsa, kb. 1807 – Nagykanizsa, 
1889.02.24.)

2.1.2.5.  Marie Horschetzky (Nagykanizsa, 1821.05.08. – Wien, 1899.08.22.) = 
Anton Schey (Kőszeg, 1818.06.15. – Wien, 1890.04.18.)

2.1.2.6.  Eduard Horschetzky (Nagykanizsa, 1822.09.02. – ?) = 1. (kb. 1859) ? (? 
– ?, 1870.12.14.); 2. (Wien, 1872.04.14.) Cäcilie Schlesinger (Óbuda, kb. 
1825 – Budapest, 1895.08.12.)

2.1.2.7.  Lousie [Lea] Horschetzky (Nagykanizsa, kb. 1823 – Szeged, 1907.09.26.) 
= Leopold H. Mitzky (Marcali, 1828.08.19. – Nagykanizsa, 1899.03.09.)
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2.1.2.8.  Alois Horschetzky (Nagykanizsa, kb. 1827 – ?)
2.1.2.9.  Karoline Horschetzky (Nagykanizsa, kb. 1828 – ?)
2.1.2.10.  Ludwig [Lajos] Adalbert Horschetzky (Nagykanizsa, 1829.05.29. – ?, 1893 

előtt) [r. k. keresztelő: Wien, 1860.12.24.]
2.1.2.11.  Friedrich Horschetzky (Nagykanizsa, kb. 1830 – Wien, 1911.02.09.) = 

Julie Frankl (Csáktornya [Čakovec, Horvátország], 1839.12.21. – Wien, 
1919.11.24.)

2.1.2.12.  Alexander [Sándor] Horschetzky (Nagykanizsa, kb. 1830 – Nagykani-
zsa, 1911.08.10.) = [unokahúg] Fanny Mayer (?, kb. 1848 – Nagykanizsa, 
1915.02.17.)

2.1.2.13.  Ottilie [Cäcilie, Zapatina] Horschetzky (Nagykanizsa, kb. 1833 – Nagy-
kanizsa, 1901.11.22.) = Markus [Mayer] Weissmayer (Pécs, 1826.02.26. 

– Nagykanizsa, 1905.04.21.)
2.1.2.14.  Johanna Horschetzky (Nagykanizsa, kb. 1834 – Nagykanizsa, 1905.03.24.) 

= Jakob [Jacques] Schleininger (Zalaegerszeg, kb. 1834 – ?, 1900.09.27.–
1905)

2.1.2.15.  Babette [Betti, Barbara?] Horschetzky (Nagykanizsa, kb. 1835 – Nagy-
kanizsa, 1902.12.08.) = Samuel Ollop (?, kb. 1823 – Nagykanizsa, 
1884.03.28.)

2.1.2.16.  Th eresia [Th erese] Horschetzky (Nagykanizsa, 1835.10.30. – Wien, 
1851.11.11.), hajadon

2.1.2.17.  Sidonie Horschetzky (Nagykanizsa, kb. 1839 – Nagykanizsa, 1876.06.23.) 
= Leopold Klein (? – ?)

2.1.2.18.  Heinrich Horschetzky (Nagykanizsa, kb. 1842 – Nagykanizsa, ?)
2.1.3.  Franziska [Fanny] Lackenbacher [Lackenbach Franciska <Kempe-

len [1999]: 136.; Ujváry 1929. 770.>] (Nagykanizsa, kb. 1799 – Wien, 
1863.10.07.) = Philipp Freiherr Schey von Koromla [Schey Fülöp <Kem-
pelen [1999]: 136.; Ujváry 1929. 770.>] (Kőszeg, 1798.08.15./09.20. – 
Baden bei Wien [Niederösterreich], 1881.06.26.), utód nélkül

2.1.4.  Amalie [Malka] Lackenbacher (Nagykanizsa, kb. 1801 – Nagykanizsa, 
1885.01.24.) = Ignaz [Isaac, Isak] Oppenheimer (Pápa, kb. 1788 – ?, 1848 
után)

2.1.5.  Heinrich Lackenbacher (? – ?)
2.1.6.  Josef Lackenbacher (? – ?)
2.1.7.  Max Lackenbacher (Nagykanizsa, kb. 1807 – Wien, 1827.12.09.), nőtlen
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Kovács Eszter

 Sokadik generációs amerikai magyar fi atalok 
identitása és Magyarország-képe

A Hajnal István Kör 2016. évi konferenciájának központi témája a migráció volt, 
az egyik nyitó előadás pedig az 19–20. század fordulóján Amerikába történő ma-
gyarországi kivándorlás adatainak kritikus elemzésével, ha úgy tetszik, a „kitán-
torgott Amerikába másfél millió emberünk”1 tétel felülvizsgálatával foglalkozott. 
Az előadó, Faragó Tamás, arra is utalt, hogy az Amerikába kivándorló magyarok-
ról az első generáció után gyakorlatilag nincs információnk; a kint maradtak le-
származottairól nagyon keveset tudunk.2 Noha az „elérhető” amerikai magyarok-
ról (főként az első kivándorló hullámról) gazdag szakirodalmi feldolgozásokkal 
rendelkezünk,3 azok a sokadgenerációsok, akik a klasszikus magyar intézményi 
hálózatban nem vesznek részt, értelemszerűen nem tudnak a tudományos vizsgá-
latok fókuszába kerülni.

Kutatásommal éppen azt a másod-, harmad-, negyed- és ötödgenerációs ame-
rikai magyar fi atal közeget céloztam meg, akikről nem rendelkezünk információ-
val, mert ők magyar örökségüktől, származásuktól távol kerülve a magyar intéz-
ményi struktúrákban (cserkészet, magyar egyházak, közösségi intézmények) nem, 
vagy csak elvétve, de semmiképpen sem aktív szereplőkként jelennek meg. Mivel 
ők az amerikai magyar intézmények életében nem vesznek részt, a kutatók számá-
ra általában elérhetetlenek. 2012 óta azonban létezik egy olyan program, amelyik 
kifejezetten ennek, a magyar gyökerektől eltávolodott, ámde magyar származását 
számon tartó amerikai magyar fi atal korcsoportnak szól. Ez a program a ReCon-
nect Hungary, a magyar „birthright” program,4 amely egy kéthetes magyarországi 

1 József Attila Hazám című versének szállóigévé vált sora.
2 Az előadás írásos formáját lásd jelen kötetben. 
3 Mind tudományterület (történettudomány, szociológia, antropológia), mind vizsgálati fókusz 

(szervezeti világ, identitás, politikai aktivitás), mind kiterjedtség szerint (földrajzi és társadalmi 
szinten is) szerteágazóak a tudományos ismereteink.

4 A birthright programok jellegzetes diaszpóra-politikai eszközök. Nagy diaszpórával rendelkező 
államok gyakran biztosítanak különböző tematikus (turisztikai, zarándok, szakmai stb.) uta-
zásokat a diaszpórában élő fi atal korosztály számára abból a célból, hogy felkeltsék a követ-
kező generáció érdeklődését az anyaország iránt, és ezáltal megpróbálják erősíteni kötődésüket 
a származási ország felé. A birthright programok úttörője Izrael volt 1999-ben a Taglit Israel 
program beindításával, azóta pedig számos ország (például Írország, Olaszország, Örményor-
szág, Taiwan stb.) működtet hasonló programokat.

013 161-178 mozg es atalak _ 10_Kovacs_Eszter_tan_OK.indd   161013 161-178 mozg es atalak _ 10_Kovacs_Eszter_tan_OK.indd   161 2018. 06. 22.   9:22:212018. 06. 22.   9:22:21



Kivándorlás Kovács Eszter

162

látogatás keretében ad „visszakapcsolódási lehetőséget” a diaszpórában élők szá-
mára. Jelen vizsgálat célcsoportját azok az amerikai magyar fi atalok adják, akik 
2016-ig bezáróan részt vettek a programban. A kutatás arra a kérdésre keresi a vá-
laszt, hogy mit jelent a magyar származás, a „magyarság” a program résztvevő-
inek, milyen szintjei léteznek ennek az identitásnak, és a magyarországi utazás 
milyen hatással bír ezekre.

A tanulmánynak nem célja, hogy a ReConnect Hungary programot, annak 
hatékonyságát értékelje. A kezdeményezés pusztán eszközként volt jelen a kutatás 
során, hogy a  magyar származású amerikai fi atalok egy olyan csoportja váljon 
elérhetővé, akikhez egyéb úton nem tudunk eljutni. A programnak 2012 és 2016 
között összesen 95 résztvevője volt, amiből 57 főt kérdőíves, 10 főt pedig félig 
strukturált interjús kutatással értem el. A kutatás természetesen nem reprezenta-
tív, célja mindössze annyi, hogy az amerikai magyar diaszpóra egy olyan részéről 
villantson fel az identitással kapcsolatos megfi gyeléseket, amelyről egyébként igen 
kevés információval rendelkezünk.

A tanulmány első részében felvázolom a  diaszpóra-identitással foglalkozó 
szakirodalom főbb, és a kutatás szempontjából releváns megállapításait, majd rö-
viden bemutatom a kutatás módszertanát, végül ismertetem az empirikus kutatás 
eredményeit.

Identitás diaszpórában

A különböző diaszpóraközösségek, illetve az egyén diaszpóra-identitásának tanul-
mányozása a hatvanas évektől foglalkoztatja a kutatókat. A „diaszpóra tanulmányok” 
a kezdeti időkben főként szociológiai és antropológiai (identitás-)vizsgálatok formá-
jában öltöttek testet, később pedig a tudományos fi gyelem fokozatosan áttevődött 
a diaszpórák politikai mobilizációjának kérdésére. Ma a nemzetközi politikaelmélet 
külön foglalkozik a diaszpóraközösségek, mint transznacionális politikai aktorok 
nemzetközi kapcsolatokban betöltött szerepével, továbbá az anyaországi diaszpó-
ra-politikák elméleti modellezése is kurrens kutatási témának számít.5 A tanulmány 
szempontjából elsősorban a  diaszpóraidentitással kapcsolatos szakirodalom a  lé-
nyeges, ezért az alábbiakban röviden ismertetem a fontosabb megállapításokat.

Tim Edensor érvelése szerint a „nemzeti identitás különválik a nemzetállam-
tól, és az eredeti otthonától messze, diaszpórai helyzetekben burjánzik, szinkretikus 
kulturális formákban jelentkezik, és „kötőjeles” identitásokban létezik”.6 Ez a defi -
níció rávilágít a diaszpóraidentitások dinamikusságára és határtalanságára, amit 

5 Tölölyan 2012; Koinova 2010; Koinova 2014; Koinova 2016; Shain–Barth 2003; Ragazzi 2014; 
Délano–Gamlen 2014.

6 Edensor 2009: 29. (A szerző fordítása.)
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a sokadgenerációs amerikai magyarok identifi kációjáról végzett saját empirikus 
kutatásom tapasztalatai is megerősítettek. Anthony D. Smith szerint a  nemzeti 
identitás és kultúra 

„egyszerre jelent intergenerációs raktárt, örökséget, hagyományok összességét, 
másrészt viszont aktív formálását is azon jelentések és képek repertoárjának, 
amelyek értékekben, mítoszokban, szimbólumokban öltenek testet, hogy a közös 
élményekkel és emlékekkel bíró emberek csoportját összekössék, illetve a kívülál-
lóktól elválasszák őket”.7

Smith defi níciója a  diaszpóraidentitások vizsgálatához igen hasznos, hiszen 
egyrészt hangsúlyozza a  „nemzeti örökség” szállíthatóságát generációkon át, 
ami a diaszpóra másod-, harmad-, és későbbi generációs tagjai számára – akik 
többnyire híján vannak az etnikai intézményi háttérnek – a  nemzeti kultúra 
reprodukciójának egyetlen útját jelenti. Amint azt a  későbbiekben látni fog-
juk, a családi történetek, narratívák és hagyományok fontos elemeit képezik az 
egyén (diaszpóra-) identifi kációjának. Másrészről a Smith-i defi níció rávilágít 
a nemzeti identitás megkonstruálásának dinamikus jellegére is, ez pedig – kü-
lönösen diaszpóraközösségek esetén – egybecseng Herbert Gans szimbolikus 
etnicitás koncepciójával. Gans 1979-ben megjelent tanulmányában bemutatta, 
hogyan viszonyulnak etnikai származásukhoz és „örökségükhöz” (heritage) az 
Amerikában élő másod- és harmadgenerációs bevándorlók. A  szimbolikus et-
nicitás azt az állapotot jelenti, amikor az etnikai azonosulás már nem feltételezi 
a bevándorló csoport intézményeihez való kapcsolódást, viszont jelen van egy-
fajta nosztalgia az ősök kultúrája felé; egy olyan szeretet és büszkeség megélése 
ez, amely „nem kíván beavatkozást az élet egyéb területein”.8 Gans amellett érvel, 
hogy a szimbolikus etnicitás nem igényel működő csoportokat és hálózatokat, 
ahogyan működő kultúrát sem, pusztán azok világos és egyértelmű szimbó-
lumait.9 Vagyis a másodgenerációs diaszpóraidentitás az etnikai jegyek (nyelv, 
intézményi kötődés, nemzeti kultúra és történelem ismerete stb.) elvesztése/
elhagyása mellett (vagy ellenére) tartalmaz szimbolikus kötődést a  származá-
si ország vagy nemzet kultúrája, szokásai iránt, és ezek az (egyénileg szelek-
tált) kapcsolódások alkalomszerűen kifejezésre is kerülnek. Ezek a hétköznapi 

„gyakorlatok” (például néptánc, néphagyomány, jellegzetes nemzeti ételek) nem 
járnak együtt az anyaország napi valóságában való jártassággal vagy bármilyen 
(politikai, gyakorlati stb.) elkötelezettséggel, viszont valamilyen szinten fenn-
tartják (vagy megkonstruálják) az etnikai kapcsolatot. 

7 Smith 1998: 187. (A szerző fordítása.)
8 Gans 1979: 9.
9 Uo.
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Az alkalomszerűség, esetlegesség és szituativitás hangsúlyozása a diaszpóra-fo-
galom lehetséges jelentései kapcsán (csakúgy, mint az etnikum, nemzet, identitás 
fogalmainak esetében is) elengedhetetlen. A diaszpóra, és így a diaszpóra-identi-
tás sem önmagában létező, állandó valóság, hanem adott szituációkban megjele-
nő, vagy fontossá váló attitűdök, viszonyulások összessége.10 A szimbolikus etni-
citás elemei általában egyszerűen „szállítható” szokások, kulturális hagyományok, 
mint például a gasztronómia, a népviselet, néptánc, bizonyos néphagyományok. 
A  gasztronómia mindezek közül talán a  legegyértelműbb szimbolikus identi-
táselem; Rabikowska szavaival élve az étel a haza koncepcióját jeleníti meg, noha 
töredékesen, de mégis materiálisan. Az ételhez köthető rituálék pedig a csoport 
tagjai számára a valahova tartozás megélését testesítik meg.11 A nemzeti jellegű 
ételek többletjelentése a diaszpórában átível a generációkon – ezt a tanulmányban 
bemutatott empirikus kutatás is egyértelműen megerősíti. A  másod-, harmad-, 
negyedgenerációban a nemzeti gasztronómia nem anyaországi asszociációkat hív 
elő, mint az elsőgenerációs emigránsok esetében. Mivel azonban a nemzeti ételek 
fogyasztása a  családhoz kötődik, így a  gasztronómia szoros összefüggésben ér-
telmeződik a „szűkebb hazával”, a családi hagyományokkal, örökséggel. Interjúa-
lanyaim számára, mint azt a későbbiekben kifejtem, a „magyarság” megélésének 
elsődleges (és többségüknek egyetlen) helyszíne a család, módja pedig leggyak-
rabban a  magyar ételek elkészítése és fogyasztása. Itt érdemes megemlítenünk 
a gyökértelenség vs. transzplantáció-vitát, amely a magyar emigráns közösségek-
ről szóló irodalomban Puskás Julianna, Fejős Zoltán, Kovács Nóra, illetve Papp 
Z. Attila munkáiban érhető tetten.12 A két megközelítés eltérő értelmezési keretet 
ad a  diaszpóraközösségek kultúrájának megértéséhez. A  “gyökértelenség” mel-
lett állást foglalók szerint a  diaszpóra (egyes szerzőknél: emigráns) közösségek 
önállónak, „gyökértelennek” tekinthetők, így kultúrájuk, etnikai szimbóluma-
ik, rituáléik valójában saját, új hazájukban önállóan megalkotott produktumok. 
A transzplantáció mellett állást foglalók szerint éppen ellenkezőleg: ezek a mintá-
zatok az óhazából áthozott, „átplántált”13 kulturális gyakorlatok, amik így konti-
nuitást mutatnak annak kultúrájával, szokásaival.

A diaszpóra identitásának szimbolizálódása ugyanakkor nem jelent homo-
genizálódást, sőt, éppen ellenkezőleg: a  megjelenő identitásváltozatok igen sok-
rétűek és sokszínűek. Papp Z. Attila az amerikai magyar szervezetek világának 
feltárása során végzett interjús kutatásában három fő identitásformát azonosított 
be az amerikai magyar diaszpórában: etnoperszonális, etnoszociális és nemzeti 

10 Edensor 2002; Dahinden 2010; Hall 1990; Trandafoiu 2013.
11 Rabikowska 2010.
12 Puskás 2000; Fejős 1993; Kovács 2009; Papp Z. 2008.
13 Fejős 1993: 59–65.

013 161-178 mozg es atalak _ 10_Kovacs_Eszter_tan_OK.indd   164013 161-178 mozg es atalak _ 10_Kovacs_Eszter_tan_OK.indd   164 2018. 06. 22.   9:22:282018. 06. 22.   9:22:28



Sokadik generációs amerikai magyar fi atalok identitása és Magyarország-képe

165

azonosságtudat.14 Ezek különböző kombinációjaként nyolc főbb identitástípust 
határozott meg, amelyek lényegében egy skálát rajzolnak fel a magyarul beszélő, 
magyar közösségi életben résztvevő, anyaországi kötődéssel bíró véglettől a telje-
sen asszimilálódott másik végletig. A Papp Z. által azonosított típusok név szerint: 
aktív magyar, lokális magyar, óvatos magyar, privát magyar, „szívmagyar”, alkalmi 
magyar, „cenzus-magyar”, asszimilálódott.15 A Papp Z. Attila művében is idézett 
Puskás Julianna hasonló tipológiát vázol fel, annyi különbséggel, hogy ő az identi-
tás individualizálódásáról beszél a magyar közösségek és szervezetek eróziójának 
eredményeként.16 

Módszertan

A kutatás elméleti keretének rövid felvázolása után rátérek az empirikus vizsgálat 
részleteire. A kutatás módszertana több, különböző típusú forrásanyagon alapszik. 
Egyrészt 2014-ben készült egy interjús kutatás, amelyben az akkor még csak két 
éve működő program addigi résztvevőinek fele, összesen tíz fő vett részt válasz-
adóként. A félig strukturált interjúk átlagosan 40 percesek voltak, a tíz interjúból 
kettő személyesen, nyolc pedig Skype-on készült.17 Az interjú kérdései három fő 
témára fókuszáltak: a válaszadók általános szociodemográfi ai és magyar hátterére, 
a magyarországi utazás emlékeire és percepciójára, valamint a hazautazást követő 
változásokra a  magyarsághoz és/vagy Magyarországhoz való viszonyulásukban, 
identitásukban. Az  interjúelemzések mellett azokat az esszéket is feldolgoztam, 
amelyeket a résztvevők a ReConnect Hungary programra való jelentkezésükkor 
írtak családjuk magyar örökségéről és az utazással kapcsolatos motivációjukról. 

A kutatás második pillére egy 2016-ban végzett kérdőíves felmérés volt, amit 
a 2016-os program után vettem fel, vagyis akkor, amikor a programnak már ösz-
szesen 95 résztvevője volt. A kérdőívet a résztvevők a ReConnect Hungary Alum-
ni levelezőlistán és a ReConnect Hungary Alumni Facebook-csoporton keresztül 
kapták meg. A kérdőívet 57 fő, azaz az összes addigi résztvevő 60%-a töltötte ki. 
A kérdőív felépítése az interjúkéhoz hasonló volt: az első kérdéscsoport a válasza-
dó általános szociodemográfi ai körülményeire kérdezett rá, a második kifejezet-

14 Az etnoperszonális szint alatt az egyén személyes identitásának etnikai „oldalát,” összetevőit, 
az etnoszociális szint alatt pedig az etnikai közösségi identitást, aktivizmust értjük. A harma-
dik szint, a nemzeti azonosságtudat szintje általánosságban véve az etnikai közösséghez való 
tartozás „mentális terét”, az azzal kapcsolatos asszociációkat jelenti, tehát az első két szinttel 
ellentétben nem kapcsolódik szorosan a mindennapi élet rutinjához.

15 Papp Z. 2008: 411.
16 Puskás 2000.
17 Az interjúalanyok közül ketten rövid ideig Magyarországon tartózkodtak a kutatás ideje alatt, 

velük ezért kerülhetett sor személyes beszélgetésre.
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ten a magyar háttérre fókuszált, a harmadik a magyarországi látogatás emlékeire 
és tapasztalataira, a negyedik pedig az „utóéletére” vonatkozott. A kérdőív össze-
állításakor nagyban támaszkodtam az izraeli birthright program, a Taglit Israel 
hatásait mérő kérdőívek struktúrájára.18 Mind az interjúk, mind a kérdőív nyelve 
angol volt. Az interjúk és motivációs esszék strukturált feldolgozásához az Atlas.ti 
szoft vert, a kérdőívekhez pedig SPSS programot használtam. 

Az interjúkon, motivációs esszéken és kérdőíveken kívül a kutatáshoz felhasz-
náltam azt az empirikus tapasztalatot is, amelyet a 2015-ös és 2016-os évfolyam 
magyarországi látogatásakor résztvevő megfi gyelőként szereztem. Mind a két cso-
port esetében részt vettem a kéthetes utazás összes programpontján. A követke-
zőkben főként a kutatás azon tapasztalatait fejtem ki, amelyek a megkérdezettek 
magyarságával, magyar hátterével, identifi kációjával kapcsolatosak. Ehhez első-
sorban az interjúkra támaszkodom, egy-egy helyen kiegészítve azokat a kérdőíves 
felmérés eredményeivel.

Az empirikus kutatás: résztvevők, eredmények

Az interjúalanyok közül négyen másodgenerációs, hárman harmadgenerációs, hár-
man pedig negyed- vagy ötödgenerációs amerikai magyarok voltak. A kérdőívet 
kitöltők esetében a harmadgenerációs válaszadók erősen felülreprezentáltak voltak: 
az 57 kitöltő közül mindössze hat fő másodgenerációs, 36-an harmadgenerációsok 
és 15-en negyedgenerációsok. Másodgeneráció alatt azokat értjük, akiknek a szülei 
emigráltak, ők pedig már Amerikában vagy Kanadában születtek. Harmadgenerá-
ciós az, akinek a nagyszülei emigráltak, a negyedgenerációnak pedig a dédszülei. 
Néhány esetben problematikus volt eldönteni, hogy a válaszadó melyik generáci-
óhoz tartozik. Nehézséget jelentett például, ha a nagyszülő a  szülő gyermekkorá-
ban hagyta el Magyarországot; vagy ha a szülő fi atal felnőttként emigrált, de pár év 
után a nagyszülők is követték a szülőt; illetve, ha a válaszadó még Magyarországon 
(vagy a Kárpát-medencében) született, de pár éves korában emigrált a család. A kö-
vetkezetes tipologizálás érdekében ezeknél az eseteknél azt vettem döntőnek, hogy 
az elsődleges szocializáció hol történt; ha a  nagyszülők a  szülő gyermekkorában 
emigráltak, vagyis a szülő még Magyarországon született, de szocializációja már az 
új országban történt, akkor ebben az esetben harmadgenerációsként defi niáltam 
a válaszadót. Ha azonban a szülő már fi atal felnőttként emigrált (akár egyedül, akár 
a válaszadó nagyszüleivel), akkor a válaszadó másodgenerációs. Hasonló logika sze-
rint, ha a válaszadó még az emigrálás előtt született, de öt-hét éves korától Ameriká-
ban vagy Kanadában él, őt másodgenerációnak számítottam. 

18 Saxe 2002.
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Identifi káció

A kutatás válaszadóinak magyar örökségtől való távolsága, a  magyar identitás 
szintjei, erőssége személyenként változott. Ezt nemcsak a  generációs szint (má-
sod/harmad/negyed/ötöd) befolyásolta, hanem a magyar származású ős nemzeti 
identitásának erőssége, az interetnikus házasságok száma a családban, de akár az 
adott válaszadó személyisége, érdeklődése is. Azt, hogy a  kutatásban résztvevő 
egyén milyen mértékig vallotta magát magyarnak, az is befolyásolta, hogy volt-e 
közvetlen, személyes tapasztalata a magyar kultúrával, magyar nyelvvel, „magyar 
háztartással” egy (elsőgenerációs) magyar felmenőn keresztül. Ennek értelmében 
míg a másod- és harmadgenerációnál szinte egyértelmű volt, hogy magyarként 
(is) defi niálták magukat, a későbbi generációk esetén inkább a „magyar szárma-
zású amerikai” megnevezés volt jellemző.

“I’m Hungarian-Israeli.”19 (másodgenerációs válaszadó)
“Whenever anyone asked me what my nationality was, I always said Hungarian. 
All the time.”20 (harmadgenerációs válaszadó)
(a többi résztvevőről beszélve) “[…] that was the only thing we had in common 
when we fi rst met; the only thing we knew about each other was that we were all 
Hungarian.”21 (harmadgenerációs válaszadó)

“[…] when I was little I remember we had these huge parties and they all cooked 
these Hungarian food, and for all the bigger holidays like Easter or Christmas, 
they all came over… It was sort of part of my life growing up, but defi nitely I 
was more removed from it […] I always considered myself very American.”22 
(negyedgenerációs válaszadó)

A válaszadók tudatában voltak annak – és többen meg is fogalmazták –, hogy 
a magyar örökség ápolásában és a magyarságtól való távolságban meglehetősen 
változatos képet mutattak az Amerikában élő magyar gyökerekkel rendelkezők 
személyek. Ennek ellenére, amikor magukról, mint csoportról beszéltek, teljesen 
természetesen és egységesen jellemezték magukat magyarként; a magyarság, mint 
összekötő kapocs, csoportkohéziós erő jelentkezett a narratíváikban:

19 „Magyar-izraeli vagyok” (A kutatásból idézett részletek az egész szöveg során a szerző saját for-
dításai.)

20 „Bárki bármikor megkérdezte, hogy mi a nemzetiségem, a válaszom mindig az volt: magyar. Mindig.”
21 „Ez volt az egyetlen, ami közös volt bennünk az első találkozáskor; azt az egy dolgot tudtuk egy-

másról, hogy mindannyian magyarok vagyunk.”
22 „Emlékszem, amikor kicsi voltam, voltak nálunk ezek a nagy partik, és ők mindannyian magyar 

ételeket főztek, a nagyobb ünnepeken, húsvétkor és karácsonykor mindig átjöttek… Valamennyire 
tehát az életem része volt, de én azért már határozottan eltávolodtam tőle… Magamra mindig is 
nagyon amerikaiként tekintettem.”
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“It was defi nitely a big part because that’s why we all were there. And we all talked 
about how Hungarian… like Hungary was a part of us, why we are here, how 
was that. It was cool also to talk about what everyone does in his life and how 
Hungarian ancestry infl uenced that. And how that all brought this together.”23

“Th ey are amazing, I love them all, we were like a family, we were all so close.”24

“It was defi nitely the one thing we had in common, the fact that we had some sort 
of Hungarian ancestry. […] So that was defi nitely the key topic on the whole trip.”25

A válaszok alapján úgy tűnik, hogy a válaszadók számára az etnikai származás 
ténye volt meghatározó a „magyarságukkal” kapcsolatban; ez pedig olyasmi, amit 
egyébként a „tényleges” identifi káció nem befolyásol. Azok az interjúalanyok is, 
akik egyébként önmagukat amerikaiként defi niálták, a résztvevők csoportjáról – 
önmagukat is beleértve – magyarokként beszéltek, különválasztva az etnikai szár-
mazásukat a „reális”, hétköznapi identitásuktól. A válaszadók számára a magyar 
származás megléte elég csoportkohéziós erőt jelentett, függetlenül attól, hogy az 
adott egyén számára volt-e bármilyen tartalmi eleme, vagy a hétköznapokban való 
megnyilvánulása a magyar örökségnek. Ha visszagondolunk Papp Z. Attila már 
említett nyolcas identitásskálájára, ez az identitásforma annak „szívmagyar” fo-
kozatára emlékeztet, mely szerint nem fontos, hogy valaki tud-e magyarul, van-e 
a magyar örökségéhez, a magyar intézményekhez, vagy éppen Magyarországhoz 
eff ektív kötődése, elég, ha „szívében magyar”.26 Ezzel a defi nícióval áll összhang-
ban a válaszadók magyarságképe: mindegy, milyen távol van az egyén a magyar 
örökségétől, a fontos az, hogy magyar vér (is) folyik az ereiben.27 A ReConnect 
Hungary Program résztvevőit is ez kötötte össze, formálta „családdá” az út során.

A kutatás kérdőíves részében is voltak a magyar identitás különböző aspek-
tusaira vonatkozó kérdések. Az egyik kérdés a válaszadó szubjektív véleményét 
kívánta felmérni arról, hogy milyen mértékben részesült magyar neveltetésben, 
azaz hogyan érzi, a  család mennyire tartotta fontosnak a magyar származás to-
vábbadását. A  „magyar neveltetés” kritériumai, elemei nem voltak defi niálva 
a kérdésben, mert arra voltam kíváncsi, hogy a válaszadók általánosságban mit 
gondolnak saját „magyarságukról”. A  „Véleményed szerint milyen mértékben ré-
szesültél magyar neveltetésben?” (“In your opinion, to what extent were you raised 

23 „Ez nyilván fontos része volt, mert mindannyian ezért voltunk ott. Beszélgettünk arról, hogy a magyar… 
Magyarország a részünk, miért vagyunk itt, és ilyenek. Jó volt arról is beszélni, hogy ki mit csinál az 
életében, és ezt hogyan befolyásolja a magyar örökség. És hogy ez az egész összehozott minket.”

24 „Mindannyian fantasztikusak, imádom őket. Olyanok voltunk, mint egy család, mindannyian 
nagyon közel kerültünk egymáshoz.”

25 “Kétségkívül ez volt a közös bennünk, hogy valamilyen szinten mindannyian magyar örökséggel 
bírunk. […] Szóval ez egy központi témája volt az utazásnak.”

26 Papp Z. 2008
27 A Hungarian blood kifejezést többször is használták a résztvevők.
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Hungarian?”) kérdésre a válaszadók egyenlő arányban jelölték meg az „erőteljesen 
része volt a neveltetésemnek” és a „valamelyest” opciót, de látható az ábrán, hogy 
a „nem neveltek magyarként” opció is 25% feletti arányban szerepel. A „kizárólag 
magyarként neveltek” opció megjelölése – nem meglepő módon – elenyésző volt.

Az identitás témaköréhez kapcsolódik az is, hogy sok interjúban és motivációs 
esszében megjelent az a motívum, hogy a résztvevő szeretne “magyarabbá” válni, 
erősebb magyar identitással rendelkezni. Ez gyakran a magyar történelemről és 
kultúráról való tanulás iránti vágyban fejeződött ki, ami a saját identitás megérté-
sének, illetve megerősítésének egyik forrásaként tételeződik:

“Th e ReConnect program is the ideal experience to […] become better educated 
in Hungarian culture and history, and to recognize how my Hungarian heritage 
has shaped and will continue to shape my life”.28 

“[…] Hungarian-Americans and whatever Americans that do have Hungarian 
lineage have either lost, forgotten or simply do not care about their background 
and have become fully Americanized; I do not want to be one of those people, 
I want to embrace my Hungarian self.”29

28 „A ReConnect program ideális tapasztalat arra, hogy […] többet megtudjak a magyar történe-
lemről és kultúráról, és hogy megértsem, hogy a magyar örökség hogyan alakította az eddigi élete-
met és fogja továbbra is alakítani.”

29 „[…] az amerikai magyarok és bármilyen amerikaiak, akiknek van valamilyen magyar származása, ők 
vagy elvesztették, elfelejtették, hogy honnan származnak, vagy pedig egyszerűen nem is érdekli őket, és 
teljesen amerikaivá váltak. Én nem akarok ilyen ember lenni, én szeretném „felkarolni” a magyar énemet.”

1. ábra. Véleményed szerint milyen mértékben részesültél magyar neveltetésben? (%) N=57
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A magyar identitás egyik legfontosabb eleme a  magyar gasztronómia szeretete, 
a  magyar ételek családi eseményeken való „jelenléte” volt. Mind az esszékben, 
mind az interjúkban szó esett arról, hogy a  magyar konyha hogyan volt jelen 
a résztvevő egész életében, és gyakran az identitásőrzés egyik kulcselemeként je-
lent meg:

“Mostly, I want to bring Hungary back to my life in Toronto. Sharing Hungarian 
foods with others who may have lost touch with their Hungarian roots or intro-
ducing others to the Hungarian heritage.”30

Az interjúk során a válaszadókat arról is kérdeztem, hogy a magyarországi lá-
togatást követően változott-e valami az életükben, folytatják-e valamilyen mó-
don a magyar örökség megismerését, kezdtek-e bármilyen olyan tevékenységbe, 
ami a magyar identitásuk ápolásával összefügg. Amellett, hogy minden válasz-
adó nagyon lelkesen beszélt arról, hogy minél előbb szeretne ismét ellátogatni 
Magyarországra, gyakori válasz volt a lakóhelyükön elérhető magyar éttermek 
rendszeres látogatása, illetve a magyar gasztronómia beépítése a hétköznapi éle-
tükbe. 

A család szerepe

A válaszadókkal készült interjúk strukturált feldolgozásához az Atlas.ti szövege-
lemző szoft vert használtam. Az interjúk szövegeit összefüggő narratív egységen-
ként kódoltam, azaz kulcsszavakkal meghatároztam a rövid szövegegység tartal-
mát, témáját. A program a kódok alapján megállapítja a narratív egységek közötti 
hierarchiát azáltal, hogy egy-egy kód előfordulását számszerűsíti a szövegkorpusz 
egészére vonatkoztatva. A  vizsgálat során felhasznált interjúkban a  leggyakrab-
ban előforduló kód a „család” volt, vagyis a válaszadók a családjukról beszéltek 
a legtöbbet az interjúk és a motivációs esszék során. A programra való jelentkezés 
okaként szinte minden esszében megjelenik az a motívum, hogy a magyar szár-
mazású családtagnak örömet szerezzenek, vagy a  (már nem élő) magyar felme-
nők emléke előtt tisztelegjenek a Magyarországra látogatással. Sokaknál az utazás 
a magyar felmenők életének jobb megértését jelentette, ezáltal pedig a „honnan 
jövök, ki vagyok én?” jellegű kérdések alaposabb megválaszolásának lehetőségére 
is felmerült:

30 „Legfőképpen szeretném Magyarországot visszahozni a torontói életembe. Szeretném a magyar 
ételeket olyanokkal megosztani, akik talán már elvesztették a kapcsolatot a magyar gyökereikkel, 
vagy másokat megismertetni a magyar örökséggel.”
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“She was the most important person in my life and the biggest reason why I chose 
to apply. […] She taught me so much and I feel that I’d be better able to unders-
tand her and myself if I can understand where she came from.”31 (harmadgene-
rációs válaszadó a magyar nagymamájáról)

“If I get into this program, I cannot even imagine the connection that I would 
feel with my Omami (my grandma). I miss her so much and I want to be able 
to experience this for her, for my mom, and for myself.”32 (harmadgenerációs 
válaszadó a magyar nagymamájáról)

 “Aft er just under 100 years, my family’s journey would come full circle. My 
great-grandparents who fl ed Hungary for America would be juxtaposed with 
me returning to Hungary.”33 (negyedgenerációs válaszadó)

“My parents have done a great deal for me to still have a solid Hungarian founda-
tion established in me even though I was born in America and raised in Canada. 
Th is program would be a reward for me and my parents for all the joint eff ort we 
have made to keep our Hungarian heritage in the family.”34 (másodgenerációs 
válaszadó)

Ennek a családból eredő motivációnak az egyik egyedülálló, az előbbiektől eltérő 
példája fedezhető fel az egyik másodgenerációs résztvevő válaszában. Saját beval-
lása szerint őt az motiválta a programban való részvételre, hogy a Magyarország-
ról emigráló apja negatív emlékeit ellensúlyozza, és a saját utazása által megadja 
neki is a – remélhetőleg pozitív – újrakapcsolódás lehetőségét:

“I think to my dad, that mixture of hardship growing up and confl ictory values 
and ideology with the then current communist government left  my dad with 
a bitter taste of Hungary, one that made it hard for him to want to re-engage

31 „Ő volt a legfontosabb ember az életemben, és egyben a fő érv, amiért jelentkeztem. […] Nagyon sokat 
tanított nekem, és úgy érzem, jobban meg tudnám érteni őt és önmagamat is, ha látnám, honnan jött.”

32 „El sem tudom képzelni, mennyire közel érezném magam Ómamihoz (nagymamámhoz) a program által. 
Nagyon hiányzik nekem, és ebben a programban érte, az édesanyámért és magamért szeretnék részt venni.”

33 “Száz éven belül a családom útja egy teljes kört írna le: a dédszüleim történetétől kezdve, akik 
Magyarországról Amerikába menekültek, az én Magyarországra való látogatásomig.”

34 „A szüleim sok mindent tettek annak érdekében, hogy megadjanak nekem egy stabil magyar ala-
pot, annak ellenére, hogy én már Amerikában születtem és Kanadában nevelkedtem. Ez a prog-
ram nekik is és nekem is egyfajta jutalom lenne mindazért az erőfeszítésért, amit közösen tettünk 
annak érdekében, hogy a magyar örökség élő maradjon a családban.”
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 with his heritage. I think this trip could be an opportunity to start my real 
connections and for my dad, vicariously through me, to rediscover his.”35

Az utazás utóéletére vonatkozó kérdések megválaszolásakor többször is elhang-
zott, hogy a résztvevők fontos feladatuknak tekintik, hogy azt az élményt, amit 
ők a magyarországi látogatás alkalmával megkaptak, megosszák a családjukkal 
is. Ez néhányaknál a helyi amerikai vagy kanadai magyar rendezvények látoga-
tását jelenti a családtagokkal együtt, másoknál családi utazást Magyarországra. 
A magyarországi látogatás tehát a legtöbb válaszadónak adott egy olyan emoci-
onális töltetet, amelyet a magyar családtagokra is szeretnének kiterjeszteni, sőt, 
gyakran a magyar gyökerek ápolásának egyfajta katalizátoraivá lépnek elő a csa-
ládban:

“[…] my father, he never would go to the Magyar Ház to any event. Now that I 
get emails all the time and aft er I am taking a language course there, […] whe-
never they have events, I bring my father, which is good. I want him to go. […] 
So I bring him to certain events […] so he can be around his people. Th e only 
time he would hear Hungarian and talk it was his family members on the phone, 
he has no one else here, so I like to bring him.”36

 
“My parents, this summer it’s their wedding anniversary and they going to do 
a big trip, and one of the places they are thinking to go is Budapest, because 
I constantly talk about how beautiful it is, I talked about all my experiences 
and they were also very interested in it, they thought it would be just really 
cool.”37 

35 „Azt hiszem, hogy az apámnak keserű emlékei vannak Magyarországról a gyerekkorában tapasz-
talt nehézségek, az az akkori kommunista rendszer ellentmondásos értékei és ideológiája miatt, 
és ez nehézzé tette számára, hogy újra kapcsolatba akarjon kerülni a  magyar örökségével. Ez 
az utazás lehetőség lenne számomra, hogy valós kapcsolatba kerüljek magyar örökségemmel, az 
apámnak pedig, helyettesítőként rajtam keresztül, hogy újra felfedezze a sajátját.”

36 „Az apám soha semmilyen rendezvényre nem megy el a Magyar Házba. Én, mióta jártam oda egy 
nyelvtanfolyamra, […] állandóan kapok e-maileket a rendezvényekről, és viszem rájuk apámat 
is. Szeretném, hogy járjon. […] Úgyhogy bizonyos rendezvényekre elviszem, […] hogy a sajátjai 
között lehessen. Csak akkor hall magyar szót és akkor beszél magyarul, ha telefonál a családtagok-
kal, de itt nincs neki senki más, szóval ezért szeretem őt elvinni ezekre a rendezvényekre.”

37 „A szüleimnek most nyáron lesz a házassági évfordulójuk, és egy nagy utazást terveznek. Az egyik 
állomás lehet, hogy Budapest lesz, mert én állandóan arról beszélek, hogy mennyire szép, meg 
az élményekről, amiket az úton szereztem. Nagyon érdekli őket is, és azt mondják, hogy nagyon 
menő lenne (Budapestre menni – a szerző.).”
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Magyarország-kép

Az interjúk során a válaszadók beszéltek arról, hogy milyen ismereteik, elképzelése-
ik voltak Magyarországról, majd arról is, hogy ezeken a kéthetes látogatás hogyan 
változtatott. Az interjúk során érdekes megfi gyelés volt az, hogy az utazás előtt azok 
a résztvevők, akik a magyar felmenőktől távolabb voltak (tehát negyed- vagy ötödge-
nerációsok), a magyar történelemről és a mai Magyarországról sokkal pontosabb is-
meretekkel rendelkeztek, mint a másod- és harmadgenerációsok, akik családi törté-
neteket ugyan hallottak, de konkrét tudásuk, ismeretük jóval kevesebb volt. Előbbiek 
ugyanis az utazás előtt felkészültek, olvastak a magyar történelemről, aktuálpolitikáról, 
míg utóbbiak a felmenők személyes történetein kívül más információval nem bírtak.

“He told me about growing up in a village. Everything that he used to do with 
his grandfather. […] he would tell me the history and everything about his fat-
her, my grandfather, who passed away in World War II.”38 (másodgenerációs 
válaszadó)

“I didn’t care about my Hungarian heritage. […] She [the grandmother] always 
told me stories about the war, but I never really cared because I was younger, 
and I never really listened.”39 (harmadgenerációs válaszadó)

“My exposure to Hungarian history was through the book called Th e Bridge by 
James Michener, that my dad actually got for me when I was thirteen. It tells 
the story of the revolution of ‘56 and the atrocities that were going on there.”40 
(ötödgenerációs válaszadó)

Az interjúk során számos másod- és harmadgenerációs válaszadó beszélt arról, hogy 
a magyar családtagjaik mennyire szerették Magyarországot, milyen lelkesedéssel be-
széltek a szülőföldjükről, és milyen szomorúságot jelentett számukra az, hogy nem 
térhettek vissza. Ezeknél az interjúrészleteknél ismételten előkerült, hogy a válaszadók 
ReConnect programra való jelentkezését első sorban az motiválta, hogy a családjuk 
életét jobban megértsék, és saját szemükkel meglássák azokat a helyeket, amelyekről 

38 „Mesélt arról, hogy egy faluban nőtt fel, és hogy mi mindent csinált a nagyapjával. […] Mindent 
elmesélt a történelemről és az apjáról, az én nagyapámról, aki a második világháború során halt 
meg.”

39 „Nem nagyon érdekelt a  magyar örökségem. [A nagymamám] mindig mesélt a  háborúról, de 
engem nem nagyon érdekelt, mert fi atal voltam, és így nem is nagyon fi gyeltem ezekre a történe-
tekre.”

40 „A magyar történelemmel kapcsolatos ismereteimet James Michener Th e Bridge című könyvén 
keresztül szereztem, amit az apámtól kaptam 13 éves koromban. Az ’56-os forradalom történéseit 
és az azt követő attrocitásokat írja le.”
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a családi történetekben hallottak. Az alábbi interjúrészletekben az alanyok felidézték 
a magyarországi látogatás egy-egy olyan momentumát, amely a magyar rokonoktól 
hallott történetekre, vagy a magyar családi eseményekre emlékeztette őket:

“When we went to that farm… […] I heard many stories from her about her 
childhood, growing up aft er she experienced the war […] She did talk about her 
childhood, she talked about living in a farm. So when I was there, it was like 

‘wow, this might be something that she saw and where she was growing up’.”41

“One of my favorite things was when we got to an organic farm and learned 
about Hungarian farming a little bit, prepared meal and it really reminded me 
of my childhood.”42

A Magyarországgal kapcsolatos attitűdökre és asszociációkra a kérdőívben is rá-
kérdeztem. Egyrészről négyfokozatú skálán mértem a válaszadók utazás előtti és 
utazás utáni viszonyulását a „magyarság” három lehetséges megnyilvánulási for-
májához: Magyarországhoz, a saját magyar örökségükhöz és a világ magyarságá-
hoz (határon túli magyar közösségek, amerikai magyarok stb.).

41 „Amikor elmentünk arra a farmra… […] Nagyon sok történetet hallottam tőle a gyerekkoráról, 
hogy milyen volt a háború után felnőni. Beszélt sokat a gyerekkoráról, egy farmon nőtt fel. Úgy-
hogy amikor a program során elmentünk arra a farmra, azt gondoltam, ’hűha, ő is ilyen helyen 
nőtt fel, ezeket látta maga körül gyerekkorában’.”

42 „Az egyik kedvenc programom az volt, amikor elmentünk egy farmra, ahol meséltek nekünk 
a magyarországi gazdálkodási szokásokról és együtt főztünk. Ez a gyerekkoromra emlékeztetett.”

2. ábra. A ReConnect út előtt milyen mértékben kötődtél…? (%) N=57
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Jól látszik, hogy a magyarországi látogatást megelőzően erőteljes kötődés sem Ma-
gyarországhoz, sem a  világ magyarságához (global Hungarian community) nem 
volt jellemző, ez az opció egyedül a saját magyar örökséghez való kötődésnél emel-
kedett meg valamelyest, de ebben a kategóriában sem volt kiemelkedő. Érdemes 
viszont megnézni, hogy míg a Magyarországhoz való kötődésnél a „valamelyest” 
és a két negatív választ („nem különösebben” és „egyáltalán nem”) szinte egyfor-
ma arányban jelölték meg a válaszadók, addig a saját magyar örökségükhöz való 
kötődésnél jóval kisebb a negatív válaszok aránya, mint a „valamelyest”. A világ 
magyarságához (amelybe mind a diaszpóra, mind a határon túli magyarok beleér-
tendőek) való kötődésnél pedig kimagasló volt a negatív tartományba eső válaszok 
aránya. Ez alapján kijelenthetjük, hogy a magyar identitás a válaszadók számára 
szinte kizárólag a személyes életre korlátozódik; a magyarság megélése elkülönül 
mind Magyarországtól, mind a magyar nemzeti közösségtől (vagy annak bármi-
lyen alcsoportjaitól), és lényegében csak a családi örökségre, hagyományokra kon-
centrálódik. Egy fi atal másod-, harmad- vagy negyedgenerációs amerikai magyar 
számára tehát „magyarnak lenni” nem feltétlenül jelent egyet a Magyarországhoz 
való kötődéssel, sem a  magyar (diaszpóra)közösséghez való tartozással, viszont 
erős érzelmi viszonyulást jelent az ősök származása, kultúrája felé.

Az utazás utáni értékek ugyanezekben a  kategóriákban egészen más képet 
mutattak.

Amint látható, a negatív válaszlehetőségek mindhárom kategóriában jelentősen 
lecsökkentek, sőt, az „egyáltalán nem” lehetőséget egyik kategóriában sem válasz-
totta egyik válaszadó sem, az erőteljes kötődést választók száma pedig az összes ka-
tegóriában megnőtt. A magyarországi látogatás jelentősen növelte mind az ország, 
mind a saját magyar örökség, mind a világ magyarsága iránti pozitív érzéseket, és 

3. ábra. A ReConnect út után milyen mértékben kötődsz…? (%) N=57
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a korábbi gyenge vagy nem létező kötődések is pozitív viszonyulásba fordultak át. 
Az utazást megelőzően legerősebben a saját magyar örökségükhöz ragaszkodtak 
a résztvevők, Magyarországhoz és a világ magyarságához lényegében nem kötőd-
tek. Az utazás után mindhárom szinthez jelentősen megnőtt a résztvevők érzelmi 
viszonyulása, és eltűnt a  nagy választóvonal a  saját magyar örökség és a  másik 
kettő szint között; a programot követően gyakorlatilag ugyanannyira kötődnek 
Magyarországhoz, mint a saját magyar örökségükhöz. Noha a világ magyarságá-
hoz való ragaszkodás továbbra is elmaradt a másik két szint mögött egy kicsivel, 
ez a viszonyulási szint is átlépett a pozitív tartományba.

Az utazás utáni erőteljes kötődést a származási országhoz azonban első sorban 
érzelmi kötődésként kell interpretálni. A  Magyarországgal kapcsolatos asszociá-
ciókat fi rtató kérdésre ugyanis a válaszadók majdnem 90%-a megjelölte azt a vá-
laszlehetőséget, hogy az ősei földjeként gondol az országra. Ez teljes mértékben 
összhangban áll azzal a megfi gyeléssel, hogy a vizsgált célcsoport számára a ma-
gyar identitás elsősorban személyes szinten értelmezhető, alapvetően a családban 
megjelenő magyar identitáselemek becsben tartását, a magyar felmenők tisztele-
tét jelenti. A program résztvevőinek többsége az utazás után is alapvetően családi 
kontextusban értelmezi a származási országot („őseim földje”), a valós, egyéni kap-
csolódást vagy elköteleződést sejtető válaszlehetőségeket („lehetséges jövőbeli ott-
honom”, „egy ország, amelyhez kapcsolódni tudok”) jóval kevesebben jelölték meg.

4. ábra. Mi jut eszedbe Magyarországról? (több válasz is megjelölhető) (%) N=57
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***

A kutatás fókuszában olyan, sokadik generációs amerikai magyar fi atalok identi-
tásszerkezete és Magyarország-képe állt, akik származásukkal tisztában vannak 
ugyan, de az amerikai magyar szervezeti életben nem, vagy csak marginálisan 
vesznek részt. A  célcsoportot a  magyar birthright program egykori résztvevői 
adták; ez a program ugyanis kifejezetten a magyar gyökereiktől eltávolodott, de 
a magyar identitás felfedezésére nyitott, magyar származású amerikai és kanadai 
fi ataloknak szól. A kutatás vegyes módszertannal készült: a vizsgálat gerincét egy 
2014-ben felvett interjús kutatás adta, de az eredmények kiegészítésre kerültek 
egy 2016-ban végzett kérdőíves kutatás és a 2015-ben és 2016-ban végzett terep-
munka tapasztalataival. Az eredmények azt mutatják, hogy a válaszadók számára 
a magyar örökség érzelmileg nagyon fontos, és ezt a magyar származás tisztelet-
ben tartásán, bizonyos szimbolikus rituálék gyakorlásán – gasztronómián, nem-
zeti szimbólumokon – keresztül fejezik ki, ez azonban nem feltételezi a magyar 
indentitás más elemeinek meglétét. A válaszadók számára tehát „magyarnak len-
ni” nem feltétlenül kapcsolódik össze a  Magyarországhoz való kötődéssel, sem 
a magyar (diaszpóra)közösséghez való tartozással, viszont erős érzelmi viszonyu-
lást jelent az ősök származása, kultúrája felé. A többség számára a magyarországi 
utazás a magyar családtagok iránti szeretet és megbecsülés kifejezésének formája, 
a programon való részvétel legerősebb motivációja pedig a magyar felmenők éle-
tének jobb, mélyebb megértése volt, amitől egyben saját maguk alaposabb önis-
meretét is várják. 
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Lukács Anikó

„Neki csak a bőre van itt”1

A Padányi Gulyás család levelei a németországi emigrációból, 
1946–1949

A három Padányi Gulyás fi vér, az 1945-ben Németországba, majd az USA-ba emig-
rált Jenő (Técső, 1900 – Billings, 1982), az 1956-tól Svájcban élő Béla (Técső, 1903 

– Genf, 1988) és a Budapesten maradt Gyula (Máramarossziget, 1910 – Budapest, 
1987) családjának emigrációs levelezése 1946-tól 1988-ig folyt.2 Ebben a  tanul-
mányban a töredékességében is terjedelmes levelezésnek csupán egy kis részletét, 
Padányi Gulyás Jenő és családja németországi emigrációból Magyarországra kül-
dött leveleit dolgoztam fel. A tanulmány azt vizsgálja, hogy a család tagjai hogyan 
élték meg a kényszerű emigrációt, hogyan és mennyiben alkalmazkodtak az új 
körülményekhez; mennyire voltak formálói sorsuknak és az őket körülvevő vi-
lágnak. A  levelezés olvasásával rögtön öt megéléstörténet birtokába jutunk, hi-
szen a családfő, Padányi Gulyás Jenő, a családanya, Náray Szabó Márta (Budapest, 
1903 – Billings, 1975), valamint három lányuk, Kata (Budapest, 1930 – Billings, 
2010), Júlia (Budapest, 1932 k.) és Dóra (Budapest, 1938) különböző nézőpon-
tokat érvényesítettek, és külön-külön levelekben, levélrészletekben szóltak a Ma-
gyarországon maradtakhoz.

A levelezés Padányi Gulyásék Németországba érkezése után egy évvel, 1946 
májusában indult. Elsőként a  magyarországi családnak sikerült a  Vöröskereszt 
útján rövid levelet eljuttatni Jenőékhez. Ettől fogva sűrűn írtak egymásnak, bár 
kezdetben a levelek sokszor hetek, hónapok alatt értek el a címzettekhez. A leve-
leket általában bevezető, az előző levelek nyugtázását tartalmazó néhány mondat, 
illetve a válaszlevél elmaradásának jelzése ebben a levelezésben nem klisé, hiszen 
fontos információt közöl a címzett számára: melyik levél, csomag érkezett meg, 
milyen úton, mennyi idő alatt. A világ rendjének, tér és idő egységének megbom-
lását mutatja (a Padányi Gulyás család hosszú utazásához, vagyis a  mindössze 
körülbelül 600 kilométeres Sopron–Neureichenau vonatút 21 nap alatt való meg-
tételéhez hasonlóan), hogy az első időszakban az amerikai levelek is rövidebb idő 
alatt értek Németországba, mint a magyarországiak. A németországi helyzet sta-

1 A címben szereplő idézet Padányi Gulyás Jenő felesége, Náray Szabó Márta leveléből szárma-
zik. (Márta Évának, 1947. 10. 26.)

2 A levelezés lelőhelye: BFL XIV.206, XIV.210. A továbbiakban a levelezés egyes darabjaira azok 
írójának és címzettjének nevével, valamint a keletkezés dátumával utalok.
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bilizálódását jelzi, hogy Jenő 1947 végén arról számolt be, hogy már öt nap alatt 
megérkeznek az üzenetek.

A levelezés résztvevői

Jenő, a  legidősebb Padányi Gulyás fi ú építészként működött, emellett aktívan 
politizált. Gömbös, majd Imrédy szűk tanácsadói köréhez tartozott, az 1939. évi 
választásokon az I. kerületben a Magyar Élet Pártja tagjaként pótképviselővé vá-
lasztották, 1940 júliusától lett ténylegesen képviselőházi tag. Az  országgyűlési 
naplókban 1944 elejéig lehet aktív jelenlétét nyomon követni. Szakmai és politi-
kai pályafutása minden téren sikeres volt, és húsz év alatt jelentős vagyont gyűj-
tött. A család a feleség nagyszülei által vásárolt, mai is álló gellérthegyi házban élt, 
a nyarakat leányfalui házukban töltötték. A család kényelmét több fős személyzet 
biztosította, Jenő Mercedest vezetett. Jómódban, polgári életet éltek egészen 1944 
végéig, amikor a  család Sopronba költözött, innen 1945 márciusában Németor-
szágba, majd 1949-ben az Egyesült Államokba emigráltak.

Jenő öccse, az 1910-ben Máramaroson született Gyula jogi tanulmányokat 
folytatott, majd önkéntesként szolgált, később tisztviselő volt, majd a  fi lmezés 
iránt kezdett érdeklődni. Filmes karrierjének 1945-ben vége szakadt, ezután dol-
gozott kocsisként, építőipari segédmunkásként és szakmunkásként, végül vállalati 
kishivatalnokként. Gyula fővárosi hivatalnokként, majd 1945 után levéltárosként 
dolgozó felesége, Walleshausen Éva stratégiája a megváltozott viszonyok közötti 
túléléshez a könyvekbe, a zenébe, a művészetbe menekülés, a hasonló sorsúakkal 
való társasági kapcsolatok fenntartása, a polgári értékekhez való ragaszkodás volt.

Jenő és Gyula a  tíz évnyi korkülönbség ellenére igen közel álltak egymáshoz. 
Gyula gyakori vendég volt Jenőéknél, együtt töltötték a Szentestéket, a gyerekek ját-
szótársként tekintettek a nagybátyjukra. Mindez a levelezésben is tükröződik, Jenő 
és Gyula családja sűrű és bensőséges levélváltásban állt egymással. Gyula feleségét 
1944-ben ismerte meg, így Jenőék alig néhányszor találkoztak vele, ennek ellenére 
már kezdettől fogva leveleztek Évával is, és a levelezésen keresztül pótolták a meg-
ismerkedést, a  családi életet. Nem kizárólag információt cseréltek, hanem főként 
az első években igyekeztek részt venni egymás életében, igyekeztek fenntartani azt 
a kapcsolatot, amelyet otthon folytathattak volna. Együtt örültek Gyula fi a, Dávid 
érkezésének, ötleteket adtak a névválasztáshoz, Jenő még egy „2-300 jó magyar ne-
vet” tartalmazó emigráns kiadványt is küldött.3 „A gyerekek lázasan kötögettek a ki-
csinek, bár fogalmuk sincs róla, mikép fogják eljuttatni?”4 Emigrációs életük egyik 
legnagyobb, legtöbbet emlegetett fájdalma volt, hogy nem ismerhették meg az 1947-

3 Jenő Évának, 1946. 12. 11.
4 Jenő Gyulának, 1947. 02. 05. A csomag végül nyárra célba ért. (Kata Dávidnak, 1947. 08. 04.)
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ben született családtagot. A  lányok bizalmasuknak tekintették nagybátyjuk felesé-
gét, megosztották vele életük apró eseményeit, divatról leveleztek, verseket küldtek 
egymásnak: Éva Adyt és József Attilát, Jenőék közeli barátjuk, a  szintén Német-
országban tartózkodó Wass Albert műveit, Júlia pedig saját zsengéit osztotta meg 
költő nagynénjével. Márta gyerekneveléssel kapcsolatos tanácsokat adott Évának, 
felajánlotta, hogy használják Budapesten maradt babaholmijaikat. Jenő és Gyula 
megosztották egymással az élettel kapcsolatos meglátásaikat, a gondolkodásukban, 
életszemléletükben bekövetkező változásokat. A  tíz évvel idősebb Jenő családfői 
szerepének megfelelve, bőven mérte öccsének szóló tanácsait, megerősítette véle-
ményeiben, döntéseiben, de bírálatból is bőven kijutott Gyulának: „Azt is helyeslem, 
hogy semmiféle pártba sem lépsz be. Okosan. Nem is érdemes. Dolgozz, tanulj és ta-
pasztalj. Légy ember – ne pedig pártember.”5 

A németországi évek

A szakirodalom 500 ezer és 1 millió közöttire teszi azoknak a magyar állampolgá-
roknak a számát, akiket a II. világháború befejezése a volt Harmadik Birodalom 
területén ért.6 Többségük táborokban élt, a kevés munkalehetőség miatt főként 
élelmiszersegélyekből. Jobb helyzetben voltak azok, akik magánházaknál kaptak 
szállást, a magas lakbér miatt ez a lehetőség azonban kevés menekült számára volt 
elérhető. 1947-re a  visszatérni szándékozók többsége hazatelepült. 1948–1949-
ben pedig, a német valutareform és a két német állam létrejötte, a nemzetközi 
helyzet stabilizálódása, az emigránsok magyar állampolgárságuktól és magyar-
országi vagyonuktól való megfosztása hatására, amikor az eddigi, az emigránsok 
által sokáig ideiglenesnek tartott állapot véglegesülni látszott, kivándorlási hullám 
indult meg. A  legtöbben az Egyesült Államokba szerettek volna áttelepülni, de 
ennek szigorú feltételei voltak: egyrészt a bevándorlók számát törvény szabályoz-
ta, másrészt szükség volt egy amerikai állampolgár szponzorra, aki vállalta, hogy 
lakást és munkalehetőséget biztosít az újonnan érkezőknek. 1948. július 1-jén lé-
pett életbe a Displaced Persons Act, amelynek értelmében a következő két évben 
200 000 Németország területén tartózkodó hontalan kaphatott vízumot, közöttük 
mintegy 17 ezer magyar vándorolt ki az Egyesült Államokba 1947–1951 között.7

Padányi Gulyás Jenő és családja nagyjából ezt az emigrációs utat járta be. A csa-
lád 1945 tavaszán távozott az országból, az emigrálásra több okuk is lehetett. Jenő 
1944-ben kilépett a pártjából, mivel a deportálásokat és a nyilasokkal való együtt-
működést már nem vállalta. 1944 decemberében, mivel a Törvényhozók Nemzeti 

5 Jenő Gyulának, 1947. 02. 05.
6 Puskás 1996.
7 Borbándi 1989. I; Gazsó 2016; Puskás 1996.
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Szövetségébe nem lépett be, és törvényhozóként a fővárosban maradt, büntető jel-
leggel tényleges katonai szolgálatra hívták be. Időközben értesült arról, hogy a kép-
viselőházat Sopronba összehívták:8 „az látszott értelmesnek, hogy inkább Sopronba, 
mint a harcos alakulathoz ágyutölteléknek”.9 Nyilvánvalóan nem lett volna tanácsos 
megvárnia a szovjet hadsereget sem, távozása után nem sokkal, országgyűlési kép-
viselőként felkerült a háborús bűnösök listájára. A hazáért való cselekvés központi 
szerepet töltött be gondolkodásában, de a mártírszerep vállalása már nem tartozott 
a hazafi úi kötelességek közé: „a részvétel kötelezettsége semmiképp sem terjed ki a ha-
lálra, sőt a haldoklásra sem. Az élet célja nem több, mint maga az élet.”10

A család a légitámadások miatt 1944 nyarától leányfalui nyaralójában tartózko-
dott. Menekülésük innen indult 1944 decemberében, amikor is autóval jutottak el 
Sopronba. Innen más menekülőkkel (törvényhozókkal, minisztériumi tisztviselők-
kel, nyilasokkal stb.) együtt vonat szállította őket a  bajorországi Waldkirchenbe
1945 tavaszán.11 A háromhetes, kalandokban bővelkedő útról egy év elteltével Jenő 
csak szűkszavúan számolt be: „Közvetlenül indulásunkkor este, wagonban ülve, ret-
tenetes bombázás célpontjaivá váltunk a stalin gyertyák mellett fényben uszó pálya-
udvaron. Nem gondoltuk, hogy élve maradunk. De megusztuk ezt is, utóbb a mély-
repülőket is, egyéb nem is részletezhető veszélyek és élmények között vergődtünk ki 
ide.”12

Élet „a bajor erdő bal hátsó fenekén”13

A család a  közeli Neureichenau községben (a csehszlovák–német–osztrák hatá-
ron) talált szállást. Egy iskolateremben, közös szálláson töltött hét után a faluköz-
ponttól több kilométerre, egy magánháznál béreltek kis szobát, amelyet otthonról 
hozott tárgyakkal, terítőkkel, képekkel próbáltak otthonosabbá tenni: 

„Képeitek szobánk falára kerültek, sokat nézzük s nagyon sokat emlegetünk 
a gyerekekkel együtt.”14

8 Az 1944. évi XI. tc. alapján a képviselőház, a felsőház és a Törvényhozók Nemzeti Szövetsége 
november végén Sopronba költözött. A Törvényhozók december 1-jén, az országgyűlés decem-
ber 7-én tartotta első ülését, működésük jelképes volt. (Hiller 1980; Hiller–Németh 1978. 211.) 
A  megmaradt jegyzőkönyvekben nincs nyoma annak, hogy Padányi Gulyás Jenő részt vett 
volna az országgyűlés ülésein.

9 Jenő Albrecht Ferencnek, 1946. 09. 10.
10 Jenő Gyulának, 1946. 09. 15.
11 A vonatról lásd még Nyírő [1999]; Benke 2006.
12 Jenő Gyulának, 1946. 05. 29.
13 Jenő Gyulának, 1947. 12. 06.
14 Jenő Gyulának, 1946. 05. 29.
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„A mi »lakásunk« szívfájdítóan primitív, bár minden lehetőség szerint csinosíta-
ni próbáljuk. Emeletes faágyak. A végükre rajzoltam ugyan valamit, hogy barát-
ságosabb legyen, de hiábavaló fáradozás. Minden ágy végén kis polc van, ki-ki 
itt tartja legbecsesebb holmiait (így!). A falakon néhány kép van kiakasztva Ri-
káról, Bumiról,15 Rólatok, és ami a koff eretekben volt. És a Pilis-Hegység térképe 
is itt lóg, hogy mindig szemünk előtt legyen.”16

A Magyarországról magukkal hozott, valamint az onnan csomagban kapott tárgya-
kat nagy becsben tartották, használatukról, az általuk felkavart emlékekről, érzések-
ről a levelekben is megemlékeztek. „Á. az öreg Halászó Sas remek cipőjét hordja”17 
Júlia pedig gyöngy nyakékét: „Jól néz ki fehér selyemblúzán és megint valami, ami 
szép emlékeket ébreszt. Esküvői vacsora a Gellértben, magam előtt látok újra minden-
kit aki akkor az asztal körül ült, hallom a tányérok, poharak koccanását.”18

A Németországból írt levelek visszatérő témája a lakás szűkössége, az állandó 
zaj, nyüzsgés, az egyedüllétre, az elmélyülésre (olvasás, tanulás vagy akárcsak le-
vélírás) való lehetőség hiánya. A körülmények ismeretében még feltűnőbb, hogy 
leveleik külalakjukban, gondolatiságukban és megfogalmazásukban is szépen 
megformáltak. Talán a családanya Márta leveleire igaz ez a  legkevésbé, ami jól 
tükrözi azt, hogy a németországi éveket ő szenvedte meg a legjobban.

Jenő eleinte alkalmi fi zikai munkából tartotta fenn a családot, majd az ame-
rikai megszállást követően angol és németórákat adott (bár lánya, Dóra vissza-
emlékezése szerint egyik nyelvet sem beszélte nagyon jól).19 A  levelekben szó 
esik kisebb egyházi megbízásokról, fordításokról is. Kaptak élelmiszerjegyeket, 
amelyeket a környező városokban tudtak beváltani,20 valamint segélycsomagokat 
Amerikából. A  legidősebb lány, Kata, az amerikai megszállást követően összeis-
merkedett egy amerikai tiszttel (Jenő erről szemérmesen csak annyit írt erről az 
otthoniaknak, hogy Kata belejött az angolba), az ismeretségből levelezés, szere-
lem, majd lánykérés lett. A csomagok részben a vőlegénytől érkeztek, de külföldre 

15 Rika: a család legidősebb, 1939-ben elhunyt gyermeke. Bumi: a nagymama, Náray Szabó Sán-
dorné László Ilona.

16 Kata Évának és Gyulának, 1946. 09. 11.
17 Márta Évának, 1947. 02. 12. Öreg Halászó Sas (pontosabban Öreg Halászsas) Walleshausen Éva 

édesapja, az 1946-ban elhunyt Walleshausen Jenő indián neve. Baktay Ervin társaságához tarto-
zott, és részt vett az általa kezdeményezett vadnyugati, majd indián játékban.

18 Márta Évának, 1947. 09. 30.
19 Dorothy’s Memories 2006.
20 Márta egyik levelében leírta az éppen aktuális élelmiszer-fejadagokat is, amelyeket szűkösnek 

érzett: „A többit hozzá kell zsonglőrködni, feketézés nélkül.” (Márta Évának, 1947. 08. 31.) 
A magyar család számára ez természetesen ismerős volt. Márta táblázatát és a magyarországi 
fejadagokat összehasonlítva úgy tűnik, hogy a „kintieknek” a  legtöbb termékből több jutott, 
mint az itthon maradt családnak.  (Fővárosi Közlöny 1947. augusztus 30. 10–11.)
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szakadt rokonok és ismerősök is segítették a családot, és a magyarországi rokonok 
is küldtek apróságokat. A külső segítség mellett megélhetésük érdekében elcserél-
ték, eladták magukkal hozott értékeiket, felesleges használati tárgyaikat, használ-
ták, amit a természet adott:

„Sokat segítenek a  körülöttünk levő erdők és mezők vadsóskával, áfonyával, 
gombával. Igy élhettek az emberek jó pár száz évvel ezelött.”21

„Valamennyien keményen dolgozunk, elsősorban Márti, aki főz, takarit, mos s 
a gyerekek mind a maguk erejéhez képest segitenek. Alig ismerne ránk valaki, 
aki csak régről ismert. Kata önállóan főz ebédeket, Julia százféle ügyes eszközt 
készít, Dóra tehénörzéstől vízhordásig mindenfélét csinál.”22

A lányok játékokat, ékszereket készítettek eladásra, ruháikat maguk varrták, kötöt-
ték, még fatalpú szandált is fabrikáltak. A család napjai egyhangúan teltek („Egyfor-
ma munka, mindig ugyanazok a kérdések, problémák.”),23 a mindennapi szükségletek 
előteremtése, a télre való felkészülés, a beszerzések és a házimunka nagyjából ki is 
töltötte idejüket, a szabadidős tevékenységekről kevés szó esik. Kata egy darabig ba-
rátnőjeként említi szomszédjukat, egy berlini fi atalasszonyt, akivel „gyakran próbál-
gatunk divatot, kendőkötést”,24 Júlia verseket írt és fejben regényeket is. Kata 1947-
ben kisebb utazást tett a környékbeli városokban; farsangi táncmulatságon vettek 
részt Waldkirchenben, és a levelekben szó esik néhány passaui mozilátogatásról is. 
Jenő terveket, feljegyzéseket készített, olvasott és tanult, levelezett, a lehetőségekhez 
képest fi gyelemmel kísérte a magyarországi eseményeket. Bár a család beszámolói-
ból jól kivehető a régi és a mostani élet közötti szakadék, amit bizonyára veszteség-
ként éltek meg, azonban, főként a szülők szavaiból, érződik a büszkeség is, amiért 
alkalmazkodni tudtak az új körülményekhez, a számukra addig ismeretlen fi zikai 
munkához és nélkülözéshez. „Azt hiszem ezek után már a jég hátán is megélnek” 25 – 
írta Márta 1946 augusztusában a gyerekekről. Jenő még örült is a kemény munka 
által nyert új külsőnek: „Soha nem voltak bicepseim, most teljes uj izomzatom van. 
Remekül érzem magam. […] Órák hosszat húzom bokamélységben a fadöntő fűrészt 
(egy almát s egy darab kenyeret ebédelve) s fejszém nyomán úgy dűlnek a szálfák, hogy 
a nézésétől hanyat esnél.”26 Márta kevésbé volt elégedett külsejével, és arról álmodo-
zott, hogy egyszer majd leépítheti a fi zikai munkával szerzett izmokat.

21 Márta Évának, 1946. 08. 30.
22 Jenő Gyulának, 1946. 05. 29.
23 Kata Évának és Gyulának, 1946. 12. 28.
24 Kata Évának és Gyulának, 1946. 12. 28.
25 Márta Évának, 1946. 08. 30.
26 Jenő Gyulának, 1947. 02. 05.
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„Behúzódtunk közös csigaházunkba”27

Nem az élet fi zikai körülményeinek megváltozását volt a legnehezebb elfogadni, 
ez tűnik ki Márta és Jenő leveleiből is: „Kopunk, rongyolódunk, de ez azt hiszem 
ma valamennyiünk sorsa. Sohse legyen nagyobb bajunk”28 – írta Jenő öccsének. 
Idegen országba és paraszti környezetbe kerültek, térben és társadalmi helyzet-
ben is távol a megszokott környezetüktől és tevékenységeiktől. Főleg Márta, illetve 
a lányok leveleiben esik szó arról, hogy hiányzott a megszokott életvitel – nem is 
annyira a vagyon, hanem sokkal inkább a barátok, a kultúra, a könyvek, a rádió, 
a szórakozás, a két nagyobb lánynak pedig egy idő után a tanulás is.

Nem csoda, hogy a  németországi években küldött levelekben, leginkább 
a családanyáéiban a magány, az idegenség érzése a meghatározó. Bár a helyzethez 
alkalmazkodtak kényszerűségből, nem tudtak és feltehetőleg nem is akartak beil-
leszkedni a helyi falusi közösségbe, de a kinti magyarok közül is csak a legközeleb-
bi barátokkal, rokonokkal tartottak kapcsolatot. Megvolt a véleményük a hibákból 
nem tanuló, ügyeskedő, feketéző, idegen szolgálatba álló honfi társakról. A  Ma-
gyarországon politikai karriert befutó, saját politikai felelősségén sokat töprengő 
Jenő távol tartotta magát a formálódó emigráns közélettől: „Nem rajtunk a sor. Mi 
megtettük a magunkét s a népünk is a magáét otthon.”29 A nem családtagoknak, ha-
nem Jenő barátjának írott levelekben a politika, közélet kérdései nagyobb súllyal 
szerepelnek, és ezekből is a magány, a szellemi társak hiánya érződik:

 
„Egyik legbénítóbb érzés a tökéletes egyedüllét érzése, oly szempontból, hogy sen-
kivel a dolgokat értelmesen és bizalommal nem tudom megbeszélni. A »honfi úi 
banda« tagjainak felfogásától világok választanak el s képtelen vagyok gondol-
kodásukat követni. Az utóbbi időben pláne nyüzsgésbe is fogak s külön-külön 
mind úgy érzik, hogy őket »az idő igazolta«. Mit kezdhetnék ezekkel én, aki 
hibáimon és mulasztásaimon rágódok. […] Szeretném úgy megúszni, hogy nem 
szolgáltam volna senki idegennek.”30

 
A hegyvidék és a hazaitól eltérő, szokatlan, kellemetlenként megélt időjárás is az 
idegenség érzetét erősítette, annak kifejezője a levelekben. Jenő egyik első levelé-
ben a hegyvidéki klíma pozitívumként szerepel (jót tesz a gyerekeknek), a gyü-
mölcsfák azonban mindannyiuknak hiányoztak: „sóvárogva gondolunk fáinkra”.31 

27 Márta Évának, 1947. 10. 03.
28 Jenő Gyulának, 1946. 05. 29.
29 Jenő Gyulának, 1947. 12. 06.
30 Jenő Albrecht Ferencnek, 1947. 07. 03.
31 Jenő Gyulának, 1946. 05. 29.
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„K-nak gyümölcskúra kellene, itt ezek a  savanyú gyümölcsök nem sokat érnek.”32 
A  rossz időjárás a  kedélyre is kihat, „most olyan ebben az elátkozott országban, 
mintha ujra már október volna, hideg, esős, jól esik a fűtés a szobában”.33 A félelem 
a hideg hónapoktól, amelyeket megfelelő téli ruházat nélkül kell átvészelniük, és 
amikor a család élelmiszerrel való ellátása a szokásosnál is nehezebb, már nyáron 
nyomasztotta őket.

De leginkább a  helyieket, a  bajor parasztokat érezték idegennek: koszosak, 
buták, a nyelvet csúnyán beszélik, és megütközéssel tekintenek az ő városias szo-
kásaikra, például a fürdőruhában fürdőzésre: „Ezek nagyon régimódiak, hosszú és 
hosszúujjú ruhában járnak, sokat káromkodnak (Kreutz, Himmel, Donner-wetter, 
Herrgott, Sakrament), néha összeverekszenek és utána elmennek a  templomba.”34 
A szülők nem örültek, hogy a még kisgyerek Dóra a falusi gyerekekkel barátkozott. 
Megütköztek azon, hogy egy alkalommal, amikor a kislány barátnőjénél vacsorá-
zott, közös tejestálba mártogattak kenyeret. 1947 őszén, amikor az akkor 9 éves 
kislányt beíratták a  falusi iskolába, Márta így írt Évának: „Nagyon vegyes érzel-
mekkel engedem ide a koszos kölykök közé.”35 A levelek tanúsága szerint ugyanis 
a helyi gyerekek „ordítanak”, „bömbölnek”, komiszak és koszosak.36 A családanya 
a szomszédokat sem szívlelte: „A ház ahol lakunk: degenerált, félbolond parasztasz-
szony egy fi úval, kinek nagyapja és apja egy személy. A többi lakó: két fi atal asszony 
állandóan vendéget fogadnak, ebből élnek. Hívják K-t mért nem megy velük táncol-
ni – és nem értik.”37 Jenő barátjának írt leveleiből az derül ki, hogy nem is csak az 
őt körülvevő bajor parasztoktól idegenkedett, hanem általában a németektől, akik 
nem alkalmasak arra a demokráciára, amelyet a megszállók igyekeznek meggyö-
kereztetni. Megdöbbenti az 

„itteni nép rendületlen szemtelensége, pimaszsága, alsóbbrendűsége és hitvány-
sága. Ezek elégedetlenek és csalódásuknak adnak kifejezést a demokráciákkal 
szemben…”38

 
„Úgy áll ezeken a derék németeken a demokrácia, mint a tehénen a gatya. Egy 
kicsit nem is értik, hogy mire jó, egy kicsit meg is vetik, főleg azonban utálják. 
Nem tudnak mit kezdeni vele […] És ez így is lesz, amíg valami formában újra 
meg nem engedik nekik, hogy rezes banda hangja mellett sorba mehessenek.”39 

32 Márta Évának, 1947. 07. 11.
33 Márta Évának, 1947. 07. 11.
34 Júlia Évának és Gyulának, d. n. [1946].
35 Márta Évának, 1947. 08. 31.
36 Júlia Évának, 1947. 07. 31.
37 Márta Évának, 1947. 10. 26
38 Jenő Albrecht Ferencnek, 1946. 09. 10.
39 Jenő Albrecht Ferencnek, 1947. 07. 03.
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A levélírók ideiglenesnek érezték az emigrációt, és – a még gyermek Dóra kivéte-
lével – részben ezért sem próbáltak beilleszkedni, legalábbis a szavak és gondola-
tok szintjén. A bajorokkal és a németekkel szembeni ellenszenvet az eltelt idő sem 
tompította, de a levelekből látható, hogy Padányi Gulyásék bármennyire hangoz-
tatták is kívülállásukat, a család élelmiszerellátása céljából épített kapcsolatokon 
túl a Neureichenauban töltött évek vége felé valamennyire részt vettek a közösség 
életében: Dóra a helyi iskolába járt, a család elment a templomba a falusi gyerekek 
elsőáldozására, Júlia és Dóra pedig énekeltek a templomi kórusban.

Ezzel az idegennek és ellenségesnek érzékelt környezettel szembeállítva jele-
nik meg az otthon. A levélírók gondolatai minduntalan hazatévedtek, a németor-
szági életükről szóló beszámolót az otthoni ügyekkel kapcsolatos kérdések, taná-
csok, javaslatok szakítják meg. A levelezésen keresztül igyekeztek megtartani és 
megerősíteni a családhoz és a tágabb közösséghez fűződő kapcsolatot. A levélírók 
a levelek záróformuláit a viszontlátás reményében választották, és ez a levélindító 
formulákhoz hasonlóan több lehetett, mint puszta klisé. Készültek a hazatérésre, 
tudatosan dolgoztak a magyarországi emlékek megtartásán, és az otthon képei, az 
otthonra való refl exiók valamennyiük álmaiban és leveleiben hangsúlyosan tűn-
nek fel.

„Álmomban pedig – s ez tűnik sokkal értelmesebbnek és valószerűbbnek – állan-
dóan otthon járok s a napi impressioktól, vagy az éppen vett hírektől függően 
peregnek le szemeim előtt a  legfantasztikusabb otthoni képek. Ezek általában 
nem rosszak, nem nyomasztóak […] S így álmodozunk mind, reggel sorban el is 
mesélve egymásnak s ébren tartva egymásban minden emlékrészletet. Ez termé-
szetes. Ez is hozzátartozik az emigrációhoz.”40

Igyekeztek minél otthonosabbá tenni környezetüket, de az átmenetinek tekin-
tett németországi időszak során egy pillanatra sem felejtették el, hogy az otthon 
máshol van. A  valóság, a  valószerűtlennek tűnő, nem is igazán megélt, hanem 
kívülállóként elszenvedett németországi menekültsors és a  csak az emlékekben 
élő, de ott teljesen valószerűként megjelenő, idillikus, hajdanvolt otthoni élet el-
lentéte a karácsonyra készülődve fogalmazódott meg a legerőteljesebben. Gyula 
1944 előtt minden évben Jenőéknél, az Orlay utcában ünnepelt, természetes te-
hát, hogy a közösen töltött varázslatos karácsonyestékre való emlékezés többször 
megjelenik a levelekben: „a régi karácsonyok emléke otthoni emlékeim legfényesebb 
pontja, a szeretet és a szépség megtestesülése.”41 Neureichenauban is igyekeztek szép 
és emlékezetes ünnepet varázsolni elsősorban Dóra számára, aki bajor barátaival 
együtt részt vett a helyiek ünnepében is:

40 Jenő Albrecht Ferenchez, 1946. 09. 10.
41 Júlia Gyulának, 1948. 02. 15.
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„Mindezt csak valami oldalsó, félfi gyelmünkkel nézzük, tesszük s az egészet va-
lószínűtlennek, valami hamis káprázatnak érzem, holott harmadszor készülök 
neki, s negyedszer már az otthontól távol. Az igazi eszem azt érzi valóságnak, 
azt nézi, azt számolja, ami pedig sehol sincs: a régit. Tudom, te is ezt keresed. 
Nos, ezzel mi itt – de talán részben te is – nem csinálhatunk okosabbat, mint 
igen jól, igen frissen és épen megőrizni az emlékezetben, úgy hogy bármikor 
frissen elővehesd s megvalósíthasd, ha lehet. Ezt nem melancholikus bíztatással, 
nem a száműzetés nyögdécselésével mondom, hanem az építészmérnök legszigo-
rúbb józanságával…”42 

A 14 éves Júlia, két otthoni karácsonyi emlékkép felidézése kapcsán apjáéihoz egé-
szen hasonló gondolatokat, érzéseket oszt meg Évával: „Ha ezekre gondolok, vala-
hogy elcsendesül körülöttem a világ, nem hallom Dóra csacsogását, hogy ő tanítónő 
szeretne lenni, csak valami zenét hallok és abból lassan kibontakozik a zenélődoboz 
hangja és az üvegdíszek halk csörrenése.”43 Jenő és a családtagok beszámolóiból egy 
küzdelmes, ámde egyben idilli, családias, bukolikus élet képe bontakozna ki, ha 
nem állna vele folyton szembe az igazi otthon emlékképe.

A felnőttek, illetve a két nagylány leveleivel ellentétben az 1938-ban született 
Dóra rövid leveleiből a megelégedettség tükröződik, a németországi száműzetés 
számára boldog gyermekkor, és felnőttként is így emlékezett a kis bajor faluban, 
szűk családi körben töltött időszakra.44 „Kedves Éva és Gyula, úgy örültünk tegnap 
a levélnek. Kata cserélt nekem egy rolert, máma pedig Hansei egy vadnyulat adott, ő 
fogta a krumpli között. Sokszor csókol Dóra”.45 Júlia számolt be az otthoniaknak ar-
ról, hogy Dórának kevés emléke van Magyarországról, viszont nagyszerűen alkal-
mazkodik a falusi élethez.46 A legkisebb Padányi Gulyás-lány bajor tájszólásban 
beszélt németül, és egy esti vonatút során teljes természetességgel énekelt együtt 
a bajor parasztokkal.47 Némi távolságtartásra, elkülönülésre, nemzeti öntudatra 
Dóránál is fény derül, vagy inkább a szülők ezzel kapcsolatos elvárásaira: Márta 
számolt be a kislány Jézuskának írt, „bajor” nyelvű leveléről, amelynek magyar 
nyelvű utóirata így hangzott: „azért kérlek ne tévessz össze egy bajor gyerekkel, egy 
osztálytársnőmmel írtam, csak azért írtam németül.”48 

42 Jenő Gyulának, 1947. 12. 06.
43 Júlia Évának, 1947. 12. 25.
44 Dóra Évának és Gyulának, 1946. 08. 31. Dorothy’s Memories 2006.
45 Júlia ugyanekkor kelt leveléből megtudjuk, hogy a rollerért cserébe Dóra rózsaszín szövetruháját 

adták, amelyet Éva és Gyula esküvőjén viselt 1944-ben. Hansei Dóra helybéli barátnője volt.
46 Júlia Gyulának, 1947. 01 08.
47 Márta Évának, 1948. 02. 21.
48 Márta Évának, 1947. 02. 12.
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„Itt csak egy nagyon nagy lépésről lehet szó”49

A hazatérés és ezzel együtt a találkozás az első levelekben mindkét oldalon reali-
tásként tűnt fel, sőt Jenő még 1947-es karácsonyi üdvözletében is a következő évi 
közös ünneplés reményében búcsúzott. Mindig ott volt a lehetőség, és meg is je-
lenik a levelekben, hogy nem feltétlenül Magyarország felé indulnak majd tovább, 
de az emigrációs időszak kezdetén az otthon emléke és a Magyarországon maradt 
család, főként Márta idős édesanyja (és talán valamennyire az otthon hagyott va-
gyon is, amely ekkor még nem tűnt teljesen elveszettnek) visszahúzó ereje bizo-
nyult erősebbnek. „Tervek, elképzelések?! Teljes bizonytalanság. Esetemben halvány 
tervek nyugatabbra, melyeket, ugy is koraszülöttek voltak – derékba tört anyám le-
vele, mely tele van vágyakozással utánunk.”50 – írta Márta Évának 1946 kora őszén.

Ha fel is merült a továbbköltözés lehetősége, ez is csak ideiglenes megoldásnak 
tűnt a Padányi Gulyás család számára, ami addig szól, amíg vissza nem tudnak 
térni Magyarországra. Jenő egy menekülttárs hazakészülődése kapcsán írta a kö-
vetkezőket: „De hát ki nem készül? Ez az egyetlen pozitiv készülődési irány, a többi 
csak kényszermegoldás. Mindenki nehezen fogja magát rászánni.”51 Ez a levélrészlet, 
amely a párizsi béke aláírása előtti napokban kelt, már azt sejteti, hogy Jenő tudta, 
valószínűleg nem lesz más megoldás a  család számára, mint emigrációban ma-
radni, ennek fényében érdemes megfi gyelni, ahogy a levél következő mondatában, 
hirtelennek tűnő váltással már otthon jár, az otthonhoz fűződő kapcsolatot erősíti 
meg: „Nagyon sokat gondolok mostanában rátok és barátainkra.”52

A végső elhatározás (és az ehhez lökést adó lehetőség) azonban még váratott 
magára. Márta két hónappal későbbi levelében, a családot ért anyagi veszteségek-
ről írottakhoz kapcsolódóan, ismét fel-fel bukkan az emigrációban maradás, ez 
azonban még mindig inkább elhessegetett alternatívaként jelenik meg: „Persze, 
hogy fájdalmas ez a rengeteg veszteség, mi úgy fogjuk fel – vagy visszakapjuk, persze 
megrongálva, vagy nem, utóbbi esetre inkább nem gondolunk mert ez a veszteségen 
kívül számunkra kóborlást is jelent idekint.”53 Márta ezután szinte minden levelé-
ben írt a továbbköltözésük érdekében tett lépésekről, de a döntéssel kapcsolatos 
vívódásairól, az anyai és gyermeki kötelességek benne zajló konfl iktusáról is.

„Itt jobb életre berendezkedni nem igen lehet. A hatóságok ellenséges viselkedése, 
értelmi munka elvégzésének lehetetlensége, meg a nagyon silány közellátás ezt 
lehetetlenné teszi. Itt csak egy nagyon nagy lépésről lehet szó, ennek lehetősége 

49 Márta Évának, 1948. 02. 21.
50 Márta Évának, 1946. 09. 12.
51 Jenő Gyulának, 1947. 02. 05.
52 Jenő Gyulának, 1947. 02. 05.
53 Márta Évának, 1947. 04. 04.
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most megnyílt. Én, mint türelmetlenebb, a  gyerekek közvetlen szükségleteivel 
vesződő, már régen benne vagyok, bár tudom, hogy fájdalmas lesz. Ákos nagyon 
óvatos, nem siet, talán neki van igaza, de idegek kellenek hozzá. Sok kérdés 
merült itt fel, a „hová” és a „miből” a legnehezebb. A még távolabbra szakadás 
érzése is fájdalmas, Ti fi atalok vagytok még, de ha anyámra gondolok.”54

 
A tágabb családot érintő felvidéki kitelepítések híre sem volt még ok a hazatérés 
lehetőségébe vetett hit elvesztésére, a jelenkor kedvezőtlen történései átmenetinek 
tűntek: „Bár az ajtók mögöttünk becsapódni látszanak, semmit sem adtam fel. Hi-
szem, hogy a nácik gyűlöletes emlékű megfélemlítési módszereinek utolsó maradé-
kait is szétmálasztja (így!) az idő, »Franco«-val együtt. A világ népei rendet, békét, 
nyugalmat áhítoznak mindenütt. Az ellenkező tendenciákat megcsúfolja az idő.”55 

– fogalmazott Gyulának írott levelében.
Az idő előrehaladtával egyre kevesebb volt az esély a hazatérésre, egyre inkább 

a jövő, a továbblépés lehetősége foglalkoztatta elsősorban a családanyát, Mártát, 
de Jenő is próbált kedvezőbb körülményeket, legalább városi életet biztosítani csa-
ládjának.

„Most már Á. is nagyon szeretne lakhelyet változtatni. Ha más nem megy, város-
ba, állásba, még ha gyomrunk rovására megy is.”56

„Városbaköltözésünk mostanában fog eldőlni. Nagyon nehéz, állás, Zuzug [en-
gedély] és lakáskérdés. Egyházi vonalon próbálja Á. Én, bármilyen fájdalmas, 
sokkal messzebbre költözést szeretnék […] Á. habozik, saját bevallása szerint 
nem nagyon érdekli, neki csak »a bőre van itt«. Nekem a gyerekeim vannak itt, 
és legszívesebben nőstény oroszlánná változnék a védelmükben” 57

Márta egyre többször bíztatta Évát otthonmaradt ingóságaik használatára, eladására, 
ami azt mutatja, hogy már nem igazán számított a hazatérésre. A gyerekek érdeké-
ben, az egyre nehezebb körülményeket, ellátási gondokat is szem előtt tartva, ragasz-
kodott a Németországból való kivándorláshoz, ami vitához vezetett a házastársak 
között, hiszen Jenő a hazatérésre várt. Jenő 1948 tavaszán újabb kiskertet alakított 
ki neureichenaui házuk mellett, ami arra vall, hogy nem igazán számolt a költözés 
közeli időpontjával, pedig nem sokkal később Márta levelében már konkrét tervek, 

54 Márta Évának, 1948. 02. 21.
55 Márta Gyulának, 1947. 07. 24.
56 Márta Évának, 1947. 08. 31.
57 Márta Évának, 1947. 10. 26. Jenőt Ákos néven emlegették családtagjai, és ő maga is gyakran ezen 

az álnéven (második keresztnevén) írta alá a leveleket.
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amerikai, angliai és kanadai ajánlatok szerepelnek.58 1949 áprilisában Kata váratlan 
fordulatként már a készülődésről, csomagolásról, németországi életük felszámolásá-
ról számol be: „készen kell lennünk, hogy esetleg 24 órán belül induljunk”.59

Ahogy már korábban említettem, ötük közül Márta élte meg a legrosszabban 
a Németországban töltött éveket, a nehézségek, a család ellátásának egyre szűkülő 
lehetőségei, a  fi zikai munka fáradsága, az őket körülvevő környezet ellenségessé-
ge leginkább az ő leveleiben jelennek meg. Németországi életüket küzdelemként 
ábrázolja, gyakran használja is ezt a szót, és az ő levelei a legkevésbé átgondoltak, 
a  leginkább csapongók. „Állva írok, ezt is minduntalan abbahagyva, mákospeiglit 
sütök közben.”60 „Küzdünk. Kár, hogy senki sem tud jósolni: meddig. Pedig Kele61 is itt 
van.” – ütötte el mondandójának élét félig-meddig tréfával Évának írott levelében.62

A Halál legyőzése63

Egyéniségen, a  hagyományos férfi –női szerepkülönbségeken, a  családanyai és 
gyermeki kötelezettségen túl más oka is lehetett annak, hogy férj és feleség eny-
nyire különbözően élte meg a németországi emigrációban töltött időszakot. Bár 
a tehetetlenség, amit a körülmények kényszerítettek rá, valamint sorsuk kilátásta-
lansága Jenőt is nyomasztotta, de feleségénél jóval pozitívabban viszonyul helyze-
tükhöz, ugyanis olyan életfi lozófi át alakított ki, amelynek alapja a kivárás, az idő 
megnyerése, az anyagi világtól való függetlenedés volt. Talán ez is, valamint az 
igazi otthontól való még távolabbra költözés miatti félelem is hozzájárult ahhoz, 
hogy nehezen mozdult, és eleinte nem igazán kereste a lehetőséget a száműzetés-
ből való szabadulásra. „Én nem is sietek”  – írta 1947 júliusában, a  továbbköltö-
zés esélyeit latolgatva.64 Néhány hónappal később sodródó csajkához hasonlította 
helyzetüket, amelyben az egyén cselekvési lehetőségei nagyon korlátozottak: „Né-
zek és fi gyelek. Néha el-ellökök egy tuskót az útból s lapáthoz nyúlok, ha forgóba 
jut. Sokkal többet nem tehetek. Viszont látom a távoli célt és kifejlést. Nem remélem, 
nem álmodom, de látom, szinte fi zikailag s ez adja érthetetlen nyugalmamat, ez tart 
vissza elhamarkodott mozdulatoktól.”65

58 Márta Évának, 1948. 07. 28.
59 Kata Évának, 1949. 04. 03.
60 Márta Évának, 1948 eleje.
61 Kele János nem jós, hanem léleklátó volt, aki az 1930-as években a budapesti rendőrség munkáját 

is segítette. A németországi emigrációban folytatott „praxisát” idézi fel Nyírő [1998]. Bővebben 
lásd: Havasi 1985.

62 Márta Évának, 1947. 08. 31.
63 Bicsérdy Béla 1924-ben megjelent könyvének címe.
64 Jenő Gyulának, 1947. 07. 24.
65 Jenő Évának, 1948. 01. 18.
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A család életében a  menekülés fontos találkozást hozott: „egy soproni isten-
tiszteleten fedeztem fel azt az embert, akit azután a 21 napos út közben is ostromol-
tam s aki végül is, nem kis meghökkenéseken át átjuttatott a kátyun”.66 Az említett 
személy Bicsérdy Béla (Pest, 1872 – Billings, 1959) volt, a róla elnevezett, növé-
nyi, nyers táplálkozáson, böjtön, önmegtartóztató, aszkétikus életmódon alapuló 
életreform kidolgozója, aki az 1920-as években nagy népszerűségnek örvendett 
Magyarországon.67 „Bicsérdy egy modern polihisztor, a szó jóértelmében vett igazi 
bölcs, aféle öreg táltos” – mutatta be Gyulának rögtön az első levelek egyikében.68 
Módszerének célja az egészség megóvása és az élettartam megnövelése volt, és 
egy komplett fi lozófi ai rendszer társult hozzá, amelyet Jenő magáévá tett és gya-
korolt feleségével együtt. Bicsérdy műveit naponta olvasta (Éva szerint az evan-
gélium helyett is, de valójában azzal együtt), és részben családfői szerepével is 
összefüggésben igyekezett megtéríteni Gyulát és családját is a bicsérdizmusra, és 
egy letisztult, az evangéliumi tanításokhoz visszatérő kereszténységre. „Szerezd 
meg a könyveket s a legnehezebb munka közben se felejtsd el, hogy az élet lényegéről 
iskoláink elmulasztottak tájékoztatni, maga az élet pedig annyira ráér, hogy semmi 
sulyt sem helyez arra, hogy 60–70 évi időtartamokkal megelégedő egyéneket kellően 
kiképezzen.”69

A Bicsérdy által hirdetett életmód történetesen éppen megfelelt a szűkös né-
metországi ellátásnak. Jenő és Márta leveleinek visszatérő témája volt, hogy az ott-
honihoz képest igen szerény táplálkozás ellenére az egész család tökéletes egészsé-
gi állapotnak örvendett, a gyerekek szépen fejlődtek. „Szívdobogás? Pesszimizmus? 
Fejfájás? Csak nevetek ezeken már.”70 Viszont Jenőt elsősorban nem ez motiválta 
az életmódváltásban: „Hogy sanyarú viszonyaink mindennemű diéta számára igen 
kedvezőek, az mellékes körülmény volt. Döntő volt azonban a  könyvek nyomán 
azonnal felébredt meggyőződés.”71

Az, hogy a szűkös kommunikációs lehetőségek között egyes témákra mennyi 
papírt és tintát szánt a levélíró, jól tükrözi ezeknek a gondolkodásában betöltött 
helyét. Jenő rendszeresen és részletesen, többi témájához mérten feltűnően nagy 
terjedelemben írt arról, hogy számára mit jelent a bicsérdizmus, az emigráns lét-
helyzetben mit tud belőle hasznosítani: a jelen nehézségeinek és a közeli jövő ter-
vezésének tárgyalását egyértelműen kiszorították a test és lélek távoli, kedvezőbb 
időszakra való átmentésének kérdései.

66 Jenő Gyulának, 1948. 02. 11.
67 Bicsérdyről bővebben Áprily 2008. Jenő egyébként Amerikába költözése után kivitette magá-

hoz a Mestert, aki mégsem élt örökké, hanem 1951-ben, 79 évesen Billingsben halt meg.
68 Jenő Gyulának, 1946. 08. 31.
69 Jenő Gyulának, 1946. 08. 31.
70 Jenő Gyulának, 1948. 02. 11.
71 Jenő Gyulának, 1946. 08. 31.

014 179-195 mozg es atalak _ 11_Lukacs-A_tan_OK.indd   192014 179-195 mozg es atalak _ 11_Lukacs-A_tan_OK.indd   192 2018. 06. 22.   9:22:142018. 06. 22.   9:22:14



„Neki csak a bőre van itt”

193

„Azt hiszem, egy világháború is elég ahoz, hogy az ember életét, terveit, bizalmát 
összekuszálja. Az enyémben immár kettő végzett e téren igen derekas munkát. 
Megérteném tehát, ha lemondó és reménytelen hangulat válnék urrá az embe-
ren, elvégre az »ujrakezdés« mindég rengeteg energia-emésztéssel jár. […] most 
nincs fontosabb tennivalónk, mint egészségünk, idegeink, bizalmunk épségben-
tartása. Minden egyéb másod és tizedrangú. Nem szabad melankólikus érzése-
ket uralkodóvá nőni engedni magunkban. Hogy közeledünk a negyedik, vagy az 
ötödik x-hez, ez kicsinyes és nyárspolgári gondolkozás volna. Aki úgy érzi, hogy 
van még tennivalója az életben, azon van, hogy e tennivalók a maguk idején 
lehetőleg fi t kondícióban kapják az embert.”72

A bicsérdizmus tehát egészségben megélt, hosszú (sőt, örök) életet, a jelentől való 
függetlenedés lehetőségét ígérte, ami reményt, hitet adott Jenőnek. A kilátástalan, 
passzív, kizárólag a  megélhetésért folytatott küzdelemmel töltött németországi 
menekültlétet megalkuvás, elveinek feladása, idegen szolgálatba állás nélkül túlél-
heti, és később, jobb körülmények között lesz még ereje ahhoz, hogy nemzete és 
a világ számára hasznos munkát végezzen.

„Mindez persze nem egyszerűen a  rongyos életünk s a  bőrünk szempontjából 
fontos, hanem a céljainkéból, amelyekhez elsősorban az időt kell megnyernünk.” 

„…magasabb életkoromban is kizárólag tőlem függ, vajon szánalmas, támoga-
tásra szoruló és szenvedő öreg hülye leszek-e, vagy pedig cselekvő, teremtő ember 
maradok. Családunk, hazánk s az emberiség szempontjából egyaránt az utóbbi 
lehetőségre kell törekednünk.”73

Az életmódot az egész család követte – Márta hittel (bár ő férjénél jóval kevés-
bé szakadt el a realitástól, a fi zikai valóságtól), a gyerekek esetében nem ennyire 
egyértelmű a helyzet. Dóra memoárjában a bicsérdizmus kellemetlen emlékként 
szerepel, de Júlia kedvenc könyvei élén, rögtön a Biblia után sorolta fel Bicsérdy 
három művét.74

Amint láttuk, Jenő bicsérdizmusra vonatkozó fejtegetéseiben fontos szerepet 
kapott a küldetéstudat, az, hogy az idő megnyerésére nem csupán saját maga és 
családja érdekében van szükség, hanem nemzetéért, a világért szeretne majd egy 
alkalmasabb időpontban dolgozni. Így, ebben a  kontextusban a  tengerentúlra 
vándorlás – azaz a „kirándulás”, ahogy ő nevezte egyik levelében – is pozitív értel-
met nyert számára.  Kata reménybeli amerikai házassága (amely végül nem való-

72 Jenő Gyulának, 1946. 08. 31.
73 Jenő Gyulának, 1946. 08. 31.
74 Júlia Évának és Gyulának, 1949. 05. 17.
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sult meg), kényszermegoldásból lehetőséggé lényegült át, és egyben a kedvezőbb 
életkörülmények megteremtésén túli értelmet nyert:

„Cseppet sem hiba, ha a család kissé kiterjeszti hatósugarait. Birtokba kell venni ezt 
a rongyos sárgolyót, nem lehet egyik barázdájába húzódni. Gondoljunk csak utá-
na: mennyi előnye egy családnak s egy nemzetnek, ha messzi ágazó közvetlen kap-
csolatai vannak. Egy tanulmányút, egy kis világlátás a gyerekeknek, a kölcsönös 
látogatások nyomán alakuló egymást-megismerés azok a fi nom pókháló-szálak, 
amelyekből egy jövő egészségesebb nemzetközi társadalmi rend kialakul.”75

„Az öreg Dunától elbúcsúztunk”76

A Padányi Gulyás család tagjai holmijaik nagy részét Németországban hagyva, 
a  legszükségesebbeken kívül csak néhány emléktárgyat magukhoz véve („A Ha-
dik jelvény és a kis cserép mackó s pár könyv velünk jönnek.”) 77, vegyes érzésekkel 
indult útnak a  számukra végső otthonnak bizonyuló Amerika felé. Kata boldo-
gan, a jövőbe tekintve, hiszen vőlegénye várta Amerikában. Márta a „küszködés” 
érzésétől továbbra sem szabadult: most ambivalens érzelmek küzdöttek benne, 
a könnyebb élet ígérete vonzotta, az, hogy továbbra is idegenek között kell majd 
élniük, szomorúsággal töltötte el. Jenő érzéseiről csak Márta leveléből értesülünk 

– „kimondhatatlanul levert, […] egész rosszul néz ki. Nagyon fáj a szívünk. Nagyon 
vágyódunk utánatok.”78 A Dunától való búcsú Kata és Márta utolsó németországi 
levelében is hangsúlyosan jelenik meg, Júlia számára pedig a sárga kanári hátraha-
gyása tűnt a legfájóbbnak: „Nem vihetjük a kanárit. Egész odavagyok. […] Olyan 
furcsa nélküle lenni.”79

Ez a búcsúhangulat, melankólia teljesen hiányzik Márta nem sokkal később 
írott leveléből, amely az első billingsi benyomásokat – az eltékozolt évek után 
hihetetlen gyorsasággal beinduló amerikai életet, a helyiek segítőkészségét, a vá-
rosi élet kényelmét, a saját otthon kialakításának és a lányok iskolába kerülésének 
lehetőségét stb. – eufórikus hangulatú beszámolóban rögzíti.80 A még az Ame-
rikába érkezéskor is tizenéves Júlia furcsamód józanabbnak tűnik: „Itt minden 
nagyon szép, – és nagyon idegen. Nem hiszem, hogy valaha is egészen megszoknám 

75 Jenő Évának, 1949. 04. 03.
76 Márti Évának, 1949 nyara.
77 Kata Gyulának, 1947. 04. 24.
78 Márta Évának és Gyulának, d. n. [1949.08.21–25. k.]
79 Júlia Gyulának és Évának, d. n. [1949. 08. 21–25. k.]
80 Márta Évának és Gyulának, 1949. 08. 28.
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a különlegességeket.”81 A németországi évek alatt mindvégig ideiglenesnek érzett 
és remélt emigrációs élethelyzet végül állandósult, Jenő és családja az Egyesült 
Államokban találtak új és végleges otthonra, és vették újra kezükbe sorsuk irá-
nyítását. Jenő és Márta soha nem tértek vissza Magyarországra, a Padányi Gulyás 
lányok amerikai férjet választottak és amerikai gyermekeik születtek, akik már 
nem beszéltek magyarul.
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„Soha többé nem vagyunk németek; 
amerikaiak vagyunk.”

Hazafi as asszimiláció és nativizmus az Egyesült Államokban

A címben szereplő kijelentés egy elsőgenerációs bevándorló, a Poroszországban 
született Richard William Guenther gyógyszerész, wisconsini képviselő szájából 
hangzott el az 1880-as években.1 Korántsem osztotta minden német bevándor-
ló Guenther szavait. John A. Hawgood történész a  German idea (Német esz-
me) terminusával illette azt a törekvést, amely az észak-amerikai német telepe-
sek és bevándorlók körében a szülőföld hagyományainak és a német nyelvnek 
a megőrzésére, valamint az angolszász környezettől való elzárkózásra irányult, 
szemben Guenther integrációs álláspontjával.2 86 évvel később egy ír emigráns 
dédunokája, Ronald Reagan lényegében megismételte a wisconsini politikus ál-
láspontját: „Ami engem illet, nincsenek kisebbségi csoportok. Mi mindannyian 
amerikaiak vagyunk.” Kalifornia republikánus kormányzójelöltje rosszallóan 
szólt azokról, akik az ún. „kötőjeles” amerikai (ír–amerikai, német–amerikai, 
lengyel–amerikai stb.) identitás vállalását ösztönzik, szerinte abból a  célból, 
hogy „szavazócsoportokat kreáljanak”.3

A két időpont között lassan formálódott ki az a jelenség, amelyet az amerikai 
történettudományi szakirodalom hazafi as asszimilációnak (patriotic assimila-
tion) nevez. A kubai születésű, és így – Guentherhez hasonlóan – elsőgenerációs 
bevándorló Mike Gonzalez, a  Heritage Foundation kutatója megfogalmazásá-
ban a hazafi as asszimiláció „egy olyan kötelék, amely képessé teszi Amerikát arra, 
hogy a bevándorlók hazája legyen. Enélkül Amerika […] csoportok zagyvalékává 
vált volna, vagy egy olyan nemzetté, amely nem szívesen fogadja a bevándorló-
kat.”4 A 19. századi amerikai hazafi as asszimilációt leginkább az különböztette 
meg Európában ismert változatától, hogy nem kívánta az egyén teljen beolva-
dását egy másik nemzetiségi, etnikai csoportba: megelégedett az uralkodó etni-
kai csoport (Amerikában az angolszász) normáinak átvételével. Magánkörben 
mindenki olyan nyelven beszélhetett, ahogyan akart, de el kellett fogadnia, hogy 
a közélet nyelve az angol. Az amerikai hazafi as asszimiláció nem egy etnikum-

1 Gonzalez 2016: 25. 
2 Scheff er 2016: 217–219; Meusebach 1967: 61.
3 Gonzalez 2016: 14.
4 Gonzalez 2016: 4; Fonte–Nagai 2013.
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hoz, hanem egy, a protestáns–angolszász telepes ősök által kialakított, és nemze-
dékről nemzedékre tovább hagyományozódott magatartási kódexhez kötődött, 
amelyet az alapító atyák és az Egyesült Államok politikusai a kívánatos norma-
rendszer rangjára emeltek. A  hazafi as asszimiláció értelmében az amerikani-
zálódás mércéje olyan normák átvétele volt, mint az alkotmányhoz való lojali-
tás, az angolnyelvűség a közéletben, a protestáns munkaetika átvétele, a tanulás 
megbecsülése.5 

Felmerül a  kérdés, hogy miért volt szükség az asszimiláció európaitól eny-
nyire eltérő formájára az Egyesült Államokban? Ha az amerikai politikusok az 
asszimiláció alatt a minden tekintetben angolszásszá és protestánssá válást értet-
ték volna, akkor Amerika aligha lett volna kívánatos célország azon bevándorlók 
számára, akik a 19. század közepétől már nem a protestáns angolszász és skót ré-
gióból érkeztek. Ez esetben a kontinensnyi ország belakása, erőforrásainak kiter-
melése – tekintetbe véve az angolszász–protestáns régió szűkülő népesség-kibo-
csátását – lényegesen nehezebben történt volna. Amennyiben viszont az amerikai 
politikai elit nem kívánja meg bizonyos, könnyen elsajátítható normák átvételét 
az újonnan jöttektől, az angolszász–protestáns kivételesség tudata (amely a puri-
tán hagyományban gyökerezett), aligha maradhatott volna fenn a sokszínűvé váló 
társadalomban. Az  amerikai föderalizmus nem tette lehetővé a  szövetségi kor-
mányzat kontrollját a helyi közösségek fölött. Ez viszont, egységes normarendszer 
hiányában, hamar a szövetségi állam széteséséhez vezetett volna. Erős szövetségi 
kormányzat nélkül nem is az állam, hanem a  társadalom irányából jöttek a be-
vándorlók polgári nevelését célzó törekvések (magánfi lantrópia). A hazafi as asz-
szimiláció elsődleges eszköze tehát nem az állami erőszak volt, hanem – ahogyan 
a  nemzetté válás korában máshol is – az iskola. Mivel azonban az oktatás ere-
dendően nem szövetségi hatáskör volt, ezért az ingyenes állami iskola kialakítása 
is alulról, társadalmi mozgalmak formájában történt. Az alapító atyák a korábbi 
köztársaságok történetéből kiindulva úgy vélekedtek, hogy a „respublikák” fenn-
maradását a kultúrájában, szokásaiban és ízlésében minél egységesebb népesség 
biztosítja. Alexander Hamilton, az első pénzügyminiszter szavaival: „A köztársa-
ság biztonsága lényegesen függ a közös nemzeti érzés erejétől; az elvek és szokások 
egységétől”.6 E kérdésben egy másik alapító atya, Hamilton egykori vitapartnere, 
Th omas Jeff erson is egyetértett.

Az 1960-as években az etnikai (afroamerikai, indián, spanyol ajkú) polgárjogi 
mozgalmak lassan fellazították a hazafi as asszimiláción alapuló nemzetfelfogást. 
Az 1970-es évektől a kanadai multikulturális társadalommodell, amely Pierre Elliott 
Trudeau miniszterelnök nevéhez fűződik, teret nyert az amerikai értelmiség kö-
rében is. A multikulturalizmust, vagyis azt a társadalom-felfogást, amely szerint 

5 Gonzalez 2016: 5–9; Huntington 2005: 123–125; Egedy 2016: 81.
6 Gonzalez 2016: 7.
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ösztönözni kell a bevándorló közösségek eredeti kultúrájának megőrzését, a már 
említett Mike Gonzalez a „hazafi as asszimiláció” legnagyobb ellenségeként jelölte 
meg.7 Gonzalez az ilyen társadalmakat a nemzet alatti kollektivitások (felülről tör-
ténő) konstruálásával, és a nemzet széttöredezettségével azonosítja.8 

A multikulturalizmus viszonylag új, mindössze negyvenéves fejleménynek 
tekinthető az Egyesült Államok történetében. Az elmúlt évtizedekben erős kriti-
kát kapott a multikulturális modell, elsősorban az amerikai konzervatív szerzők 
(például Russel Kirk, Samuel P. Huntington, Mike Gonzalez) oldaláról. Kritiká-
juk lényege, hogy a politikai döntéshozók a multikulturalizmus elfogadásával, 
a  „szivárványnemzet” értelmiségiek sugallta jelszavának jegyében szétroncsol-
ták az addig viszonylag egységes társadalmat, felosztva azt etnikum és bőrszín 
szerinti kollektivitásokra. A  fekete, indián, spanyol ajkú és egyéb polgárjogi 
mozgalmak retorikájában szembekerült egymással a „kisebbség” (az összes nem 
fehér csoport), amelynek nevében és érdekében a multikulturális társadalmat 
megalapozó reformok történtek, és a „többség” (a fehérek, származástól, etnikai 
és kulturális háttértől függetlenül). Gonzalez azért bírálja a multikulturalizmus 
híveit, mert azok a disszimilációs folyamatot erőltetik az amerikai társadalom-
ban, amely támadást intéz a kétszáz éves amerikai nemzetfejlődés eredményei-
vel szemben.9 

Ma az amerikai identitásvita része az amerikai politikai diskurzusnak. Sok 
konzervatív amerikai a multikulturalizmus válságára válaszul a hazafi as asszimi-
láció korábbi modelljéhez való visszatérést javasolja. De hogyan működött való-
jában a hazafi as asszimiláció? Milyen problémákra kínált választ, és mennyire je-
lentett egyenes, kikövezett utat az amerikai társadalomba való beilleszkedéshez? 
Ezen kérdések mentén tanulmányomban megvizsgálom a  hazafi as asszimiláció 
eszmei hátterét, intézményeit és mechanizmusait. Először az Egyesült Államok 
történetében sokszor tragikus szerepet játszó nativizmus és bevándorlás-ellenes-
ség 19. századi és 20. század eleji folyamatait vázolom fel, ezt követően ismerte-
tem azokat az integrációs intézményeket, amelyek előmozdították a bevándorlók 
nemzedékeinek amerikai állampolgári szocializációját.

7 Berkes 2011: 22–29; Joseph Raz 1998: 193–205. Magyar nyelven válogatást közöl a téma irodal-
mából: Almási 1997; Egedy 2016.

8 Gonzalez 2016: 1213.
9 Gonzalez 2016: 12–13; Kirk 2013: 4–5. Samuel P. Huntington, a 2008-ban elhunyt amerikai poli-

tológus az amerikai identitásról írott könyvében a délről irányuló mexikói bevándorlás miatt 
kongatta meg a vészharangot, és úgy vélte, a hazafi as asszimiláció a spanyol ajkúak, különö-
sen a mexikóiak tömeges bevándorlásán bukik el. Huntington szerint nemcsak a bevándorlók 
tömegessége akadálya a sikeres integrációnak, hanem az angolszász–protestáns értékrenden és 
angol nyelvűségen alapuló amerikai kultúra iránti elutasítás, amelyhez még a területi koncent-
ráció is hozzájárul. (Huntington 2005: 350–361.)
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A nativizmus a 19. század első felében

Az Egyesült Államok sokak számára mindmáig úgy jelenik meg, mint a „beván-
dorlók országa”. Valójában azonban az USA mindenkori elitjének egy része és 
a társadalom széles köre a bevándorlásban nem a lehetőséget, hanem a problémát 
látta.10 A befogadás és a nativizmus, azaz a született amerikaiak kiváltságát hang-
súlyozó eszmeáramlat egyszerre volt jelen az Egyesült Államok születésétől kezd-
ve. A bevándorlókkal kapcsolatos problémák több, egymással összefüggő rétegre 
bonthatók. Sokan kifogásolták az angol nyelv hiányos ismeretét (nyelvkérdés), az 
érkezők nyelvi–kulturális, etnikai vagy felekezeti tömbökbe való zárkózását (izo-
láció), a katolicizmus erősödését és a katolikus egyház szerepvállalását az oktatás-
ban (szektarianizmus, valamint klerikalizmus), valamint olyan eszmék megjele-
nítését, amelyeket az amerikai társadalomtól idegennek, vagy azzal ellenségesnek 
érzékeltek (radikalizmus, ateizmus, szocializmus, anarchizmus).

A bevándorlás problematizálása erősen kötődött a  Lipset-Rokkan-i egyház–
állam törésvonalhoz, mivel a 19. században a katolikus bevándorlás körüli harc 
fő terepe az oktatás–nevelés volt (ugyanakkor az egyház és állam amerikai szétvá-
lasztása nem jelentette egyúttal a vallás száműzését a közéletből). Lipset és Rokkan 
politológusok szerint a pártképződés a 18. század végén és a 19. században bekö-
vetkező „megkettőzött” forradalomban, azaz politikai és gazdasági átalakulásban 
gyökerezik. A nemzetállam kialakulása szükségszerűen kiélezte a nemzetépítő elit 
konfl iktusát, egyrészt a „nemzetállam” alatt (mellett) létező regionális, nemzeti-
ségi, etnikai identitás elsőbbségéhez ragaszkodó belső perifériával (centrum–pe-
riféria), másrészt a kulturális pozícióit őrző egyházzal (állam–egyház törésvonal). 
A másik két törésvonal az ipari forradalom során bontakozott ki. Az egyik az ipari 
és a mezőgazdasági szektor között húzódott, míg a másik – e szektorokon belül 

– a munkaadók és a munkavállalók között.11 A 19. századi Egyesült Államokban 
a bevándorlás kérdése elsősorban az állam–egyház törésvonalhoz kötődött, mert 
a katolikus egyház ragaszkodott ahhoz, hogy kézben tartsa híveinek oktatását egy 
dominánsan protestáns társadalomban.

Ez azért volt problémás, mert az Egyesült Államokban jogilag nem létezett 
egyetlen kiemelt felekezet sem. Az amerikai felfogás szerint – amely mindmáig 
íratlan szabály a közéletben – egyetlen felekezet sem rendelkezhet privilégiumok-
kal. Azonban Amerikában született protestánsok a bevándorló katolikusok hitét 
a despotizmussal és a pápa uralmával azonosították.12 Ennek megértéséhez kíván-
kozik némi történelmi előzmény. Az első telepesek túlnyomórészt protestánsok 
voltak, elsősorban a nonkonformista kisegyházak tagjai: presbiteriánusok és inde-

10 Frank 2007: 104–133.
11 Lipset 1995: 86–93.
12 Tate 2014: 151.
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pendensek – akiket összefoglalóan puritánoknak neveztek –, a belőlük kiszakadt 
kvékerek és más kisebb felekezetek. A 16–17. században a nonkonformista pro-
testánsok az államegyház üldöztetése miatt vándoroltak ki, és abban voltak érde-
keltek, hogy Amerikában ne alakuljon ki államegyház, mint az európai országok-
ban. A puritánok mélységesen átélték kiválasztottság-tudatukat, magukat az „Új 
Jeruzsálem” alapítóinak tekintették, és szembenálltak mindennel, ami fenyegette 
közösségeik autonómiáját.13 A 18. század végén létrejövő amerikai politikai rend-
szer minden felekezet számára biztosította a vallásszabadságot, és nem ismert el 
egyetlen felekezetet sem államegyháznak. Ám az amerikai nonkonformista pro-
testánsok jelentős része nem bízott abban, hogy a katolikus egyház Amerika föld-
jén nem lép fel ilyen igénnyel. A 19. század derekán az ír bevándorlással az első 
nagy létszámú katolikus közösség is megjelent, és ettől kezdve a protestánsok ará-
nya csökkent a bevándorlók között. Ez elindított egy félelmi refl exet, miközben az 
amerikai nemzettudat ösztönzése (például az angol nyelvűség) az új bevándorlók-
ban keltett bizalmatlanságot. A konfl iktusokat átszínezte – a munkaadó–munkás 
törésvonalhoz kapcsolódva – a különböző szociális problémák megjelenése és az 
azokról alkotott diskurzus, hiszen a bevándorlók a szegény rétegek sorait bővítet-
ték. Így a felekezeti konfl iktusok mellett a szociális problémák (nyomor, nagyvá-
rosi bűnözés) által veszélyeztetett csoportnak tartották őket.

Az említett társadalmi problémák ráadásul az integráció nehézségét is maguk 
után vonták, ennek felismeréséből pedig – elméletileg – két, logikusnak tűnő vá-
laszlehetőség adódott: a bevándorlás korlátozása, vagy a bevándorlók beilleszke-
dését előmozdító integrációs, állampolgári szocializációs intézmények kialakítása 
a paternalizmus jegyében. A két út egyszerre volt jelen az amerikai közvélemény-
ben, ám a restriktív válasz, azaz a korlátozás, csak a kínaiak bevándorlásának tilal-
mával vált realitássá 1882-ben. A bevándorlás-ellenesek 1924-ben triumfálhattak, 
amikor is kvótákhoz kötötték a bevándorlást.14 Ezt megelőzően azonban a politi-
kai hatalom inkább az integrációs megoldást igyekezett megvalósítani, igen válto-
zatos eszközökkel, ám inkább kevesebb, mint több sikerrel. 

Az 1840-es években a bevándorlók túlnyomó többségét írek és németek tették 
ki. A  németség lojalitását már Benjamin Franklin is megkérdőjelezte a  18. szá-
zad végén, valóságos „német-hisztériát” indítva el: eszerint a  németek képtele-
nek alkalmazkodni az uralkodó angolszász kultúrához és szokásrendhez.15 Való 
igaz, hogy a németek sokszor kerültek lojalitási konfl iktusba az amerikai közvé-
leménnyel, mivel minden más bevándorló csoportnál szívósabban ragaszkodtak 

13 Boorstin 1991: 20; Sellers–May–McMillan 1999: 20; Bayer 2003: 144.
14 Frank 2007: 125.
15 Franklin megjegyezte: „Miért kellene Pennsylvaniának, amelyet angolok alapítottak, idegenek 

gyarmatává válnia, akik rövidesen annyian lesznek, hogy képesek elnémetesíteni bennünket, ahe-
lyett, hogy mi angolosítanánk el őket?” Gonzalez 2016: 5. 
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a kulturális elkülönüléshez.16 A „német-hisztéria” az I. világháború idején tetőzött, 
amikor minden németet gyanakvás övezett, és hecckampány indult a német nyelv 
ellen. Még a hírhedt alkoholtilalom is részben ezzel függött össze, hiszen a morá-
lis, javító szándékú vallási és egészségügyi érvelés mellett hangsúlyt kapott a söri-
vó németek, whisky-kedvelő írek és borissza olaszok jó amerikaivá nevelése.17

 Ám az első igazán mély konfl iktust a „nagy éhínség” által elűzött írek partra 
szállása okozta, amely az első nativista tömegmozgalmat is életre hívta.18 Az „ír-hisz-
téria” több rétegre bontható: a  félelem, hogy az ír parasztok elveszik az amerikai 
angolszász „őslakosok” munkáját, keveredett az írekkel szemben is érvényre juttat-
ható antikatolicizmussal. 1850-ben megalakult a Know Nothing nevű nativista, ír- és 
katolikusellenes mozgalom, amely a protestánsoknak a pápai hatalomtól való (alap-
talan) félelmére alapozta népszerűségét (nevét onnan kapta, hogy tagjai hallgatást 
fogadtak).19 Röpiratok, karikatúrák ezrei lepték el az országot, riogatva a katolikus 
veszéllyel. Ezek közül az egyik például a gyermek (mint az ártatlanság szimbóluma) 

16 Kirschbaum 2015.
17 John Lukacs szavai szerint a  német-ellenes hisztéria 1918 után átváltott „egy olyasfajta 

amerikanizálásba, amelynek éle a bolsevizmus, a radikálisok, itt-ott a zsidók, a bevándorlók és 
általában Európa ellen irányult”. Lukacs 2002: 48.

18 Írországban 1845–1849 között pusztított az éhínség, amelynek következtében a lakosság 25%-
kal csökkent. A  kilátástalanság és nyomor elől a  túlélők jelentős része Amerikába költözött. 
A témáról bővebben: O’Rourke 2016.

19 Frank 2007: 104–105.
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és a krokodil (mint a szörnyeteg archetípusa) ellentétét aknázta ki: a képen gyerme-
kek állnak a parton, és a tengerből emberek másznak elő négykézláb, akiknek püs-
pöksüvege messziről nézve krokodilszájnak látszik. Vagyis a rajzoló dehumanizálta 
és gyerekgyilkos ragadozónak láttatta a  katolikus főpapokat. Más karikatúrákon 
a pápa árnyéka vetül az iskolai tanteremben kifüggesztett Egyesült Államok térkép-
re.20 Az, hogy ez a propaganda nem maradt hatástalan, egy 1834-es charlestowni 
esetből is kitűnik, amikor is a városban a dühöngő tömeg felgyújtott egy kolostort.21

Nem véletlen az sem, hogy sok képi ábrázolás a katolikusellenességet összeköti 
a gyermek témájával, hiszen az iskola volt az amerikai kormányzat és a katolikus 
egyház összeütközésének fő terepe: az egyház ragaszkodott a felekezeti iskolához, és 
ellenállásra buzdított az ingyenes állami iskolával szemben, amelyet az istentelenség 
melegágyának tartott.22 A katolikus szülők az egyház biztatására – de nyilván saját 
akaratukból is – a felekezeti iskolába járatták a gyerekeiket, és nem az állami iskolá-
ba, amely az amerikaivá nevelés elsődleges színtere volt. Kialakult egy kölcsönös, ne-
hezen oldódó bizalmatlanság: a katolikus szülők attól tartottak, hogy gyermekeiket 
elidegenítik tőlük és hitüktől az ingyenes állami iskolarendszerben, míg a protestáns 
amerikai reformerek az elzárkózásban éppen a katolikus gőg jelét látták, tehát még 
hevesebben támadták a felekezeti iskolát. Így beindult a kölcsönös ellenségképzés.

Az így létrejött ún. „pápista”-ellenesség hullámán a Know Nothing-mozgalom 
a közélet befolyásos tényezőjévé nőtte ki magát: az 1850-es évek elején a Kong-
resszusban száz képviselő tartozott a titkos szervezethez, számos kormányzó és 
polgármester, és tekintélyes személyek, köztük a festőművész és a feltaláló Samuel 
Morse is.23 Az abolicionista programjáról ismert Republikánus Párt a bevándor-
lás-elleneseket is táborába fogadta (bár Lincoln, az első republikánus elnök meg-
vetette a Know Nothing-mozgalmat).24 A mozgalom számára tekintélyt biztosított, 
hogy egy korábbi elnök, Millard Fillmore elindult a bevándorlás-ellenes Amerikai 
Párt színeiben az 1856-os választáson, és megszerezte a szavazatok 22%-át.25 

A vallási kérdéssel összekapcsolódó nemzeti ellentétekből a 20. század elején 
azok a katolikus főpapok (például az ír Francis Spellmann bíboros, New York-i ér-
sek) törtek ki, akik hitet tettek az „amerikanizmus” mellett, beleértve a katolikus 
bevándorlók „amerikanizálását”, az amerikai katolikus patriotizmus szellemében.26

20 America’s dark and not-very-distant history of hating Catholics. Guardian 12 September 2015. 
21 Huntington 2005: 155.
22 Scheff er 2016: 214.
23 Scheff er 2016: 215. Morse szerepéről: Golway 2004.
24 Scheff er 2016: 215.
25 Huntington 2005:156; Hahner 2012: 115. 
26 Huntington 2005: 158. Fontos megjegyezni, hogy a  hosszú perifériára szorítottság, az outsi-

der-jelleg miatt a katolicizmus inspirálóan hatott az amerikai konzervatív szellemi élet számos 
kiváló személyiségére. Katolikusok voltak olyan amerikai konzervatív gondolkodók, mint 
Orestes Brownson, William Buckley Jr. vagy George Santayana. (Egedy 2014: 130–131; 232; 380.) 
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A bevándorlás korlátozása

„Európa kiüríti és Amerikára zúdítja a szegényházak töltelékét. De vajon meddig 
fogadják még be itt, ilyen jámborul, az Óvilág koldusait?” 27– teszi fel magának 
a kérdést Lorentz kapitány, a svéd migránsokat szállító hajó parancsnoka 1850-
ben Wilhelm Moberg svéd író Bevándorlók című regényében. Valóban, sok ko-
rabeli állampolgár érezhette úgy, hogy az Egyesült Államok „megtelt”.

Észak és Dél konfl iktusa, majd a polgárháború (1861–1865) időlegesen fél-
resöpörte a migráció kérdését. Ez a háborús időszak lehetőséget adott a beván-
dorlóknak, hogy hűséget tegyenek Amerika mellett. Bár csak becslések állnak 
rendelkezésre, kétségtelen, hogy az írek és a  németek, vagyis a  két leginkább 
megvetett fehér kisebbség tagjai jelentős arányban álltak Lincoln és az Unió 
ügye mellé, bizonyítékát adva az új haza iránti lojalitásnak. Th omas R. Turner 
történész kb. 175 000-re teszi a német, 150 000-re az ír származású katonák szá-
mát az Unió hadseregében.28 A háború után a politikai erők a bevándorlás támo-
gatásában voltak érdekeltek. A polgárháború utáni évtizedekben az iparosítás, 
az urbanizáció és a Nyugat meghódítása közepette a nemzet nem nélkülözhette 
a bevándorlók munkaerejét. A migrációnak köszönhető, hogy az Egyesült Álla-
mok lakossága a 19. század utolsó három évtizedében 40 millió főről 76 millió 
főre növekedett, és elkezdett a világ egyik vezető gazdasági hatalmává válni.29 
Az idegenek beáramlása 1880–1920 között tetőzött: 24 millió migráns érkezett 
ekkor az Államokba, közöttük 2 millió zsidó Kelet-Európából.30

A nativizmus azonban nem szűnt meg, sőt számos formában létezett. 
Ha bevándorlás-ellenességre gondolunk ebben a korszakban, legtöbbeknek 
a Ku-Klux-Klan jut eszébe, amely támadta a katolikusokat és zsidókat is.31 
Csakhogy a korabeli liberálisok és baloldaliak között is voltak ellenzői az ér-
kező idegenek befogadásának. Az amerikai közéletben ugyanis a nativizmus, 
valamint a liberális és szociális reformok igenlése nem zárta ki egymást. Ezt 
a  Know Nothing-mozgalom példája tanúsította, hiszen annak sok tagja ro-
konszenvezett az abolicionizmussal és a feketék felszabadításával, miközben 
a  katolikusok beáramlásának leállítását követelték (ez esetben tehát a  val-
lás kérdése felülírta a bőrszínt). A szakszervezetek meghasonlott állapotban 
voltak: egyfelől a bevándorlók folyamatosan töltötték fel az ipari munkásság 
sorait, másrészt a szervezett munkások féltek attól, hogy a hazainál általában 
képzetlenebb bevándorlók végeláthatatlan áradata lenyomja a bérszínvona-

27 Moberg 1961: 14.
28 Turner 2007: 173. 
29 Egedy 2014: 149.
30 Rice1 977: 9; 19.
31 Sellers–May–McMillen 1999: 289.
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lat. Ezért a szakszervezetek is felléptek a század végén a bevándorlás korlá-
tozásáért.32 

A 19. század végén a fajelmélet hirdetői, a születő antropológiát és genetikát 
vulgarizáló „tudományos rasszizmus” képviselői is bekapcsolódtak a  bevándor-
lás-ellenes kampányba a  tudományos módszertant ál- és féltudományos néze-
tekkel vegyítő érvelésükkel. Az eugenika bűvkörébe került tudósok, írók és pub-
licisták, mint Charles Benedict Davenport, Wilbert Newton és Madison Grant, 
nem a  köztársaságot vagy az állam és az egyház egymástól való függetlenségét 
féltették, mint a korábbi nativisták, hanem a „nordikus”, „angolszász–teuton” és 

„árja” jelzőkkel ékesített „faj” létét. A bevándorlókat, különösen a kelet-európaia-
kat, zsidókat és olaszokat tudománytalan módon azzal vádolták, hogy rombolják 
az „angolszász–teuton” népesség genetikai állományát. A legnagyobb hatású pro-
pagandaműnek Madison Grant ügyvéd A nagy faj vége című könyve tekinthető, 
amely 1916-ban jelent meg.33 

Az eugenika hirdetői szakítottak az olvasztótégely-gondolattal, hiszen utóbbi 
lényege éppen az volt, hogy nem léteznek öröklött és megváltoztathatatlan egyé-
ni és közösségi tulajdonságok, következésképpen a nevelés révén, és az amerikai 
intézmények iránti lojalitás demonstrálásával bárki amerikaivá válhat. Grant és 
a hozzá hasonló nézeteket vallók mély szkepszissel viszonyultak a hazafi as asszi-
milációhoz. Nevetségesnek tartották, hogy a zászlóhoz való hűség vagy az angol 
nyelv megtanulása felülírhatja a „faji” jellemzőket. A fajelméleti alapon szervező-
dő, valamint a bevándorlásellenes lobbicsoportok (mint az 1894-ben alakult Be-
vándorláskorlátozási Liga) több évtizedes előkészítő tevékenységének gyümölcse 
az 1920-as években érett be, amikor a xenofób légkörben elfogadták a bevándor-
lást szűkítő, és 41 évig hatályban lévő kvótatörvényeket.34 

A nativizmus tehát története során változatos formában bukkant fel. Alapve-
tő jellemzője egyfajta antropológiai pesszimizmus volt, mely szerint a társadalmi 
intézmények nem változtatják meg a szokásokat. Ennek értelmében a szemlélet 
képviselői azt vallották, hogy mivel a  bevándorlókat átnevelni nem lehet, véde-
kezni kell ellenük.

Most, hogy láttuk a nativizmus hagyományát a 19. századi Egyesült Államok-
ban, vizsgáljuk meg az ezzel szembenálló hazafi as asszimilációt, amely ugyan-
azokra a problémákra igyekezett gyökeresen ellentétes választ adni: az amerikaivá 
válást igenis lehetségesnek tartotta és egy kulturális hagyomány- és normarend-
szerhez való – elvben önkéntes – csatlakozás által képzelte el. De vajon milyen 
módon történt a bevándorlók amerikaivá formálása?

32 Scheff er 2016: 221.
33 Frank 2007: 123. 
34 Frank 2007: 125; Scheff er 2016: 221.
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A hazafi as asszimiláció eszközrendszere

A köztársaság első évtizedeiben a  bevándorlás-kérdés elintézhető volt a  „go west, 
young man” (menj Nyugatra, fi atalember!) jelmondattal.35 Amint a nyugati határvi-
dék birtokba vétele lezárult, egyre több bevándorló rekedt a nagyvárosok nyomor-
negyedeiben. A munkanélküliség, betegségek és bűnözés mellett a nagyvárosi „fő-
nökök”, azaz a helyi nagyhatalmú politikusok korrupt uralma is félelemben tartotta 
őket. A  19. század második felétől számos intézmény törődött az Ellis Island-en 
partra szálló ír, német, kelet-európai és olasz bevándorlók szociális beilleszkedésé-
nek előmozdításával. Az egyházak mellett különböző egyesületek vállaltak szerepet 
a bevándorlók támogatásában, mint például a Köztársaság Nagy Hadserege (1866), 
a  Frances Kellor vezette Észak-Amerikai Polgári Liga a  Bevándorlókért (1907), 
a  Chicagói Bevándorlókat Védő Liga, vagy a  magánfi lantrópia elve alapján tevé-
kenykedő New York-i Hirsch Báró Alapítvány (1891) és a Ford Alapítvány (1936).36 

Mivel a szövetségi kormányzat hatásköre nem fedte le a társadalompolitikát, 
az egyházak, valamint a Henry Fordhoz, David Carnegie-hez és a német Maurice 
Hirsch báróhoz hasonló üzletemberek által folytatott fi lantrópia nélkülözhetet-
lennek bizonyult a bevándorló tömegek részére nyújtott szociális, lakhatási és ok-
tatási szolgáltatások megszervezésében. Az  egyesületek nem egyszerűen anyagi 
szükségleteket elégítettek ki, hanem törekedtek a  bevándorlók „amerikanizálá-
sára”: igyekeztek elérni, hogy a  bevándorlók minél előbb szakítsanak az óhaza 
szokásaival és intézményeivel, és tanulják meg az ország nyelvét.

Az egyesületek sokféle funkciót láttak el: Ellis Island-en munkaközvetítő ügy-
nökségeket ajánlottak a bevándorlóknak, biztosították a karitatív szolgáltatásokat 
a  nyomornegyedekben, esti iskolákat szerveztek, valamint angol nyelvtanfolya-
mokat és az állampolgárság megszerzésére felkészítő tanfolyamokat rendeztek 
a bevándorlók számára.37 Akadt olyan szervezet is, mint a Chicagói Női Szakszer-
vezeti Liga, amely a  hajadonok erkölcsének megóvását tekintette feladatának.38 
A Legfelsőbb Bíróság tagja, Lewis Brandeis, akit a „nép ügyvédjének” neveztek, 
hangsúlyozta, hogy az amerikanizáció fogalma nem csak a  szabadságot tartal-
mazza, hanem a  bevándorlók oktatását és a  megfelelő munkakörülmények biz-
tosítását is.39 Így a bevándorlókhoz való viszonyulásban a fegyelmezés és oltalom 
egyszerre érvényesült. 

Israel Zangwill brit drámaíró 1908-ban bemutatott színdarabja, a  Th e Mel-
ting Pot (Az olvasztótégely), amelyért Th eodore Roosevelt személyesen gratulált 

35 Egedy 2014: 148.
36 Huntington 2005: 238.
37 Scheff er 2016: 209; Hartmann 1948.
38 Hartmann 1948.
39 100 Years Ago, Independence Day Was Americanization Day. New England Historical Society. 
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a szerzőnek, új fogalommal gazdagította az amerikai integrációs politikát. Az ol-
vasztótégely arra utalt, hogy a sokféle bevándorlóból egy új nemzeti közösség jön 
létre. Ez a  szimbólum nagy szerepet kapott azokban a  naiv „hazafi as színdara-
bokban”, amelyeket Ford szervezett munkásai részére. Az  ún. Olvasztótégely-ce-
remónia azzal kezdődött, hogy egy kartongőzhajóból kiszálltak a  bevándorlók, 
toldott-foldott öltözékben, kezükben a  szülőföldjükre utaló táblákkal. A  gyár 
Amerikában született szakmunkásai fakanalakkal jelentek meg a színpadon, imi-
tálva az olvasztótégelybe öntött anyagok kavarását. Az előadás végén az európai 
koldusokból divatos ruhát viselő amerikai állampolgárok lesznek, akik boldogan 
integetnek kis zászlócskáikkal.40

Hogyan lehetett az amerikanizálás nagyszabású programját megvalósítani? 
Az egyik lehetséges módszer a hétköznapok ritualizálása volt. Az amerikai zászló 
iránti túlfűtött tisztelet ennek a  korszaknak az öröksége. A  progresszív mozga-
lomhoz kötődik a zászlókultusz bevezetése, mivel ez is összhangban volt a moz-
galom oktatási reformjaival, amelyben az erkölcsi nemesítés és a pragmatikus is-
meretanyag kapott hangsúlyt az elméleti tudással szemben. 1892-ben Kansasban 
vezették be először a zászlóra tett esküt, amelyet a kisiskolásoknak minden reggel 
el kellett mondaniuk. Az I. világháború idején terjedt el széles körben a zászlóes-
kü, amelynek szövege eredetileg így szólt: „Hűséget fogadok a Zászlómnak és a köz-
társaságnak, amelyet jelképez: egy és oszthatatlan Nemzet, amely szabadságot és 
igazságosságot nyújt mindenkinek.” 1922-ben a „zászlómnak” szó az „Egyesült Ál-
lamok zászlajára” módosult.41 A ritualizálást szolgálta július 4-e is, amelyet 1915-
ben a Függetlenség Napja mellett az amerikanizálás napjának nyilvánítottak.42 

Charles Glenn amerikai iskolatörténész a 19. században elterjedt ingyenes, ál-
lami, nem felekezeti jellegű általános iskolát az „amerikai társadalom alapintézmé-
nyének” nevezte. A Glennt idéző Mike Gonzalez szerint az amerikai karakter „az 
osztálytermekben kovácsolódott ki”.43 Az 1830–40-es években a common school in-
tézménye egyre népszerűbbé vált, a Horace Mann massachusetts-i ügyvéd vezette 
reformmozgalomnak köszönhetően. 1925-ban az oregoni törvényhozás egyene-
sen elrendelte az állami iskolába járást, amit a törvényhozók az amerikai hazafi -
ságra való nevelés előmozdításával indokoltak.44 A fi lantróp szervezetek számára 
elsődleges cél volt a bevándorlók beiskolázása, és az állampolgári ismeretek be-
emelése a tananyagba. 1907-ben New Jersey-ben minden iskolában bevezették az 
angol nyelv és állampolgári ismeretek oktatását.45

40 Scheff er 2016: 206.
41 Th e Pledge of Allegiance. 
42 100 Years Ago, Independence Day Was Americanization Day. New England Historical Society.
43 Gonzalez 2016: 8.
44 Lukacs 2002: 51.
45 Hartmann 1948.
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A közszereplőknek is fontos szerep jutott a hazafi as asszimilációban. Minde-
nekelőtt – a 20. századi fi lmszínészek, zenészek és sportolók színre lépéséig – az 
elnököknek. Az elnöki karaktert az első hat elnök határozta meg, George Wa-
shingtontól John Quincy Adamsig. Martin Van Buren, az Egyesült Államok 8. 
elnöke volt az első „etnikai” (azaz nem angolszász vagy skót származású) elnök, 
és az egyetlen, aki külföldi (holland) akcentussal beszélte az angolt.46 Minden 
amerikai elnök hangsúlyozta a puritán ősöktől örökölt protestáns értékrenden, 
munkaerkölcsön és mobilitási hajlandóságon alapuló különlegesség- és kivá-
lasztottság-tudatot, amely szerint Amerikának küldetése van a  világban. Szá-
mos amerikai elnök utalt vallási elemekkel Amerikára, mint „megszentelt földre” 
(Ronald Reagan), a „Föld utolsó reménységére” (Lincoln, illetve John Fitzgerald 
Kennedy). A  vallásra, Istenre való elnöki hivatkozás nem jelenti azt, hogy az 
amerikai közszereplők összekevernék az egyház és állam szerepét. Ez egy „civil 
vallás” volt, a  neves szociológus, Robert N. Bellah mára bevett terminusával, 
vagyis olyan hagyományrendszer, amellyel minden amerikai azonosulhatott, et-
nikai háttértől függetlenül. A vallási szimbólumok integrációs funkcióval bírtak 
az amerikai társadalomban. Az elnökök a „civil vallásra” (konkrét felekezethez 
nem kötött) utaló kifejezésekkel mindmáig példaként szolgálnak az amerikai 
állampolgárok számára.47 

***

Mint látható, az Egyesült Államokban a 19. században a bevándorlással kapcso-
latban kétféle attitűd élt a társadalomban: az elutasítás és a támogatás. Az előbbi 
a nativizmust alapozta meg, az utóbbi a hazafi as asszimilációt. A nativisták az et-
nikai származást és a vallást abszolutizálták és romantizálták. Azzal érveltek, hogy 
a bevándorlók szokásai megváltoztathatatlanok, ezért nem lehet és nem is szabad 
ösztönözni a bevándorlást. A nativizmus, amely a protestáns, angolszász rétegek 
idegenellenességére épített, búvópatakként föltört, és hatására a 19. századtól szű-
kítették a bevándorlók körét, majd az 1924-es törvénnyel a bevándorlók arányát 
kvótákhoz kötötték.

A nativizmussal szemben a hazafi as asszimiláció hívei bíztak abban, hogy a ne-
velés révén az újonnan érkezettek is „jó” amerikaiak lesznek, vagyis elfogadják az 
amerikai értékeket. A hazafi as asszimiláció hívei egy optimista emberképből in-
dultak ki, és hittek a nevelés erejében. Mivel az újonnan érkezettektől keveset kér-
tek, mindössze néhány norma elfogadását, valamint a közéleti angol nyelvűséget, 
eleve sikeresebbek voltak, mint a nativisták, akik egy bezárkózó, angolszász–pro-
testáns Amerikát hirdettek, és csak teljes beolvadást fogadtak el. Katolikusellenes-

46 Gonzalez 2016: 9; Hahner 2012: 76.
47 Bellah 1967:1–21.
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ségük szükségszerűen nem gyengítette, hanem összezárta a katolikus közössége-
ket. A vallás megváltoztatása nagy erőfeszítést igényel az embertől, míg néhány 
érték elfogadása nem jár az egyén számára veszteséggel. A  nativizmus logikája 
lehetetlenné tette, hogy a bevándorlók azonosulhassanak az amerikai identitással 
és az új hazával. A hazafi as asszimiláció modellje éppen azért, mert keveset kért, 
de azt következetesen, lehetővé tette, hogy a bevándorlók milliói egy nemzedék 
múltán jó amerikainak érezhessék magukat.

Annyiban kényszeres volt ez a vállalás, hogy bár a bevándorlónak szabadsá-
gában állt visszautasítani, ez kényelmetlenségekkel járt az adott személyre néz-
ve (például aki nem tudott angolul, és nem vállalta a puritánnak nevezett mun-
kaetikát, nehezebben kapott állást). A paternalista, szelíd erőszak is sajátja volt 
a hazafi as asszimilációnak. További jellegzetessége, hogy a szövetségi kormányzat 
kevéssé kiterjedt hatásköre miatt az állampolgárrá nevelés feladatát a társadalom-
ra hagyta. Az a tény, hogy az Egyesült Államokban élénk egyesületi élet, civil te-
vékenység folyt, lehetővé is tette ennek a feladatnak a végrehajtását. Az ingyenes, 
mindenki számára nyitott iskola követelése a korabeli fi lantróp társadalmi moz-
galmakból indult ki, és a jelentős üzletemberek által képviselt magánfi lantrópia is 
kivette a részét a bevándorlók szocializációjából. Az élénk civil tevékenységnek 
és a szövetségi kormányzat gyenge hatáskörének előnyös hozadéka volt, hogy az 
amerikai asszimilációs modellből hiányzott az állami adminisztratív kontroll és 
erőszak, amelyet a bevándorlók többsége – politikai, nemzetiségi vagy vallási ok-
ból – az Óvilágban megtapasztalt. 

Végül feltehetjük a kérdést: változott-e mára a hazafi as asszimiláció megítélése? 
Ha hiszünk az amerikai konzervatív gondolkodóknak, akkor az utóbbi negyven 
évben a hazafi as asszimiláció gyakorlata támadás alatt áll. Ebben a multikultura-
lizmus modellje játszik alapvető szerepet, amely tagadja az angolszász–protestáns 
magkultúra elsődlegességét, és ehelyett a  kulturális csoportok egyenrangúságát 
vallja. Egyre többen vállalják büszkén „kötőjeles” amerikai identitásukat, és spa-
nyol–amerikainak, lengyel–amerikainak, német–amerikainak stb. tekintik magu-
kat. Vagyis Guenther aforizmája ma már korántsem fejezné ki minden amerikai 
véleményét.
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Tamás Ágnes

„Egy új nép vándorlás folyik a tenger hátán”
A kivándorlás reprezentációi élclapokban és a Pesti Naplóban 

(1901–1905)

Az elemzés forrásai, időintervalluma

Amint azt a Pesti Napló cikkének címben idézett sora mutatja,1 az Osztrák–Magyar 
Monarchia utolsó évtizedeinek egyik komoly társadalmi problémája volt a nagy-
mértékű kivándorlás.2 A magyar országgyűlési képviselők az 1890-es évektől egyre 
intenzívebben foglalkoztak a jelenséggel; 1901 és 1903 között, a kivándorlást sza-
bályozó törvényjavaslat megszületésesnek, beterjesztésének és vitájának idősza-
kában az érdeklődés további élénkülését tapasztalhatjuk.3 A Monarchia nyugati 
felében sem kerülte el a honatyák fi gyelmét a tömeges mértéket öltő kivándorlás, 
így ott is megszavaztak egy kivándorlási törvényt.4

Jelen tanulmányban a kivándorlás képi és szöveges megjelenítését vizsgáljuk, 
az ezzel kapcsolatban felmerülő kérdéseket igyekszünk megválaszolni. Élcla-
pok karikatúráin keressük, hogy a  kortársak milyen okokat, motivációkat lát-
tak a migráció mögött, s milyen – humoros–gúnyos – megoldási javasaltokkal 
jelentkeztek. Emellett górcső alá vesszük, hogy a  különböző pártállású lapok 
hasonló vagy eltérő okokat sejttettek-e a vándorlás mögött, összefüggésbe hoz-
ták-e ezt a problémát a nemzetiségi kérdéssel vagy inkább a társadalmi követ-

1 Pesti Napló 1903. július 25. 8.
2 A rendelkezésre álló szakirodalom elsősorban társadalmi–gazdasági problémaként elemezte 

a kivándorlás témáját. A korábbi évtizedekben arra irányult a szerzők érdeklődése, hogy milyen 
társadalmi rétegek, az ország mely területeiről, milyen neműek, nemzetiségűek, foglalkozásúak 
és hová vándoroltak ki. Lásd például: Szászi 1972; Rácz 1980; Puskás 1982.

3 A századfordulóig belügyminiszteri rendeletekkel szabályozták a kiutazást, kivándorlást. Szá-
mos liberális államba nem volt szükség útlevélre a beutazáshoz, legálisan kivándorolni Magyar-
országról azonban 1897 óta csak útlevéllel lehetett. A kivándorlásról szóló törvény megalkotását 
már 1896-ban elhatározták, beterjesztése mégis csak 1902-ben történt meg és 1903-ban fogadták 
el. Módosítására 1909-ben került sor, ekkor bővítették azok listáját, akik nem hagyhatják el az 
országot. Alapvetően szigorították a  feltételeket, de már nem az volt az elsődleges cél, hogy 
megakadályozzák a kivándorlást, hanem az, hogy óvják a – leendő – kivándorlókat (például 
a kiskorúságot nem 15, hanem 16 éves korban állapították meg). A védköteles korú férfi ak csak 
külön engedéllyel hagyhatták el az országot. (Bencsik 2003: 11–18; 30–31.)

4 Részletesen tárgyalja például: Pesti Napló 1904. április 21. 22. Az ausztriai kivándorlásról: Fass-
mann 2012: 172–177.
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kezményekre, a szociális nehézségekre fókuszáltak. Elemzésre érdemes továbbá 
az is, hogy vajon mely lapok hogyan jelenítették meg az Egyesült Államokat 
mint az egyik leggyakoribb célországot, felbukkantak-e másik lehetséges úti 
célok ezen az országon kívül? Végül felmerülhet a kérdés, hogy vajon a vizsgált 
lapok csak a magyar helyzetre összpontosítottak, vagy a Monarchia nyugati felé-
ről történő kivándorlást is említették.

Az elemzés időintervalluma az 1901. évvel kezdődik, amikor az országgyűlés 
témái között egyre gyakoribbá vált a haza elhagyásának problémája, és az 1905-ös 
évvel zárul, mivel ekkor – a  belpolitikai válság következtében – kevésbé hang-
súlyossá válhatott ez a kérdéskör az élclapok hasábjain. Így lehetőségünk nyílik 
többek között az 1903. évi 4. tc., a kivándorlásról szóló törvény vitájának és fogad-
tatásának vizsgálatára is. A  különböző pártállású humoros sajtóban (Borsszem 
Jankó, Mátyás Diák, Kakas Márton, Üstökös, Magyar Herkó Páter)5 található kari-
katúrák mellett kitekintünk egy politikai napilapban, a Pesti Naplóban megfogal-
mazott véleményekre és felvillantjuk a kivándorlással párhuzamosan jelentkező 
bevándorlás élclapokbeli megítélését is.6 A  kortársak – az élclapszerkesztők és 
a rajzolók is – a politikai napilapokból szereztek tudomást a migrációval kapcso-
latos számos hírről, megoldási, megfékezési ötletről. Ezeket tanulmányozva, más 
információkkal kiegészítve készítették el karikatúráikat, fogalmazták meg saját 
humoros–gúnyos javaslataikat. Ezért érdemes egy napilapot is bevonni az analízis 
korpuszába. A tanulmány terjedelemi korlátai nem teszik lehetővé, hogy minde-
gyik párthoz köthető újságot vizsgáljunk, így egy liberális, de pártokhoz szorosan 
nem kötődő sajtóorgánumot választottunk.

Élclapok a kivándorlásról

A témáról az elemzett öt évben különböző mennyiségű karikatúrát késztettek az 
alkotók, illetve az egyes, tanulmányomban vizsgált lapok sem azonos mértékben 
érdeklődtek a kérdés iránt. A nagymúltú, liberális Borsszem Jankó és az antisze-
mita–klerikális Herkó Páter közölte a legtöbb rajzot. A bevándorlás tekintetében 
a  vicclapok az izraeliták Magyarország felé irányuló migrációját jelenítik meg, 
a galíciai és romániai zsidók beáramlása egyértelműen az antiszemita élclapban 
kapott legtöbbször helyet, mindig negatív kontextusban. 

5 Az élclapokról részletesen lásd: Buzinkay 1983: 65–83.
6 Politikai napilapokat a korábban napvilágot látott szakirodalmi munkák is vizsgáltak. Ígéretes 

címe ellenére a sajtóanyagok tartalmáról keveset tudunk meg, csupán a Brazíliáról festett nega-
tív kép néhány elemére utal röviden a szerző. (Szilágyi 1993: 62–63.) Ha az 1990 előtt megjelent 
munkákat vesszük górcső alá, az idézett sajtótermék általában a Népszava. Lásd például: Puskás 
1982: 149–151. 
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1. táblázat. Karikatúrák száma az élclapokban

A torzképek mellett a Herkó Páter 1902 novemberétől 1904 decemberéig egy szlo-
vák levelezőjét, Zaplacsek Janót is megszólaltatta, aki Amerikából küldte Magyar-
országra a  leveleit, összesen huszonöt darabot. Az, hogy a képzeletbeli levelező 
szlovák nemzetiségű, mutatja, hogy a  felvidéki szlovákok nagyarányú kivándor-
lása élénken foglalkoztatta a magyar kortársakat. Annak ellenére, hogy a lap nem 
volt kormánypárti, a  propagandának megfelelően ezekben Janó igyekszik felvi-
déki társait arra ösztönözni, hogy maradjanak Magyarországon, mivel Ameri-
kában „kutyavilág” honol, s ő maga is sajnálja, hogy útra kelt, de nincs pénze 
a visszatérésre, ami a kivándorlók egyik valós problémáját tematizálta.7 Honvágya 
van és fáj a szíve, hogy eljött éhbérért bányákba, gyárakba dolgozni, mint sok más 
magyar és szlovák honfi társa. Leveleiben kárhoztatja a kormányt a zsidók magyar-
országi beáramlása miatt, s rámutat arra, hogy őt izraelita ügynökök csábították ki 
Amerikába, amiért hibáztatja őket, mert szép jövőt ígértek neki, de ez nem való-
sult meg.8 Janó a kivándorlása okairól is ír: mindenekelőtt az éhség, a kenyér és 
a burgonya hiánya, élelemhiány az, ami miatt szerinte útnak indulnak a szlovákok, 
amit tetéz még a munkanélküliség. A szegénység okaként – az antiszemita lapban 
igen egyoldalúan – a  minden hasznot lefölöző és uzsorakamatot kérő zsidókat 
jelölte meg.9 Máskor a Brazíliáról hallottakat összegzi – mintegy elrettentésként: 

„…van vad zember, zorijas kigyo, zoroszlam macska, ki van zakkora, mind csira 
tehen Trencsinszkaba. Ez mind zeszi zembert, izs külömözsen szeret a magyar huzs, 
mer ez jo, jobb mind a fekete huzs.”10

A karikatúrák elsősorban a  migráció okaira igyekeztek felhívni a  fi gyelmet. 
A  Herkó Páter – Zaplacsek Janó leveleihez hasonlóan – képi ábrázolásain is az 
uzsorát, az alacsony munkabéreket, a nyomort jelenítette meg. A Borsszem Jankó 
szintén utalt a méltánytalan bérekre, melyekből megélni lehetetlen mind a mező-
gazdasági dolgozók, mind pedig az ipari munkások esetében. Ezek mellett még 

7 Magyar Herkó Páter 1902. november 30. 10.
8 Magyar Herkó Páter 1902. december 14. 10; Magyar Herkó Páter 1903. július 12. 10. 
9 Magyar Herkó Páter 1902. november 23. 10; Magyar Herkó Páter 1902. december 28. 11.
10 Magyar Herkó Páter 1903. március 29. 6. A  szlovákok beszédét a magyar élclapok évtizedek 

óta hasonló módon fi gurázták ki, jellemzően egy „z” betűvel egészítették ki a magánhangzóval 
kezdődő szavakat. (Tamás 2014: 226.)
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a  földéhséget, a  földnélküliséget is kárhoztatta.11 Az ellenzéki élclapok közül 
a Mátyás Diák a munkanélküliséget, az Üstökös az éhezést, míg a Kakas Márton 
a toborzók tevékenységét adta meg a kivándorlás okaként.12 Bár a különböző saj-
tóorgánumokat és a Képviselőházi naplókat böngészve számos ötletet olvashatunk, 
megoldási javaslatokat ritkán közöltek az élclapok: a Kakas Márton egyik képén 
börtönben ül a szlovák, aki ki akart volna vándorolni, de így már biztosan otthon 
marad, míg a Borsszem Jankó karikatúráján egy sorompóba ütköznek a határon 
a kivándorlók, s így – a vicclap szerint – nem fogják tudni elhagyni az országot.13

A kivándorláshoz kapcsolódó ügyek és botrányok közül a Borsszem Jankó ket-
tőt érintett: az egyik a  „leány-kivitel” Dél-Amerikába,14 amit úgy lehetne a  raj-
zoló szerint megakadályozni, hogyha a  magyar legények házasságot kötnének 
a magyar lányokkal. Másik képén pedig a hajótársaságok és a különböző kikötő-
városok versengenek a kivándorlókért: a szlovák férfi t szinte megpróbáljak szét-
tépni, miközben két kisgyermeke sír mellette (1. kép).15 Az Üstökösben pedig az 
a kortárs elképzelés látott napvilágot karikatúrán, hogy az Amerikából hazatérő 
szlovák – orosz befolyás következtében – anarchistává vált, s kézifegyverekkel, 
kézigránáttal fenyegeti hazáját.16

Ha a  rajzok motívumait vizsgáljuk, jellemző a vándorláshoz köthető bot és 
batyu, illetve csomagok ábrázolása, továbbá a jelenetek nagyobb része kikötőben, 
például Fiumében játszódik, ahonnan a magyarországi kivándorlók elindultak új 
életet kezdeni. A  célországok nem jelentek meg a  rajzokon, csak az út kezdete, 
az indulás pillanatai. A karikatúrákon a háttérben láthatjuk az irányjelző táblát 

„Amerika” felirattal és az ez irányba tartó magyarokat, míg máskor egy stilizált, 
tengeren túli földterületet pillanthatunk meg a távolban ugyancsak „Amerika” fel-
irattal.17 A Herkó Páterben a leggyakoribb, hogy egy képen szerepeltetik a zsidó-

11 Polányi szerint a kortársak közül kevesen ismerték fel a kivándorlás valódi okait, a parasztság 
földnélküliségét. A sajtóforrások alapján azt állapíthatjuk meg, hogy felismerték ezt az okot, sőt 
megoldási javaslatokkal is előálltak. (Polányi 1964: 249.) Polányihoz hasonlóan vélekedett Rácz 
1980: 143.

12 Üstökös 1902. november 16. 569.
13 Kakas Márton 1902. február 15. 3; Borsszem Jankó 1902. június 8. 1. Például: Képviselőházi napló 

1901. 2. köt. 1902. január 30. 165–166.
14 Borsszem Jankó 1902. június 8. 12. A 19. század végén már virágzó üzletág a leánykereskedelem, 

melynek fontos célországai voltak Dél-Amerikában. Méreteiről, működéséről lásd: Torbágyi 
2009: 76–82. 

15 Borsszem Jankó 1904. április 10. 1.
16 Üstökös 1902. aug. 17. 389. A 19–20. század fordulóján több merénylethez is az anarchistákat 

kötötték. Megjelenítésük igen hasonló az élclapokban: kézigránátot dobnak el, kézifegyverrel 
hadonásznak, ruhájuk szakadt, ápolatlanok. A rajzon az anarchista arcvonásaiból látszik, hogy 
szlovákot ábrázol. 

17 Például a Magyarország kivitele című rajzon láthatjuk az országot elhagyó lakosokat, akiknek az 
útirányt egy „Amerika” feliratú tábla mutatja. Vö. Kakas Márton 1904. április 17. 7.
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kat – vagy mint bevándorlókat vagy mint a kivándorlás okait – a Magyarországról 
induló migránsokkal. Egy izraelita, kivándorlásra buzdító ügynököt is megraj-
zolt a klerikális vicclap Bartheles Üdön személyében, aki kiküldi a magyarokat az 
országból, és behívja a galíciai zsidókat. A karikatúrán Barta Ödön függetlenségi 
párti, a kárpátaljai választókerületet képviselő politikust ismerhetjük fel, aki való-
ban izraelita volt, s törekedett a  Bereg vármegyei zsidóság társadalmi és kultu-
rális fejlődésének elősegítésére.18 A gúnyrajz Barta Ödön 1902. december 16-án 
tartott hosszú országgyűlési beszédére utal, melyben a  képviselő szorgalmazta, 
hogy – ugyan egyetért azzal, hogy a kivándorlás megfékezése a cél – azokat, akik 
útnak indulnak, ne külföldi hajóstársaságok szállítsák. A kivándorlás ne a külföldi 
kikötők, ügynökök vagyonát gyarapítsa, hanem a kivándorlók magyar kikötőből 
(Fiuméből) induljanak el, magyar hajótársasággal, ahol magyar élelmet szolgál-
nak fel, illetve Fiuméig is a magyar vasúttal jussanak el, mivel álláspontja szerint 
egy csapásra úgysem lehet a kivándorlást megszüntetni. Így legalább biztosítani 
kell az emberséges körülményeket, a magyarul tudó személyzetet, s a migrációból 
származó profi tot nem szabad külföldiek kezébe adni.19

A karikatúrák jelentős részén a háttérben hajókat is megpillanthatunk, pél-
dául a  Carpathiát, vagy a  Cunard Line hajózási vállalat feliratát. A  Borsszem 
Jankó egyik képén a Carpathia fedélzetére szállnak fel, futnak a hajó felé szlo-
vákok és magyarok, míg az előtérben egy „moloch”, egy „latifundium” feliratú 
kövön ülő férfi  falja fel a pici szlovákokat és a magyarokat. Homicskó Atanáz 
gúnyrajzán a  nagybirtokost és a  miatta kialakult földnélküliséget teszi meg 
a kivándorlás okaként. Az ókori ihletésű szörny zsidókra jellemző vonásokkal 
bír (2. kép), ami ugyancsak a kortársak által hangoztatott vádak egyikére mutat 
rá, hogy kialakult egy új nagybirtokos, zsidó vagyonos réteg, míg a parasztság 
földje elaprózódott.20 Máskor a Borsszem Jankó – nem sokkal az 1896-os nagy-
szabású millenniumi ünnepségek után – szembe állította a harcias honfoglaló 
magyarokat a békésen sorban álló, csendesen a hajóra váró kortárs kivándorló 
magyarokkal. „A fi umei patkányfogó” című képen pedig egy férfi  – a hamelni 
patkányfogó legendájához és képi ábrázolásához hasonlóan – egy furulyán 
játszik, s a  víz felé csalja a  kivándorlókat. A  történet szerint Hameln városát 
egy patkányfogó úgy szabadította meg a  rágcsálóktól a  13. században, hogy 
megfújta a sípját és a Weser folyóba csalta az állatokat. Ezt követően azonban 

18 Ujvári 1929: 92; Magyar Herkó Páter 1902. december 21. 9. 
19 Képviselőházi napló 1901. 10. köt. 64–69. A kivándorlás kapcsán nemcsak a hajótársaságok és 

az ügynökök tettek szert profi tra, hanem például egy szegedi cég is olyan hirdetést adott fel 
a  Kakas Mártonban, amely ezt a  témát használta fel: „A kivándorlás ismét óriási mértékben 
indult meg. A  legutóbbi időben megszámlálhatatlan mennyiségű Kotányi paprikadobozt szálli-
tottak át a határon a kivándorlási ügynökök. A belföldi fogyasztásra előjegyezni lehet Szegeden.” 
Kakas Márton 1903. április 26. 12.

20 Borsszem Jankó 1904. augusztus 14. 7. Zsidóábrázolásokról lásd például: Fuchs 1921.
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a városlakók nem akarták őt kifi zetni, mivel féltek, hogy az állatokat nem ölte 
meg, s azok bármikor visszatérhetnek. Továbbá úgy vélték, hogy az idegen túl 
könnyedén és gyorsan szabadította meg a  kártevőktől a  várost ahhoz képest, 
hogy milyen magas fi zetséget kér érte. A  Grimm-féle változatban a  városban 
lakó gyerekeket a patkányfogó bosszúból bevezeti és eltünteti egy hegy gyom-
rában. A kivándorlók – mint a rágcsálók a patkányfogó sípszavára – hallgatnak 
az ügynökök csábítására, és könnyű őket elcsalni Amerikába.21 (A háttérben egy 
ragyogó napot láthatunk „Cunard Line” felirattal, így tudjuk, hogy a migránsok 
Észak-Amerikába indultak.) Az ellenzéki Kakas Márton képének üzenete sze-
rint a kivándorlási ügynökök – vagy éppen a magyar kormányzat a tehetetlen-
sége folytán – a halálba küldik a sokszor tájékozatlan kivándorlókat. Patkányfo-
góként Lévay Lajos kivándorlási biztost nevezte meg az alkotó, akit azzal vádol, 
hogy nem a migráció megfékezése, hanem annak segítése a célja. Érdemes az 
interpretáció egy másik lehetséges változatát is felvetni: a  karikatúrán jórészt 
szlovák és román fi gurák hagyják el az országot, amit a – sokszor idegenellenes 

– Kakas Márton rajzolója nem biztos, hogy különösebben sajnált. Ezért válasz-
totta a patkányokat összehasonlítási alapként és utalt a haszontalan rágcsálók 
gyors távozására.

A karikatúrákon a  bevándorló izraeliták többször jelentek meg sáskahad-
ként. Ez egyrészt bibliai utalás, másrészt azzal, hogy a rajzolók nem-emberként, 
hanem emberfejű – így vonásaik alapján egyértelműen azonosítható – állatse-
regletként ábrázolják a  zsidókat, akik kártékonyak, alsóbbrendű fajként, egye-
nesen ellenségként tüntetik fel őket. Ez az antiszemita retorikában a 20. század 
elején már nem számított újdonságnak. A bevándorló sáskahad hatása Magyar-
országra a képek üzenete szerint olyan, mint a nyolcadik csapás, az egyiptomi 
sáskajárás.22 A Borsszem Jankó egyik térképe – melyet a Herkó Páter is átvett az 
újságból, és megköszönte Ágai Adolf szerkesztőnek a rajzot és az igazmondást 

– egyszerre ábrázolta a ki- és bevándorlást. Bár a bevándorlást az izraelita Ágai 
nem ítélte el, így nem gúnyolta ki a zsidókat, de a kivándorlás nagy mértékét 
igyekezett szemléltetni egy olyan eszközzel, a térképpel, mely az olvasóban álta-
lában az objektivitás benyomását kelti (3. kép).23 A rajzoló azért használhatta ezt 
az ábrázolási módszert, hogy érzékeltesse, hogy karikatúrájával nagy horderejű 
ügyre hívja fel a fi gyelmet. A „Kárpátokon és a Krasznán át” északról, észak-ke-
letről jönnek be a zsidók, a többiek – Magyarország felvázolt területein keresztül 

– távoznak nyugatra.

21 Kakas Márton 1904. április 10. 7; Grimm 1886: 107–113.
22 Magyar Herkó Páter 1902. febr. 9. 5; Kakas Márton 1903. január 18. 7. További képek a galíciai 

bevándorlókról: Kakas Márton 1901. december 8. 5; Magyar Herkó Páter 1901. február 3. 8. 
23 Borsszem Jankó 1901. március 31. 3. Magyar Herkó Páter 1901. április 14. 8.
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A Pesti Napló a kivándorlásról

A tanulmány második felében vizsgáljuk meg a nagymúltú, liberális Pesti Napló 
kivándorláshoz kapcsolódó cikkeit, arra keresve a  választ, hogy a  napilap 
milyen migrációs okokat jelölt meg, esetleg többféle kivándorlási indokot tárt-e 
fel, mint az élclapok. Szintén érdemes áttekintenünk, hogy a lap ezekre milyen 
megoldási javaslatokat sorakoztatott fel, milyen egyéb kísérőjelenségekről esik 
szó. A kivándorlás célországai közül jelentősen többet említ a napilap: az élcla-
pokban is feltűnő Egyesült Államokon és Dél-Amerikán kívül Dél-Afrikáról, 
Kanadáról és Németországról olvashatunk.24 Brazíliától és Dél-Afrikától óvva 
intik az olvasóközönségét a  cikkek írói, ide nem érdemes letelepedni, mivel 
a nyomor óriási, az éghajlat eltérő, sok ismeretlen betegséggel szembesülhetnek 
az ide érkezők és az élelem is rossz.25 Ráadásul az sem igaz, amivel kicsábítják az 
ügynökök a lakosságot, mivel az itt letelepedők nem kaptak olcsón nagy földte-
rületet, hanem például kávéültetvényen kell dolgozniuk. A Brazíliába irányuló 
leánykereskedelemre – a Borsszem Jankóhoz hasonlóan – a Pesti Napló is kitér, 
s arra fi gyelmeztet, hogy a magyar lányok, mivel nagyon szeretik őket a helyiek, 
sokszor végzik bordélyokban.26 A  brazíliai állapotok említésekor játszik el az 
olvasói levél szerzője az „Amerika – Nyomorika” szójátékkal, nem éppen csá-
bító képet festve Dél-Amerikáról.27 Az Egyesült Államok és Kanada esetében 
a  nyelvtudás fontosságát hangsúlyozzák, mert ellenkező esetben a  magyarok 
csak „megalázó” munkát kaphatnak.28 Németország esetében pedig arra mutat-
nak rá, hogy a magas bérek miatt a német anyanyelvű lakosság (szászok, „svá-
bok”) számára csábító célország lehet.29 Bár a  Pesti Napló általában igyekszik 
rávilágítani arra, hogy az Egyesült Államok sem kincsesbánya, ugyanakkor 
azt is elismerik, hogy a Magyarországról útnak eredő migránsok közül itt tud-
tak a  legtöbben boldogulni, s innen küldik a  legtöbb pénzt haza postai úton 
a Magyarországon maradt rokonoknak.30 

A kivándorlást motiváló belső tényezők közül visszatérő elem a  szegénység, 
a nyomor, a zsellérkérdés megoldatlansága, a túl kisméretű birtokok, az öröklési 
rendszer, a földéhség. Az ipari és a mezőgazdasági munkások tekintetében is fel-
tűnik okként az alacsony bér, továbbá a  magas adók, az eladósodás, az uzsora, 
a rossz konstrukciójú, magas kamatú hitelek és a mellékkereseti lehetőség hiánya.31 

24 Pesti Napló 1901. január 7. 8; Pesti Napló 1903. május 1. 9.
25 Pesti Napló 1903. április 21. 9; Pesti Napló 1901. február 23. 6.
26 Pesti Napló 1903. május 28. 6.
27 Pesti Napló 1901. május 18. 12. 
28 Pesti Napló 1901. április 10. 5.
29 Pesti Napló 1901. május 21. 5.
30 Pesti Napló 1903. március 5. 7.
31 Pesti Napló 1903. december. 22. 15; Pesti Napló 1905. április 7. 16; Pesti Napló, 1905. augusztus 5. 14.
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A gazdasági jellegű motivációkon kívül többször említik a szerzők a közigazgatás 
zsarnokságát, a  rossz közállapotokat és a  hatalmi erőszakot, melyek ugyancsak 
ellehetetlenítik a lakosság életét. Külső tényezőként tekinthetünk – a sokszor kül-
földi – kivándorlási ügynökökre, akik busásan meggazdagodhatnak abból, hogy 
külföldre csábítják a Monarchia lakóit.32 

A Pesti Napló megoldási javaslatai között gyakran feltűnik az új iparvállala-
tok alapítása, amelyek munkát adhatnak a munkanélkülieknek, s felmerül egy 
munkaközvetítő létesítése is, amely a mezőgazdasági és erdészeti munkásokat 
segítené.33 A  szerzők mind a  mezőgazdaság, mind pedig az ipar fejlesztését 
követelik, de felbukkannak olyan álláspontok is, hogy csak a  nemzeti ipar és 
az önálló vámterület jelenthet megoldást a társadalmi–gazdasági problémákra, 
így a kivándorlásra is.34 Székelyföld esetében – amire többször külön kitértek 

– a  kiskereskedelem, a  kisipar és a  turizmus fejlesztését javasolták, s hangsú-
lyozták, hogy az idegenforgalom fellendítése elengedhetetlen, mert a  turisták 
fi zetőképes keresletet tudnának nyújtani a háziipar termékeire.35 Megemlítették 
a  munkanélküliség csökkentése céljából a  közmunkát, a  földkérdés megoldá-
sához kapcsolódva a  földhitelintézet létrehozását, mely kedvező kamatokkal 
biztosíthatna hitelt, illetve azt, hogy a  nagybirtokosok adjanak bérbe földet, 
hogy a  kisbirtokosok is meg tudjanak élni.36 A  nem gazdasági, hanem társa-
dalmi, szociális jellegű aspektusokat úgy összegezhetjük, hogy általában maga-
sabb béreket, a mezei munkások és a cselédek megélhetésének és helyzetüknek 
javítását követelték. Elsősorban társadalmi jelentősége volt annak a javaslatnak, 
mely szerint az italmérést korlátozni, a vasárnapi pálinkamérést tiltani, a kocs-
mák számát csökkenteni kellene. Mindettől azt várták, hogy kevésbé hatnak 
majd egymásra a kocsmákban találkozó és beszélgető családfők, egymást nem 
buzdítják a kivándorlásra, illetve legalább itt nem válhatnak a kivándorlási ügy-
nökök áldozataivá. Adminisztratív jellegű ötlet volt az útlevélszerzés nehezítése 
és a kivándorlók korlátozása oly módon, hogy huszonhárom év alattiak ne kap-
hassanak lehetőséget (legális) kivándorlásra.37

A lapot természetesen élénken foglalkoztatta az elsődleges célország, az Ame-
rikai Egyesült Államok bevándorlási politikájának (tervezett) szigorítása.38 A Pesti 

32 Pesti Napló 1904. január 9. 1–2; Pesti Napló 1901. április 16. 6.
33 Pesti Napló 1901. február 12. 2; Pesti Napló 1904. március 19. 2; Pesti Napló 1904. június 5. 17.
34 Pesti Napló 1904. január 9. 2; Pesti Napló 1905. április 13. 15.
35 Pesti Napló 1901. március 28. 12.
36 Pesti Napló 1901. március. 27. 12; Pesti Napló 1901. december 6. 7; Pesti Napló 1901. december 14. 

6; Pesti Napló 1905. május 27. 16; Pesti Napló 1905. június. 27. 7.
37 Pesti Napló 1901. december 6. 6. Az útelvél ügyében szintén 1903-ban született meg az első 

átfogó törvénycsomag Magyarországon. (Bencsik 2003: 18.)
38 A bevándorlókkal kapcsolatos feltételeket az Egyesült Államok többször (1903, 1907, 1909–1910) 

szigorította a 20. század első éveiben. (Bencsik 2003: 35.)
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Napló felhívta a fi gyelmet, hogy partraszálláskor alapos orvosi vizsgálatnak vetet-
ték alá a letelepedni szándékozókat, s akik ennek nem feleltek meg, azokat vissza-
fordították. Birtalan Győző adatai alapján a kizáró okok között szerepeltek fertőző 
és örökletes betegségek (például: kötőhártya-gyulladás, bőrkiütés, gombás meg-
betegedések, vagy elmebetegség, epilepszia), de a bénaság, testi fogyaték, a nem 
férjezett nők terhessége is.39 Továbbá minden bevándorlónak fel kellett tudnia 
mutatni érkezésekor a végcéljához szóló vonatjegyet és ötven korona készpénzt, 
ami a  lap szerint megnehezíti a kivándorlók boldogulását.40 Számos cikk, vezér-
cikk fi gyelmezteti az olvasókat arra, hogy Amerika jóindulata megszűnt a beván-
dorlókkal szemben, kijelentik, hogy „Amerika ellenünk” van, az ország „nem 
bocsát be ujabb kivándorlókat”.41

Magyarországon a  kivándorlás és a  köré épülő üzletágak (hajótársaságok, 
ügynökök, hitelezők) új típusú bűncselekmények megjelenését és régiek virág-
zását hozták magukkal. Nem új keletű az uzsora, de ekkor az utazás költségeire 

– például földbirtokért cserébe – is vettek fel hiteleket magas kamatra, hiszen 
az ország elhagyása tőkeigényes volt. Az útlevélhamisítások is megszaporodtak, 
miután korlátozták, hogy ki kaphat útlevelet.42 Számos kivándorló – akár körö-
zött bűnözök is –43 okmányok nélkül indult útnak, azonban a Pesti Napló inti az 
olvasóit, hogy ezt ne tegyék, mert vissza fogják őket fordítani.

Az ügynökök többféle módon verhették át a jobb élet reményében mindenre 
hajlandó és hiszékeny lakosságot: rendszeresen előfordult, hogy az ügynökök 
nem várták a kivándorlókat a vonatnál vagy a hajónál, ahol kellett volna, illetve 
Amerikában csak a partraszállásig tartottak velük. A kivándorlók „menetrend 
szerint” a  Nyugatiban gyülekeztek (az egyik híradás szerint egy alkalommal 
például 475-en), s onnan Németországon át utaztak Amerikába, majd később 
Fiume fontossága nőtt meg. Az ügynökségek füzeteket juttattak el a lakossághoz 
hajómenetrendekkel, egyéb útbaigazításokkal, valamint röplapokon és sajtóter-
mékekben is kivándorlásra csábítottak.44 Általában birtokot és munkát ígértek, 

39 Birtalan 1996: 139. Az 1903. évi szigorításokat 1907-ben további korlátozó feltételekkel egészítet-
ték ki, a betegségek listája még hosszabbá vált, erkölcsi–politikai alapon is zártak ki letelepedni 
szándékozókat (prostituáltak és anarchisták), illetve rögzítették, hogy 16 éven aluli gyermek 
kísérő nélkül nem léphet be az Államokba. (Pesti Napló, 1904. okt. 21. 5.) A napilap értesüléseit 
alátámasztja: Puskás 1993: 153.

40 Pesti Napló 1904. június 17. 13; Pesti Napló 1903. június 3. 9.
41 Pesti Napló 1904. április 28. 1. 
42 Az 1903. évi 8. tc. a határrendőrségről 1906-ban lépett hatályba. Az új szervezet – a kivándorlást 

megakadályozni ugyan nem tudta – komoly eredményeket tudott felmutatni: sok hamis útle-
véllel utazni vágyót fogtak el, 1907 októberéig 627 illegálisan tevékenykedő ügynököt és 13.000 
főnél is több illegális kivándorlót tartóztattak fel. (Bencsik 2003: 39–40.)

43 Pesti Napló 1903. augusztus 15. 11; Pesti Napló, 1901. ápr. 17. 4.
44 Pesti Napló 1901. november 28. 13; Pesti Napló; 1904. január 23. 14; Pesti Napló 1905. augusztus 13. 21. 
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de néha érdekesebb eszközöket is bevetettek: a mormon vallásra való áttérést 
szorgalmazták, mivel az támogatja a többnejűséget (ami valójában tévhit).45 

A kivándorlás súlyos állami–társadalmi következményeit is tárgyalta a  Pesti 
Napló: a hadkötelesek közül hagyják el sokan az országot, ami beláthatatlan követ-
kezményekkel bír akkor is, ha pénzt küldenek haza. Emellett a  lányok a  leányke-
reskedelem áldozataivá válnak, a  szülők pedig sokszor egyedül, felügyelet nélkül 
küldik szerencsét próbálni Amerikába kiskorú gyermekeiket.46 Többször bukkant 
fel – a férfi hiányt illusztrálandó –, hogy van olyan település, ahol már hölgyet kellett 
kisbíróvá választani.47 A magyar kormány kénytelen volt annyi várható pozitívum-
mal beérni, hogy Fiume gazdasági fellendülését prognosztizálták.48 Mint ahogy arra 
a  Herkó Páter is utalt, a  kormányzat egyezséget kötött egy brit hajózási társaság-
gal, hogy a magyar kivándorlókat a Cunard Line utaztatja Fiuméből az Egyesült 
Államokba.49 Az adriai városban felépíttették 1905-ben a kivándorlók házát, ahol 
a  beszállás előtt várakozhattak, orvosi ellátást kaphattak az Amerikába vágyók.50 
Ritkán, de másféle vélemény is teret kaphatott a napilapban. Erre példa a név nél-
kül publikált Ember-export című írás, melynek egyik tézise, hogy „állami hiuság azt 
mondani, hogy az országnak szüksége van azokra, akiket eltartani nem tud”.51

A Pesti Napló arra nem tért ki, hogy a Monarchia nyugati feléből milyen tár-
sadalmi réteghez vagy nemzetiséghez tartozó emberek, és miért vándoroltak ki, 
szerzői az ausztriai kivándorlást a törvényhozás és a gazdaságpolitikai szempont-
jából tárgyalták. Először csak röviden tudósítanak arról, hogy a bécsi kormány is 
fel kíván lépni a kivándorlás és a kivándorlók szállításának szabályozása céljával, 
és egy törvényjavaslaton dolgozik e témában.52 Később megtudjuk, hogy a készülő 
törvény célja nem a migráció megakadályozása, hanem a kivándorlók védelme, 
hogy megfelelő körülmények között utazhassanak és a hajótársaságok ne zsarol-
hassák őket. Továbbá arról is értesít a lap, hogy Triesztben egy 700.000 férőhelyes 
menedékhelyet fognak építeni.53 Az 1904. év végén benyújtotta a kormány a tör-
vényjavaslatot, mely nem korlátozta az egyén költözködési szabadságát, de igye-
kezett elrettenteni a leánykereskedelemtől.54 Ez utóbbi tekintetben a magyar és az 

45 Pesti Napló 1901. augusztus 25. 8.
46 Pesti Napló 1901. október 22. 8.
47 Pesti Napló 1901. január 18. 14.
48 Pesti Napló 1903. október 25. 16.
49 Pesti Napló 1904. július 26. 13.
50 A tervekről már korábban írt a lap: Pesti Napló 1904. április 9. 7.
51 Pesti Napló, 1904. április 2. 1. A liberális állam – bár megpróbálta polgárait az országban tartani 

– jogszabályokkal a kivándorlást egészen 1912-ig, amikor a Balkán-háborúk következtében a véd-
köteles korú férfi ak kivándorlását már nem engedhette meg, nem tiltotta. (Bencsik 2003: 35.)

52 Pesti Napló 1904. április 21. 22.
53 Pesti Napló 1904. július 7. 10
54 Pesti Napló 1904. december 7. 7.
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osztrák kormányzat törekvései hasonlók, azonban – erre a Pesti Napló tudósítója 
is utal – a kivándorlás, az ahhoz való jog megítélése liberálisabb Ausztriában, mint 
Magyarországon.

A gazdaságpolitikát érintő kérdésekben még kevésbé azonos a bécsi és a buda-
pesti álláspont. Az egyesült osztrák tengerhajózási társaság megállapodott és 
egyesült két német hajózási társasággal, amit a Pesti Napló szerzője a magyar kor-
mány elleni támadásnak minősített, mert az szerződést kötött a Cunard Line-nal. 
A magyar törekvésekkel szemben Bécs Triesztből kívánta útnak indítani az auszt-
riai kivándorlókat, ami ellentétekhez vezetett az osztrák és a magyar kormányzat 
között: „Trieszt teljesen le fogja gyürni Fiume jelentőségét” – érvelt egy magyar cikkíró.
 Attól is tart a szerző, hogy ha Trieszt fejlődik, meg fog változni az osztrák–magyar 
gazdasági forgalom, ugyanis Ausztria eddig Magyarországon – Fiumén – keresz-
tül jutott hozzá bizonyos távoli kereskedelemből származó termékekhez, s erre 
a jövőben nem lesz ráutalva,55 azaz a nézeteltérés Fiume és Trieszt kapcsán túlmu-
tat a migráció problémáján.

***

Összegzésként megállapíthatjuk, hogy a  karikatúrák kevés motívumot használ-
tak a téma megrajzolásakor, s – az antiszemita megnyilatkozások mértékétől elte-
kintve – azonos üzenetű jeleneteket, hasonló jelképeket alkalmaztak pártállásuk-
tól függetlenül. Két élclapban is kiemelt szerepet kapott a nemzetiségi tematika, 
az arra való utaláson keresztül, hogy a  szlovákok nagy számban hagyják el az 
országot. A  Pesti Napló cikkeinek szerzői elsősorban a  problémákat tárgyalták, 
s igyekeztek olvasóik döntéseit abba az irányba befolyásolni – mindenekelőtt 
a kivándorlók rossz körülményeit vagy a befogadó országok szigorodó migráns-
politikáját bemutatva –, hogy ne hagyják el az országot. A  műfajbeli különbsé-
gekből adódóan a Pesti Napló – nem meglepő módon – jelentősen több javaslatot 
tett közzé a migráció megoldására, a magyarok otthon tartására, míg az élclapok 
szerzői inkább egy-egy feltűnő vagy érdekes jelenséget, hírt (például: leánykeres-
kedelem, az ügynökök tevékenysége) ragadtak meg, azokat kommentálták, ami-
kor nem magát a  kivándorlást ábrázolták (például: kikötői jelenetek, egy adott 
irányba tartó embertömeg). Az ausztriai migrációs helyzetről kevésbé személyes 
hangvételű írásokat, inkább tárgyilagos tudósításokat (törvénytervezetek, gazda-
ságpolitikai viták) olvashatunk.

Bár számos tényező átalakult az elmúlt évtizedekben – gondoljunk csak 
a menetidők lerövidülésére –, a migráció kapcsán mégis felismerhetünk hasonló 
folyamatokat, törekvéseket. Ilyen például a legnépszerűbb befogadóországok szi-

55 Pesti Napló 1904. június 14. 17.
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gorodó, bevándorlásellenes politikája, a  motivációk közül a  gazdasági indokok 
elsődlegessége, s a kormányzati erőfeszítések kevésbé hatásos volta. Az adminiszt-
ratív intézkedésekkel azonban az elszegényedett, eladósodott, mindenre elszánt 
emberek Magyarországon tartása a 20. század elején nem bizonyult sikeresnek.
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Hudi József

A 18–19. századi magyarországi falusi elemi 
népiskolák hatása a társadalmi mobilitásra 

(Esettanulmány)

A hagyományos helytörténeti, iskolatörténeti monográfi ák szerzői a különböző le-
véltári források segítségével rendszerint tisztázzák, hogy az adott településen mi-
kor jött létre iskola, milyen szervezeti keretek közt működött, kik voltak a tanítói. 
Azzal a kérdéssel azonban ritkán foglalkoznak, hogy az oktatási intézmény milyen 
hatékonysággal működött, mennyiben mozdította elő a falusi agrárnépesség tár-
sadalmi mobilitását. A forráshiányt és a tényleges vizsgálatot gyakran a legfelsőbb 
szintű jogszabályok ismertetésével, illetve a faluból elszármazott „híres emberek” 
életrajzának közlésével helyettesítik.1 A  folyamatosan működő népiskola esetén 
egyenletes teljesítményt feltételeznek, az iskola hatékonyságáról legfeljebb olyan 
érdekesnek tűnő jelenségeket ismerünk meg, hogy télen a szegény parasztszülők 
gyermekei cipő- és ruhahiány miatt nem látogathatták az iskolát vagy a község 
által kiállított iratot az elöljárók nem tudták aláírni.  

Gyakran olvashatjuk azt a közvéleményt tükröző kijelentést, hogy az iskolázta-
tásban a döntő változást az 1868-as Eötvös-féle iskolareform végrehajtása jelentet-
te. Az elmúlt évtizedekben megindult alfabetizáció-kutatás azonban határozottan 
cáfolta ezt a bizonyítás nélküli állítást, kimutatva, hogy 1868 után csak a kevésbé 
alfabetizált vidékeken indult meg látványos fejlődés, a kulturálisan fejlettebb régi-
ókban lassú növekedésről, összességében pedig a régiók közötti és régiókon belüli 
kiegyenlítődési folyamatról beszélhetünk.2 

Problémafelvetés

Tanulmányom kiindulópontja az a  feltevés, hogy a  hivatalos állami statisztika 
előtti korszakokban mikrotörténeti módszerekkel van lehetőség a  falusi iskolák 
teljesítményének mérésére. Az egyik lehetőség a  felnőtt lakosság alfabetizációs 
szintjének, az írni és olvasni tudók számának és arányának a nyomon követése. 
Ehhez olyan iratfajták feltárására van szükség, amelyek nagy számban keletkeztek, 

1 A „híres emberek” kanonizálását a helyi és országos lexikonok végezték el. Szűkebb témánkra 
vonatkozóan: Ila–Kovacsics 1964; Zoványi 1977; Harmath–Katsányi 1984; Varga 1998.

2 Tóth 1996: 229–237.
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folyamatosan, vagy több időszakból fennmaradtak és számos névaláírást tartal-
maznak. Az írni tudók aláírták nevüket, míg az analfabéták nevük mellé keresztet 
rajzoltak. A  névaláírás az írástudás terjedése során presztízskérdéssé vált, ezért 
az írni alig vagy egyáltalán nem tudók is igyekeztek nevüket valahogy aláírni. 
Az alfabetizáció-kutatás statisztikák segítségével ki tudja mutatni, hogy az isko-
la hosszú távon milyen mértékben csökkentette az analfabetizmust. Arra is fény 
derülhet, hogy a fejlődés nem volt egyenesvonalú; stagnáló, emelkedő és süllyedő 
periódusok váltogatták egymást. 

Az iskola hatékonyságának másik vizsgálati módszere a továbbtanulók számá-
nak és arányának kimutatása. A továbbtanulók nyomon követése az adott közép-
iskola anyakönyveinek és egyéb, diákokra vonatkozó nyilvántartásainak (például 
felvételi naplóinak) segítségével lehetséges. E forrásokat a középiskolák társada-
lomtörténetét kutatók már évtizedek óta használják, a  falusi iskolák történetét 
kutatók azonban fi gyelemre sem méltatták.3 A gimnazista további életpályájának 
rekonstruálása arra a kérdésre is választ adhat, hogy mikor került ki az adott falu-
ból az első értelmiségi, illetve a hazai vagy külföldi egyetemen doktorátust szerzett 
egyén. A kis számban fennmaradt személyes források a tanulás körülményeit is 
megvilágítják.4

A továbbtanulás hagyományos formái között tarthatjuk számon a  céhes jel-
legű iparos- és kereskedőképzést, amely a polgári korban ipari és kereskedelmi 
szakoktatássá alakult át. A hivatalos községi iratok, az egyházi anyakönyvek, vár-
megyei összeírások és más források segítik a helyben működő céhes mesterek és 
kereskedők megismerését.5 

Jelen tanulmányban a történelmi Magyarország legfejletteb régiói közé tarto-
zó Dunántúl egyik falujának, a Veszprém megyében fekvő, Pápa város vonzáskör-

3 A gimnazisták vizsgálatára vonatkozóan módszertani szempontból is tanulságos monografi kus 
feldolgozás: Sasfi  2013. 

4 A 16–18. századi szubjektív műfajú munkák elsősorban a nemesség és a városi polgárság iskoláz-
tatására világítanak rá. Kemény János erdélyi fejedelem önéletírásából például megtudjuk, hogy 
csak 15 éves koráig járt iskolába, hiányos műveltségét később folyamatos önképzéssel pótolta. 
(Kemény 1986. 33.) A 18. századi kálvinista köznemes, Rettegi György 13 éves koráig járt isko-
lába, ezután műveltségét, íráskészségét és latin nyelvtudását önszorgalomból fejlesztette. Vö. 
Rettegi 1970. Az ácsteszéri (Veszprém vm.) származású Táncsics Mihály visszaemlékezése egy 
19. századi paraszti származású értelmiségi karriertörténetét tükrözi. Vö. Táncsics 1949. Újab-
ban a 19–20. századi paraszti származású református lelkészek önéletrajzait is közzétették. Vö. 
Kránitz 2012; 2013. Székely János (1790–1866) csöglei (Veszprém vm.) közel 100 holdas kuriális 
nemes csak elemi iskolát végzett, mégis olyan olvasó, naplóíró gazdává vált, aki gyermekei isko-
lába járatását is fontosnak tartotta. Vö. Székely 2004.

5 A pápai polgárcsaládba született Voyta Adolf (1834–1923) apjához hasonlóan építőmesternek 
tanult, de tőle eltérően a bécsi Politechnikumot is elvégezte. 1860–1894 között Pápán, azután 
Budapesten működött. Szakmai teljesítménye, nyelvtudása, külföldi tapasztalatai révén maga-
san kiemelkedett a vidéki építőmesterek közül. Vö. Voyta 2012.
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zetébe tartozó Takácsinak a példáján szeretném bemutatni, milyen szerepet töltött 
be a népiskola a társadalmi felemelkedésben. Mivel az eredetileg református köz-
ség a pápai egyházmegyéhez, a dunántúli egyházkerülethez tartozik, példaként 
egyházkerületi iskolatörténeti adatokat is közzéteszek.6

A népiskola: soktényezős modell 

A falusi felekezeti népiskola eredményessége számos tényező függvénye. Ezek 
egymással szorosan összefüggnek, súlyuk időszakonként és helyenként változik, 
így rangsorolni őket aligha lehetséges. Vegyük sorba az objektív és szubjektív fel-
tételeket:

1.) Az iskola. Az eredményes oktatás-nevelés legelemibb feltétele állandó is-
kolaépület (és tanítólak) megléte.7 Ennek megfelelő méretűnek, egészségesnek, 
fűthetőnek, jól berendezettnek, taneszközökkel megfelelően ellátottnak kell len-
nie. Iskolaház híján bérelt házban vagy valamely parasztgazda házában tanított 
a rektor. 

Problémák: a kisközösségnek terhes az iskola felépítése, felszerelése és fenn-
tartása, később a bővítése. A külterületen élők számára távol van az iskola, rossz 
idő esetén a tanulók nem járnak iskolába.

2.) A tanító. A tanító az oktatás-nevelés kulcsfi gurája. Jól képzett, módszer-
tanilag felkészült,8 szorgalmas tanító alkalmazása, erkölcsi–anyagi elismerése az 
eredményes oktatás nélkülözhetetlen feltétele. Alkalmazásáról rendszerint a kö-

6 A barsi egyházmegye közgyűlési és vizitációs jegyzőkönyve 1655-ben, a  tatai egyházmegye 
vizitációs jegyzőkönyve 1736-ban, a veszprémi 1765-ben a pápai 1788-ban, az őrségi 1808-ban, 
a komáromi 1812-ben, a drégelypalánki 1814-ben, a mezőföldi 1815-ben, a belsősomogyi 1826-
ban kezdődik. (DREL II.1.a., 2.b. 3.b., 4.b., 5.b., 6.b. 7.b., 8.b., 9.b.)

7 Az 1850/51. tanévben télen Boriban (Hont vm.) a nős tanító saját szobájában mindössze 9 gyer-
meket tanított, mert több nem fért el. 1852-ben a vizitátorok kifogásolták, hogy Perőcsényben 
(Hont vm.) a  rossz állapotú református iskolában a  tantermet hálószobának használták: „a’ 
különben is büszhödt iskola házban, a’ tanító szolgája, sőtt még a’ segéd tanító is bent szokott 
hálni”. (DREL II.1.b. Egyházlátogatási jkv., 1851. Nr. XX. Bori., 1852. Nro. VIII. Perőcsény.) Gyer-
melyen (Komárom vm.) az 1860-as években a tanítónak nem volt kamrája, ezért a tanteremben 
tartotta a mángorlót és a lisztesládát. (DREL II.8.b. Egyházlátogatás jkv., 1869. 33.)

8 1863-ban a tatai egyházmegyében mintaiskolának tekintették a dadi (Komárom vm.) népisko-
lát, melybe minden iskolaköteles szorgalmasan járt (a tanítóra 91 tanuló jutott). Antal Bálint 
majdnem teljesen az előírt tantervet tanította, a bibliaolvasáshoz az adott osztályban minden 
gyermeknek volt bibliája, vallástörténetből és a többi tárgyból a növendékek jól feleltek, tud-
tak írni, olvasni, fejben és a táblán is kitűnően számoltak. (DREL II.8.b. Egyházlátogatási jkv., 
1863. 31.) Császáron (Komárom vm.), ahol télen segédtanítót alkalmaztak, Nagy Sándor olyan 
gyengén tanított, hogy a „kisebbek a’ téli félévet teljesen elvesztették”. A vizitátorok tapasztalatai 
szerint az ilyen gyenge segédtanítók „puskáikat” a padok végébe vagy öltönyük ujjába szokták 
tenni, hogy a vizsgálatkor tanítványaikat egyáltalán ki tudják kérdezni. (Uo. 1867. 45–46.)
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zösség képviseletében a lelkész és az egyházközség (egyháztanács, presbitérium) 
dönt. A  szabályzatok értelmében függő helyzetben van, főnöke a  lelkész (plé-
bános), aki egyben az iskola igazgatója.9 Protestánsoknál a két személy és két 
család egymáshoz való viszonya is meghatározza az iskola életét, sőt, a közösség 
hétköznapjait és békéjét. A tanítók érdekérvényesítő képessége a rendi korszak-
ban igen csekély; az egyház ugyanis a döntéshozó testületekben a néptanítóknak 
nem biztosított képviseleti jogot. 1868 után egyházkormányzati képviseletük 
gyenge. A tanítókörök, tanítóegyesületek, egyetemes tanítógyűlések határozata-
it, ajánlásait csak politikai áttételek (minisztériumok, parlamenti pártok) révén 
tudták érvényesíteni.

Problémák: a  tanító túlterhelt (elsősorban kántor, másodsorban a  falu jegy-
zője, harmadsorban tanító, aztán harangozó10 stb.), rosszul fi zetett (társadalmi 
presztízse alacsony), motiválatlan.11 Van, aki jövedelmét hivatalához méltatlan 
pecsenyesütéssel egészíti ki.12 Más esetben személyes kvalitásai gyengék: tanítás-
ra alkalmatlan (képzetlen),13 tapasztalatlan, hanyag, alkoholizál, a gyermekekhez 
durva; lehet szorgalmas, de elavult módszereket alkalmaz.14 Nagy előrelépésnek 
számított a professzionalizáció: a tanítóképzés megszervezése, a képesítési köve-
telmények bevezetése, a tanítói és községi jegyzői hivatal különválasztása, a szak-
mai szervezetek kialakulása.15 Az önképzést segítették a tanítói magánkönyvtárak, 
iskolai könyvtárak.16 

9 1852-ben a  Verőcén (Nógrád vm.) tanító Győry Miklós hanyag, erkölcstelen, káromkodós, 
„másokat ’s különösen elöljáróit becstelenítő”, tanítványait is gúnyolja. Emiatt egy asszony 
a lányát „kifogni ’s a’ r. catholikusok iskolájába adni merészkedett”. (DREL II.2.b. Egyházlátoga-
tási jkv., 1852. Nro. II. Verőce.)

10 Bana (Komárom vm.) helységben 1864 februárjában mentették fel a tanítót a harangozás köte-
lezettsége alól (melyért 5 osztrák értékű forintot kapott). Döntésüket azzal indokolták, hogy 
a harangozás „ezen hivatalához bizonnyal nem illő”, ezért külön harangozót fogadtak fel. (DREL 
II.8.b. Egyházlátogatási jkv., 1864. 23.) 

11 1851-ben Petróczi István perőcsényi (Hont vm.) református tanító a tanítói és jegyzői hivatal 
szétválasztását kérte. Kérését azzal indokolta, hogy a „régibb időkben e’ kettős hivatal nem volt 
egyesítve”. Az elöljárók a kérés teljesítését „boldogabb időkre” halasztották. (DREL II.2.b. Egy-
házlátogatási jkv., 1852. Nro. I. Perőcsény.)

12 1829-ben az őrségi esperes Patkó István körmendi (Vas vm.) tanítót és feleségét eltiltja a pecse-
nyesütéstől, mint a  „hivatalát megbetstelenítő nyerekedés’ alacsony nemétől”. (DREL II. 5.b. 
Egyházlátogatási jkv. 1829. november 19. Körmend.)

13 Az 1847/48. tanévben a Bokodon (Nógrád vm.) tanító Miskolczi József „vén ’s feddéshez szokott 
korhely mester”, látása rossz és alig tud valamit. (DREL II.8.b. Egyházlátogatási jkv., 1848. 16.) 

14 Ószőnyben (Komárom vm.) Antal Károly tanító és segédje 1864-ben nem az előírt tanrend-
szer szerint tanított, nem az előírt tankönyveket használta. (DREL II.8.b. Egyházlátogatási 
jkv., 1864. 47.)

15 A professzionalizációt a veszprémi egyházmegye példáján bemutatja Balassa 1997: 74–152.
16 Hudi 2011.
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3.) A tanulók. A tanulók rendszeres iskolába járása, jó tanterv megléte és hasz-
nálata, jó bánásmód, ösztönzés, megfelelő tanulólétszám17 (osztálylétszám) kiala-
kítása az eredményes tanítás feltétele.18 

Problémák: a  18. században, de még a  19. század első felében is kevesen 
és rendszertelenül járnak iskolába; sok a  hiányzó, emiatt a  tantervet nem le-
het betartani; a tanterem zsúfolt, a fi úk-lányok külön tanítása helyszűke miatt 
megoldhatatlan. Népesebb helységekben a jegyzői munka leköti a tanítót, ezért 
a tanításra kevés gondot fordít, maga helyett fi atal, tapasztalatlan segédtanítót 
alkalmaz. 

4.) A  szülők, a  helyi közösség. Általában a  felekezeti közösség az iskolafenn-
tartó. Tőle függ az oktatás tárgyi–személyi feltételeinek a  biztosítása, a  lelkész 
(iskolaigazgató) és a tanító felfogadása, eltartása, az iskola építése.19 A dunántúli 
egyházkerületben a tanító fogadását a 19. században már esperesi (egyházmegyei) 
engedélyhez kötötték, sőt 1804 után azt is előírták, hogy a gyülekezetek csak a pá-
pai kollégiumból kérhetnek tanítót.

Problémák: A közösség nem akarja, vagy nem tudja vállalni az iskolával kap-
csolatos terheket, nem tartja fontosnak a tanítást, rosszul fi zeti a tanítót, az egy-
házközség elhanyagolja az iskolaügyet. A községi elöljáróság 1868 után sem veszi 
komolyan a kötelező népoktatást, nem ellenőrzi az iskolát, nem bírságolja meg 
az iskolamulasztók szüleit. A szülők szegénységre hivatkozva nem íratják iskolá-
ba gyermekeiket. A tagosítások után sok tanya, külterületi lakott hely keletkezik, 
a távolság miatt az iskolakötelesek nem járnak iskolába. 

5.) Célszerű iskolapolitika. A  vallás a  18–19. században királyi felségjog, az 
iskolaügy királyi–állami felügyelet alatt áll. Az iskolaügyet meghatározó szereplők 
(állam, közigazgatás, egyházak) jó együttműködése; a  tanítóképzés- és tovább-
képzés biztosítása, hatékony irányítás és szakfelügyelet (ellenőrzés) elősegítheti az 
elemi népoktatás sikerességét. 1790 után a protestáns egyházak kisebb megszakí-
tásokkal autonómiát élveznek, maguk határozzák meg az iskolaügyet is. 1868 után 
az állami felügyelet rájuk is kiterjed.

17 1830-ban Nemesvámoson (Veszprém vm.) a nagy létszám miatt egyes tanulók nem tanultak 
meg folyamatosan olvasni. A túlzsúfoltság még 1870-ben sem szűnt meg. (DREL II. 9.a. Köz-
gyűlési jkv., 1830. február 14. nr. 11; Balassa 1997: 56.)

18 A Helytartótanács által 1769-ben elrendelt összeírás szerint a szűkebb értelemben vett Magyar-
országon 8726 mezővárosban és faluban 4503 lelkészt és 4421 tanítót írtak össze. Az anyaegy-
házakban általában volt iskola és mester, a Dunántúl egyes részein szinte minden falura jutott 
tanító. Benda Kálmán számításai szerint viszont országosan a falvak 60%-ában nem volt tanító. 
(Benda 1976: 54.)

19 A tatai egyházmegyében példátlan esetnek számított, hogy Lábatlanban (Esztergom vm.) 1856. 
április 13-án 58 helyett csak 7–8 gyermek tanult az iskolában. Még a presbiterek sem mutattak 
példát. (DREL II.8.b. Egyházlátogatási jkv., 1856. 14.) 
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Problémák: a 18. században sem az uralkodók, sem a hatalmi elit nem tartják 
fontosnak a népoktatást.20 Ha a hatóságok a normákat és követelményeket előírják 
is, azok megvalósításához a feltételeket és garanciákat nem biztosítják. A tanító-
képzés lassan épül ki. 

A vázlatos áttekintésből is látszik, hogy a népiskola olyan kisüzemként is le-
írható, amelyben az eredményes munka számos tényező függvénye. Egyik vagy 
másik hiánya hátráltatja az alfabetizációs folyamatot.

A felekezeti tanító: mesterből hivatalnok 

A tanító a népoktatás egyik kulcsszereplője. Magyarul: oskolamester, latinul rector, 
ludi rector, ludi magister, segédje a praeceptor. Református közegben átmeneti tí-
pus a preoráns tanító, a lévita: teológiát végzett lelkész, aki leányegyházban tanít 
és közben ellátja a lelkészi teendők egy részét. A kollégiumokban gyakorlattá vált 
az is, hogy a  deákokat (a felsőbb tanulmányokat végzőket) 3 évig falusi tanító-
nak küldték ki. Őket nevezték akadémikus rektoroknak. A tanítással szerzett jöve-
delem hozzásegítette őket tanulmányaik befejezéséhez vagy külföldi akadémiák, 
egyetemek felkereséséhez. A peregrináció-kutatás révén a középkorban és újkor-
ban külföldön tanuló magyarországi diákok adatait Szögi László kutatócsoportja 
Magyarországi diákok egyetemjárása az újkorban címmel megjelent kiadványso-
rozatából ma már jól ismerjük.

A tanító a 18–19. században speciális helyzetben van: műveltebb, mint az őt 
alkalmazó közösség tagjai, ugyanakkor tőlük függ, az ő elvárásaiknak kell meg-
felelnie. Főnöke a lelkész, akitől személyesen függ; az ő tudta és engedélye nélkül 
a  helységet sem hagyhatja el. A  protestánsoknál a  lelkész és a  tanító (családja) 
között számos konfl iktus keletkezik, melyet nemegyszer az asszonyok generálnak. 

A tanító több hivatalt lát el párhuzamosan, ezért a tanítást másod-harmadren-
dű dolognak tartja. Véleményem szerint a népiskolai általános tankötelezettség 
bevezetése mellett a  tanító és jegyzői hivatal elválasztása a  kiegyezéskori okta-
tásügy legnagyobb vívmánya. 

Bár a falusi tanító társadalmi presztízse meglehetősen alacsony volt, a tanítói 
hivatás mégis kitörési pontot jelentett a paraszti világból, miként a jobban meg-
becsült lelkészi pálya is. A kormányhatóságok a reformkorban és a kiegyezés ko-
rában is előírták a minimális fi zetést (1845-ben évi 100 ezüstforint, 1868-ban 300 
osztrák értékű forint, a század végén 1000 korona), de a rendeletek végrehajtásá-
ra nem biztosítottak garanciákat. Nyugdíj hiányában kizárólag a takarékoskodás, 

20 Sándor Lipót (1772–1795) főherceg, 1790-től az ország nádora is azon a véleményen volt, hogy 
„az írás-olvasás a falusi népnek […] nem szükséges”, az olvasás elvonja fi gyelmét a gazdaságtól 
és megrontja gondolkodását. (Mályusz 1926: 820.) 
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öngondoskodás tette lehetővé a nyugodt öregkort.21 Az egyházi segélyezés külön-
böző formái a nyomor enyhítését szolgálták.

A falusi parasztgazdák számára a  hivatalviselő nemesek, a  jómódú városi 
polgárok mellett elsősorban a köztük élő lelkészek és tanítók jelentették a mintát 
a képzés általi társadalmi emelkedésre. A lelkészek és kántortanítók utánpótlásá-
nak biztosítását maguk az egyházak is fontosnak tartották, a tanítók képzettségi 
kompetenciáját azonban nagyvonalúan kezelték. A tanítói állást a 18. században 
és a  19. század első felében a  gimnázium 4–6. osztályának elvégzése után meg 
lehetett pályázni. A tanítás széles körben csak a kiegyezés korában vált szakmává. 
Az állások betöltését ekkor már szigorú tartalmi és formai követelményekhez kö-
tötték, melyeket a sajtóban közzétett álláshirdetésekből is megismerhetünk.

Az országos középiskolai hálózat kiépülése lehetővé tette, hogy a parasztifj ak 
a 19. században elérhető közelségben hozzáférjenek az oktatási piaci kínálatához. 
A  vasúthálózat kiépülésével napi ingázással is megközelíthetővé vált az iskola. 
Az állam, az egyházak, egyházközségek, magánszemélyek, családok alapítványai 
a szegény, de tehetséges gyermekek tanulását is lehetővé tették. 

Az alfabetizáció-kutatás rámutatott arra, hogy a népiskolában szerzett tudás 
igen lassan vált társadalmi gyakorlattá. Mivel a  hagyományos paraszti gazdál-
kodás nem igényelte az innovációkat, az iskolában tanultakra sokáig nem volt 
szükség. A  18. század végén az ország felnőtt agrárnépességének még elsöprő 
többsége analfabéta volt. A gyenge eredmény magyarázata részben az, hogy sem 
a közösség, sem a hatalom nem tartotta fontosnak, hogy a parasztok megtanul-
janak írni-olvasni. Gyakori volt, hogy a gyermekeket csak olvasni tanították, az 
írás elsajátításáért külön kellett fi zetniük, akárcsak a gimnáziumba készülőknek 
a latinoktatásért. 

A 19. század második felében a kapitalista szabadpiaci viszonyok kikényszerí-
tették a paraszti árutermelés fejlesztését, a korszerű szakismeretek megszerzését, 
a folyamatos tájékozódást. Az írni-olvasni tudás általánossá vált.

Takácsi alfabetizációja a 18–19. században

A Pápa szomszédságában, a Pápa–Győr stratégiai fontosságú főútvonal mentén 
fekvő Takácsi egytelkes (kuriális) nemesi községnek számított. A török hódoltság 
korában folyamatosan lakott volt, a  felszabadító háborúk során sem pusztult el, 
bár népessége megcsappant. A 18. század első felében a község társadalomszerke-

21 Az eklézsia kivételesen nyugdíjat is biztosított. Both Ferenc kocsi (Komárom vm.) leánytanító, 
aki több mint négy évtizeden át tanított, 1866 elején ment nyugdíjba. Holta napjáig évi 100 oszt-
rák értékű forint nyugdíjat kapott az egyházközség pénztárából. (DREL II.8.b. Egyházlátogatási 
jkv., 1866. 36–38.) 
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zete lényegesen átalakult: református törzslakossága újonnan betelepedő, beháza-
sodó református és evangélikus nemesekkel egészült ki, akik katolikus cselédeket, 
szolgákat is befogadtak, így a község többfelekezetűvé vált. A protestáns közösség 
a győri püspökség birtokáról, a  szomszédos Vaszarról 1747-ben elűzött evangé-
likus jobbágyokkal is gyarapodott, így a lakosság társadalmi összetétele még tar-
kábbá vált. Az 1740-es évektől néhány regálébérlő zsidó család jelenléte is kimu-
tatható, közösségük a holokausztig az 1748-ban szervezett pápai zsidó községhez 
tartozott.22 Az 1720-as években területileg elkülönülő kis cigány kolónia is létesült, 
melyet csak az 1980-as években számoltak fel.

A rendileg és vallásilag is tagolt helyi társadalom fő szervezőereje a reformá-
tus birtokos nemesség volt, amely az evangélikusokkal kiegészülve közbirtokos-
ságba tömörült. A nemesi közbirtokosságot a reformkorban 151 birtokos alkot-
ta.23 A jómódú köznemesi réteg nem alakult ki a kis határú községben. A nemesi 
községet is a közbirtokosok irányították, közülük kerültek ki a bírák és elöljárók. 
A  nemes családokba beházasodott parasztok alkották az agilis réteget, amely 
1742-ig a nemesi községhez tartozott, ekkor az elkülönülni vágyó közbirtokosok 
önálló község szervezésére kényszerítették őket. A vármegyei adó alá vetett, de 
nemesi birtokkal rendelkező agiliseket azonban bevonták a közügyek intézésé-
be: a községi gyűlésekbe meghívták képviselőiket (a bírót és egy-két elöljárót) 
és a közjövedelmekből is birtokarányosan megkapták részüket. Az időközben 
letelepedett néhány katolikus nemes családot azonban sokáig kizárták a  kö-
zös jövedelmekből, ami állandó viták forrásává vált. A közbirtokosság kasszája 
bankként is működött: ha a  község megszorult, a  közbirtokosságtól kért köl-
csönt (még a 20. században is).

A falu önkormányzati tagoltságát jól mutatja, hogy egymás mellett több ön-
kormányzat élt: a nemesi község (hatásköre az egész falura kiterjedt), a nemesi köz-
birtokosság (a birtokos nemesek gazdaságigazgatási szervezete), az agilis község 
(az agilisek adóügyeit és egyéb vitás ügyeit intézte), a gyulai hegyközség (takácsi 
nemes és vaszari jobbágy szőlőbirtokosokkal), a cigány önkormányzat (vajdával 
az élen). A faluban két céh is működött: a bognár–kovács (1714) és a takács (1743) 
céh, amely a céhek megszüntetéséig (1874) meghatározta a mesterek gazdálkodá-
sát, erkölcsi életét. 

Az egyházszervezetet a  református anyaegyház, az evangélikus és katolikus 
leányegyház jelentette. Az evangélikusok 1740–1806 között a  helyi református 
anyaegyházzal szövetkeztek, közösen tartották fenn a református templomot és 
iskolát, a presbitérium joghatósága alá tartoztak, de szertartásaikhoz saját papot 
hívhattak. 1806-tól elváltak és tanítót fogadva a  pápai anyaegyház leányegyhá-

22 A pápai zsidóság 1748–1848 közti történetét feldolgozta: Jakab 2014. 
23 MNL VeML IV. 1. b. 1066/1836. (június 19.) közgy. sz. A pápai járás településeinek összeírása 

a királyi koronázási honorárium kivetéséhez.
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zaként folytatták külön életüket. 1806–1808 között a  reformátusok segítségével 
épült templomuk máig központja a hitéletnek. A vaszari plébániához tartozó ka-
tolikusok először 1750-ben kaptak tanítót, aki a nehéz körülmények miatt néhány 
év után távozott. A  katolikus kisiskolát évtizedekkel később újjászervezték, az 
1780-as évektől már folyamatosan működött. A katolikus kápolna 1795-ben épült, 
melyben rendszerint a vaszari káplán misézett.

A falusi írásbeliségnek kevés emléke maradt fenn: a református egyház 1720-
tól kezdve vezetett anyakönyve a legkorábbi helyi egyházi forrás; az eklézsia iratai, 
számadásai kis számban maradtak fenn a 18–19. századból. Az evangélikus egy-
ház iratai és jegyzőkönyvei 1806-tól viszonylagos teljességben kutathatók a takácsi 
parókián. Az 1702-ben újjászervezett vaszari plébánia anyakönyvei a katolikusok 
mellett a stólát fi zető protestánsokról is hírt adnak; ezeket a plébániai irattárban 
őrzik. A nemesi község 1774-től vezetett vegyes jegyzőkönyvei néhány éve váltak 
ismertté, amikor az egyházkerületi levéltárba kerültek.24 

A fennmaradt hiányos iratanyag segítségével nagy vonalakban nyomon követ-
hető a község alfabetizációs folyamata. Az iratanyagban ugyanis találhatók olyan 
szerződések, amelyek aláírásokat tartalmaznak. Ezek segítségével megállapítható 
az írni tudók száma. 

Év Forrás megnevezése Lakosok Írni tudók
száma aránya 

(%)
1740 Reformátusok és evangélikusok együtt-

működési szerződése
29 5 17

1787 Templomépítésnél adakozók jegyzéke 101 4 4
1814 Farkasdi puszta közbirtokosainak szer-

ződése
29 16 55

1828 Református gazdák szerződése az egyházi 
földek megműveléséről

75 45 60

1870 Népszámlálás 1416 744 52,5
1900 Népszámlálás 1437 1093 76
1910 Népszámlálás 1474 1141 78

1. sz. táblázat. Takácsi község alfabetizációjának alakulása (1740–1910)

A táblázat adatai arra utalnak, hogy a takácsi református iskola a 18. század-
ban kis hatékonysággal működött. A 19. század első harmadában azonban már 

24 DREL III. 49. A Takácsi Református Egyházközség iratai 1720–1979.
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a gazdák túlnyomó többsége, 1870-ben a népesség többsége tudott írni-olvasni. 
Ezek arányát javította a 221 személy (15,6%, többségében nő), aki csak olvasni 
tudott, így félanalfabétának tekinthető. 1870-ben a szomszédos Vaszaron az ösz-
szlakosságnak csak 30,6%-a, 1910-ben 69%-a tudott írni-olvasni, ami azt mutatja, 
hogy a nemesi községben nagyobb gondot fordítottak az iskoláztatásra. Ugyanezt 
mondhatjuk az 1175 lakosú Csögléről is, ahol 1870-ben az írni-olvasni tudók ará-
nya 57,62%, a csak olvasni tudóké 2,38%, az analfabétáké 40% volt.25

A protestáns takácsi nemesek közül már a 17. században is találunk várme-
gyei tisztségviselőt, vagyis képzett, jogot is ismerő személyt a Hajdán családból. 
A 18. században ügyvédi diplomát szerzett egy Kovách és egy Kalmár családbeli; 
a 19. század első felében a Takácsiból származó, Pápán élő Kalmár János ügyvéd 
a falubeliek jogtanácsosának számított. A 18. század végétől a takácsiak folyama-
tosan tanultak a pápai református kollégiumban. 1819–1861 között 24 takácsi la-
kos gyermeke járt gimnáziumba. Jelenlegi tudásunk szerint a 18–19. századból 
8 takácsi születésű tanulóból lett református lelkész, közülük Győry János életének 
utolsó szakaszában szülőfalujában lelkészkedett. A máshol született, de Takácsi-
ban szolgáló tanítók és lelkészek mindegyike taníttatta gyermekeit, őket külön 
nem vettük fel a továbbtanulók jegyzékébe.

A fi úk továbbtanulása a  18. század második felében volt a  legköltségesebb, 
ugyanis 1752–1783 között Pápán szünetelt a vallásgyakorlat, ezért a kisgimnáziu-
mot Adásztevelen tudták elvégezni, felsőbb tanulmányokat viszont Sopronban és 
Pozsonyban, a teológiát viszont Sárospatakon vagy Debrecenben végezhették el. 
1871-ig a Pápán tanulóknak konviktusban vagy albérletben kellett lakniuk, ezt kö-
vetően vonattal be tudtak járni Pápára. A reformkorban az albérleti ellátás (szállás, 
koszt, mosás) évi 10 hónapot számítva legalább 40 pengőforintba került, ami egy 
iskolatanító évi készpénzfi zetésének akár a 40%-át is kitette.26

A takácsi nők középiskolai továbbtanulása a 19. században szóba sem került. 
Erre a Pápai M. Kir. Állami Tanítóképző-intézet (1896), a református tanítónő-
képző intézet (1901), továbbá a katolikus tanítóképző intézet (1902) megnyitása 
után, a  19–20. század fordulóján kerülhetett sor. A  falu lakónak tömeges to-
vábbtanulása azonban – az országos és az európai trendnek megfelelően – csak 
a 20. század második felében valósult meg.27

25 Székely 2004. 23.
26 Balogh 1999: 302. Idézi: Sasfi  2013: 271.
27 Az európai oktatásügy átalakulásáról, társadalmi hatásáról: Tomka 2009: 445–468.
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Források

Dunántúli Református Egyházkerület Levéltára (DREL)
II.1.a. Barsi Református Egyházmegye közgyűlési (és egyházlátogatási) iratai.
II. 2.b. Drégelypalánki Református Egyházmegye egyházlátogatási iratai.
II.3.b. A Komáromi Református Egyházmegye egyházlátogatási iratai.
II.4.b. A Mezőföldi Református Egyházmegye egyházlátogatási iratai.
II.5.b. Az Őrségi Református Egyházmegye egyházlátogatási iratai.
II.6.b. A Pápai Református Egyházmegye egyházlátogatási iratai.
II.7.b. A Belsősomogyi Református Egyházmegye egyházlátogatási iratai.
II.8.b. A Tatai Református Egyházmegye egyházlátogatási iratai.
II. 9.a. A Veszprémi Református Egyházmegye közgyűlési iratai.
II.9.b. A Veszprémi Református Egyházmegye egyházlátogatási iratai.
III. 49. A Takácsi Református Egyházközség iratai.

Magyar Nemzeti Levéltár Veszprém Megyei Levéltára (MNL VeML)
IV.1.b. Veszprém vármegye nemesi közgyűlésének iratai.
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Tőtős Áron

Mozgás és átalakulás Nagyvárad társadalmának 
foglalkozási rétegződésében1

Úgy a városiasodás, mint a városodás tekintetében meghatározó Nagyvárad szá-
mára a dualizmus fél évszázada; ezen belül is az 1890-as évektől a nagy háborúig 
terjedő időszak.2 Ahogy egy kortárs fogalmazott:
 

„Tizenöt év minden hétköznapján ez a város munkára ébredt, dolgozott, forron-
gott. [...] Az elmúlt tizenöt év alatt dőlt el a mi sorsunk, s a város történetében 
fontosabbak voltak az évek, mint bármely híres históriai korszakban, ideértve 
László király korát és a nagyváradi békekötést is. Falu voltunk és Város lettünk. 
Hosszú út volt ez, romantikától a kapitalizmusig.”3

 
Nem kívánjuk részletezni ezt a  folyamatot, csupán rögzítjük, hogy úgy a város-
kép átalakulásában, mint a mentalitás terén minőségi változások következtek be 
a városlakók életében. Az első világháború előtt, de az azt követő időszakban is, 
az életforma polgárosodása fi gyelhető meg: egyenlőtlenül bár, de általánosságban 
véve nőtt az életszínvonal.4 Megnyíltak a mobilitási csatornák, ám a társadalom 
átrétegződése egy hosszabb folyamat eredménye volt. A változás persze nem volt 
zökkenőmentes. Az első világháború, a város románok által történő katonai meg-
szállása, az impériumváltás, a gazdasági és társadalmi5 válságok, az állam aktív 
szerepvállalása a  gazdasági és társadalmi folyamatok alakításában, a  kisebbségi 
léthelyzet, a második bécsi döntés, a holokauszt és még egy sor más strukturális 
tényező éket vert, vagy éppen új irányba terelte a társadalmi folyamatok alakulá-
sát. Összeségében megállapítható, hogy az 1910 és 1941 közötti időszakot „válsá-
gos évtizedeknek” tekinthetjük Nagyvárad népessége életében.

A társadalom rétegződésében bekövetkezett változások részben leírhatók 
az úgynevezett pilléresedés folyamatával. A modell lényege, hogy a társadalmi 

1 A tanulmány az Emberi Erőforrások Minisztériuma Új Nemzeti Kiválóság Programjának 
támogatásával készült. 

2 Kormányos 2005: 11–32.
3 Idézi Fleisz 2005a: 8.
4 A két világháború közötti időszak életkörülményeihez lásd: Adorján 1941.
5 Például az 1921. évi földreform, az 1927. évi pogrom stb.
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integráció folyamata összekapcsolódik a  nemzeti homogenizálódás uralkodó 
tendenciájával.6 Erdélyben a  polgárosodás erősen etnicizált és a  felekezeti vi-
szonyoktól meghatározott volt. Emellett léteztek egyéb alternatívák is. Állami 
támogatást élvezve fokozatosan erősödött a váradi román értelmiség és polgár-
ság, illetve megnőtt a  (politikai) elit súlya. Az „előretörés” alapvetően azokon 
a csatornákon keresztül történt, amelyek valamilyen szinten az állami szférához 
kötődtek, a  bécsi döntés nyomán azonban ez a  folyamat megszakadt egy idő-
re.7 A politikában és a hatalom más színterein kisebbségbe került8 nagyváradi 
magyarság 1921-től pozícióinak megőrzésére és intézményeinek a  védelmére 
rendezkedett be.9 A nagyváradi magyarság korábbi intézményi struktúrája szá-
mos esetben új funkcióval bővülve, vagy a régieket megőrizve működött tovább. 
Erőteljes állami beavatkozás mellett, a  cionizmus hatására elindult a  zsidóság 
államilag elvárt és segített disszimilációs folyamata is. A  két háború között 
a „fentről” külön etnikumként összeírt és kezelt zsidóság létrehozta saját intéz-
ményi hálózatát.10 Az izraelita felekezetűek többsége megmaradt magyar iden-
titásúnak.11

A pilléresedés során kialakult tömbök nem szilárdultak meg teljesen, azaz az 
etnikai és felekezeti határok nem voltak teljesen zártak. Lehetőség volt – legalább-
is elméletben – átjárásra a társadalmi, etnikai és felekezeti határok között.12 Ami 
a gazdasági folyamatokat illeti, Fleisz János szerint Nagyváradon a tulajdonforma 
tekintetében egyértelműen a  magánszféra volt túlsúlyban. A  szerző szerint en-
nek is köszönhető, hogy a nemzetiesítő állami törekvések ellenére13 a nagyváradi 
magyarok megtudták őrizni gazdasági pozícióikat. A korábban is működött ipari 
üzemek tovább folytatták tevékenységüket, az újonnan bejegyzetteknek pedig volt 
valamilyen kötődése a dualizmus idejéből.14

 Ami a népesedési viszonyokat illeti, Nagyvárad lakossága 1910 és 1941 között 
31%-al növekedett (lásd 1. sz. melléklet).15 A  legnagyobb népességnövekedésre 
1920 és 1930 között került sor, amikor Nagyvárad népessége 17,66%-al nőtt meg. 

6 Gyáni 2001: 164–169.
7 Vö. Nagyvárad etnikai és nyelvi viszonyaival.
8 Nagyvárad magyarsága még jó pár évtizedig többségben marad. 
9 Lásd: Bárdi 2013.
10 Győri Illés (szerk.) 1937: 27.
11 Kecskeméti Lipót főrabbi szavaival élve (1920): „Vallás vagyunk, és nem nemzet [...]. Új uralomra 

kerültünk át [...] úgy kerültünk át, mint a magyarság egy része. Magyar zsidók voltunk és vagyunk, 
az új uralomban is magyar zsidók.” Idézi Lőwy 2015: 103. A nagyváradi zsidók foglalkozási réteg-
ződését behatóan Csíki Tamás vizsgálta. Vö. Csíki 1999: 69–121. 

12 Gyáni 2001: 168–169.
13 Például a protekcionista gazdaságpolitika, a nosztrifi káció, az állami szféra kiterjesztése stb.
14 Makkai–Pásztai 2008: 16. 
15 A népszámlálások anyanyelvi statisztikájának kritikájához lásd: Varga E. 1998: 16–40.
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Erre a periódusra tehető a több ezer fős román anyanyelvű populáció beköltözése. 
Így az 1910-ben még szinte kizárólag magyar anyanyelvvel bíró város (90,58%), 
arányai 1930-ra módosultak: 18808-al nőtt meg a  román anyanyelvűek száma 
(22,70%); a  magyarság létszáma 15791 fővel csökkent, így a  magyarság aránya 
43,17%-ra csökkent a korábbi 90%-ról. A magyarságról statisztikailag leválasztott 
népesség többsége az etnikumként összeírt zsidóságot gyarapította, amely a sta-
tisztika szerint 14764 főt (14,95%) számlált. A „statisztikai korrekció” jegyében 
1941-ben 85383 (90,09%) magyar, 4835 (5,10%) román és 1546 (1,63%) jiddis 
anyanyelvű személyt írtak össze.16 A  létszámgyarapodás főleg a bevándorlás kö-
vetkezménye volt. A  Nagyváradon letelepedő legtöbb személy román nemzeti-
ségű volt. Többségük a  földreform során elvett külterületi városrészekben tele-
pedett le.17 A korszakban így jöttek létre az új városnegyedek is. Kivételt csak az 
új hivatalnokréteg jelentett, akik a  belvárosban jutottak ingatlanhoz. A  magyar 
népességcsökkenéshez hozzájárult a repatriálás.18 

Az említett tényezők dacára a  polgárosodás, az iparosodás és az egyéb tár-
sadalmat alakító folyamatok kimutathatók a két világháború közötti időszakban 
is.19 Ezért is merészkedünk ki a dualizmus biztosnak tűnő talajáról és tárgyaljuk 
a háború utáni Nagyváradot. Ám attól az egyszerű alapelvtől sem tekinthetünk el, 
hogy a dualizmus korában született, nevelkedett és a társadalmi hierarchia vala-
mely pontján rögzült, helyben maradt egyén a háború után kialakult új helyzetben 
is folytatta – esetleg megváltoztatva – korábbi tevékenységét, élte és a lehetőségek-
hez mérten alakította életét.

A cselekvő egyén lehetőségeinek és korlátainak társadalomtörténeti vizs-
gálata megalapozásához előbb fel kell tárni a  társadalomszerkezet átalakulását. 
A makroszinten zajló – fentiek során felvázolt – folyamatok fi gyelembevételével 
írásunkban arra teszünk kísérletet, hogy megvizsgáljuk: 1910 és 1941 között mak-
roszinten milyen változások mutathatók ki Nagyvárad foglalkozásszerkezetében, 
illetve a foglalkozási rétegződés mennyiben rezonál a társadalom összetételének 
változására? Ennek megfelelően elsőként a forrásokra refl ektálunk, majd a mód-
szertan felvázolása után vizsgáljuk Nagyvárad foglalkozásának gazdasági aktivitá-
sát, a foglalkozások szektoriális eloszlását, a foglalkozásszerkezetet és nem utolsó 
sorban a tevékenységi viszonyokat. 

16 Varga E. 1999.
17 Kormányos [1933–1937]: 3.
18 Cornea 2007: 337–338.
19 A korabeli magyar sajtón keresztül nem ez a kép tárulkozik az olvasó elé. A Nagyvárad című 

napilap 1925. évi számában például a következő olvasható: „[A] város elvesztette régi, előkelő 
képét. Mindenütt a piszok, a sár, a pusztulás, a sorvadás képe jelent meg.” A Nagyvárad két világ-
háború közötti fejlődéséről szóló diskurzus vizsgálatához lásd Fleisz 2008: 18.
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A tevékenységszerkezet vizsgálatának lehetőségei és korlátai

Nagyvárad foglalkozásszerkezeti rétegződésének vizsgálatához az 1910. évi magyaror-
szági és 1930. évi romániai publikált népszámlálásainak vonatkozó adatsorait, illetve 
a még nem közzétett és kevésbé kiaknázott 1941. évi népszámlálás foglalkozási táb-
lázatait hasznosítottuk.20 Tisztában vagyunk vele, hogy a társadalmi rétegződés kuta-
tásának számos tényezője van. Ugyanakkor jelen kutatás a célok megvalósíthatósága 
érdekében egyetlen faktorra, a foglalkozásra fókuszál. Bár látjuk e redukcionizmusból 
eredő hátrányokat is, a foglalkozás időbeli alakulásának fókuszált vizsgálata lehetővé 
teszi a kérdéskör szisztematikus feltárását anélkül, hogy e tanulmány kereteit szétfeszí-
tenénk. A foglalkozásszerkezet a társadalomszerkezet változására is utal. Másfelől az 
összes tényező közül a foglalkozás az egyetlen olyan átfogó társadalmi jellemző, amely 
a szociális egyenlőtlenség többi dimenzióját is befolyásolja.21 Az elemzésre szánt ada-
tok kiválasztása során elsődleges szempont volt, hogy azok lehetőség szerint a város 
teljes népességét lefedjék, illetve összehasonlíthatók is legyenek. Ezeknek az ismér-
veknek többé-kevésbé eleget tesznek a népszámlálások. A cenzusok, azon belül a fog-
lalkozásstatisztika kimerítő elemzését nyújtja Tóth Zoltán.22 Ezért itt most csak any-
nyit kívánunk megjegyezni, hogy a modern magyar foglalkozási statisztika rendszere 
már 1891-ben kialakult, csak az ágazatok, illetve főcsoportok fi ziokratikus besorolása 
maradt el. A korábbi népszámlálásokhoz képest a változás lényege, hogy lemondtak 
a rendi–jogi elven felépülő struktúráról, vagyis a társadalomnak egyetlen hierarchi-
kus skálával történő ábrázolásáról. A tevékenységszerkezet tengelyén a hagyományos 
rangsor kiküszöbölésére megjelenik a munkaviszony vagy foglalkozási viszonyt ábrá-
zoló tengelye. A foglalkozási munkamegosztás és ágazatok szerinti besorolás minőségi 
változást eredményezett.23 A munkaviszony új tengelye az új polgári osztályhierarchiát 
tükrözi. Összeségében megállapítható, hogy a 20. század elejére kialakult a társadalom 
egységes elvek szerinti leírása, amely 1945-ig többé-kevésbé érvényben maradt. Tóth 
Zoltán hozzáteszi, hogy ez „csak úgy volt megvalósítható, hogy a heterogén jelenségek 
fölé elvont fogalmakat emeltek”.24 (Kiemelés tőlem – T.Á.)

20 Az 1910. évi népszámlással már többen foglalkoztak, így a témában született munkák felsorolásától 
eltekintünk. Az 1930. évi romániai népszámlálás kritikai vizsgálata még nem született meg. Az 1941. 
évi cenzust részletes elemzését adja: Th irring 1981. Th irring Lajosnak az 1941. évi népszámlálás fog-
lalkozási adatairól számos elemző írása olvasható a Statisztikai Szemle 1941–1944 között megjelent 
számaiban. A levéltárakban található népszámlálási iratokhoz lásd: Vass 2008: 65–76.

21 Kövér 2006: 76–77.
22 Tóth: 1987: 62–86; Tóth 2015. 
23 Tóth 2015: 165–167; Kövér 2006: 74–76.
24 A népszámlálások általában – bár ez igaz a foglalkozások összeírására is – a népesség csoporto-

sítását jelentik valamely kritériumok alapján. Ezt meghatározza a kormányzati döntés, az éppen 
aktuális témák, a társadalom változása. Ez utóbbi próbálták meg leképezni a statisztika készítői, 
ehhez a nemzetközi trendek követésére fókuszáltak. 

019 241-276  mozg es atalak _  15_Totos-A_tan_OK.indd   244019 241-276  mozg es atalak _  15_Totos-A_tan_OK.indd   244 2018. 06. 22.   9:20:482018. 06. 22.   9:20:48



Mozgás és átalakulás Nagyvárad társadalmának foglalkozási rétegződésében

245

A népszámlálásokat, ahogy egyéb forrásokat is, érdemes kritikusan kezel-
ni. Gyáni Gábor Történetírásunk metszetekben című tanulmányában összegezte 
a  foglalkozási statisztikával kapcsolatos meglátásait. Az  ezzel kapcsolatos és az 
alábbiakban részletesen ismertetendő módszertani és forráskritikai meglátása-
it magunkra nézve is érvényesnek tartjuk. Gyáni Gábor számos szerző munkáit 
elemezve a  statisztikai és foglalkozási adatok használhatóságát illetően felhívja 
a fi gyelmet arra, hogy csapdába esik az a kutató, aki a statisztikára mint a pozitív 
tudás feltétlen letéteményesére tekint, és úgy gondolja, hogy segítségével kivédhe-
tő „a kutatói szubjektivitás torzító hatása”.25 A statisztikai adatok felhasználásával 
a  kutató adottnak veszi, de legalábbis elfogadja a  korabeli társadalomról a  sta-
tisztikai adatokban implicite benne rejlő társadalomképet. „Ezúton pedig teljesen 
kiszolgáltatták a történészt a modern kor egyik legtriviálisabb információs iparágá-
nak, a statisztikának.”26 

Bizonyos szerzők azonban nem vesznek fi gyelembe másfajta kútfőket, és 
sok esetben hiányzik a  forráskritika is. Gyakran elmarad a  fennmaradt forrá-
sok felvételi, csoportosítási, feldolgozási szempontjainak megfelelő értékelése, 
ahogyan az adatok felhasználhatóságának határait, így az értelmezések korlátait 
sem veszik fi gyelembe – egészíthetjük ki Gyáni Gábor gondolatmenetét. A má-
sik lehetőség, hogy ezek a kritikák megfogalmazódnak, ám nem kerülnek alkal-
mazásra. Az adatok összehasonlíthatósága jószerével csak a rendszeresen ismét-
lődő felvételi időpontokra elvégzett kutatások során alkalmazható. Nem szabad 
fi gyelmen kívül hagyni a mért kategóriák tartalmi összehasonlítását, és azt sem, 
hogy a kategóriák tartalmilag, minőségileg milyen változásokon mentek át. Vé-
gül, de nem utolsó sorban a számszerű változások a társadalmi mozgások csak 
egyik összetevőjének leírását teszik lehetővé. A másik, a struktúrák mögötti vál-
tozásokat a  statisztikák nem világítják meg, de sokkal inkább elkendőzik azo-
kat.27 Gyáni Gábor a forráskritikákon túlmenően episztemológiai kérdésekkel is 
számot vet. Abból indul ki, hogy a kvantifi káció által sugallt objektivitás és az 
általa közvetített történeti tudás nem fogadható el minden kritikai megjegyzés 
nélkül. A történésznek tisztában kell lennie azzal, hogy milyen nagy szakadék 
tátong a  múlt megjelenítése és a  múltbeli állapotok, illetve a  múlt megértésé-
re irányuló diszkurzív formák között. Ő sem tartja elvetendőnek a statisztikai 
adatszolgáltatás történetírói kiaknázását, de úgy véli – tegyük hozzá jogosan –, 
hogy a  történésznek újra kell gondolnia a  statisztika mint történeti forrás le-
hetséges történetírói hasznát. Ennek fényében a statisztikára, így a foglalkozási 
adatsorokra is úgy kell tekinteni, mint „egy adott korhoz, konkrét időhöz kötött 

25 Gyáni 2002: 27. A népszámlálások foglalkozási adatainak forráskritikájához lásd még: Faragó 
1991: 13–24.

26 Gyáni 2002: 28.
27 Gyáni 2002: 29.
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diskurzusnak a  megnyilvánulása: olyasmi tehát, ami a  diskurzusok Foucault-i 
rendszerében a hatalmi technikák körébe tartozik”.28 

A foglalkozások dekonstrukciója 

Felmerül a kérdés, hogy a felvetett forráskritikai és értelmezési szempontok fi gye-
lembe vételével, hogyan és menyiben tudjuk összehasonlítani az 1910., 1930. és 
1941. évi foglalkozási adatokat? Az összefoglalónak szánt adatok szintjéről milyen 
mértékben tudunk lehatolni az egyes foglalkozások rétegéig? Az alábbiakban a le-
hetőségekre és korlátokra kívánjuk ráirányítani a fi gyelmet. 

A három népszámlálás összehasonlítása csak korlátozottan lehetséges. Az 1910. és 
1941. évi magyarországi népszámlálások felvételére és feldolgozására többé-kevésbé 
hasonló szempontok alapján került sor. Az 1930. évi romániai népszámlálás sok ha-
sonlósága ellenére eltér a magyarországi felvételektől. Az adatfelvétel módja, csopor-
tosítási, feldolgozási szempontjain túl az összehasonlítást erősen behatárolja a közölt 
adatok tartalma és minősége. Az első megbízhatónak titulált romániai népszámlálás 
foglalkozási adatai városok szintjén csak az őstermelés, bányászat és kohászat, keres-
kedelem, hitel, közlekedés, közszolgálat és szabadfoglalkozás tekintetében, tehát a gaz-
dasági ágazatok agregált adatainak szintjén hasonlíthatók össze a többi népszámlálás 
hasonló adataival. De még ezt is elbizonytalanítja, az a tény, hogy ekkor a népesség 
19,72%-át sorolták az egyéb, ismeretlen, illetve foglalkozás nélküliek csoportjába. Hol-
ott 1910-ben és 1941-ben ugyanebben a  rovatban az össznépesség 3,12%-a, illetve 
3,77%-a szerepelt. Az 1910. és 1941. évi népszámlálások már könnyebben összeha-
sonlíthatók. Ezek esetében rendelkezünk a tételes foglalkozási adatokkal, illetve közöl-
ték a foglalkozások névjegyzékeket is: A foglalkozások rendszeres névjegyzéke (1910);29 
A foglalkozások rendszeres jegyzéke (1941).30 Az 1910-es foglalkozási névjegyzék szinte 
teljesen megegyezik az 1900. évi névjegyzékkel. Az aktualizált csoportosítási rendszer 
csak annyiban módosult, hogy néhány új foglalkozási alcsoporttal egészült ki, anél-
kül, hogy az alcsoportok számozása változott volna.31 Az 1941. évi népszámlálás során 
a korábbinál lényegesebb bővítésre került sor „oly módon, hogy a feldolgozási eredmé-
nyek a megelőző népszámlálások hasonló adataival egybevethetők legyenek”.32

28 Gyáni 2002: 31.
29 1910. évi magyar népszámlálás 3.k. 1914: 1–17.
30 A névjegyzékek, a  több száz foglalkozást foglalkozási ágakba, csoportokba, illetve alcsopor-

tokba sorolják. Legkisebb egységként szerepelnek ugyan a foglalkozások tételes megnevezései 
is, de ezek nem kaptak külön sorszámot, így azok pontos egybevetése már nem lehetséges. 
(MNL OL XXXII–23–h–1941. 443. doboz.)

31 Ugyanez érvényes az 1920. és 1930. évi népszámlálások esetében is. (Kepecs (szerk.) 1992: 44.)
32 Foglalkozások rendszeres jegyzéke. Összeállította a m. kir. KSH. Bp. Stephaneum nyomda, 1941; 

MNL OL XXXII–23–h–1941. 1941. 443. doboz.
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1910-ben a  foglalkozásokat 8 foglalkozási ágba és 336 csoportba és alcso-
portba sorolták. 1941-ben szétválasztásra kerültek olyan az előzőekben egy 
foglalkozási ágba csoportosított tevékenységek, mint a  bányászat és kohászat, 
ipar, kereskedelem stb. Ezen belül is elkülönítésre kerültek bizonyos csopor-
tok és alcsoportok. Egyes kategóriák megszűntek, míg mások ekkor kerültek be. 
Az 1900-ra kialakult népszámláláshoz képest, a foglalkozási statisztikában ekkor 
vezettek be látványosabb változásokat. Ennek megfelelően 1941-ben 15 foglal-
kozási ágat és 559 csoportot és alcsoportot különböztettek meg. Ahol szükséges 
volt, ott az alcsoportok a szám mellett betűjelöléseket is kaptak. Például 1941-
ben 37., 37a., 37b. stb. Az 1930. évi romániai népszámlálás esetében, a vonat-
kozó adatok hiányában, az összehasonlításra csak korlátozottan van lehetőség.33 
Ahol lehetett, felhasználtuk az 1930. évi adatokat is. A két magyarországi nép-
számlálás foglalkozási jegyzékének összehasonlítása során arra törekedtünk, 
hogy az azonos foglalkozások egymás mellé kerüljenek. A  foglalkozási listák 
egybevetésének eredményeit egy 56 oldalas táblázatban foglaltuk össze.34 Ezek 
részletes vizsgálatával lehetőség nyílik a tevékenységszerkezet tartalmi átalaku-
lásának megismerésére is. Az  összehasonlítás végeredményét a  2. sz. mellék-
let tartalmazza. A két időmetszetben készült népszámlálás nomenklatúrájának 
összevonásából 13 foglalkozási ág és 88 (82) csoport jött létre. Ebből 5 esetben 
a foglalkozási ág megnevezése megegyezik a foglalkozási csoportéval. A kutatás 
során ezt vettük alapul, az adatokat táblázatban rögzítettük, az elemzés kivite-
lezésére pedig az SPSS program segítségével került sor. Az 1910. és 1930. évi 
népszámlálások esetében a  számok átírása nem jelentett gondot, azonban az 
1941-es adatokról ez már nem mondható el. Az információk rögzítését nehezí-
tette, hogy az összeíró táblák túl nagy (A2), nehezen kezelhető mérete, illetve 
az egyes táblázatok hiánya, amit a kerületi bontású táblázatokból kellett pótol-
nunk.35 Az adatok többszöri ellenőrzését követően kiderült, hogy több helyen 
elírás történt, vagy a  végösszeg nem egyezett az egyes rubrikákban szereplő 
számokkal. Bizonyos oszlopokat rosszul adtak össze.36 A  rovatokban szereplő 
számok néhány esetben nem adták ki a végösszegben szereplő adatokat. Ezért 

33 Ebből adódik, hogy nem fedhető fel számos 1920–1930 között bekövetkezett társadalmi mozgás 
és átalakulás. 

34 Jelenlegi tudásunk szerint ez az első részletes összehasonlításra törekvő kísérlet. A  Kepecs 
József által szerkesztett kötetben szerepel a foglalkozások tételes felsorolása is, de a foglalkozá-
sok beazonosítására alkalmas számokat elhagyták, ezért részletes összehasonlításra nem igazán 
alkalmas. Vö. Kepecs 1992 (szerk.): 42–45; 165–173.

35 A 20. számú összefoglaló táblázat annyira sérült, hogy nem tudtunk belőle adatokat kinyerni. 
A 18. számú táblázat (bányászat, kohászat, ipar, kereskedelem, hitel és közlekedés) összefoglaló 
táblázata nem maradt fenn. Mivel külön került összeírásra a bel- és külterület, így a hiányzó 
adatokat máshonnan tudtuk pótolni. 

36 A legtöbb ilyen eset a 18. számú táblázatban fordult elő. 
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Nagyváradnak 1941. évi 92942 főben megadott népessége helyett, mindössze 
91734 fővel számolhatunk.37 Az alábbiakban az általunk újraszámolt adatokra 
támaszkodunk. 

Nagyvárad foglalkozási rétegződése metszetekben 

Gazdasági aktivitás

Gazdasági aktivitás szerint megkülönböztethetünk gazdaságilag aktív és inaktív 
népességet. A probléma ezzel csupán annyi, hogy 1950 előtti népszámlálások al-
kalmával nem gazdasági aktivitásról, hanem keresőkről és eltartottakról beszél-
hetünk. A ma használatos fogalmak nem fedik teljesen a két történeti kategóriát. 
A  vizsgált időszakban a  keresők közé sorolták azokat, akiknek keresetük, jöve-
delmük, illetve valamilyen megélhetési forrásuk volt. De ide kerültek a nyugdíja-
sok és egyéb módon pénzhez jutó személyek: például a tőkével rendelkezők vagy 
a foglalkozás nélküliek bizonyos csoportjai is. A ma használatos gazdaságilag in-
aktív népesség fogalmának az eltartottakkal való megfeleltetése sem egyértelmű. 
Mai értelemben ide sorolhatjuk a nyugdíjasokat, tanulókat, háztartásbelieket, az 
önhibájukon kívül munkavégzésre nem alkalmas személyeket és egyéb kategóri-
ákat.38 Ehhez képest 1910 és 1940 között a nyugdíjasokat a keresőkhöz sorolták. 
Az eltartottakhoz pedig azok kerültek, akik nem rendelkeztek keresettel, jövede-
lemmel, megélhetési forrással, vagyis akiknek hozzátartozóik keresők vagy egyéb 
kereset nélkül álló személyek voltak.39 

Nagyváradon a  népességgyarapodásnak megfelelően a  vizsgált időszakban 
exponenciálisan növekszik a keresők és az eltartottak száma (lásd 3. sz. mellék-
let). A teljes időszakot tekintve arányaiban közel 4%-kal növekszik a keresők, és 
ugyanennyivel csökken az eltartottak száma. A trend megfelel a modernizálódó 
országok gazdasági aktivitással kapcsolatos változásainak. A gazdasági aktivitás 
ugyanakkor erősen kötődik a városi populáció kor és nem szerinti jellemzőihez. 
Míg a férfi ak esetében körülbelül 6%-kal nő a keresők aránya, addig a nők eseté-
ben ez alig 2,5%-os növekedést jelent. Az eltartottak aránycsökkenése szinte meg-
egyezik a keresők arányának növekedésével: míg a férfi ak esetében közel 6%-al, 
addig a nőknél 2,5% körüli értékkel csökken az eltartottak aránya. Vagyis, az el-
tartottakból leváló populáció a keresők csoportját erősíti. Abszolút értékben már 
eltérő képet kapunk. Amíg a nők esetében párhuzamosan emelkedik a keresők és 
eltartottak száma, addig a férfi ak esetében a keresők száma nagy mértékben, ám 

37 Az eltérések minden foglalkozás esetében minimálisak; összesen 1208 fős az eltérés.
38 Faragó 2011: 286–287. 
39 Kepecs 1995 (szerk.): 127. 
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az eltartottaké alig növekszik. A növekedés nagy része az 1920-as években ment 
végbe. Összeségében megállapítható, hogy míg a korszak végére a férfi ak kéthar-
mada dolgozott, addig Nagyváradon a női foglalkoztatottság csak 1930-ra éri el 
és lépi túl a szimbolikus 50%-ot. Gazdasági aktivitás tekintetében a nők 1941-re 
jutottak el oda, ahol a férfi ak 1910-ben voltak.40

A foglalkozások szektoriális eloszlása 

A történelmi népszámlálások logikájukból következően nem alkalmasak arra, 
hogy egyértelműen behatárolhatóvá és ezáltal vizsgálhatóvá tegyék a foglalkozás 
szektoriális eloszlását. A probléma lényegében a tercier szektorral van, mivel a ko-
rabeli gazdasági felfogásban nem a  mai értelemben vett szolgáltatások mentén 
diff erenciálódott a tevékenységszerkezet.41 

A foglalkozás szektoriális eloszlása klasszikus modelljének megfelelően az ipar 
gyors térnyerését követően a szolgáltatásokban tevékenykedők aránynövekedése, 

40 A népszámlálások segítségével nem, de más demográfi ai adatok bevonásával vizsgálható volna az 
egyén gazdasági életrajza. Ahogy Faragó Tamás megfogalmazta: „Az egyén egész életén keresztül 
fogyaszt, de termelőtevékenységet csak gazdaságilag aktív életszakaszban végez.” Faragó 2011: 286.

41 Tomka 2009: 160.

1. ábra. A foglalkozások szektoriális eloszlása a kereső népesség körében
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illetve a primer szektor visszaszorulása követhető nyomon a 20. század folyamán.42 
Mint a fenti ábra is mutatja, Nagyvárad foglalkozásának szektoriális eloszlása ettől 
eltérő képet mutat. Mindegyik gazdasági ágazat népességének gyarapodása mel-
lett két meghatározó trend rajzolódik ki. Egyfelől az iparban dolgozók arányainak 
növekedése és ezzel együtt a  szolgáltatásokban dolgozók térvesztése fi gyelhető 
meg. A szolgáltatások 1910-ben mért 55,99%-os aránya 1941-re 50,03%-ra csök-
ken. Az ipar jelentősnek mondható növekedése ellenére (1910-hez képest 1941-re 
38,43%-ról 42,26%-ra nő) meg sem közelíti a foglalkozások 50%-át. Ettől eltérően 
az ipar szerepe tagadhatatlan. Az ipar lassú térnyerésének az egyik oka az ipart 
ért háborús, majd gazdasági válság. Ezért az ipar átalakult és veszített jelentőségé-
ből. Újabb kezdeményezések is beindultak, de az ipari termelés viszonylag lassan 
emelkedett.43 A másik jellemző trend, a primer szektor arányainak növekedése. 
A két világháború közötti időszakban ez magyarázható a városba betelepülő ru-
rális népességgel. A migrációra irányuló kutatások elvégzése nélkül megnyugtató 
választ nem tudunk adni. 

A foglalkozásszerkezet 

A tevékenységszerkezet összetételére és időbeli változására vonatkozó vizsgála-
tok nagymértékben árnyalhatják a  korábban megfogalmazottokat. A  4. számú 
melléklet adatai értelmében a „boldog békeidőkbeli” Nagyváradon a  legtöbben 
az iparban dolgoztak, amit a  házicselédség és a  kereskedelem követett. Ebben 
a három foglalkozási ágban dolgozott 1910-ben Nagyvárad kereső népességének 
57,05%-a. Ha ehhez hozzávesszük a lemaradt véderőt, illetve a 9% körül mozgó 
közszolgálatot és szabadfoglalkozásúakat, akkor megállapíthatjuk, hogy a város 
népességének kétharmada (75,84%) öt foglalkozási ágba sorolható: ipar (10 ezer 
fő feletti létszámmal), házicseléd, kereskedelem, hadsereg, közszolgálat és sza-
badfoglalkozás (ezek létszáma körülbelül 2700 és 3500 fő között volt). A  legke-
vesebb foglalkoztatott a bányászatban és kohászatban volt. 1930-ban a népesség 
majdnem 20%-a az egyéb és ismeretlen foglalkozásúak kategóriájába került, ezért 
nem árt fenntartásokkal kezelni az adatokat. Ha mégis hihetünk a romániai nép-
számlálásnak, akkor a kereső népesség kicsivel több mint fele (53,97%) az iparban 
és a közszolgálatban, illetve szabadfoglalkozásúként tevékenykedett 1930-ban. Je-
lentős volt még a kereskedelem is. A három foglalkozási ághoz sorolható 1930-
ban a vizsgált populáció 66,50%-a. Mivel négy foglalkozási ág esetében nem ren-
delkezünk adatokkal, ezért a további keresztmetszeti vizsgálatnak nincs értelme. 
Az 1930. évi cenzus arra azonban jó, hogy érzékeltesse a háború előtti és utáni 

42 Tomka 2009: 158.
43 Fleisz 2005b: 36.
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Nagyvárad foglalkozásszerkezetének változását. Ebből is jól kivehető, hogy az ál-
lam erőteljes beavatkozása nyomán nagy mértékben megnőtt a közszolgálathoz 
és szabadfoglalkozásokhoz köthető személyek aránya. Ezen a  területen 1910 és 
1930 között 14,65% pontos növekedés mutatható ki. A folyamat mögött a városi 
és megyei, alapvetően politikai elit, a közhivatalnokok és az állami szférában dol-
gozók etnikai alapon történő cseréje áll.44 

A korábbiakhoz képest 1941-re újfent módosult Nagyvárad foglalkozás-
szerkezete. Még mindig az ipar tekinthető a  legfontosabb gazdasági ágazatnak 
(37,73%), ám a  második helyre a  véderő, ezen belül a  hadsereg került, ami az 
1940 őszi-téli katonai közigazgatással és a  háborús helyzettel hozható összefüg-
gésbe. Ha az előzőkhez hasonlóan a 10% körüli arány a választóvonal, akkor ide 
sorolhatjuk a kereskedelmet, de még a közszolgálatot és a szabadfoglalkozásúakat 
is. Ebben a négy foglalkozási ágazatban tevékenykedett a város kereső népességé-
nek 67,38%-a. Legkevesebben még mindig a bányászatban és kohászatban, pénz-, 
hitel- és biztosításügyben, a napszámos, illetve az egyéb foglalkozási kategóriában 
tevékenykedtek. A felső és az alsó kohorszok közzé ékelődtek be – a létszámukban 
komolyabb növekedést felmutató, és 1910-hez képest sorrendjében megváltozó – 
foglalkozások, úgymint a nyugdíjas, a tőkepénzes, az őstermelő, a közlekedéshez 
köthető és a házicselédek. Ezek együttesen a foglalkoztatottság 24,39%-át tették ki. 

A foglalkozási ágak szintjén az egyes időmetszetekben eltérően alakult a  te-
vékenységszerkezet belső struktúrája. Az időbeli változások rámutatnak az állan-
dóság és a változás folyamataira. Az állandóságot a vizsgált korszakban az ipar, 
kereskedelem, a közszolgálat és szabadfoglalkozások, illetve a véderő45 testesítik 
meg. A  sereghajtók a  vizsgált korszakban ugyanazok a  gazdasági ágazatok ma-
radtak: bányászat és kohászat, pénz-, hitel- és biztosításügy. A kettő között talál-
hatóak az időben átalakuló struktúrával rendelkező foglalkozási ágak. Ők jelentik 
a változást. Itt kétirányú mozgást fi gyelhetünk meg. Egyfelől megkülönböztethet-
jük a létszámában és arányában is csökkenő közlekedést, házicselédeket,46 és nap-
számosokat. Növekvő pályán találjuk a nyugdíjasokat, illetve a tőkepénzes és az 
őstermelés ágazatokat. 

A foglalkozásszerkezet vizsgálható még gender-szempontok bevonásával 
is. Mint közismert, a  dualizmus korában a  női foglalkoztatottság még igen ala-
csony volt. 1910-ben a legtöbb nő házicselédként dolgozott (37,21%), amit az ipar 
(27,37%) követ. A két foglalkozási ágban tevékenykedett a kereső nők 64,59%-a. 

44 Erre vonatkozó részletes vizsgálatokról mindezidáig nem tudunk. 
45 1930-ban a véderőről nincs adat, de mivel 1910-ben a negyedik, 1941-ben pedig már a második 

legtöbb személyt foglalkoztató tevékenységként jelenik meg, így feltételezhető, hogy 1930-ban 
is meghatározta Nagyvárad foglalkozásszerkezetének képét. 

46 6,21%-os aránycsökkenés harminc év alatt. Abszolút számok tekintetében több, mint ezer fővel 
csökken a létszámuk. 
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A legkevesebb nőt foglalkoztató ágazatok a pénz-, hitel- és biztosításügy, közleke-
dés, őstermelés volt (0 és 1% közötti arány). A kettő között néhány százas foglal-
koztatottsággal találjuk a közszolgálatot és szabadfoglalkozásokat, a nyugdíjasokat, 
a  tőkepénzeseket, a  kereskedelmet, a  napszámosokat és az egyéb foglalkozáso-
kat. Ezek együttesen a női foglalkoztatottak közel egyharmadát (32,42%) tették 
ki. Az 1930. évi népszámlálás csak bizonyos foglalkozások kapcsán használható.47 
Eszerint az ipar, – a  körülbelül 2 százalékpontos csökkenés ellenére – az egyik 
legfontosabb női foglalkoztatási ágat jelentette. 1930-ban megduplázódott, illetve 
megháromszorozódott a kereső nők aránya a kereskedelem, őstermelés, közleke-
dés, pénzügy, hitel és biztosítás területén. A női foglalkoztatottság nőtt még a köz-
szolgálatban dolgozók és szabadfoglalkozásúak körében is. 1941-ben, 1910-hez 
képest a  legtöbb nő az iparban, házicselédként, nyugdíjasként, tőkepénzesként, 
a  közszolgálatban és szabadfoglalkozásúak körében tevékenykedett. A  keresők 
nők 70,16%-át találjuk itt. Ha ide soroljuk még a kereskedelmet és egyéb foglalko-
zásokat is, akkor arra jutunk, hogy a nők 86,91%-a ezeken a területeken dolgozott.

A férfi ak esetében máshogy alakult a foglalkozás szerkezeti eloszlása. 1910-ben 
a legtöbb férfi  az iparban (39,00%), a véderőben (13,96%) és a kereskedelemben 
(11,56%) tevékenykedett. Ezek együtt a kereső férfi ak 64,52%-át tették ki. A leg-
kevesebb férfi  a bányászatban és kohászatban, házicselédként, pénz-, illetve hitel-
ügyekkel kapcsolatos foglalkozásokban és biztosítási szektorban, illetve nyugdíjas 
vagy tőkepénzes foglalkozási ágakban tevékenykedett. A középső mezőnyben ta-
láljuk a közszolgálatot és a szabadfoglalkozásokat, a közlekedést, az őstermelést és 
a napszámosokat. Ezek együttes aránya 28,16% volt. Az 1930. évi népszámlálás 
már jobban körvonalazza a férfi ak foglalkoztatottságát.48 A legtöbb férfi  – a had-
erőt nem számolva, arról ugyanis nincs adat – az iparban, a közszolgálatban és 
szabadfoglalkozásban, illetve a kereskedelemeben tudott elhelyezkedni. Itt dolgo-
zott a kereső férfi  népesség 72,19%-a. A közszolgálat és a szabadfoglalkozásokban 
dolgozók aránya 19,15% ponttal növekszik. Itt érhető tetten a román nemzetépítő 
törekvés, azon belül is a román etnikumú középosztály megerősítését célzó intéz-
kedések gyakorlatba ültetése, amelynek során megnő a központi költségvetésből 
fi zetett állami és önkormányzati alkalmazottak száma és aránya. Ehhez képest 
1941-re mintha egy „visszarendeződés” ment volna végbe. A három legtöbbeket 
foglalkoztató foglalkozási ággá az ipar, a véderő és kereskedelem válik. Ezekben 
együttesen a  kereső férfi  népesség 66,19%-át találjuk. A  legkevesebb férfi  1941-
ben is ott dolgozott, ahol 1910-ben; e tekintetben nem történt sok változás. Ennél 
látványosabb a középen elhelyezkedő foglalkozási ágak átrendeződése: megnő az 
őstermelésből élők száma és aránya, amit a közlekedés, illetve a nyugdíjasok és 
tőkepénzesek követnek. A kereső férfi  népesség majdnem 20%-át soroljuk ide.

47 A kereső nők 33,68%-át az egyéb és ismeretlen foglalkozási kategóriába sorolták. 
48 A kereső férfi ak 13,89%-át sorolták az egyéb és ismeretlen foglalkozások közé. 
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A munkaerő belső szerkezete 

A foglalkozási viszony megmutatja, hogy az aktív népesség a tevékenységet milyen 
minőségben folytatja. De arra is utal, hogy a gazdaságilag aktív személy milyen vi-
szonyban áll a munkáltatóval, illetve a termelőeszközökkel.49 A magyar népszám-
lálások nem egészen következetes terminológiájának és tagolási rendszerének 
megfelelően a foglalkozási viszony alapján három fontosabb adatot részleteztek: 
önállók,50 tisztviselők51 és segédszemélyzet.52 Ez utóbbit további alcsoportokra is 
bontották, ide sorolva az úgynevezett „segítő családtagokat” is.53 Th irring Lajos 
már 1941-ben felhívta a fi gyelmet arra, hogy a nemzetközi gyakorlatnak megfe-
lelően helyesebb volna az utolsó két kategóriát alkalmazottaknak nevezni. Ezen 
belül pedig megkülönböztetni a tisztviselői és a nem tisztviselői alkalmazottakat. 
Ezek műveltsége, iskolázottsága, életmódja, munkaviszonya és társadalmi hely-
zete nagyban eltért egymástól.54 Ezért is szükséges az alkalmazottak két kategó-
riájának megkülönböztetése.55 Th irring Lajos meglátása szerint az „önállók és az 
alkalmazottak – tisztviselők és munkások – nagy kategóriája csupán egészen nyer-
sen tájékoztathat az egyes társadalmi osztályok és rétegek népesség jelentőségéről”.56 

49 Kepecs 1995 (szerk.): 136.
50 Th irring Lajos defi níciójában az önálló „a nagy-, közép-, kis-, és törpebirtokosok (bérlők), nagy- és 

kisiparosok, nagy- és kiskereskedők, fuvarozók, a magángyakorlatot folytató orvosok, szülésznők, 
gyógyszerészek, ügyvédek, tanárok, tanítók, művészek, írók, valamint az un. egyéb inaktív keresők 
(tőkepénzesek, diák- és albérlőtartók).” Th irring 1981: 17. Vö. 1941. évi magyar népszámlálás.

51 „Szellemi dolgozók azok, akiknek munkája általában nem igényel fi zikai erőkifejtést. Mindazok, 
akik a feldolgozási táblábkon – az akkori szóhasználattal – a »tisztviselők« rovatban szerepelnek.” 
Th irring 1981: 18.

52 Az 1910. évi népszámlálás kérdőíve szerint: „a foglalkozási viszony megjelölése (hogy önálló-e 
vagy tisztviselő, segéd, tanoncz, munkás, családi kisegítő, cseléd, szolga stb.).” Az 1941. évi nép-
számlálás kérdőívén már előnyomtatva szerepelt a foglalkozási viszonyra adható válasz: „önálló 
– tisztviselő – művezető – altiszt – szakmunkás – betanított munkás- segédmunkás – napszámos 
– segéd – segítő családtag – tanonc – sofőr – szolga – kifutó – szegődményes gazdasági iparos – sze-
gődményes gazdasági munkafelügyelő – szegődményes gazdasági cseléd – bentkosztos gazdasági 
cseléd – házicseléd (háztartási alkalmazott) – vagy: …” Kepecs 1995 (szerk.): 137. 

53 A „segítő családtag” kategóriáját csak a keresők között találjuk és ezeket a személyeket mindig 
az „önálló” eltartottjai között tartották nyilván. Az 1910-es népszámlálás során nem határoz-
ták meg egyértelműen a segítő családtagok egységes besorolását. (Kepecs 1995 (szerk.): 129.) 
Az 1910. évi népszámlálás általános utasítását lásd: Buday 1911: 475–503. Az 1941. évi népszám-
lálás utasítása értelmében a „segítő családtag” kategóriába kerültek „mindazon a családtagok, 
akik a családfő vagy esetleg a család valamelyik más tagjának foglalkozásában […] fi zetés nélkül 
rendszeres segítő tevékenységgel ténylegesen közreműködnek”. MNL OL XXXII–23–m–B. B.2.1.2 
doboz. 42.

54 A magántisztviselők 1890–1938 közötti társadalomtörténetét Bódy Zsombor dolgozta fel. Lásd 
Bódy 2004: 78–80. A gyáripari tisztviselők statisztikai elemzéséhez lásd Durkó 1944: 422–432.

55 Th irring 1944: 201.
56 Th irring 1944: 201.
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A foglalkozási viszonyként használt kategóriák fő problémája, hogy „nyitottak” és 
lehetőség van az átjárásra. 

Az 1930. évi romániai népszámlálás esetében a foglalkozási viszony hasonló 
logika mentén konstruálódik, mint a magyarországi. De különbözik is tőle, úgy 
fogalmi, mint tartalmi szinten. Az önálló kategória többé-kevésbé a „tulajdonos 
és munkáltató57” (proprietar şi patroni) rovatnak feleltethető meg. A román nép-
számlálásban a tisztviselők nem kaptak külön rovatot, de szerepel a szabadfoglal-
kozású (profesioniști liberi) kategória. A további alkalmazottak rovatai között talál-
juk a keresők (salariaţi),58 inasok és gyakornokok (ucenici și practicanți), szolgák 
(servitori), a  segítő családtagokat (membrii familiei auxiliare) és az egyéb (alţii) 
rovatokat.59 

A fentiek fi gyelembe vételével az alábbiakban arra teszünk kísérletet, hogy 
a három népszámlálás alapján összehasonlítsuk Nagyvárad kereső népességének 
háború előtti és utáni foglalkozási viszonyait. A vizsgálat során, ahol lehetett, ösz-
szevontunk kategóriákat, míg másokat meghagytunk különállónak. Így alakult ki 
az önállók, tisztviselők, segítő családtagok és egyéb segédszemélyzet kategóriája 
(5. sz. melléklet). 1910-ből csak az I–VI. foglalkozási ág esetében rendelkezünk 
összevethető adatokkal. 

Összhangban a  lakosság növekedésével, a  foglalkozási viszonyok mind-
egyikében nőtt a népesség száma (6. sz. melléklet). Ha megnézzük az 1930-as 
népszámlálás szabadfoglalkozású rovatának adatait, akkor látnunk kell, hogy 
a  legtöbb vélhetően tisztviselői státuszban lévő személyt nem ide, hanem az 
egyéb segédszemélyzet kategóriájába sorolták.60 Ennélfogva megkérdőjeleződik 
a romániai cenzus ilyen formában történő összevetésének lehetségessége a ma-
gyarországi népszámlálásokkal. A foglalkozási viszony belső eloszlása kapcsán 
megfogalmazhatjuk, hogy a legtöbben az egyéb segédszemélyzet (alkalmazott) 
munkakörben tevékenykedtek. 1910-ben a népesség 60,81%-a tartozott ide. Ha 
fi gyelembe vesszük az 1930. évi romániai cenzust, akkor 20%-os gyarapodást 
könyvelhetünk el. 1941-ben a  keresők 69,67%-a tartozott az egyéb segédsze-
mélyzethez. A második legnépesebb foglalkozási kategóriát az önállók csoportja 
alkotta. A harmadik helyen a tisztviselők szerepelnek. Az 1930-as statisztikában 
más kategóriákban megbújva kell keresnünk a  tisztviselőket. A  „közalkalma-
zottosodás” kapcsán már rámutattunk az állami szektorban dolgozók számának 
két világháború közötti növekedésére, így vélhetően a három időmetszet közül 

57 Vagy munkaadó.
58 Fordítható még: fi zetéses/bérezett/alkalmazott/dolgozó.
59 1930. évi román népszámlálás 5.k. 1940.
60 Azon belül is a keresők (salariaţi) csoportba. Az úgynevezett közszolgálatban és szabadfoglal-

kozásokban tevékenykedő személyek 1930. évi magas száma is népes tisztviselői rétegre utal. 
Vö. A foglalkozásszerkezet átalakulása alfejezettel.
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ekkor találjuk Nagyváradon a legtöbb tisztviselőt. A segítő családtagok aránya 
a teljes korszakban elenyésző, 1% körüli arányokat mutat. Ez igaz mind a nőkre, 
mind pedig a férfi akra. 

Ha a nemek szerint vizsgáljuk tovább a kérdést, akkor a  fentieknél jóval ár-
nyaltabb képet kapunk. 1910-ben Nagyváradon a legtöbb nő önállóként tevékeny-
kedett (46,39%), amit a tisztviselői pozícióban és egyéb segédszemélyzetként dol-
gozó nők követnek (23,89%–28,28%). Az önálló nők többsége az iparban, azon 
belül a ruházati, vándor- és egyéb iparágakban tevékenykedett. Az adatokból ki-
rajzolódik, hogy a 20. század elején a nők többsége még önálló tevékenységet vé-
gezve próbált jövedelemforráshoz jutni, de a korszak végére megváltozott a hely-
zet. Az addig önálló foglalkozást lehetővé tevő munkakörök háttérbe szorultak. 
Ez a munkaerőpiaci és a munkaerő-képzettségi szint változására utal. Nő a bérből 
és a fi zetésből élők, és csökken az önállók száma és aránya.61 A kereső nők kény-
telenek a gyár- és egyéb ipari szektorokban, illetve foglalkozási ágakban elhelyez-
kedni. Túlnyomó többségük alapvetően a kevesebb fi zetéssel járó szakképzetlen 
munkaköröket tudta betölteni. Ezt igazolja, hogy 1941-ben a  nők munkaviszo-
nyát tekintve 67,02%-ukat az egyéb segédszemélyzet soraiban találjuk. A férfi ak 
munkaviszonya ennél diff erenciáltabb képet mutat. Túlnyomó többségük 1910-
ben és azután is az egyéb segédszemélyzetként tevékenykedett. Ami a kereső férfi  
tisztviselők arányát illeti, 1910-hez képest 1941-re 6,14 százalékpontos csökkenés 
mutatható ki. 

A foglalkozási viszonyt összevetettük a  foglalkozási ágakkal is (7. sz. táblá-
zat). Ebből az derült ki, hogy 1910-ben az önállóként tevékenykedő nagyváradiak 
többségében az iparban, illetve a kereskedelemben dolgoztak (85,70%). A legtöbb 
kereső személyt 1930 is az említett két foglalkozási ágban találjuk, de együttes 
arányuk valamivel kevesebb (69,27%). Mindkét időmetszetben viszonylag magas, 
10% körüli arányt mutat az őstermelés. 1941-ben a legtöbb önállót még mindig 
az iparban és a kereskedelemben találjuk, de arányuk tovább csökkent (61,82%). 
A fennmaradt körülbelül egyharmad részt a nyugdíjasok, tőkepénzesek, ősterme-
lők, és egyéb, illetve ismeretlen foglalkozási ágak tölti ki. A tisztviselők esetében 
1910-ben a legtöbb tisztviselőt az őstermelésben (26,61%) találjuk, de magas, 20% 
feletti arányt mutat az ipar és a kereskedelem is. A három foglalkozási ág együtte-
sen 68,20%-ot tesz ki. 1930-ban a tisztviselők több, mint felét az egyéb és ismeret-
len, vagy ahogy az adott rovatban megfogalmazták, a nem deklarált (nedeclarate) 
kategóriába sorolták. A másik felét (44,53%) a közszolgálat és a szabadfoglalko-
zások csoportjában találjuk. 1941-ben a legtöbb tisztviselőt (36,14%) még mindig 
a közszolgálatban és a szabadfoglalkozásúak között találjuk. 12% és 18% körüli je-
lentős arányt képvisel még a nyugdíjas, tőkepénzes, illetve a kereskedelem és ipar. 

61 Tomka 2009: 150.
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A fi zikai munkásokat többé-kevésbé megjelenítő egyéb segédszemélyzet 
és segítő családtagok csoportja esetében az alábbi kép tárul elénk. 1910-ben 
a  legtöbb egyéb segédszemélyzet kategóriába sorolt személyt az iparban talál-
juk (66,29%), de kiemelkedik még a kereskedelem, közlekedés és őstermelés is 
(együttvéve 33,31%). A segítő családtag esetében három foglalkozási ágat érde-
mes kiemelni: őstermelés (41,28%), kereskedelem és közlekedés (ezek együtt 
50,00%). 1930-ban az egyéb segédszemélyzet kategória két esetben mutat szig-
nifi káns értéket: az ipar, a  közszolgálat és a  szabadfoglalkozásúak együttesen 
57,47% adnak ki. A  segítő családtagok esetében az őstermelés majdnem kizá-
rólagosságára hívjuk fel a  fi gyelmet. 1941-ben az egyéb segédszemélyzet leg-
nagyobb részét az iparban (42,14%) találjuk. Viszonylag magasnak mondható 
a véderőben szolgáló segédszemélyzet aránya is (15,63%). A segítő családtagok 
esetében 1941-ben már csak kicsivel több, mint az ebbe a kategóriába soroltak 
fele tevékenykedett az őstermelésben. De megnő a kereskedelemben és iparban 
tevékenykedő segítő családtagok aránya. 

Az önálló nők 1910-ben főképp az iparban és a kereskedelemben tevékeny-
kedtek (93,71%). 1930-ra nem történt változás: a  legmagasabb foglalkoztatási 
szektor maradt az ipar és a kereskedelem (94,74%). Nem úgy 1941-ben, amikor az 
ipar és a kereskedelem (54,89%) még mindig élen állt, ám az önálló nők aránya je-
lentősen megnőtt a nyugdíjasok, tőkepénzesek és az őstermelők (30,37%) körében 
is. Ami a tisztviselőket illeti, 1910-ben a legtöbb női tisztviselőt az őstermelésben 
találni (56,94%), ám itt is jelentős még az ipar és a kereskedelem szerepe (29,82%). 
Mivel 1930-ból nem rendelkezünk adattal, így csak az 1941-es cenzus vizsgálha-
tó. Ekkor teljesen átalakul a női tisztviselők foglalkozási ágak szerinti eloszlása. 
A legtöbb női tisztviselő nyugdíjas, tőkepénzes, közszolgálatban foglalkoztatott és 
szabadfoglalkozású volt (64,44%). A fi zikai munkások közül az egyéb segédsze-
mélyzet esetében az ipar (80,67%) dominanciáját említhetjük, amit a kereskede-
lem (12,60%) követ. A segítő családtagok esetében az arányok eloszlása másképp 
alakult: az ipar és a kereskedelem (82,98%) mellett az őstermelés (17,02%) emel-
kedik ki. Az egyéb segédszemélyzet esetében az előzőkhez hasonló arányokat ta-
lálunk. Itt is az ipar és kereskedelem a legfontosabb gazdasági ágazatok (79,39%). 
A segítő családtagok esetében szinte kizárólag csak az őstermelést emelhetjük ki 
(92,67%). 1941-ben az ipar mellett fontos szerephez jut az egyéb segédszemélyzet 
esetében a házicselédek aránya. A segítő családtagok esetében az őstermelés a leg-
fontosabb foglalkozási ágazat (68,45%). 

1910-ben a  legtöbb önálló férfi  a  nőkhöz hasonlóan az iparban és kereske-
delemben (82,29%) tevékenykedett, annyi különbséggel, hogy itt már fontosabb 
szerephez jutott az őstermelés és a közlekedés is. 1930-ben csökkenő arány mellett 
megmarad az ipar és a kereskedelem központi szerepe (69,68%). Hasonlóan az 
őstermelésé is. 1941-ben a korábbi trendek mellett (ipar, kereskedelem [64,56%] 
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és őstermelés) mellett nőtt a közszolgálat és szabadfoglalkozású önálló keresők 
aránya is. 1910-ben a férfi ak esetében a tisztviselők nagyjából egynegyed arány-
ban oszlanak meg az ipar, kereskedelem, pénz- és hitelügyek, illetve a  biztosí-
tás és a közlekedés között. 1930 kapcsán a közszolgálati és szabadfoglalkozások 
(47,20%), illetve az egyéb és ismeretlen foglalkozásúak (51,08%) igen magas ará-
nyára érdemes felfi gyelni. 1941-ben nagyobb a szórás, mint tíz évvel korábban, de 
még így is a közszolgálat és a szabadfoglalkozás állnak az élen 35,72%-kal. Jelen-
tős tisztviselői réteg tevékenykedett az iparban és a kereskedelemben is (29,59%). 
Végül, de nem utolsó sorban a fi zikai munkások sorából az egyéb segédszemély-
zethez sorolt dolgozók férfi  tagjai 1910-ben többségében az iparban (64,98%) dol-
goztak, ám emellett fontos volt még a kereskedelem és az őstermelés is. A segítő 
családtagok estében az őstermelés és a közlekedés mutat szignifi káns értékeket. 
1930-ra átalakult a kép. Az egyéb segédszemélyzethez soroltak 33,81%-a közszol-
gálatban és szabadfoglalkozásokban teljesített szolgálatot, de nagyjából hasonló 
arányokat találunk az iparban is; férfi  segítő családtagot pedig szinte kizárólag az 
őstermelésben találunk. Tíz évvel később a  közszolgálat veszített korábbi szere-
péből és helyette megnőtt az iparban dolgozó egyéb segédszemélyzethez soroltak 
aránya. A két gazdasági ágazatban találjuk az egyéb segédszemélyzethez soroltak 
65,35%-át. A segítő családtagok esetében is átalakult a foglalkozás: 42,92% foglal-
kozott őstermeléssel, míg 39,82%-uk a kereskedelemben és 13,27%-uk az iparban 
dolgozott.

***

Írásunkban arra tettünk kísérletet, hogy a  modernkori népszámlálások segítsé-
gével három időmetszetben megvizsgáljuk Nagyvárad foglalkozási rétegződését. 
A  népszámlálások, egyáltalán a  makroszintű adatok használata és érvényessé-
ge igencsak korlátozott, de ezzel együtt is úgy gondoljuk, hogy sikerült valamit 
feltárnunk azokból a  mozgásokból és átalakulásokból, amelyek meghatározták 
Nagyvárad foglalkozásszerkezetét az első világháború előtti és utáni időszak-
ban. A foglalkozások szektoriális eloszlása megmutatta, hogy a politikai és egyéb 
strukturális átalakulások ellenére Nagyváradon tovább folytatódott az iparosodás. 
A gazdasági aktivitás például a női foglalkoztatottság lassú térnyerésére hívta fel 
a fi gyelmet. A foglalkozásszerkezet, illetve a foglalkozási viszony főbb trendjeinek 
feltárása lehetővé tette, hogy diff erenciáltabb képet kapjunk a Nagyvárad foglal-
kozási rétegződésében végbement változásokról. Természetesen a továbbiakban is 
nyitott kérdés marad, hogy a fent tett megállapítások menyiben tükrözik a statisz-
tikus, a hatalmi aktorok és menyiben az egyén és azok együttesét alkotó kollektív 
csoportok foglalkozásában végbement változásokat? Ennek megválaszolásához 
további kutatásokra van még szükség. 
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Mellékletek62

62 A mellékletben található adatok a következő helyekről származnak: 1910. évi magyar népszám-
lálás 3.k. 1914: 668–693; 500–503; 1910. évi magyar népszámlálás 4.k. 1915: 626–641. 1930. évi 
román népszámlálás 5. k. 1930. évi román népszámlálás 6. k. MNOL XXXII-23-h-1941. 1941. 
443. doboz. Lásd még Varga E. 1999.
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2. táblázat. Az 1910. és 1941. évi foglalkozási névjegyzékek összehasonlítása

Foglalkozási csoport Foglalkozási csoport és alcsoport száma
1910 1941

I. Őstermelés
1. Mezőgazdaság 1–4 1–39; 54–55
2. Erdészet és vadászat 5–6 40–53; 61–62
3. Halászat és tenyésztés 9–10 56–57
4. Méhészet 7 58
5. Selyemtenyésztés 8 59

II. Bányászat és kohászat
Bányászat és kohászat 11–19 63–74

III. Ipar
1. Vas- és fémipar 20–41 75–96
2. Gépgyártás 42–48; 51–55 97–109, 112–113
3. Villamosenergia-ipar 49–50 114–115; 110–111
4. Kő-, föld, agyag-, azbeszt- és 
üvegipar

56–66 116–130

5. Faipar 67–84 131–152
6. Csont- és műanyagipar 85 153–155
7. Bőripar 86–90 156–161; 189
8. Gumiipar 92 162
9. Fonó- és szövőipar 91; 93–101 163–188; 190
10. Ruházati ipar 102–117 191–201
11. Papíripar 121–123 202–204
12. Élelmiszeripar 124–153 205–235
13. Vegyipar 154–169 236–260
14. Építőipar 170–184 261–287
15. Szolgáltatások (és vendéglátóipar) 118–120; 185–198 288–306
16. Egyéb ipar 199–201 307–309

IV. Kereskedelem
1. Állatokkal, mezőgazdasági és állati 
termékekkel való kereskedés

202–221 310–328

2. Erdei és bányatermékekkel való ke-
reskedés

222–225 329–331

019 241-276  mozg es atalak _  15_Totos-A_tan_OK.indd   262019 241-276  mozg es atalak _  15_Totos-A_tan_OK.indd   262 2018. 06. 22.   9:20:502018. 06. 22.   9:20:50



Mozgás és átalakulás Nagyvárad társadalmának foglalkozási rétegződésében

263

3. Vas-, fémárukkal, gépekkel és egyéb 
eszközökkel, műszerekkel való keres-
kedés

226–233 332–345

4. Agyag- és üvegipari készítményekkel 
való kereskedés

234–235 346–347

5. Fa-, bőr-, gumi-, norinbergi-, disz-
mű-, papírszer árukkal, író és rajzsze-
rekkel való kereskedés

236–239 348–352

6. Fonó-, szövő- és ruházati ipar köré-
be tartozó árukkal való kereskedés

240–247 353–366

7. Élelmezési és élvezeti cikkekel való 
kereskedés

248–259; 266 367–389

8. Gyógy- és vegyészeti árukkal való 
kereskedés

260–262 388–396

9. Könyv- zenemű- és fi lmkereskedés 263–264 397–400
10. Zsibárusok 265 401–402
11. Fogyasztási adóbérlők és városi 
beviteli vámbérek

267 –

12. Áruházak 268 403
13. Cseléd-, helyszerzők és munkaköz-
vetítők

269 404

14. Hirdetésvállalkozók, hírlap- és hir-
detésközvetítők

270 405

15. Szállítmányozók 271 406
16. Egyéb kereskedelmi ágak és keres-
kedés

272–273 407–414

17. Áruházak segédüzletágai 274–278 415–420
V. Pénz-, hitel- és biztosítás

1. Pénz-, hitel- és biztositás 279–284 421–424
VI. Közlekedés

1. Közutak 285–289 425–430
2. Vasutak 290–292 431–437
3. Hajózás 293–297 438–441
4. Légiforgalom – 442
5. Posta, távíró, rádió és távbeszélő 298 443
6. Egyéb közlekedés 299–300 444–447
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VII. Közszolgálat és szabadfoglalkozás
1. Törvényhozás 301 448–449
2. Közigazgatási szolgálat 302 450–455
3. Jogszolgáltatás 303 456–464
4. Egyházi szolgálat 304 465–470
5. Tanügy 305 471–491
6. Közegészségügy 306 492–502
7. Tudományos és egyéb közérdekű 
társulatok, intézetek

307 503–508

8. Irodalom és művészet 308 509–518
9. Egyéb és külön megjelölés nélküli 
szabadfoglalkozásúak

309 519–526

VIII. Véderő
1. Véderő 310–313 527–528

IX. Napszámosok
1. Napszámosok 314 529

X. Nyugdíjas, tőkepénzes, életjáradékos, társadalombiztosítási járadékot élvező, 
házbirtokosok és magánzók

1. Nyugdíjas, tőkepénzes... 315–319 531–541
XI. Házi cselédek

1. Házi cselédek 530

XII. Egyéb és ismeretlen foglalkozásúak, illetve foglalkozásnélküliek
1. Egyéb és ismeretlen foglalkozásúak,     
illetve foglalkozásnélküliek

320–336 542–559

3. táblázat. A kereső népesség gazdasági aktivitása, 1910–1941

0 1930 1941

Férfi ak
Kereső 22454 69.55% 29512 71.92% 34260 76.04%
Eltartott 9833 30.45% 11522 28.08% 10798 23.96%
Összesen 32287 100.00% 41034 100.00% 45058 100.00%
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Nők
Kereső 8940 28.04% 12338 29.62% 14265 30.56%
Eltartott 22942 71.96% 29315 70.38% 32411 69.44%
Összesen 31882 100.00% 41653 100.00% 46676 100.00%

Összesen
Kereső 31394 48.92% 41850 50.61% 48525 52.90%
Eltartott 32775 51.08% 40837 49.39% 43209 47.10%
Összesen 64169 100.00% 82687 100.00% 91734 100.00%

4. táblázat. A kereső népesség tevékenységszerkezeti eloszlása, a foglalkozási ágak szerint, 
1910–1941

Férfi 
Foglalkozási ágak 1910 1930 1941
I. Őstermelés 1482 6.60% 1189 4.03% 2478 7.23%
II. Bányászat és kohászat 5 0.02% 57 0.19% 6 0.02%
III. Ipar 8757 39.00% 9647 32.69% 13661 39.87%
IV. Kereskedelem 2596 11.56% 3374 11.43% 3543 10.34%
V. Pénz-, hitel- és biztosítás 299 1.33% 573 1.94% 261 0.76%
VI. Közlekedés 1815 8.08% 2291 7.76% 2450 7.15%
VII. Közszolgálat és szabad-
foglalkozás 2004 8.92% 8283 28.07% 2835 8.27%

VIII. Véderő 3135 13.96% 5474 15.98%

IX. Napszámosok 1021 4.55% 1108 3.23%

X. Nyugdíjas, tőkepénzes, 
életjáradékos, társadalom-
biztosítási járadékot élvező, 
házbirtokosok és magánzók

521 2.32% 1693 4.94%

XI. Házi cselédek 219 0.98% 73 0.21%

XII. Egyéb és ismeretlen 
foglalkozásúak, illetve fog-
lalkozásnélküliek

600 2.67% 4098 13.89% 678 1.98%

Összesen 22454 100.00% 29512 100.00% 34260 100.00%
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Nők
Foglalkozási ágak 1910 1930 1941
I. Őstermelés 145 1.62% 894 7.25% 860 6.03%

II. Bányászat és kohászat 0.00% 15 0.12%

III. Ipar 2447 27.37% 3128 25.35% 4648 32.58%
IV. Kereskedelem 565 6.32% 1869 15.15% 1238 8.68%
V. Pénz-, hitel- és biztosítás 28 0.31% 360 2.92% 63 0.44%
VI. Közlekedés 95 1.06% 387 3.14% 218 1.53%
VII. Közszolgálat és szabad-
foglalkozás 759 8.49% 1529 12.39% 1299 9.11%

VIII. Véderő

IX. Napszámosok 469 5.25% 726 5.09%

X. Nyugdíjas, tőkepénzes, 
életjáradékos, társadalom-
biztosítási járadékot élvező, 
házbirtokosok és magánzók

745 8.33% 1667 11.69%

XI. Házi cselédek 3327 37.21% 2395 16.79%

XII. Egyéb és ismeretlen 
foglalkozásúak, illetve fo-
glalkozásnélküliek

360 4.03% 4156 33.68% 1151 8.07%

Összesen 8940 100.00% 12338 100.00% 14265 100.00%

Összesen
Foglalkozási ágak 1910 1930 1941
I. Őstermelés 1627 5.18% 2083 4.98% 3338 6.88%
II. Bányászat és ko-
hászat 5 0.02% 72 0.17% 6 0.01%

III. Ipar 11204 35.69% 12775 30.53% 18309 37.73%
IV. Kereskedelem 3161 10.07% 5243 12.53% 4781 9.85%
V. Pénz-, hitel- és 
biztosítás 327 1.04% 933 2.23% 324 0.67%

VI. Közlekedés 1910 6.08% 2678 6.40% 2668 5.50%
VII. Közszolgálat és 
szabadfoglalkozás 2763 8.80% 9812 23.45% 4134 8.52%
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VIII. Véderő 3135 9.99% 5474 11.28%
IX. Napszámosok 1490 4.75% 1834 3.78%

X. Nyugdíjas, tőke-
pénzes, életjáradékos, 
társadalombiztosítási 
járadékot élvező, ház-
birtokosok és magán-
zók

1266 4.03% 3360 6.92%

XI. Házi cselédek 3546 11.30% 2468 5.09%
XII. Egyéb és ismeret-
len foglalkozásúak 960 3.06% 8254 19.72% 1829 3.77%

Összesen 31394 100.00% 41850 100.00% 48525 100.00%

5. táblázat. A foglalkozási viszony kategóriái

1910 1941 Egyesített rovatok
Önálló Önálló Önálló

Tisztviselő Tisztviselő Tisztviselő
Segítő családtag Segítő családtag Segítő családtag

Művezető előmun-
kás, altiszt

Altiszt, gazdasági felügyelőszemély-
zet, művezető, gépész Altiszt, művezető

Tanonc, szolga
Előmunkás, betanított munkás, 

segéd, inas, tanonc, kocsis, szolga, 
kifutó, sofőr

Inas, tanonc, szolga 
és egyéb

Segédmunkás, nap-
számos Munkás, segédmunkás, napszámos Munkás, segédmunkás, 

napszámos
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6. táblázat. Foglalkozási viszony, 1910–1941

Foglalkozási viszony
Férfi 

1910 1930 1941
Önálló 3558 23.81% 5017 17.03% 6058 17.67%

Tisztviselő 1112 7.44% 464 1.58% 3735 10.89%
Segítő családtag 125 0.84% 125 0.42% 226 0.66%

Egyéb segédszemélyzet 10146 67.91% 23854 80.97% 24266 70.78%
Összesen 14941 100.00% 29460 100.00% 34285 100.00%

Foglalkozási viszony
Nő

1910 1930 1941
Önálló 1511 46.39% 1149 9.27% 2394 16.74%

Tisztviselő 778 23.89% 39 0.31% 2115 14.79%
Segítő családtag 47 1.44% 641 5.17% 206 1.44%

Egyéb segédszemélyzet 921 28.28% 10570 85.25% 9582 67.02%
Összesen 3257 100.00% 12399 100.00% 14297 100.00%

Foglalkozási viszony
Összesen

1910 1930 1941
Önálló 5069 27.85% 6166 14.73% 8452 17.40%

Tisztviselő 1890 10.39% 503 1.20% 5850 12.04%
Segítő családtag 172 0.95% 766 1.83% 432 0.89%

Egyéb segédszemélyzet 11067 60.81% 34424 82.24% 33848 69.67%
Összesen 18198 100.00% 41859 100.00% 48582 100.00%
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Demeter Gábor – Bagdi Róbert

A sátoraljaújhelyi társadalom mobilitásának, 
diff erenciáltságának és térszerveződésének 

vizsgálata 1870-ben1

Az alábbiakban arra teszünk kísérletet, hogy a mobilitást tágan értelmezve2 meg-
kíséreljük annak részleges rekonstruálását (elsősorban kvantitatív jellegű mérését, 
kisebb mértékben regionális összehasonlítását) Sátoraljaújhelyen egy speciális 
forrás, az 1870-es népszámlálási kérdőívek (2147 „lakrész”-ben3 élő 9900 fő)4 és 
a település ebből a korból származó telekhatáros térképe felhasználásával, ötvözve 
a történeti, földrajzi (térinformatikai) és statisztikai módszereket. Adatbázisunk 
(és a forrás) sajátos szerkezete nem teszi lehetővé a mobilitás minden aspektusá-
nak azonos mélységű vizsgálatát, ezért nem helyettesítheti, csak kiegészítheti az 
anyakönyvek által nyújtott lehetőségeket.5 Az adatbázis struktúráját,6 működési 

1 A kutatás az MTA Bolyai János Kutatási Ösztöndíja és a K 111766 sz. OTKA pályázat segítségé-
vel valósult meg.

2 A társadalmi mobilitásnak számos, vizsgálható aspektusa létezik és interpretációját is a módszertani 
sokoldalúság jellemzi. Értelmezhető a  mobilitás migrációként (tartós lakóhelyváltoztatással járó, 
napi ingázás, településen belüli lakhelyváltás a különböző életfázisokban, de mobilitásként értelmez-
hető a mindennapi közlekedés is). Értelmezhető vertikális, társadalmi rétegek közötti mobilitásként 
(átrétegződés): a társadalmi–vallási stb. csoportok közötti mobilitás (pl. generációk társadalmi hely-
zetében bekövetkező változások; egyes szakmák monopolizálása egy jól körülírható csoport részé-
ről) mellett a csoporton belüli diff erenciálódás is ide tartozik. De értelmezhető a mobilitás fogalmá-
nak keretei között a családon belüli pozíciók-szerepek változása, a foglalkozási átrétegződés is. 

3 A Wohnparthey szó jelentését magyarul leginkább a  lakófél kifejezéssel adhatjuk vissza. Ma 
azonban a „fél” kifejezés inkább személyre vonatkozik, a tanulmány szövegében pedig a Wohn-
parthey általában gazdasági egységként, dologi értelemben jelenik meg, így itt a lakrész kifeje-
zés használata mellett döntöttünk. 

4 Mintegy 100 lakrészről nem maradt fenn adat.
5 Az anyakönyvek az időbeli komparatív vizsgálatokra is alkalmasak, azaz a társadalmi átrétegző-

dés vizsgálatát megkönnyítik, míg a cenzus egyedi struktúrája miatt statikus, zömmel az aktu-
ális állapot rögzítésére alkalmas információkat tartalmaz, tehát inkább térbeli összehasonlító 
vizsgálatokra, illetve a belső diff erenciáltság mérésére jobban alkalmas.

6 Mivel célunk (1) az egyénekre vonatkozó adatok (vallás, életkor, foglalkozás, származási hely, családi 
státus, lakóhely, név) digitális rekonstrukcióján, (2) lekérdezésekre, statisztikai kiértékelésre alkal-
massá tételén, illetve (3) vizuális megjelenítésén túl (4) új, komplex, vagyoni helyzetre utaló változók 
kialakítása volt (szobaszám, cselédek száma, alkalmazottak száma, üzemek száma, keresők aránya, 
lakósűrűség), melyek azonban csak lakrész-család szinten voltak értelmezhetők, az egyének adatait 
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mechanizmusát,7 vizuális és statisztikai kiértékelésének lehetőségeit8 és korlátait,9 
a vizsgálható kérdésköröket korábbi munkáinkban10 ismertettük, ezért ezekre itt 
terjedelmi okok miatt nem térünk ki.

Sátoraljaújhely választását nem forrásadottsága, tehát az a tény indokolja, hogy 
fennmaradtak a település népszámlálási kérdőívei. Fontosabb, hogy az észak–déli 
irányban nyitott Zemplén vármegye székhelye vásárvonalon (hegyvidék és síkság 
találkozásánál) helyezkedett el, vallásilag és etnikailag heterogén volt, így módsze-
rünk (vizualizálás és a többváltozós statisztikai kiértékelés együttes alkalmazása) 
és hipotézisünk (az iparosodás befolyásolja a társadalom tradicionális mintázata-
it) tesztelhető rajta.11 1870 ebből a szempontból optimális: a szintén vásárvonalon 
fekvő Egerrel ellentétben itt egyszerre voltak jelen tradicionális (a céhek 1872-ig 
működtek) és az iparosodáshoz kötődő modern, kapitalista struktúrák (a vasút 
1871-ben éri el). Így képet kaphatunk arról, hogy milyen – a tradicionálistól eltérő 
– minták keletkeztek, illetve mely hagyományos jelenségek felülírása nem követ-
kezett még be, azaz milyen a régi struktúrák időben kifejezett perzisztenciája. Hi-
potézisünk szerint e hatások a településszerkezetet, s így a jelenségek mintázatát 
is befolyásolták, azaz térképezhetők.12 A heterogenitás mértéke tehát a mobilitás 

tartalmazó MS Excel fi le átstrukturálva, lakrész alapú, egy-egy szerkezetű relációs adatbázisként 
került hozzákapcsolásra az alaptérkép entitásaihoz (lakrész), így néhány jelenség feltérképezése 
és társadalmi csoport kiértékelése ezzel a módszerrel nem volt lehetséges. Más eljárást (több-egy 
relációs adatbázis) követett Mazsu János és csapata az általuk végzett kutatás során. A projekt az 
OTKA 81488 azonosító számú, „DTTTA – Debrecen 1870–72. évi tér- és társadalomszerkezetének 
rekonstrukciója” című pályázat támogatásával kifejlesztett adatbázis keretében valósult meg.

7 A cél egy olyan adatbázis megalkotása volt, mely egyszerre alkalmas a térbeli sajátosságokkal 
rendelkező jelenségek és térbeli aspektussal nem rendelkező folyamatok elemzésére (GIS és 
SPSS). A térképi és népszámlálási entitások (lakrész) összekapcsolására az egyedi azonosítóként 
szolgáló helyrajzi szám alapján szolgált.

8 Adatbázisban már rögzítésre került több város népszámlálási kérdőíve is, de gyakran térképi 
megjelenítés nélkül. Torna esetében Pozsgai Péter készített hasonlót, Kiskunhalasra Őri Péter. 
(Pozsgai 2007; Őri 2005: 269–292.) Ugyanez fordítva is igaz: Makó háztartásszintű vallási tér-
képe az 1840-es évekre vonatkozólag már korábban elkészült (ugyanígy Pestről is van az 1780-as 
évekből), ez viszont egyszerű folttérkép, nincs mögötte adatbázis. (Gerő 1989.)

9 A lakrész alapú entitások miatt a feleségek, alkalmazottak, cselédek csoportja csak korlátozott 
mértékben vizsgálható és jeleníthető meg. Ez a több, mint 4000 kereső közül 1000 (önálló ház-
tartással nem rendelkező) alkalmazott és 700 cseléd részleges kizárását jelentette a vizsgálatok-
ból. (E csoportokat Bagdi Róbert doktori disszertációjában elemezte).

10 Demeter–Bagdi 2015. és Demeter–Bagdi 2016. 
11 Hipotézisünk szerint a foglalkozások vallások mentén vagy származás alapján kialakult elkülö-

nülése egy ipari társadalomban egyre kisebb jelentőségű. Egy iparosodó, polgárosodó társada-
lomban a szegregáció elvileg kevéssé jellemző, illetve más jellemzők mentén történik. 

12 Míg Egert sokáig elkerülte a vasút, ezért bizonyos vonásai konzerválódtak, a közlekedésfejlődés 
eredményeképp Újhely a centrum felé irányuló mozgások köztes állomásává vált. A kitüntetett 
irány a Felvidék volt: innen arányaiban több migráns érkezett, mint akár Kárpátaljáról vagy 
a Tiszántúlról. (Demeter–Bagdi 2015: 3. táblázat.)
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fokára utal, ugyanakkor a potenciális társadalmi választóvonalak, így az elemzési 
szempontok számát is növeli. 

Sokszínűsége mellett a  várost demográfi ai szempontból dinamikusság jel-
lemezte: míg népességének növekedési üteme 1784 és 1825, majd 1825 és 1870 
között csak 50–50% volt; addig 1870 és 1910 között lakossága megduplázódott, 
a növekedés meghaladta az országos átlagot.13 (A növekedés a szomszéd városok-
hoz mérten is jelentős: 1825–1910 között a város lakossága Kassáéhoz hasonló-
an megháromszorozódott). 1910-re a helyben született lakosság aránya 50% alá 
esett.14 A  helybeli születésűek, az ugyanazon vármegyéből származók és a  más 
megyékből származók aránya alapján Dányi Dezső Sátoraljaújhelyt „lokális cent-
rumnak” minősítette.15 

A város és társadalma

A városi társadalom kiértékelése az adatbázisban rögzített változók független-
ség-vizsgálatával kezdődött. Az adatbázisban rögzített változók korrelációs mát-
rixa (1. táblázat) alapján az egyes demográfi ai mutatók között sokszor nem volt 
erős kapcsolat (például a gyerekszám és a vagyoni helyzet kapcsolata, a keresők 
aránya és a vagyon között nem volt összefüggés), tehát felvételük nem volt hiá-
bavaló (független változók).16 E jelenségeket értelmezendő kétváltozós diagramo-
kat is készítettünk, illetve külön-külön, több dimenzió alapján megvizsgáltuk az 
egyes alcsoportokat. Más változókat nem lehetett kvantifi kálni (például vallás), 
így a mutatókkal való összevetésük eleve csak kétváltozós diagramon volt lehet-
séges. Az egyes csoportok sajátosságainak azonosításához, különbségeik és belső 
diff erenciáltságuk feltárásához a teljes adathalmaz statisztikai paraméterei (átlag, 
szórás, belső diff erenciáltság) szolgáltak referenciaként (2–10. táblázat). 

13 Zemplén vármegye egyéb járásszékhelyei ugyanakkor népességszám tekintetében a székhelytől 
elmaradtak, 1870-ben Szerencsen 2129-en, Varannón 2001-en, Sztropkón 2499-en éltek, míg 
1784 körül a megyeszékhelyen is alig 4000 fő élt.

14 Nagyváradon 1910-ben a 64169 fős népességen belül a helyben születettek aránya már csupán 
37%, míg Munkácson 55%. 

15 Dányi 1998: 99–103. A város nem tekinthető teljes értékű centrumnak, hiszen saját hátorszá-
gának munkaerő-fölöslegét sem tudta felszívni (miként a 18. században sem terjed ki piaci 
vonzása a  megyére): a  héthársi járásban (Sáros) a  magas természetes szaporulat mellett is 
20%-kal csökkent a helyi lakosság száma 1880–1910 között. Demeter–Bagdi 2015: 4. táblázat. 
4. térkép.

16 Az alapváltozók felhasználásával kreált egyes, vagyoni helyzetre utaló változók viszont korrel-
áltak némely mutatóval.
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2. táblázat. A lakrészek lakószám szerinti megoszlása Sátoraljaújhelyen 1870-ben (fő és %)18

1 2 3 4 5 6 7 8 9+ Összes
123 381 415 345 305 198 162 84 134 2147
5,73 17,75 19,33 16,07 14,21 9,22 7,55 3,91 6,24 9434

3. táblázat. Az egy szobára jutó lélekszám lakrészenként Sátoraljaújhelyen (fő és %)19

1 alatt 1 1,1–1,5 1,6–2 2,1–2,5 2,6–3 3,1–4 4+ Összesen
47 167 125 375 120 352 391 529 2147

2,19 7,78 5,82 17,47 5,59 16,39 18,21 24,64 100

4. táblázat. A lakrészek számszerű (db) és viszonylagos (%) megoszlása Sátoraljaújhelyen 
a keresőknek a lakókhoz mért aránya szerint (kereső/lakos)

 
0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6–0,9 1,0 Összes

70 173 676 467 116 401 104 140 2147
3,26 8,06 31,49 21,75 5,40 18,68 4,84 6,52 100

5. táblázat. A lakrészek szobaszám szerinti számszerű és viszonylagos megoszlása Sáto-
raljaújhelyen 1870-ben (szoba/lakrész és %)20 

Nincs adat 0,5 és alatta 1 2 3 4 5+ Összes
40 170 1175 488 150 69 55 2147

1,86 7,92 54,73 22,73 6,99 3,21 2,56 100

18 Megjegyzés: Átlagosan 4,4 fő lakrészenként. Őri Péter 4,6 főt közöl Pest megyére 1869-ben. (Őri 
2007: 75). Isztambulban ez 4,1 fő volt 1900 körül, egyes – migránsok dominálta – negyedeiben 
csak 3,8.

19 Megjegyzés: Átlagosan 3 fő egy lakrészre jutó szobánként.
20 Megjegyzés: Átlagosan 1,5 szoba lakrészenként.
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6. táblázat. A cselédszám megoszlása lakrészenként Sátoraljaújhelyen, 1870 (fő és %)21

0 1 2 3 4+ Összesen
1665 336 91 34 21 2147

0 15,65 4,24 1,58 0,98 730 

7. táblázat. A munkatársak és nem családfő státuszú keresők számának lakrészenkénti 
megoszlása Sátoraljaújhelyen (fő és %)22

0 1 2 3 4+ Összesen
1537 383 143 46 38 2147
71,59 17,84 6,66 2,14 1,77 100 

8. táblázat. A gyermekszám lakrészenkénti megoszlása Sátoraljaújhelyen 1870-ben 
(fő és %)23

0 1 2 3 4 5+ Összesen
619 462 424 303 165 174 2147

28,83 21,52 19,75 14,11 7,69 8,10 1001

9. táblázat. Sátoraljaújhely családfőinek számszerű és viszonylagos megoszlása születési 
év alapján 1870-ben (fő és %)24

 1809 1810–
1819

1820–
1829

1830–
1839

1840–
1849

1850 
után Összesen

238 447 578 645 236 3 2147
11,09 20,82 26,92 30,04 10,99 0,14 100

21 Megjegyzés: Átlagosan 0,32 cseléd egy lakrészre. A cselédek a lakosság 7,3%-át teszik ki.
22 Megjegyzés: Átlagosan 0,32 cseléd egy lakrészre. Az önálló lakrésszel nem rendelkező keresők 

a lakosság 10%-át teszik ki (978 fő).
23 Megjegyzés: Belgrádban rendre 17, 34, 24, 11, 7 és 7% 1900 körül. Sátoraljaújhelyen átlagosan 1,9 

gyermek lakrészenként.
24 Megjegyzés: Átlagosan 39 év.
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10. táblázat. A demográfi ai mutatók és a vallás kapcsolata Sátoraljaújhelyen 1870-ben 
(fő és %)25  

Mutató ev gk iz ref rk Összesen
összes gyerek 71 519 1655 483 1153 3881 >

gyerek % 1,83 13,37 42,64 12,45 29,71 100
háztartás 41 373 692 302 735 2143

háztartás % 1,91 17,41 32,29 14,09 34,30 100
gyerek/lakrész 1,73 1,39 2,39 1,60 1,57 1,81

Lokális és családi mobilitás

Statikussága és eltérő információtartalma miatt az 1870-es népszámlálás (szem-
ben az anyakönyvekkel) csak korlátozottan alkalmas kapcsolati és rokoni hálók, 
összetelepülés vagy szétköltözés vizsgálatára. Bizonyos esetekben lehetséges a re-
konstrukció: így például a város életében fontos szerepet játszó református föld-
birtokos Évva család (5 szoba és zsidó gabonakereskedő bérlők 2 szobában) és 
a szintén gazdag és befolyásos, de katolikus Farkas család (ügyvéddinasztia 8 cse-
léddel, alkalmazottal, 6+2 szobával) gyerekeinek házassága a különböző gyökerű 
elitrétegek összefonódására utal. A  „családfő” Évva Andrást (1805–1888) 1848 
előtt is említik mint a Zemplén vármegyei reformellenzék egyik vezetőjét.26 Po-
zíciója átmentése sikeres volt, hiszen törvényszéki elnök lett. Felesége, Balásházy 
Teréz régi birtokos családból származik, amelyet a 18. században is a nemesek kö-
zött említenek a városban. Arra, hogy az elit szociális kapcsolatait tekintve mek-
kora mobilitást mutatott, íme egy példa: Spek Antal városi tanácsos (1804) rokona, 
Irma (1847) az eperjesi születésű evangélikus Boros Ignác ügyvéd felesége lett 
és a főúton, a Kazinczy utcában telepedtek le, özvegy Spek Ferencné földbirtokos 
közelében (651. és 655. hrsz), az utóbbi idősebb lányának férje pedig m. kir. hiva-
talnok volt. Azaz, a tradicionális birtokos elit (itt és ekkor) még kerüli a pénzügyi 
elitet (a hivatalit már nem), s a kapcsolatok szorossága nem csak virtuális, a térbeli 
koncentrálódással is mérhető.

Több összeírás összevetése lehetőséget nyújt a társadalmi és földrajzi értelem-
ben vett mobilitás mérésére egyaránt. A 18. század végén 175 kataszteri holddal 
listavezető Kapy családból csak egy nő (1837–?), a református Bárczy József vár-
megyei hivatalnok felesége) szerepel 1870-ben újhelyi lakosként, valamint egy 

25 Megjegyzés: a lakosság 39%-a gyermek. Alapadatok: MNL-BAZML SFL XV. 1870-es népszám-
lálás.

26 Veliky 2009. 
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gyerek.27 A Marschalko család ugyanígy 18. századi birtokos, de 1870-ben már 
csak a  református Somogyi István felesége (r.k. 1816–?) szerepel vezetéknévvel 
a listán lakosként (bérlőként sok más család is lakott a házukban).28 

Az adott pillanatban létező (családi) hálózatok kutatása bizonyos korlátokkal 
szintén lehetséges: a Papsoron a 474-es hrsz. telken élő Keller János szabómes-
ter felesége Sztropkovics-lány volt, anyósa is velük élt, a szomszéd lakrészben 
viszont egy Sztropkovics-fi ú alapított családot. Tehát – vélhetően anyagi okok 
miatt – nem történt széttelepülés. Az izraelita rőföskereskedő, özvegy Hell Esz-
ter és rokona, az ugyancsak rőfös Hell Salamon szintén egymáshoz közel laktak 
(475, 477 hrsz.). Az előbbi gyermekeinek (Svajger gyerekek) rokona, a szintén 
rőfös Svajger Sámuel a közelben, a 490 hrsz. alatt lakott (Széchenyi tér). A 498-
as hrsz. alatt lakó Hell Adolf ugyancsak rőfös volt, így a  házasság a  tőkekon-
centrációt is elősegítette, és a két rőfös cég esetleges versengését is korlátozta.29 
A jelenségre azonban ellenpéldák is vannak, amikor a rokonok egymástól távoli 
helyre telepednek, de az kevésbé szúr szemet az adatbázisban, mivel csak körül-
ményesen vizsgálható lekérdezésekkel – ez viszont növeli a téves interpretáció 
veszélyeit is. A matri- és patrilokalitás szintén adatolható, de éppen azért, mert 
a  szülőktől elköltöző gyermekek szülei csak bizonytalanul azonosíthatók, gya-
korisága nem adható meg.30

A vallási elkülönülés sajátosságai 

1870-ben a családfők vallása alapján a város lakosságának 35%-a volt római kato-
likus, 33%-a izraelita (de ezen belül megosztott), 17%-a görögkatolikus, 12,5%-a 

27 Persze nem kizárható a név kihalása sem, emiatt e vizsgálatok korlátozott relevanciával bírnak.
28 Az 1870-ben összeírt özvegy Görgey Józsefné földbirtokos ugyancsak a 18. században a város-

ban birtokos Görgeyek rokona. Az Évva családot viszont a 18. század végén még sárospataki 
birtokosként említik, Sátoraljaújhelyen földjük nem volt, így az itteni nemesek között hiába 
keressük őket. Ebből is látszik, hogy mind a horizontális, mind a vertikális társadalmi mobilitás 
mérése, miként a rokonsági kapcsolatoké is még a jól körülhatárolható családok esetében sem 
egyszerű. 18. századi adatok: Barta 2015: 298; 312–313. 

29 Az 582. hrsz alatt lakó Valler izraelita kocsmáros nőrokona a szomszéd házban élő szatócs fele-
sége lett. Valler Herman szintén kocsmáros, de a piacfelosztás elve értelmében nem a közeli 
szomszédságban (435. hrsz.). Egy másik Vallert kiskereskedőnek írtak össze a  város másik 
részén. Preisz Antal rőfös feleségét is Vallernek hívták, a  szomszéd lakrészben egy Preiszné 
Valler (sz. 1789) is lakott, ami a két család korábbi kapcsolataira is utal. A rokoni kapcsolatok 
valószínűleg az üzleti viselkedést is befolyásolták. 

30 Lehetséges, hogy nem költözött a gyermek, hanem a szülők haltak ki a házból.
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református, 2%-a evangélikus (11. táblázat).31 A vallási térkép32 alapján a zsidóság 
jelentős részben a belvárosban koncentrálódott (noha a házak jelentős részét nem 
tulajdonolták, bérlők voltak). Míg esetükben 5–6 tömb és néhány központi he-
lyen fekvő útkereszteződés szinte homogén volt33 (a főútra merőleges kelet–nyu-
gati utak mentén: az Óhíd – ma Dózsa Gy., Újhíd – ma Rákóczi és Malom – ma: 
Munkácsy utcák térsége), a  többi felekezetnél ilyet alig találunk. Szegregációról 
mégsem beszélhetünk két ok miatt: mivel a zsidóság tömörülésének helyszíne – 
kiterjedt a társadalmi elitet is tömörítő főút (Kazinczy út) mindkét oldalára, to-
vábbá a Ronyva-híd mint közlekedési csomópont felé vezető útra – arra utal, hogy 
a város gazdasági, társadalmi életének integráns részeként tekinthetünk rájuk,34 
másrészt voltak vegyes keresztény–zsidó negyedek és kereszteződések is.35 

A reformátusok zöme a városszerkezet főtengelyeként funkcionáló észak–déli 
irányultságú utcák mentén helyezkedett el. Az utcák egy része tradicionális fog-
lalkozásnevekhez köthető (Gubás utca – ma Esze Tamás u.), azaz az itt élő refor-
mátusok egy régi társadalmi-gazdasági struktúra nyomait reprezentálják (amikor 
még arányuk is minden bizonnyal nagyobb volt a városon belül). Az egykori ösz-
szefüggő megtelepedésre utal, hogy a  főutak mentén, északabbra is találhatunk 
egymás mellett fekvő reformátusok lakta telkeket, ezek – szobaszám alapján – 
gazdagabbak, mint a déli „iparosnegyedben” lévő református lakrészek. 

31 Országosan: római katolikus 52%, görögkatolikus: 10%, református: 12,5%, izraelita: 4,5%, evan-
gélikus 6,5%. Tehát a városban a görögkatolikusok és izraeliták felül-, a római katolikusok és 
evangélikusok alulreprezentáltak voltak. (Katus 2012: 483.) Debrecenben a reformátusok ará-
nya ekkor 50% körül volt. Újhelyen a református feleségek aránya 3 százalékponttal alulmúlta 
a családfők körében mért arányt, ami arra utalt, hogy a vallási endogámia lehetősége esetükben 
folyamatosan szűkült (összhangban a református közösség fokozatos térvesztésével). 

32 http://www.gistory.hu/g/hu/gistory/gismaps – Utolsó letöltés: 2018. 05. 10. Lásd az atlasz utolsó 
fejezetének térképeit.

33 A vegyesházasságok hiánya (az emancipációs törvények előtt vagyunk) ellenére a zsidó lakré-
szek sem tekinthetők teljesen homogénnek a bennük élő sok keresztény cseléd miatt. Viszont 
a  lakrészek ingatlanon belüli pozícióinak bizonytalansága (például emeletes ház, utcaf-
ront-hátsó kert) miatt a térbeli homogenitás nem mérhető a klasszikus szomszédsági indexszel. 

34 Az viszont a forrás alapján nem derül ki, hogy a neológ és ortodox zsidóság mennyire különült 
el egymástól, illetve a  nem zsidó felekezetektől. Elhelyezkedésüket befolyásolta a  bérbeadók 
területi elhelyezkedése is. Az a  tény viszont, hogy a  belváros jobb minőségű ingatlanjaiban, 
a központi funkciókat ellátó intézmények és terek tőszomszédságában is megtelepedtek, nem-
csak arra utal, hogy képesek voltak megfi zetni a bérleti díjat, de arra is, hogy a befogadó társa-
dalom (de legalábbis az elit) számára nem jelentett problémát jelenlétük feltűnő mivolta. 

35 Debrecenben a zsidóság szintén döntően a belvárosban élt, de annak csak egy részére (a Hatvan utca 
és a Nagytemplom között, illetve attól délre a Piac utcán), kifejezetten szűk területre koncentrálódott 
(a háztartások 40%-a hat utcában volt). Újhelyen mind az É–D-i, mind a K–Ny-i irány kitüntetettsége 
megfi gyelhető, s noha a migrációs irányok gyakoriságából a kelet–nyugati (Ronyva) tengely kisebb jelen-
tőségére következtethetnénk, az áruk mozgásiránya magyarázza a zsidóság itteni dominanciáját (például 
gabonakereskedelem). A sok üzlet miatt viszont erre nagyobb a lakósűrűség is, kisebb a komfort.
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A görögkatolikusok az északi és déli peremterületen éltek (gyakran a  római 
katolikusokkal keverten), ami összefüggött foglalkozásukkal (agrárbérmunkások) 
és vagyoni helyzetükkel (foglalkozásuk alapján zömük szegénynek tűnik). A ka-
tolikusok a belvárosban és a peremterületen is jelen voltak, ami előrehaladott tár-
sadalmi diff erenciálódásukra utal, miként a zsidók esetében is volt egy külvárosi, 
részben szegregációs jelenségeket mutató, szociális mutatóik alapján (egy szobára 
jutó lélekszám, összes szobaszám) szegényebb csoport, mely lakhelye szerint a ka-
tolikusokkal keveredett. A gazdagabb zsidók a reformátusokkal elegyedtek.

1. ábra. A foglalkozások vallás szerinti diff erenciáltsága

A belvárosi zsidó tömböt, a  déli katolikus peremet és református negyedet 
leszámítva azonban kifejezetten homogén városrész délen nem volt. A mutatói 
alapján (lásd később) szegény legészakibb városrészben a görögkatolikusok (Kis 
Pazsic, Baracz) és római katolikusok koncentrálódtak. Azaz a térbeli és foglalko-
zási keveredés már 1870-ben előrehaladott volt. A vegyesházasságok a házasságok 
15%-át tették ki,36 igaz, ezek 56%-a római katolikus–görögkatolikus házasság volt. 
23%-a római katolikus–református, 7%-a görögkatolikus–evangélikus, további 
7% római katolikus–evangélikus, 4% református–evangélikus. Egy házon belül 
gyakran éltek eltérő felekezetű lakófelek, családok: olykor a piacfelosztás is mű-
ködött, a zsidók mellett ott lakott a görögkatolikus szalonnaárus. Sőt, a mészáro-

36 Pozsgai Péter a rurális Torna megyében 5–7,5%-ot regisztrál a két járásban 1870-ben. Ez alapján 
Sátoraljaújhely valóban „olvasztótégelyként” funkcionált. 
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sok-hentesek között a  zsidók voltak felülreprezentáltak: valószínűleg nem csak 
saját felekezetük igényét elégítették ki. A kereskedők között szintén a zsidóság do-
minált (1. ábra). A reformátusok által sokáig uralt városi és vármegyei vezetésben 
is találtunk görögkatolikust és izraelitát egyaránt (egy-egy megyei írnokot) – igaz, 
posztjaik alapján ez inkább szimbolikus. 

2. ábra. A foglalkozások vallás szerinti diff erenciáltsága

A családfő foglalkozása szerinti elkülönülés sajátosságai 

Általánosságban véve elmondható, hogy az iparosodás még nem volt olyan mértékű, 
hogy (2 évvel a céhek eltörlése előtt) végérvényesen fellazítsa a hagyományos struk-
túrákat. A tímárok a Ronyva mellett laktak továbbra is, hiszen munkájukhoz vízre 
volt szükségük. Szintén nem meglepő alvízi koncentrációjuk a foglalkozás nagy kör-
nyezetterhelése miatt – bár tímárok északon is éltek. A gubások zömmel a Gubás 
utcában laktak, de már kisebbségben voltak a többi foglalkozáshoz képest, illetve 
felszorultak a város északi peremére, ami utal arra is, hogy viszonylag szegények 
voltak, és zömmel már a görögkatolikusok közül kerültek ki. A református vallás do-
minanciáját mutató csizmadiák a város déli részén összpontosultak, hagyományos 
körzetükben, egy észak–déli főúttal párhuzamos mellékút mentén, de sokan laktak 
nyugaton, a viszonylag szegény Zsólyomka körzetében, s szintén a város délkeleti 
részén. Az asztalosok elhelyezkedése szórt volt, míg a mészárosok a főúttól nyugat-
ra koncentrálódtak (északon hiányoztak). A belvárost közvetlenül övező gyűrűben 
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szórtan éltek a  szabók. Valamennyi említett foglalkozásra jellemző, hogy a város 
főutcáján csak északon és délen tünedeztek fel, a centrumból hiányoztak.

A szolgák, kapások, napszámosok az északi városrészben, délen, délkeleten 
továbbá nyugaton a  Zsólyomka térségében voltak felülreprezentáltak, az első 
helyszínen a „birtokosokkal” elegyedve tömböt képeztek. Az utóbbiak közül so-
kan a városközpontban laktak – a későbbi elemzés alapján bebizonyosodott, hogy 
a gazdagabb rétegekhez tartoztak (egyben az is bizonyítást nyert, hogy a vagyoni 
helyzet és az területi elhelyezkedés között van kimutatható kapcsolat). A városi és 
vármegyei hivatalnokok lakásai az észak–déli főutak mentén a központi helyeken 
koncentrálódtak (irattáros, tanár, iskolafelügyelő, főügyész, főszolgabíró), körü-
löttük húzódott a polgári szabadfoglalkozásúak37 (gyógyszerész, házbérlő, építész, 
állatorvos, aranyműves, orvos, ügyvéd), még kijjebb a hivatalsegédek (banki, biz-
tosítási, városi) és pénzügyi szakemberek zónája. 

Az italmérések, kocsmák az északi városrészből hiányoztak, zömük a központi 
negyedekben, továbbá a Ronyva-parton és a város nyugati, szőlőkhöz közel eső ré-
szén helyezkedtek el, illetve délen a város első házainál. A kereskedők a boltosokkal, 
szatócsokkal együtt két helyen koncentrálódtak: az utóbbiak a keleti és nyugati külvá-
rosokban a földek körül, a városba bevezető utak mentén, maguk a kereskedők pedig 
a városközpontban és a kelet–nyugati, Ronyva-híd felé vezető úton tömörültek. 

A migránsok felekezeti és szociális összetételének sajátosságai 

A hagyományos struktúrák fellazulására a  felekezeti vegyesházasságok mellett 
a  migráns vegyesházasságok száma, továbbá ezek területi, részben foglalkozási 
és vallási–etnikai mintázatának szabálytalansága is utal. Összességében a  „csa-
ládfők”38 nagyjából harmada volt helyi (a feleségek esetében ez magasabb, 45%-
volt), a helyi–helyi házasságok aránya tehát 30%-nál a legszélsőségesebb esetben 
sem lehetett magasabb.39 Ezzel szemben a tradicionálisabb mintákat mutató déli 
városrészben (a minta harmada) 178 alkalommal belterjes volt a házasság (50%). 

A felekezeti arányok megváltoztak. A városban a reformátusok aránya az 1840 
körüli 18%-ról az országos átlag szintjére csökkent,40 a zsidóságé 17%-ról 35% fölé 
emelkedett (a gyerekek között arányuk 42% volt 1870-ben), hogy azután 1910-re 
29%-ra essen vissza, míg a görögkatolikusok aránya folyamatosan csökkent, 23%-
ról 15% alá. A változások (11. táblázat) részben a migrációs stratégiák, részben 

37 Szabad értelmi(ségi) foglalkozásúak kibővítve a  speciális tudást igénylő és elitnek dolgozó 
(illetve vagyonos kézműipari szakmákkal).

38 Ide értendők az özvegyek, akikkel együtt sokszor a következő generáció báziscsaládja lakott.
39 A városban a helyiek közel 50%-os aránya csak a gyerekek fi gyelembe vételével jön ki.
40 A városi elitben tradicionálisan ennél nagyobb arányban képviseltették magukat. 
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a felekezetenkénti reprodukciós ráták különbségeivel magyarázhatók. Az adatbá-
zis elemzése lehetőséget nyújt a migráció és a reprodukció szerepének elkülöní-
tésére, az eltérő közösségi stratégiák rekonstrukciójára és a  felekezeteken belüli 
társadalmi (foglalkozás)csoportokat jellemző sajátosságok kimutatására. 

11. táblázat. A felekezetek arányának módosulása 1840–1910 között Sátoraljaújhelyen41

 

Év, % Római 
kat.

Görög-
kat.

Refor-
mátus

Evan-
gélikus

Orto-
dox

Izrae-
lita Összesen

1910, fő 7936 2943 2878 381 34 5730 19902
1910, % 39,9 14,8 14,5 1,9 0,2 28,8 100
1870, fő 3335 1676 1195 155 12 3215 9946*
1870, % 34,5 17,0 12,5 1,6 0,1 33,5 100
1840 k., fő 2401 1464 1174 120 26 1125 6310
1840 k. % 38,1 23,2 18,6 1,9 0,4 17,8 100

A migránsok aránya a 20–30 éves korosztályban jóval nagyobb (65% felett), mint 
az 50–60 éves korcsoportban (50%). A helyi születésűek között a városi átlag feletti 
értéket csak az izraelita családfők aránya mutatott (45%), s ugyanez érvényes a felesé-
geikre is, azaz ez volt a legbelterjesebb közösség.42 a zsidóság arányának 1870 utáni csök-
kenése arra utal, hogy az elérte a telítődési szintet, nőtt a csoporton belüli rivalizálás, 
illetve a zsidóságon belüli felekezeti ellentétek is egyes csoportok kizárásának irányába 
hatottak. A zsidóság dinamikus növekedése 1870 után így belső eredetű (2,4 gyerek/
lakrész: 10. táblázat), nem migrációs. Az evangélikus családfők alapvetően migránsok 
voltak (sok közülük az iparosodáshoz kapcsolható külhoni szakember), 1840–1910 
között létszámuk megháromszorozódott, ami a  városbővülés ütemével azonos, mi-
közben azonban a gyerekszám körükben az átlagos 1,8 alatt maradt. 

Migráció nélkül a város és az evangélikusok létszáma nem nőtt, hanem egye-
nesen csökkent volna. A görögkatolikusoknál 76% volt a nem helyi származású 
családfők aránya, így a városi lakosságban mért arányvesztésük oka egyértelmű-
en a kevés gyermek (1,4 gyerek/lakrész), s a rossz szociális helyzet (az 1 szobás 
és annál kisebb lakrészek aránya itt a  legnagyobb). A  városi átlag alatt maradt 
a helyiek aránya a római katolikus családfők esetében. A reformátusok a rosszabb 

41 Megjegyzés: csak 9587 esetben ismert a vallási megoszlás.
42 Debrecenben viszont a zsidóságnak (ekkor csak 2000 fő) csak 30%-a volt helyi, 20% a megyén 

belül született, s az ÉK-i migrációs irány 31%-ot tett ki, a külföldiek aránya 5%. A 340 háztartás 
átlagmérete hasonlóképpen nagyobb családra utal (5,5 fő), miként Újhelyen is (5,5 vs. a városi 
átlag, 4,5 fő). Lásd: Mazsu 2012. 
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demográfi ai mutatóikat (átlag alatti gyerekszám) a bevándorlókkal ellensúlyozták. 
A  reformátusoknál és római katolikusoknál jelentős diff erencia volt a  helyi csa-
ládfők és feleségek %-os aránya között: a  férfi ak voltak zömmel a bevándorlók, 
míg a feleségek zöme helyi volt (12. táblázat). 

Az alkalmazottak között az izraeliták 25%-os aránya jóval alulmúlta a családfők 
és feleségeik körében mért arányukat. Ez – a kategória jellegéből kiindulva, mely 
döntően (de nem kizáróan)43 céhes – arra utal, hogy a zsidóságnak a céhes kisipar-
ban betöltött szerepe kisebb volt, mint a keresztényeké, bár nem voltak kizárva ab-
ból. A református alkalmazottak 18%-os aránya viszont felülmúlta a reformátusok 
teljes közösségben mért arányát, ami egy zárt, tradicionálisabb struktúrát és straté-
giát feltételez a reformátusok részéről, s esetükben a vallásnak is nagy szerepe volt 
a (preferenciális) együttműködésben. Azaz, a református mester szívesen választott 
református tanoncot, illetve a reformátusok gyakran lettek kisiparosok.

A cselédek között a görög- és római katolikusok gyakorisága meghaladta a  tel-
jes közösségben mért arányukat (26% és 41%). A reformátusok (9%), csakúgy, mint 
a zsidók (15%), a cselédek között alulreprezentáltak, amelynek oka eltérő stratégiájuk 
(a zsidók például inkább „alkalmazottnak” veszik fel a bevándorlókat, a reformátusok 
szintén, a zsidó háztartásokban lévő cselédek meglepően nagy része keresztény). 

Ami az alkalmazottak–munkatársak – azaz az önálló lakrésszel nem rendel-
kező keresők – felekezeti hovatartozását és származását illeti, a  helyiek aránya, 
a zsidóságot kivéve (51%), minden felekezetnél a városi átlagot reprezentáló 40% 
alatt maradt (12. táblázat). A helyi eredetű alkalmazottak nagy aránya az izraeli-
ták között egy belterjes (megállapodott) és a keresztényektől eltérő mintát követő 
közösségre utal (az elzárkózás oka lehet a zsidóság népszámlálási íveken nem ki-
mutatható ortodox–neológ status quo megosztottsága is). A reformátusok viszont 
inkább a bevándorlókat részesíthették előnyben. A bevándorló alkalmazottak kö-
zött a római katolikusok aránya 42% volt (a zsidóké 20% alatt maradt), a reformá-
tusok pedig a csoport 22%-át adták, miként a görögkatolikusok is. A két utóbbi 
csoport aránya felülmúlta a református és görögkatolikus családfők (és feleségek) 
körében mért arányt. Az összes alkalmazottat tekintve a római és görögkatolikus 
vallásúak alulreprezentáltak (r.k.: 24%, míg a családfők között 33% felett; gk.: 11% 
és 17%). E bevándorlók esetében az alacsonyabb presztízsű agrármunka dominált, 
erre lakhelyük is utalt. 

Ami a cselédek vallási megoszlását illeti, a helyi származásúak között felülrep-
rezentáltak voltak a római katolikusok (50%), felülmúlva a városban mért arányu-
kat. Egyébként a cselédek 85%-a nem helyi születésű volt. A bevándorló cselédek 
között is a római katolikusok aránya volt a legjelentősebb, 40% feletti, a görögka-
tolikusok aránya 26% volt, az izraelitáké 15%. 

43 A gyógyszerész, segédtanító, pincér, kereskedősegéd stb. szintén ide tartozott.
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12. táblázat. Migránsok aránya a különböző csoportok (családfők, önálló lakrésszel nem 
rendelkező keresők és cselédek) között44

Családfő Összes 
fő

Ebből 
helyi 

születé-
sű (%) 

Ebből 
helyi 

születé-
sű (%) 

Feleség Összes 
fő

Ebből 
helyi 

születé-
sű (%) 

Ebből 
helyi 

születésű 
(%) 

ev 41 12,2 0,69 ev 33 27,3 1,11

gk 373 24,4 12,55 gk 309 33,0 12,61

iz 692 44,5 42,48 iz 619 47,3 36,22

ort 3 33,3 0,14 ort 5 60,0 0,37

ref 302 35,8 14,90 ref 193 60,6 14,46

rk 735 28,8 29,24 rk 552 51,6 35,23

összes 2147 33,8 100 összes 2147 37,7 100

Munka-
társ/alkal-

mazott

Összes 
fő

Ebből 
helyi 

születésű 
(%)

Ebből 
helyi 

születé-
sű (%)

Cseléd Összes 
fő

Ebből 
helyi 

születé-
sű (%)

Ebből 
helyi 

születé-
sű (%)

ev 10 20,0 0,84 ev 8 0,0 0,00

gk 109 24,0 10,88 gk 135 9,6 21,67

iz 146 51,4 31,38 iz 80 12,5 16,67

ref 110 25,5 11,72 ref 50 10,0 8,33

rk 212 27,0 23,85 rk 216 14,4 51,67

összes 600* 40,0 100 összes 520 11,5 100

44 Beleértve az lakrész élén álló özvegyasszonyokat is. A diff erencia a végösszeg és a részösszegek 
között a mintegy 200 özvegy férfi nak (a lakrészek 10%-a) és az elváltaknak, egyedülállóknak 
köszönhető.
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13. táblázat. A bevándorlók megoszlása (%) vallás szerint45

Vallás
Összes 

családfő, 
%

Beván-
dorló 

családfő 
%

Beván-
dorló 

feleség 
%

Beván-
dorló 

alkalma-
zott %

Összes 
alkalmazott 

%

Összes 
cseléd 

%

Beván-
dorló 
cseléd, 

%
ev 2,0 2,7 2,7 2,2 1,6 1,5 1,7

gk 17,0 19,8 22,2 21,0 18,1 26,0 26,5

iz 33,2 27,0 36,3 19,6 24,3 15,4 15,2

ref 12,5 13,6 8,4 21,7 18,3 9,6 9,8

rk 35,1 36,8 29,6 41,0 35,3 41,5 40,2

A migránsok társadalmi rétegződése

A társadalmi elit esetében a családfők csak 25%-a volt újhelyi születésű, a felesé-
gek esetében ez 33% volt. Az egrivel szemben ez nyitott társadalomra utal.46 A sze-
gény agrárproletár és tercier rétegek (mosónő, varrónő, rongykereskedő, kenyér-
sütő stb.) körében a családfők között a helyiek aránya 30%, a feleségek esetében 
37%; a kereskedők, kocsmárosok, kiskereskedők, szatócsok esetében 40 és 48%, 
míg a földbirtokosoknál a helyiek aránya 50% körül volt, a különféle iparosmes-
tereknél 41–58% között ingadozott. Azaz, ez utóbbi két csoport tekinthető helyi 
bázisúnak (14. táblázat).  

14. táblázat. Helyi születésű férjek és felesége aránya az egyes társadalmi csoportok esetében

Kategória Férj Feleség Férj, % Feleség, %
elit, hivatali elit, polgári szabadfoglalkozású 59 81 25 33

kereskedő, kiskereskedő 140 166 40 48

iparosmester 278 396 41 58
szegények (kocsis, inas, varrónő, rongysze-

dő, mosónő, vándorkereskedő, stb.) 156 208 30 36

kis- és nagybirtokos 54 57 46 49

45 Megjegyzés: az oszlopokban lévő számok elvi összege 100%: az ez alatti értékek adathiányból és 
kerekítési pontatlanságból erednek.

46 Demeter 2006.
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A Sátoraljaújhely iparosodási sajátosságait jellemző „nyitottságra” jellemző, 
hogy a bevándorlók között az elitbe kerülők %-os aránya meghaladta a helyiekét 
(Egerrel ellentétben47 – 15. táblázat). A helyiek a középosztályban voltak felülrep-
rezentáltak, míg az alsó osztályok között újfent a  bevándorlók domináltak (de 
az agráriumban foglalkoztatott bevándorlók aránya a saját csoportjukhoz mérten 
nem haladta meg a helyi születésű agrármunkások arányát, ellenben az ipari–ter-
cier proletariátusban a jövevények létszámban és arányukban is felülreprezentál-
tak voltak). 

Az elzárkózó Egert, a  kicsiny zempléni járásszékhelyt, Varannó mezővárost 
és Sátoraljaújhelyet összevetve (15. táblázat) az alsó középosztály a tradicionális 
jellegű Egerben volt a legszélesebb (ez főként az autochton és a teljes társadalom-
ra volt jellemző), az alsó, valamint a középosztály pedig a legszűkebb – részben 
az előbbi következtében, részben a számottevő ipari munkásság hiánya miatt. Az 
elit ugyancsak Egerben volt a legszélesebb réteg a migránstársadalom helyiekhez 
mért48 alárendeltsége ellenére is.49 a középosztály alárendelt volt az újhelyi mig-
ránsok esetében. Varannóban pedig az alsó osztály volt viszonylag szűk, szintén 
az ipari munkásság hiánya miatt (a migránsok között számottevő volt az alsóbb 
osztálybeliek részesedése, az autochton népesség között viszont nem).50 

47 Egerben a migránsok között a kézművesek voltak felülreprezentáltak (az altiszti pálya zárva állt 
a jövevények előtt, a helyiek társadalmában nagyobb volt részesedésük).

48 Mivel Eger esetében a vizsgálat anyakönyveken alapult, s az itt szereplő személyek a teljes lakos-
ság csak egy részét jelentették ezért a  15. táblázatból hiányoznak a  számszerű adatok (mivel 
a  többi esetben összlakosság és ahhoz mért arányok szerepelnek, a számértékek félrevezetők 
lennének). Az 1883-as házassági anyakönyvben 167 bejegyzés található (ebben az évben a szülők 
is szerepelnek foglalkozásukkal).

49 Ugyanakkor Egerben a bevándorlók társadalmában az elit alulreprezentált volt (igaz a kiértéke-
lés más forrásbázison, az anyakönyveken alapult), s a kézművesek voltak felülreprezentáltak (az 
altiszti pálya zárva állt a jövevények előtt, a helyiek társadalmában nagyobb volt részesedésük).

50 Varannóban a  hivatalnokok és altisztek mindannyian bevándorlók voltak, az értelmiségiek 
háromnegyede szintén idegen volt (középfokú oktatás nem volt a városkában, így saját értel-
miséget kitermelni nem tudott, legfeljebb az elszármazottak térhettek vissza). A kereskedők, 
mesterek, vállalkozók viszont a  migránsok összarányához képest (58%, míg Újhelyen 67%) 
alul-, míg az alkalmi munkások felülreprezentáltak voltak a jövevények között. A helyiek 60%-a 
a  középosztályba tartozott (migránsoknál ez csak 40%), míg a  szegények csak az autochton 
lakosság 33%-ot tették ki, de a migránsoknál csaknem 42% volt arányuk.
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15. táblázat. A kereső társadalom rétegződési viszonyainak összevetése Eger, 
Varannó és Sátoraljaújhely51 városokban

Réteg
Varan-
nó, tel-
jes (%)

Újhely, 
teljes 
(%)

Eger,* 
teljes 
(%)

Varannó, 
migráns 

(%)

Újhely, 
migráns 

(%)

Eger,* 
mig-
ráns 
(%)

Va-
rannó, 
helyi 
(%)

Újhely, 
helyi 
(%)

Eger,* 
helyi 
(%)

Elit 7,1 3,4 20 8,1 3,8 12 5,8 2,5 22

Közép 48,3 41 33 40,8 36 49 58,2 50 25
Alsó 
közép 6,1 3,5 24 8,6 3,3 12 2,9 5 28

Alsó 38,5 52 22 42,5 58 25 33,1 39 20

Összes 
(fő)

100%
 (720 fő)

100% 
(2656 

fő)

100% 
(800 
fő)* 

100% 
(409 fő) 

100% 
(1783 

fő) 
* 

100% 
(311 
fő) 

100%
 (873 

fő)
*

16. táblázat. A kereső tevékenységet folytató migránsok felülreprezentáltsága az egyes 
társadalmi rétegekben (saját társadalmukhoz mérten)

Kategória Migráns az adott rétegből, 
Újhely (%)

Migráns az adott rétegből, 
Varannó (%)

Elit 74 65
Közép 60 48

Alsó közép 62 80
Alsó 75 63

Összesen 67 (1783 fő) 57 (409 fő)

Az újhelyi társadalom vertikális mobilitását illetően bevándorló apák és 
már helyinek számító fi aik/utódaik helyzetét megvizsgálva két időmetszetben, 
1896-ban és 1906-ban, anyakönyvi kutatások alapján mintegy 100 szelektált – 
a társadalom egészére nézve nem reprezentatív – adatot sikerül összegyűjteni. 
Ez alapján a  középosztály soraiba született gyermekek harmada került maga-

51 Megjegyzések: a  társadalmi kategorizálás az Erdei-féle torlódott társadalmi modell alapján, 
módosítva.

*  Az egri adatok nem a  teljes lakosság, hanem az 1883-as évben házasságot között lakosok és 
szüleik alapján (kb. 250 fő). Forrás: Sátoraljaújhely és Varannó esetében: MNL-BAZML SFL XV. 
1870-es népszámlálás; Eger esetében: 1883: házassági anyakönyvek alapján: MNL-HML IV-416.  
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sabb társadalmi státusba és 1906-ra csak 10%-uk került lejjebb a  társadalmi 
ranglétrán. Az alacsony osztályból származók kiemelkedési lehetősége 20–30%-
os volt, a  magas presztízsű apáktól származó gyerekek/utódok fele megtartot-
ta pozícióját, fele pedig a középosztály soraiba került. Teljesen deklasszálódott 
nem volt köztük.

A társadalom vagyon szerinti mintázata és belső diff erenciáltsága

Az újhelyi társadalmi csoportok vagyoni különbségeit és belső diff erenciáltságát 
a lakosság (a családfők) kategorizálásával próbáltuk leírni és számszerűsíteni. Eh-
hez három módszert alkalmaztunk. Az első a torlódott társadalom (módosított) 
foglalkozási kategóriáin és hierarchiaszintjein alapuló, a társadalmi presztízst és 
ugyanakkor a foglalkozás szektorális jellegét is felhasználó osztályozás (17a. táb-
lázat). A második a vagyoni helyzetre utaló, a népszámlálási íveken szereplő vagy 
abból származtatható mutatók (a szobák, gazdasági épületek, cselédek és alkalma-
zottak száma, család nagysága) alapján egy képlet segítségével számolt, egy főre 
jutó gazdasági potenciált reprezentáló osztályzás. Ez 13 csoportot eredményezett 
az eloszlásgörbe természetes törései alapján, ebből a 9–13 közöttiek értékei meg-
haladták az egy lakrészre jutó városi átlagot (17c. táblázat, 3. ábra). A harmadik 
osztályzás pedig szintén a rögzített mutatók alapján, de automatikus klaszterkép-
zéssel létrejött csoportokba sorolta a családfőket (17b. táblázat).52 Ez utóbbi verzió 
nem az egy főre számolt értéket, hanem a lakrész egészét reprezentálja, tehát nem-
csak módszerében tér el a második csoportosítástól, mely az egy főre eső vagyont/
gazdasági potenciált reprezentálta. Az automatikus klaszterezéssel kapott képen 
(is) kirajzolódik a  város főtengelye, míg az 5–6. (a két legszegényebb) klaszter 
a peremterületeken és északon dominált. A három csoportosítás nemcsak mód-
szertanában, de az esetek besorolását tekintve sem volt ekvivalens a korrespon-
dencia-analízisek tanúsága alapján (4. ábra). A 17d. táblázat az egyes foglalkozá-
sok esetében adja meg a társadalmi-demográfi ai mutatók értékét, annak eltérését 
a városi átlagtól, illetve a foglalkozások gazdasági potenciál szerinti besorolását az 
egy főre jutó gazdasági potenciált reprezentáló képlet és a teljes lakrész helyzetét 
bemutató klaszterezés alapján. 

52 A klaszterezés megbízhatóságát diszkriminancia- és korrespondencia-analízissel ellenőriztük.
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A háztartások leggazdagabb 15%-a tömörítette a – komplex mutató alapján szá-
molt – „vagyon” harmadát, a  legszegényebb 50% pedig csak a vagyon negyede 
felett, a legszegényebb 25% csak a vagyon tizede felett rendelkezett. Átlagon felüli 
vagyonnal 750 háztartás rendelkezett (a lakrészek 33%-a), viszont ezek a „vagyon” 
60%-át tömörítették. Ebből következik, hogy a második 15% nem volt sokkal sze-
gényebb a leggazdagabb 15%-nál, míg széles tömegek voltak deklasszáltak (vö. a 3. 
ábra ’e’ és ’s’ csoport vagyoni diff erenciáival és létszámával). A társadalom diff e-
renciált képet mutat pusztán a szobaszám alapján is. A lakrészek 60% egyszobás 
vagy kisebb (!),53 22%-a kétszobás, s csak 10% volt 3 szobás, vagy ennél nagyobb. 
A városra jellemző átlag 1,5 szoba/lakrész érték alig nagyobb a paraszti világban 
mértnél. Átlagosan 3,5 fő jutott egy szobára, tehát a rurális helyzetnél aligha volt 
jobb (míg a 9–13. vagyoni csoportnál ez 1,5 fő/szoba értékre javult).

3. ábra. A presztízsen alapuló társadalmi kategóriák átlagos egy főre jutó vagyona 
a komplex mutató alapján

A továbbiakban a társadalmi csoportok közi különbségekre, illetve belső diff eren-
ciáltságukra utaló – az adatbázis statisztikai elemzésével készített – a különbsége-
ket jól illusztráló diagramokat közlünk (4–8. ábra). A terjedelmi korlátok miatt 
elemzésüktől itt eltekintünk.

53 1930 körül Szlavóniában a házak 70%-a volt egyszobás. (Malojčić 1940.)
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ö:  özvegy (ismeretlen bevételforrás) vagy járadékos, nyugdíjas

17b. táblázat. A lakrészek automatizált klaszterezésével létrejött csoportok utólag beazo-
nosított jellemzői

6.  klaszter: szegények, nagy gyermekarány, alacsony keresőarány, átlag 1 alatti 
szobaszám

5.  klaszter: szegények, nincs cseléd, kis átlagos családméret (3 fő), 1 körüli szo-
baszám

1.  klaszter: gazdagok, átlag 2 feletti cselédszám, alacsony keresőarány (0,2), négy 
körüli szobaszám a 2–3–4. csoportok közötti különbség nem olyan éles, átlag 
körüli értékekkel

2.  klaszter: a zsidók aránya 50% feletti, e csoport egyéb demográfi ai-vagyoni jel-
lemzői a zsidó (felső) középosztályéval egyeznek meg
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4. ábra. A társadalmi presztízsen és foglalkozástípuson alapuló kategóriák belső, vagyoni 
diff erenciáltsága

55 Az átlag (mean) sötét, a szórás (std. deviation) világossal jelölve.

5a. ábra. A vallás és a vagyoni 
helyzet kapcsolata a komplex 

mutató értékeinek átlaga alapján 
(átlag és szórás)55

5b. ábra. Az egy szobára jutó lakók 
száma (lakósűrűség) felekeze-

tek szerinti diff erenciái (átlag és 
szórás)

5c. ábra Az átlagos egy főre jutó 
vagyon (gazdasági potenciál) és 

a családfő életkora közötti kapcso-
lat sajátosságai

5d. ábra. Az egy szobára jutó lakók 
számának foglalkozáscsopor-

tok szerinti diff erenciái (átlag és 
szórás)
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6. ábra. Az egyes társadalmi csoportok felekezetek szerinti heterogenitása és a felekezetek 
társadalmi csoportok szerinti belső diff erenciáltsága

7. ábra. A lakrészenkénti szobaszám felekezetek szerinti diff erenciái
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8. ábra. A lakrészenkénti szobaszám foglalkozások szerinti diff erenciáltsága56

56 Belgrádban rendre 17, 34, 24, 11, 7, 7% 1900 körül.
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 Oláh Sándor

A pénzkeresettől az életformaváltásig
A munkavándorlás székelyföldi modelljei a 20.  században

A 19. század végén Székelyföld a  Monarchia legkedvezőtlenebb helyzetű régiói 
közé tartozott.1 A  tartomány társadalomszerkezetére az agrárnépesség túlsúlya 
volt jellemző. Az 1900-as népszámlálás szerint Csík és Udvarhely megyékben az 
összlakosság körülbelül négyötöde, Háromszék és Maros-Torda megyékben kö-
rülbelül háromnegyede mezőgazdaságból élt. 

A 19. század közepétől az első világháborúig terjedő időszak gazdasági és 
társadalmi változásai döntően hozzájárultak a székelyföldi el- és kivándorláshoz. 
E tényezők együtteséből elsőként a székelyföldi jobbágyi kötöttségek felszámolá-
sának kedvezőtlen következményeit érdemes említenünk. Míg a vármegyékben 
a  19. századi jobbágyfelszabadítás terheit az állam viselte, addig Székelyföldön 
csaknem teljes egészében saját erőből történt az örökváltság. Ez pedig azt jelen-
tette, hogy a jobbágyoknak maguknak kellett előteremteniük birtokaik váltságdí-
ját. A költséges, visszaélésektől sem mentes folyamat egészen 1896-ig elhúzódott, 
összességében 14,400 székelyföldi kisgazdaságot érintett. Sok család a megváltott 
birtok egy részét kénytelen volt eladni, hogy a felszabadulás költségeit fedezze.2 

A jobbágyterhektől való szabadulás költségei mellett a  század hetvenes éve-
itől az arányosítások (a falvak közösen használt földterületeinek felosztása) rót-
tak újabb terheket a  kisbirtokos rétegre. A  megállapított aránykulcs a  nagyobb 
birtokoknak kedvezett, kisgazdaságok ezrei maradtak erdő- és legelőhasználati 
jog nélkül. A tulajdonjogi változások pedig a paraszti társadalom átalakulására is 
hatottak, jelentősen felgyorsították azt.3 A földöröklés szokásrendszeréből követ-
kező szétaprózódott családi kisbirtok részleges tagosítása sem hozta meg a gaz-
dálkodásban a várt kedvező hatást. Amellett, hogy a tagosítás súlyos költségeit is 
a  családi gazdaságok viselték, a  zömében kevés szántófölddel rendelkező törpe-
gazdaságok termőterületének egyharmada minden évben kihasználatlanul ma-

1 „A tőkeképződés és a belső piac fejletlensége, a hitel modern formáinak és a gyáripar (szakis-
meret és gyáripari fegyelem) hiánya, a közlekedési viszonyok elmaradottsága, a hagyományos 
agrárviszonyok (egyoldalú és önellátó földművelési rendszer, extenzív állattenyésztés) követ-
keztében a viszonylagos népfelesleg az el- és kivándorlásban keresett megélhetési lehetőséget.” 
Balaton 2016: 137.

2 Egyed 1981: 135.
3 Egyed 1981: 202.
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radt a fordulós határrendszerű művelés következtében. Barabás Endre, az erdélyi 
megyék gazdasági életét a századfordulón leíró monográfi ák szerzője szerint e vál-
tozások következményeként 

„[a] peremhelyzetű Székelyföldön a migráció az 1880-as évektől […] felerősödött. 
Tetézte a bajokat, hogy a népszaporulat éppen a hagyományos gazdálkodást űző 
területeken volt magas (10–12%), ahonnan a növekvő népesség egy részének el 
kellett vándorolnia, mert otthon nem talált elegendő munkaalkalmat. Különö-
sen az öt hold alatti, illetve birtoktalan réteg megélhetése került veszélybe és ők 
választották a gazdasági kényszer miatt a ki- és elvándorlást.”4 

A fentiekhez hozzászámítva a  fokozódó adóterheket talán nem meglepő, hogy 
a  kortárs értékelése szerint a  modern kapitalista államberendezkedéssel „a szé-
kelység nem nyert semmit, hanem a nagy terhek rázúdulásával egy tekintélyes része 
azonnal lesüllyedt, birtoktalanná lett”.5 A gyenge iparfejlődés és jelentős városiaso-
dás hiánya következtében a földművelő–állattenyésztő életforma a népesség 

„úgyszólván egyetlen számba jöhető foglalkozása maradt a XIX. század második 
felében is, ennek következtében a századfordulóra tovább duzzadt az agrársze-
génység, nem tudott más termelési szektorokba felszívódni. A tömeges belső és 
külső vándorlások útjára kényszerült, vagy az otthoni szegényes mezőgazdaság-
ban próbálta fennmaradása létalapjait megteremteni. Ugyanakkor mellékfog-
lalkozások, az ún. parasztipar kifejlesztésére és űzésére kényszerült, vagy – elég 
nagy számban – a kisipari foglalkozásokat választotta.”6 

A székely háziipari termékek fő piaca Románia volt. A vámháború súlyosan visz-
szavetette a székely háziipart: a romániai felvevőpiac lezárult a székelyföldi termé-
kek előtt, az itthoni piacokról pedig az olcsóbb gyári termékek, használati cikkek 
fokozatosan kiszorították a  parasztipart. Ennek köszönhetően a  mezőgazdaság-
ból élők mellett a kisiparosok kivándorlása is fokozódott a vámháború következ-
tében. Míg korábban áruikat szállították a Regátba a vámháború „a székelyföldi 
iparosok tömegeit szorította rá arra, hogy iparukat áttegyék a hegyeken túlra, hogy 
megszokott piacaikkal érintkezni tudjanak”.7 Mindezek következtében a 19. század 
második felében az elvándorlás mindennapossá vált.8 Jelen tanulmány ebből az 
alaphelyzetből kiindulva egészen a  rendszerváltásig mutatja be a  székelyföldiek 

4 Balaton 2016: 125.
5 Barabás 1904: 770.
6 Egyed 1981: 147.
7 Varga E. 1998: 17.
8 Egyed 1981: 249.  
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migrációs stratégiáit, különös fi gyelmet fordítva a  jelenség időbeli és térbeli sa-
játosságaira. Szintén vizsgálat tárgyát képezi az elvándorlás mértéke, valamint 
a helyváltoztatás következtében változó társadalmi gyakorlatok.

A székelyföldi migrációs potenciál képződésének fontos tényezője volt a né-
pesség természetes szaporodása. A  kivándorlás hatásait a  korabeli statisztika 

– közvetlen adatgyűjtés hiányában – a  természetes és tényleges szaporodás két 
népszámlálás közötti különbözetének (tehát a belső és külső vándorlások egyen-
legének) illetően a születési hely kimutatása alapján a belső népcsere ugyanazon 
két időpont közt megvont mérlegének egybevetésével kísérelte felmérni. E számí-
tás alapján a nyolcvanas évtizedben a Kárpátokon túli székely kivándorlás negatív 
szaldója 15,000 főre tehető, ebből Háromszék megye 6000, Csík megye közel 5000, 
Udvarhely megye pedig bő négyezer lelket adott. Az érintett három megye összes 
vándorlási vesztesége – az ország más megyéivel folyatatott népcsere további 5000 
fős hiányának hozzászámításával – 20,000-re duzzadt.9 

A székelység modernkori kivándorlását több adatforrásból lehet megköze-
lítően felbecsülni. Az  1899–1913 közötti kivándorlási statisztika, az 1890–1910 
között tartott népszámlások, a marosvásárhelyi kereskedelmi és iparkamara, va-
lamint a vármegyei alispáni jelentések adatai alapján 1880 és 1913 között közel 
50–60,000 fő hagyta el Székelyföldet.10

Az első világháború előtt véglegesen vagy időszakosan távozó népesség ván-
dorlási célpontjait tekintve két időszak különíthető el: először, a 19. század köze-
pétől az 1901-ig tartó időszakban döntően Románia felé irányult a székelyföldi 
migráció. Majd 1901-től az első világháborúig Amerika volt a székelyföldi migrá-
ció vonzásközpontja, de nem szünetelt a Románia felé tartó vándorlás sem. Emel-
lett az egész első világháború előtti időszakban jelentős volt az akkori országhatá-
rokon belüli népmozgás is.

A Románia felé irányuló migráció

A századforduló előtti székelyföldi migráció elsődleges célpontjának, Romániá-
nak nemcsak a székelyföldi, hanem más erdélyi megyék – például Arad, Csanád, 
Torontál – kivándorló népessége számára is vonzó lehetett.11 Székelyföldről „[a] 
Moldva-Oláhországba járás-kelés pedig apáról-fi úra hagyta emlékeit ősidők óta 
a  Székelyföldön. A  nyelv sem képezett akadályt, mert itthon is vannak oláhaink, 
kikkel együtt élünk s nyelvüket elsajátítjuk.” – írta Kozma Ferenc az 1870-es évek 
végén a székelyföldi közgazdasági és közművelődési állapotokat leíró munkájában. 

9 Varga E. 1998: 17.
10 Balaton 2016: 130.
11 Rácz 1980: 122.
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A brassói ipar és kereskedelmi kamara 1875. évi jelentése alapján Kozma Románia 
vonzerejének tényezőit részletezve kifejtette, hogy 

„az erdélyi székelyek és oláhok százanként és ezrenként mennek a mai napság ekéik-
kel, barmaikkal és szerszámaikkal mint mezei munkások rövidebb vagy hosszabb 
időre Oláhországba. Azon körülmény következtében, hogy a jóllét Oláhországban 
fokozódott, hogy az élet kellemesebbé és biztonságosabbá lett, s a  gazdaság- és 
háztartásban mindinkább a nyugati szokások honosulnak meg, a szolga személy-
zet, a házi és gazdasági állandó munkások a székelyek közül kezdettek felvétetni. S 
ezek mind nagyobb tömegekben mentek oda, a hol őket jobban fi zették s nem bán-
tak velük rosszabbul, mint Erdélyben. Mialatt Oláhországban az ügyek fejlődtek 
s az életmód két évtized óta előnyösen átalakult, az alatt nálunk mind roszszabra 
váltak a viszonyok. A kereset alászállott és a terhek megnövekedtek. A természeti 
szükségesség és a kereseti érdekek az oláhokat és székelyeket a vagyonos gazdasági 
felvirágzásban lévő szomszéd-országba vonják.”12

A sokak által felvetett kérdésre, hogy a migráció miért nem Magyarország felé áram-
lott, Kozma a következőképpen válaszolt: „A magyar-alföld felé törekvésnek továbbá 
útját állja a nagy távolság, mely a vasutak nem létében tömérdek időbe és költségbe 
került volna s még ma is költségesebb, mint a  szomszéd országba menetel. E körül 
pedig a székelynek egyszerű a számítása: rövid idő alatt csekély költség mellett mentől 
nagyobb jövedelmet húzni! Magyar adja-e azt vagy oláh, az másodrendű kérdés.”13

A véglegesen vagy hosszabb időszakra Romániába érkező bevándorlók főleg 
a városokban telepedtek meg: 

„Bukarestbe, Galacba, Ploiestbe, Konstancán, Brailában és más nagyobb váro-
sokba özönlöttek leginkább, de szép számban tartózkodtak magyarok a határ 
mentén, Sinaián, Busteniben és Predealon is. Különösen sok magyar élt Buka-
restben. A századfordulón Bukarestben 40–45 ezer lélekre becsülték az ott élő 
magyarságot, ami jóval meghaladta három székely város, Marosvásárhely, Sep-
siszentgyörgy és Csíkszereda együttes népességszámát.”14 

A román városokban élő magyarság a  kisiparban és a  szolgáltatásokban talált 
megélhetést, itt: „kereskedőket, iparosokat, kocsigyártókat, asztalosokat, lakatos-, 
ács-, építő-, szabómestereket, cipészeket, bérkocsi tulajdonosokat, mészárosokat, 
szíjgyártókat, tímárokat találunk”.15 1901-ben a Galacra látogató Putnik Béla kon-

12 Kiemelés az eredetiben. (Kozma 1879: 126.)
13 Kozma 1879: 124–125.
14 Rácz 1980: 137.
15 Barabás 1901: 426.
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zuli tisztviselő szerint a  Götz-féle fűrészgyár 640 munkásából kb. 400 magyar 
volt.16 A  székelyföldi bevándorlók jelentős száma idényjellegű munkákra ment 
Romániába, ezek nem kerültek hatósági nyilvántartásba, hiszen a „mai fogalma-
ink szerint szinte őrizetlen, hosszú kárpáti határon” könnyű volt az átkelés.17

Az időszakos bevándorlók nagy tömege a  mezőgazdaságban talált munkát. 
A mezei munkások a 19. század hatvanas éveitől tömegesen vonultak szezonmun-
kákra a Székelyföldről. A források tanúsága szerint például a Csíki-medence fal-
vaiból „a nők kukorica kapáláskor és aratáskor, a férfi ak csépléskor, kaszáláskor”.18

A munkalehetőségek keresésekor nagy szerepe volt a  két ország közötti ko-
rábbi gazdasági kapcsolatoknak. A 19. század közepén a „háziipari cikkekkel és 
borvízzel Romániába járó szekeresek közvetítettek, akik ismerve Romániát, jó helyet 
tudtak cselédek, munkások és mesterlegények számára”.19 Később az romániai ura-
dalmak ispánjai szerződéssel toborozták a mezei munkára a csíki és háromszéki 
székelyeket, de az előre fel nem fogadott munkakeresők is „Bukarestbe, Ploiestbe 
és a nagyobb városokba özönlenek, ahol egy jól ismert magyarországi kocsmárosnál” 
ütik fel a tanyájukat.20 A kivándorlók többnyire szekereken, gyalog, később esetleg 
vonaton utaztak. Koós Ferenc bukaresti református lelkész 1861-es beszámolója 
szerint „Csík megyéből harmincnál több szekeres hordta át Bukarestbe és más vá-
rosokba az ifj úságot. Külön név szerint is említett egy Benő Imre nevű szekerest, aki 
egyetlen alkalommal tizenhat fi ú- és leánygyermeket fuvarozott Romániába.”21

A kortársak többségének interpretációjában a kivándorlás mint „nagy nemze-
ti kár”, a „nemes faj devalválódása”, a „magyarság keleti bástyájának megfogyatko-
zása” jelent meg. A munkaerő-vándorlás kortárs értelmezői közül a már többször 
idézett Kozma Ferenc mellett Barabás Endre és T. Nagy Imre véleményét érdemes 
kiemelnünk. Barabás szerint „Romániában évente körülbelül tízezer székely fordul 
meg, hol mezei munkát vállalnak, és nem hiába teszik ezt. Ott a székely aratással 
megkeres naponta 3, 4, sőt 5 koronát is… Természetes aztán, hogy itthon ezt a mun-
kát nem végezheti a 40 fi llértől egy koronáig terjedő napszámbérért.”22 A hazainál 
jobb kereseti lehetőségek mellett feltehetően fontosak voltak az elvándorlóknak 
munkavégzés kedvezőbb feltételei is.

 
„[Romániába] azért szeretnek menni, mert ott napszámra szoktak dolgoztatni s 
a napszámbér is elég magas, de még a napszámos munka mellett való felügyelet 

16 Putnik 1901: 826.
17 Szász 1986: 1567.
18 Orbán 1869: 2; 28.
19 Bözödi 1985: 154.
20 Bözödi 1985: 161.
21 Rácz 1980: 125.
22 Az óriási különbségre azonban nem ad magyarázatot a szerző. (Barabás 1904: 771.)
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sem oly szigorú, mint nálunk Magyarországon. Ezért az ország belseje felé nem 
nagy kedvvel vonulnak. [A munkakereső székelyek] időnként összebeszélve sze-
kerekre ülnek s el-elrándulnak más vidékre, vajon nem akadnak-e valamilyen 
könnyen végezhető s mégis jól fi zető munkára. Egy-két napra munkába is állnak, 
s mihelyst kikeresik a hazajövetelre a fuvarbért, azonnal otthagyják a nem ked-
vök szerint való munkát.”23

A kivándorlók többsége kisbirtokos székely volt, akik gazdaságuk megerősítését, 
vagy megingott egyensúlyát szerették volna helyreállítani, az önálló egzisztencia 
védelmét, stabilizálását megvalósítani. Romániában e gazdasági stratégiának ked-
vező feltételek egészen a  századfordulóig fennmaradtak. Ekkorra az ország gaz-
dasága munkaerő szempontjából telítetté vált, a román hatóságok már az 1890-es 
évektől egymás után hozták meg az idegen munkaerő beáramlásának meggátolá-
sára és a  saját nemzeti munkavállalók védelmére hivatott intézkedéseket, törvé-
nyeket.24 E korlátozó intézkedések és egy új, kedvezőbb vonzásközpont hatására 
a századelőtől módosult a székelyföldi migrációs orientáció is: „óriási mértékben 
Amerika felé irányul kerületünkből a kivándorlás, szemben az előző évekkel, amidőn 
Románia volt az Eldorádó” – írta a kolozsvári Kivándorlási Értesítő 1906-ban.25

Az adminisztratív akadályok és az ígéretesebb amerikai lehetőségek hatására a ro-
mániai kivándorlás veszített jelentőségéből, de továbbra is fennmaradt és folyamatos 
volt egészen az első világháborúig. A  migránsok egy része székelyföldi megyékből 
származott, Venczel József számításai szerint 1901–1913 között 15,352 fő hagyta el 
a Székelyföldet, közülük „Amerikába ment 6753 fő és Romániába ment 8599 fő”.26

Az amerikai kivándorlás

Magyarország nyugati és felvidéki területei a 19. század hetvenes éveitől kapcso-
lódtak be a tengerentúli kivándorlásba. Erdélybe a századfordulóra érkezett el „az 
európai kivándorlási övezet nyugatról keletre történő fokozatos eltolódásával […] 
az amerikai kivándorlás kora. […] A Maros, a két Küküllő és az Olt vize közé ékelt 
területen valóságos kivándorlási központ alakult ki.”27 Bár az Amerikába utazás az 
országos közéleti–politikai viták homlokterébe került, a társadalmat vizsgáló tu-
dományok – így sem a kortárs néprajz, sem az akkor kibontakozó szociológiai 

23 T. Nagy 1902: 941.
24 Putnik 1901: 832; Rácz 1980: 209; Barabás 1904: 776.
25 Rácz 1980: 129.
26 Venczel 1993: 90. Venczel számításait a termőföld nagysága, minősége és népességi adatok alap-

ján végezte.
27 Szász 1986: 1570.
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irodalom – mégsem követték fi gyelemmel.28 A  Marosvásárhelyi Kereskedelmi 
és Iparkamara adatsorai azonban tudósítanak a  kivándorlás mértékéről. Esze-
rint a „nagyobb arányú amerikai kivándorlás 1903-tól kezdődött, és a következő 
években évente több mint ezren vándoroltak ki. A visszavándorlás 1905-től nőtt és 
a kivándorlók közel egy nyolcada (1347 fő) tért vissza szülőföldjére. Az 1907 végén 
induló amerikai gazdasági válság következtében a hazatérők száma 1908-ban volt 
a legmagasabb.”29 Az amerikai kivándorlásban a székelyföldi megyék közül Egyed 
Ákos kutatásai szerint Udvarhely vármegye vezetett (58%), Csík és Háromszék 
megyékben továbbra is elsődleges volt a romániai munkakeresés.30

A századforduló táján születettek emlékezetében fennmaradt néhány történet, 
információ az amerikai vendégmunkáról, melyeket az 1970-es, 1980-as évek for-
dulóján készített interjúk örökítenek meg. Az ezekben megkérdezettek elmondása 
szerint a kivándorolt székelyek az iparban (bányászat, fémfeldolgozás) és a mező-
gazdaságban (farmokon, illetve erdőkitermeléseken) dolgoztak. Akik jól fi zetett, 
de nehéz, egészségtelen munkakörülmények között, ipari munkahelyeken találtak 
munkát (3–5 évet maradtak általában) megrokkant egészséggel érkeztek haza, ke-
vesen érték meg az öregkort, a hazatérés után néhány évre elhunytak. Csak a ke-
vesebb bérért mezőgazdaságban dolgozók éltek idős korukig.31

Az első világháború előtti időkből a  tengerentúli útra kelés eldöntésének in-
dítékairól, a ki- és visszavándorlási tapasztalatokról források hiánya miatt kevés 
ismerettel rendelkezünk. A  kivándorlás eldöntésében fontos mozzanat lehetett 
a személyes ismeretség, a kapcsolati háló információközvetítő szerepe. A kihajó-
zott rokonok, barátok, ismerősök levelei, elbeszélései mellett a pénzküldemények 
és a hazatérők gazdasági pozíciójának megerősödése is beépülhetett a kivándor-
lók döntésébe.

 
„Egy-egy kivándorló 170 forintot vesz fel kis birtokára, mert ennyi szükséges az 
útra. Minden kivándorló ügynökké válik azáltal, hogy a hazaküldött levelekben 
három dollár (15 korona) és még ennél is több keresetről ír. A század első évei-
ben már annyira rendszeressé vált az Amerikába való utazás, hogy egyes köz-
ségekben szakszerű kioktatásban részesülnek a kivándorlásra készülők. A telepí-
tő vállalat ellátja a kivándorlókat népszerű angol nyelvtannal, melyből a helyi 
megbízott rendszeres leckéket ad.”32 

28 Fejős 1981: 90.
29 Balaton 2016: 130.
30 Barabás 1904: 774; Bözödi 1985: 172. 
31 Töredékes ismereteinket az amerikai munkavándorlásról és annak itthoni hatásairól a hetve-

nes-nyolcvanas évek fordulóján készített interjúink anyagából merítettük. A fentieket Oláh Lidi 
(1896–1984) és Sándor Mária (1906–1985) homoródalmási lakosok közölték.

32 Bözödi 1985: 173.
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Az egyéni kivándorlás mellett a családok kivándorlása is része volt a vándormoz-
galomnak. Az első években az „Amerikába utazó székely csupán magában utazott 
ki, családját itthon hagyta, s így a  honvágyon kívül még voltak más érzelmek is, 
amelyek hazavonzották, most mindinkább kezdenek családjaikkal együtt kiutazni” 

– olvasható az 1902-es Udvarhely megyei alispáni jelentésben.33

Fejős Zoltán a chicagói magyarok körében végzett kutatásában – a székelyföl-
di Homoród mentéről kivándoroltakat is említve – az Amerikában letelepedettek 
közötti különbségeket említi:

 
„[Egyrészt az] erdélyi Homoród mentéről érkezett kivándorlók és a bácskai, temesi, 
vagy akár a szabolcsi kivándorlási gócok parasztsága között lényeges fejlettségbeli 
eltérések voltak. Másrészt a falvakon belüli tagoltság is diff erenciálta a kivándorló-
kat. Semmi esetre sem alkottak homogén tömeget […] Más kulturális háttér, más 
ambíciók jellemezték azt, aki kivándorlása előtt például a falusi gazdakör tagja 
volt, és azt, aki nem tartozott a falusi társadalom vezető rétegéhez.”34

Az Amerikába irányuló kivándorlásnak az amerikai kormány adminisztratív kor-
látozásai vetettek véget. Az elvándorlás „tehát nem természetes úton csitult el a ke-
let-közép európai országokban”,35 így a Székelyföldön sem. A taszító erők továbbra 
is érvényesültek, Székelyföld kibocsátó régió maradt.

Vándorlás az országhatárokon belül az első világháború előtt

A századfordulót megelőző időkből a Monarchián belüli, Székelyföldről induló mig-
rációról nincsenek részletes adataink. Néhány társadalomtörténeti jelenségből azon-
ban arra következtethetünk, hogy a székelyek belső vándorlása a múlt század második 
felétől szintén folyamatos társadalmi gyakorlat volt, csupán e vándorlás demográfi ai 
dimenziói ismeretlenek. Ez a helyváltoztatás elsősorban olyan, társadalomszerkezeti 
változásokat eredményezett, mint néhány erdélyi kisváros és ipari központ lakosságá-
nak ugrásszerű megnövekedése a századelőn, valamint az erdélyi városok ipari mun-
kásságának társadalmi eredete. A belső vándorlás hajtóereje Erdélyben a múlt század 
közepétől a városiasodás volt. Az ekkor jogi értelemben városnak tekintett 27 település 
lakossága 1850–1910 között 149,471 főről 324,955 főre emelkedett. Ez a növekedés túl-
nyomóan a falvakból betelepülőknek tulajdonítható. Braun Róbert 1908-ban Marosvá-
sárhely munkástársadalmát vizsgálva a társadalmi átrétegződésről a következőket írta: 

33 Barabás 1904: 776.
34 Fejős 1993: 62.
35 Puskás 1991: 27.
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„A marosvásárhelyi ipari munkások száma az utóbbi néhány év alatt erősen meg-
növekedett… A munkások nagy része földműves szülőktől származik, sőt sokan 
közülük teljesen falun nevelkedtek. Különösen a kőművesek és ácsok nagy részéről 
elmondhatni, hogy csak egy kissé kell megvakarni őket és alattuk a paraszt. Hogy 
ebben az állapotban megmaradjanak, azt nagyon előmozdítja az, hogy egy részük 
falun lakik és ruházatban is különbözik a városi ipari munkásoktól.”36

Székelyföldön 1910-ben a városi lakosság több mint felét az újonnan beköltözöt-
tek alkották: Marosvásárhelyen háromötödnyi, Csíkszeredában több mint kéthar-
madnyi Gyergyószentmiklóson egyharmadnyi volt a  bevándoroltak részaránya, 
Sepsiszentgyörgyön és Kézdivásárhelyen pedig körülbelül a lakosság fele.37 A vá-
rosokba települők részben a környező falvakból költöztek be. Th irring Gusztáv 
a 20. század elején, Székelyudvarhelyen úgy tapasztalta, hogy „a lakosság másik 
részét a  vidékről, évről évre beözönlő s leginkább a  város külső részein letelepülő 
földmívelő székelyek teszik.”38

Az első világháború előtti székelyföldi túlnépesedés mértékét Venczel József 
a négy székely megye agrárnépsűrűségi átlagai alapján állapította meg. Az agrár-
népsűrűségi mutatók kiszámításánál fi gyelembe vette a  székelyföldi szántók ka-
taszteri tiszta jövedelmét, a legelők és erdők jövedelmezőségét. Számításai szerint 
1914-ben a székelyföldi agrárnépfölösleg 95,495 fő volt.39 

A túlnépesedett székely falvakra a  távolabbi, iparosodó országrészek szívóe-
reje is hatott, így például a zsil-völgyi bányavidéké, ahová a jól fi zetett bányászat 
vonzotta a  munkakeresőket. A  kiegyezés és az első világháború között Lupény 
lakóinak száma a 14-szeresére, Petrozsényé hétszeresére, Petrilláé közel négysze-
resére növekedett.40 Barabás Endre szerint 1900-ban a zsil-völgyi bányákban és 
Hunyad megye bányaműveinél 3520 székely dolgozott, ezek többsége Udvarhely 
megye keresztúri járásából származott.41

A századelőn ipari munkásként vagy bányászként gazdasága helyreállításáért 
munkát vállaló székely kisgazda stratégiája később, a  szocializmus idején bekö-
vetkezett tömeges paraszti életformaváltás korai változatának tekinthető. A  kis-
birtokosok gazdaságuk egyensúlyban tartását vagy gyarapítását gyakran rövid 
időtartamú – a mezőgazdasági munkák szüneteiben évente egy-két alkalommal 
ismétlődő – külső munkavállalás jövedelmével próbálták biztosítani. „Az elván-
dorlásnak egy másik, már tekintélyes jelleget öltött módja az, hogy az őstermelők 

36 Braun 1973: 109.
37 Pál 2016: 255.
38 Pál 2016: 255.
39 Venczel 1988: 113.
40 Szász 1986: 1571
41 Barabás 1904: 777–778.
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egy része azon a címen, hogy itthoni kis vagyonukat megvédjék vagy gyarapítsák 
[…] különösen téli időre valamely ipari vállalat mellé szegődnek munkásoknak.”42 
Hoff man Géza köpeci bányaigazgató általánosnak vélte ezt a gazdasági magatar-
tásmódot: „Jellemzőnek mondottam az udvarhelyi (udvarhelyszéki) munkásra a ta-
karékosságot, és azon tulajdonságát, hogy a  bányamunkát össze tudja egyeztetni 
a  földműveléssel. A  családfő idősebb, avagy a  bányamunkára alkalmasabb fi ával 
szolgálatba lép […]”43

A végleges kilépést a paraszti világból tehát esetenként átmeneti, az életvezetés 
különböző változataival kísérletező időszak előzhette meg: „Egy-két évig próbál-
gatják a »gazdaság« megmentését, fellendítését, de utoljára a meddő munkát abba-
hagyják, és letelepszenek a bányavidéken” – vázolta a végleges életformaváltás felé 
vezető út állomásait Barabás Endre. A társadalmi- és földrajzi mobilitás akkor vált 
véglegessé, ha falujából a bányavidékre kitelepülő székely „otthoni kicsi birtokocs-
káját pénzzé téve itt szerzett földet, fekvőséget, melynek birtoklása a legjobb kötelék, 
mely elmozdíthatatlanul vidékünkhöz fűzi” – vélekedett Andreics János bányaigaz-
gató 1902-ben a  tusnádi székely kongresszuson.44 Az  ilyen jellegű végleges élet-
formaváltást ebben az időszakban nem tekinthetjük össztársadalmi jelenségnek. 
A  székely falvakból kirajzó munkakeresők általában szezonális, oda-vissza ván-
dorló mozgása nem az életformaváltásra, hanem sokkal inkább a korábbi helyzet 
fenntartására irányult: a székely migránsok az időszakos munkavándorlással pró-
bálták stabilizálni vagy erősíteni családjuk gazdasági pozícióit, vagy egyensúlyban 
tartani háztartásukat. Az  Udvarhely Vármegyei Ipari Bizottság 1900-ban kibo-
csátott kérdőívére válaszoló Ajtay János unitárius lelkész az időszakos munka-
vándorlás jelenségéről az akkor 2200 lakosú Homoródalmásról az alábbiakat írta: 

„községünk szegényebb osztályának egy tekintélyes része ölfavágásra, talpfa faragásra 
messze vidékekre eljár. Más része a köpeci szénbányába, távoli gyárakba jár kereset-
re és Romániába. 200 férfi  és nő azok, akik a községen kívül nyernek ezidő szerint 
némi szűkös keresetet, de egész éven át így sem kapnak munkát.”45

Az időszakos, falun kívüli munkavállalás a székely fi atalok életében megszo-
kott cselekvésminta volt. Különösen nagyarányú volt a fi atal nők családon kívü-
li munkavállalása: városi cselédkedésük a 19. század második felétől folyamatos 
volt. Kőváry László 1842-ben székelyföldi utazásakor a vasárnapi istentiszteletre 
gyülekező, ünneplő falusiak viseletének leírásánál említi „a nőseregből” a  tarka 
mellényes Brassóban szolgált fi atalokat, akiknek „fejéről szalagok kígyóznak a fejér 
fersingre, mely előtt fekete kötény van.”46 

42 Barabás 1904: 777.
43 Idézi: Barabás 1904: 777.
44 Idézi: Barabás 1904: 778.
45 Zepeczáner 1993.
46 Kőváry 1984: 117. A fersing – tájanként eltérő jelentéssel – szoknya. 
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A városi szolgálatnak a nők esetében nemcsak gazdasági haszna, hanem fontos 
társadalmi jelentése is volt: a pénzkereset mellett a fontos indíték volt a tudás, ta-
pasztalat, hozzáértés megszerzése a háztartásvezetésben. Ennek a tudásnak értéke, 
presztízse volt a korabeli társadalmi értékrendben. A nők városi cselédkedése 6–8 
évig is eltartott, igen korán, már 12–14 évesen elhagyták a  falut. A székelyföldi 
fi atalokat Brassó, Temesvár, Kolozsvár és Budapest vonzotta, ezek közül vidéken-
ként különbözött az egyes városok szívóhatása (például a Homoródok mentéről, 
a  Csíki- és a  Háromszéki-medence falvaiból főleg Brassóba mentek szolgálni, 
a Székelyföld más tájegységeiről Kolozsvárra, Marosvásárhelyre, Temesvárra, Sze-
benbe). Az első világháború előtti időben a fi atalok városi munkavállalása a csalá-
dalapítással rendszerint lezárult. E népmozgás egykori résztvevőinek beszámolója 
alapján az első világháború előtt a férfi ak városi munkavállalása nem érte el a női 
munkavállalás mértékét.47

A mezőgazdasági munka szüneteiben szabad falusi munkaerő városi alkal-
mazásában patriarchális elemek is előfordultak. Például a századelőn egy brassói 
szalámigyáros ősztől tavaszig rendszeresen alkalmazott 10 homoródújfalusi férfi t, 
akiket évente visszahívott, étkeztetésükről, szállásukról gondoskodott.48

Az ipari munkavállalás mellett a  székelyföldi kései gabonaérés lehetőséget 
adott néhány hetes mezőgazdasági vendégmunkára is (napszám, részes aratás, 
cséplés) jobb mezőgazdasági adottságú vidékeken. A migráns munkaerő jó része 
azonban nem belső Erdély, hanem a Regát felé vándorolt. A belső migrációban 
részt vevők létszáma az első világháborút megelőző korszakból ma aligha rekonst-
ruálható. A megyei hivatalok kibocsátottak ugyan a kérelmezőknek cselédköny-
veket (Udvarhely megyében 1901-ben 1359-et, 1902-ben 1650-et),49 de ezek szá-
ma alapján az alkalmi falusi és városi cselédek, szolgálók létszáma nem becsülhető 
fel. Azok a személyek ugyanis, akik a személyes kapcsolatok segítségével kerültek 
alkalmazásra, nem minden esetben rendelkeztek ezzel az okmánnyal.50

A városi szolgálat és ipari munkavállalás mellett létezett egy jóval korlátozot-
tabb méretű belső migráció is a Székelyföldön. Az általában gyenge termőtalajú 
vidéken, a szélesebb folyóvölgyek, a szelídebb dombvidék jobb természeti adott-
ságú, fejlettebb termelési kultúrájú falvaiban a tehetősebb gazdák birtokaik műve-

47 Bodor István (1897–1983), Szabó Dénes (Pipás) (1900–1988) és Szabó Mózes (Dávid) (1905–
1983) homoródalmási lakosok elmondták, hogy az első világháború előtt férfi ak „nemigen men-
tek Brassóba szolgálni”, inkább a gazdagabb Nagyhomoród menti falvakban egy-egy nagyobb 
birtokosnál dolgoztak.

48 Oláh Lídia (1896–1984) szóbeli közlése.
49 Bözödi 1985: 171.
50 14 egykori szolgálóval (a századforduló táján születettek) készített interjúinkban a  beszélők 

kérdezés nélkül elmondták, hogy az első „helyüket” ki, hogyan szerezte a városban. Testvérek, 
rokonok, falubeli ismerősök voltak a közvetítők, akik az először szolgálatba szegődőknek mun-
kahelyet kerestek. 
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léséhez szükséges munkaerőt az egyes mikrorégiók nem túl távoli, silányabb földű 
falvaiból szereztek. A havasalji falvakból a szegényebb családok fi úgyermekei egy-
egy évre nagyobb parasztgazdaságokba szegődtek el, munkabérüket többnyire 
természetben (ruházat, gabona) kapták.

A paraszti életforma elhagyásának egy másik – kevesebbek által járható – útja 
a tanulás révén történő társadalmi felemelkedés volt. Barabás Endre érdekes tü-
netként említi, hogy a tanulóifj úság „nem nagyon vágyódik vissza a megyébe még 
hivatalnokoskodni sem” ezért az „Udvarhely megye területén lévő három középis-
kola útján igen tekintélyes azoknak a száma, kik tanulmányaik befejezése után az 
országban elszélednek”.51

Belső migráció a két háború között

A két világháború között Székelyföldön továbbra is hatottak a  korábbi korszak 
elvándorlást ösztönző strukturális tényezői. A régió gazdaságának alapvető prob-
lémái ugyanazok maradtak, amelyek a század elején voltak: a mezőgazdaság ala-
csony termelékenysége és az ágazatban dolgozók túlnépesedése, az ipar képtelen 
volt felszívni a  népfölösleget, az alacsony infrastrukturális szint pedig rontotta 
a piaci viszonyokat.52 A székely megyék „a természetes szaporodásban mindkét év-
tizedben jobb mutatókkal rendelkeztek, mint az erdélyi átlag, de a tényleges szapo-
rodásban Udvarhely és Háromszék nagyon lemaradt, aminek hátterében a 20 ezres 
vándorlási veszteség állhat”.53

A városi népesség aránya a  Székelyföldön alig emelkedett: 1910–1941 között 
a  bő 10%-ról kevesebb, mint 14%-ra nőtt.54 A  foglalkozásszerkezet lassú változá-
sát jelzi, hogy mezőgazdaságból élők aránya 1930–1941 között 72,6%-ról 75,2%-ra, 
az iparban, bányászatban, kereskedelemben, közlekedésben dolgozók aránya 
együttvéve a  kevesebb, mint 17%-ról körülbelül 20%-ra nőtt. Sokatmondó adat 
a gazdaság két világháború közötti stagnálásáról, hogy 1910-hez képest a Székely-
földön 1941-re 2500 fővel csökkent az ipari dolgozók száma, jellemző volt a kisipari 
termelés, nem került sor iparfejlesztésre, az ekkor termelő gyárakat kivétel nélkül 
a dualizmus korában alapították.55

Az 1921-es földreform a  székelyföldi birtokszerkezetben jelentékenyebb vál-
tozásokat nem idézett elő, a  birtokarányok e korszakban is a  19. század végén 
fennálló helyzethez hasonlóak, a kis- és a törpebirtokok maradtak a meghatáro-

51 Barabás 1904: 777. 
52 Bárdi 2016: 572. 
53 Bárdi 2016: 505.
54 Bárdi 2016: 515.
55 Bárdi 2016: 525; 562.
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zó kategóriák.56 Az osztó örökösödési rendszer következtében a családi birtokok 
elaprózódása tovább apasztotta a föld eltartóerejét, így a korábbi korszakok egyik 
sarkalatos problémáját nem sikerült megoldani; az elvándorlást nem lehetett 
megállítani.57 Székelyföld gazdasági és társadalmi viszonyait tekintve elmondható, 
hogy 1940 őszén „az erdélyi nagyvárosoktól és az anyaországtól is leszakadó falusi 
társadalom került vissza a Székelyfölddel Magyarországhoz”.58 Ennek köszönhető-
en pedig – külföldi munkalehetőségek hiányában – a vidéki települések túlnépe-
sedését csak a belső – jelen esetben már Románián belüli – vándorlás apaszthatta. 
A migráció fő iránya újból a Kárpátokon túli terület volt, mint a századforduló 
előtt. A fő vonzerőt Románia fejlődő városai jelentették, de a regáti nagybirtoko-
kon, uradalmakban is alkalmazták a munkakereső székelyeket.

A Székelyföldet a harmincas években végigjáró Bözödi György úgy tapasz-
talta, hogy 

„a falvak elnéptelenedése, az elvándorlás fokozottabban folyik, mint a háború 
előtt, az új országhatárok között megnyílt az út Bukarest és az Ókirályság felé, 
a nép pedig tömegesen özönlött át a Kárpátokon, különösen a közhatalomváltás 
utáni első évtizedben. Bukarest fejlődésnek indult, pezsgő élete nemcsak a cselé-
deknek nyújtott alkalmazást, hanem az iparosoknak is, különösen a kőművesek 
és az ácsok számára jelentett új Mekkát a főváros.”59 

Az ókirálysági területeken élő magyar népesség az 1930-as népszámlálás ada-
tai szerint meghaladta a 36,000 ezer főt: Olténiában 1519, Munténiában 32,144, 
Dobrudzsában 2433 magyar élt.60 A vándorlók területi szétszóródása jelzi, hogy 
a munkavállalás jelentős részben mezőgazdasági jellegű volt.

A Kárpátokon túli migráció mellett az erdélyi nagyvárosok is vonzották a szé-
kelyföldi népfelesleget. Legjelentősebb közülük Brassó volt, amely gyors fejlődése 
és Székelyföldhöz való közelsége folytán válhatott kedvelt célponttá. Különösen 
Háromszék, Csík és Udvarhely megye keleti részének falvaiból vándoroltak sokan 
ide.61 Székelyföld nyugati részének vonzásközpontja Brassó mellett Temesvár és 
Kolozsvár volt: „A falu leánysága Temesvárott van, szolgál” – írta Bözödi György 
Felsősófalváról a  harmincas évek közepén. Voltak falvak, ahonnan a  férfi ak és 

56 Bárdi 2016: 555.
57 Bárdi 2016: 553.
58 Bárdi 2016: 529.
59 Bözödi 1985: 203.
60 Venczel 1988: 95.
61 „Úton-útfélen megérződött a Székelyföld közelsége, templomokat és vásárokat, iskolákat, vasárnapi 

sétányokat és külvárosi mulatóhelyeket töltve meg szolgafokon – cselédsorban még harisnyás – 
rokolyás, iparos szinten és munkások közt már polgáriasodó, egyletes és dalkörös tömegeivel.” 
Balogh 1978: 62.
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a nők különböző irányokba áramlottak ki: az Udvarhely megyei Tordátfalváról 
„az elvándorlás állandóan folyik, a leányok Kolozsvárra, a férfi ak Bukarestbe men-
nek szolgálatra, munkáért”.62

E korszakban a belső migrációban részben érvényesültek az első világháború 
előtti modellek: egyrészt a Székelyföldön kívüli országrészeken történő végleges le-
település, másrészt az időszakos kilépés a faluból. Ez utóbbinál változott a migránsok 
kor és nem szerinti összetétele. A húszas-harmincas években jelentősen növekedett 
a falut hosszabb időre elhagyó fi atal férfi ak városi munkavállalása (iparban, szolgál-
tatásokban). A településeken kívüli munkavállalás nem fejeződött be a családalapí-
tással: a fi atal házasok sok esetben a második-harmadik gyermek megszületéséig 
dolgoztak városon, az itt szerzett pénzzel a faluban földet, telket, házat vásároltak, 
majd hazatértek gazdálkodni. A hosszas városi tartózkodás, a városi életforma meg-
ismerése a faluba visszatérők számára a kultúrák és életformák közötti különbségek 
megtapasztalását jelentette. A rövidebb időtartamú idényjellegű munkavándorlás 
szintén további életvezetési gyakorlat volt a túlnépesedett Székelyföldön: „Csíkban 
fogalom a »moldovások« – a proletáriátus magyar neve ez. Az itthon megélni nem tu-
dók fejszével, csákánnyal a vállukon tömegesen özönlöttek át a Kárpátokon a háború 
előtti években. Tarisznyáját nyakába akasztva ma is ezrével megy a nép az Ókirályság-
ba, ez a »koldusok tömege« a csíki országutakon.”63

Dél-Erdély városaiba és a regáti területek irányába folyó munkavándorlásnak 
a második bécsi döntés vetett véget. Egy 1940 októberében készült feljegyzés szerint 
Székelyföldre a régi királyság városaiból 25,000 kereső került vissza, akik ott jól ke-
restek, viszont „most otthon munka nélkül állnak”.64 A Romániánál maradt magya-
rok lakta településeken a bizonytalanság lett úrrá a magyar lakosság körében.

A dél-erdélyi területekről és a Regátból 1940 szeptemberétől 1941 februárjáig 
mintegy 100,000 magyar menekült a  megnagyobbodott Magyarország területére, 
míg Észak-Erdélyt körülbelül ugyanennyi román hagyta el.65 A  régi Romániából 
és a dél-erdélyi ipartelepekről tömegesen siettek vissza azok, akik Magyarországon 
kívántak élni. Akiknek Székelyföld nem tudott munkát biztosítani, rövid időn belül 
a nagyobb városokban, Marosvásárhelyen, Kolozsváron, Nagyváradon s a  legtöb-
ben Budapesten telepedtek le. Jöttek Székelyföldre szép számmal olyan fi atalok is, 
akiket a továbbtanulás reménye vezetett a – korabeli kifejezéssel – felszabadult te-
rületek városaiba és iskoláiba. Az áttelepülteket végig a „menekült” jelző és státus 
illette meg.66 „Az Észak Erdélyben megtelepedettek száma a bécsi döntést követő há-
rom és fél év alatt 105894 volt, közülük 8170-en Háromszék megyében, 5429-en Csík 

62 Bözödi 1985: 324.
63 Bözödi 1985: 367.
64  MNL OL K. 69. 1940. 7 d. 196.
65 L. Balogh 2013: 311.
66 Egyed 2013: 305.
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megyében, 6955-en Udvarhely megyében, 9076-an Marosvásárhelyen, 9520-an Ma-
ros-Torda megye egyéb településein leltek menedéket.”67 A visszavándorlásban és me-
nekülésben nem a gazdasági okok, hanem az etnikai diszkrimináció, illetve az ettől 
való félelem volt a döntő motiváció. A Székelyföldre hazakényszerült munkaerőt az 
otthoni környezetben stabilan létező taszítóerők továbblökték. Az új államkeretek 
között új vonzásközpontok hatása érvényesült: „A visszaszármazottak ideig-óráig 
próbálkoztak ezzel-azzal, sokan kezükbe vették a zsenge ifj úkorban elhagyott kapát 
és fejszét, de aztán mégiscsak győzött a sovány föld rideg törvénye, s az emberfelesleg 
megint szétszóródott. Az emberözön újra elindult, most már nyugat felé.”68

A negyvenes évek elején Venczel József korábban említett agrárnépsűrűség 
számításai szerint a Székelyföld álló – azaz helyben élő – népfeleslege nyolcvan-
ezer főre volt tehető.69 Venczel adatokkal bizonyította, hogy Székelyföld gazdasági 
potenciálja csak hatvan százaléka annak, amire a rajta élő népességnek szüksége 
van, e helyzetből való kilábalás lehetőségeit az élettér vertikális és horizontális 
növelésében látta. Míg előbbin összetett gazdaságpolitikai beavatkozást értett: 
a  mezőgazdaság, erdőgazdaság, közlekedési hálózat fejlesztését, iparosítást, vil-
lamosítást, addig utóbbit a székelyek kitelepítése jelentette volna a Kisküküllő és 
a Maros völgyébe, valamint a déli Mezőségre.70 Székelyföld túlnépesedettségének 
enyhítését átgondolt telepítési programmal az Erdélyi Párt is képviselte. Ezekben 
az elképzelésekben nemcsak társadalmi, gazdasági, hanem nemzetpolitikai szem-
pontok is előtérbe kerültek: „a telepítést elsősorban az erdélyi szórványvidékre lát-
juk célszerűnek azzal az elgondolással, hogy az egy valláson lévő fi atal családokból 
önálló községek alakítandók, amelyek arra hivatottak, hogy összekapcsolják a jelen-
leg elválasztott magyar tömegeket.” – jelentette a  Párt alelnöke, Bárdossy László 
miniszterelnök erdélyi látogatásakor.71 Ezek a tervek sohasem emelkedtek a kor-
mánypolitika szintjére.72

Államilag irányított migráció: a szocialista korszak belső ván-
dorlásai

Romániában a  szocialista típusú társadalmi-gazdasági átalakítás során a  köz-
pontosított irányítás célul tűzte ki az ország különböző fejlettségű területei 
közötti különbségek csökkentését. Ezzel szemben az első időszakban a szűkös 

67 Varga 1998: 28–29.
68 Balogh 1979: 57.
69 Venczel 1988: 119.
70 Venczel 1942.  
71 Csíki Lapok 1942. január 25.
72 Ablonczy 2011: 165.
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erőforrások, a koncentrált ipartelepítés és az ország nagy részének infrastruk-
turális elmaradottsága miatt a  fejlesztési politika jórészt a  korábban is fejlett 
területeket részesítette előnyben. Kiemelten kezelték a 17 tartományi székhelyet, 
valamint a bányavidékeket, ahol foglalkozásváltással és bevándorlással biztosí-
tották a munkaerőt.73

Az ötvenes-hatvanas évek fordulójára „jelentős mértékben kiteljesedett a gaz-
daság és a társadalom szocialista típusú átalakítása. Az államosítással az iparban 
megszűnt a magántulajdon, a mezőgazdaágban a hatvanas évek elejére a szocialista 
szektor lett meghatározó. A hatvanas évek második feléig Székelyföld gazdaságpo-
litikailag nem számított kiemelt helyszínnek, nem került sor nagyobb ipari beru-
házásokra.”74 A Gheorghiu-Dej-korszakban Székelyföld gazdasági helyzete, a más 
tartományokba áramló munkaerő-felesleg kérdése tabunak számított. A  gyorsí-
tott iparosítás mellett a mezőgazdaság továbbra is a román gazdaságpolitika mos-
tohagyereke maradt. Az itt dolgozók bére, anyagi gyarapodása messze elmaradt 
az iparban dolgozókétól, annak felét sem érte el. Ez a  folyamat és az erőltetett 
iparosítás és urbanizáció erőteljes népmozgást eredményezett. A székelyföldi fal-
vak lakossága nagy arányban költözött a közeli városokba.75 1966-ban majd egy-
harmadnyi volt a városi lakosság aránya (9%-kal elmaradva az országos átlagtól, 
a falusi lakosság aránya ezzel szemben az 1930-évi bő 87%-ról 65%-ra csökkent). 
A kollektivizálás 1962-es befejezése és az ipari beruházások következtében az ipar-
ban dolgozók részaránya a székelyföldi rajonokban 1966-ra majdnem megduplá-
zódott, elérte a közel egynegyednyit. Az ipari beruházások Marosvásárhely-cent-
rikussága miatt ugyanakkor Székelyföld viszonylatában rendkívül egyenlőtlen 
volt ez a kép, a gazdasági periférián maradó Csík, Udvarhely, Kézdi és Sepsi ra-
jonokban nagyon keveset változott a helyi társadalom szerkezete. 

A stagnáló kisvárosok maguk is munkaerő felesleggel küszködtek, a  falvak-
ról az ötvenes évek társadalmi-gazdasági változásai – a kollektivizálás 1949–1962 
közötti, társadalmi és gazdasági elnyomással megvalósított drámai folyamata 

– különböző országrészek irányába taszította a  székelyföldi népfelesleget. A  ké-
sőbbi „Hargita és Kovászna megye »kóborgó« népességének Brassó, a Hunyad me-
gyei szénmedence, továbbá a szatmári, máramarosi ipari és bányaipari központok 
a vándorlási iránya”.76 E vonzáskörzetek mellett Székelykeresztúr környékéről és 
a Kászoni-medencéből Bukarestbe vándoroltak; a férfi ak építkezéseknél, a nők há-
zicselédként dolgoztak. A Bánságba főleg a gyenge határú havasalji falvakból, va-
lamint a Sóvidékről vándoroltak. Az 1977-es népszámlálás közel kilencezer Bán-

73 Hunya 1990: 159.
74 Novák 2016: 728.
75 Novák 2016: 740.
76 Semlyén 1980: 197.
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ságban élő Maros, Hargita és Kovászna megyéből származó személyt mutatott ki.77 
A megyésítés előtti vándormozgalmakban fontos szerepe volt az egyén informális 
kapcsolatrendszerének, és az illető településről való elvándorlás előtörténetének. 
Erre következtethetünk az életformaváltó személyekkel készült életútinterjúkból, 
valamint a migrációt szociológiai–szociográfi ai módszerekkel vizsgáló írásokból.78

A migráns népesség munkavállalásában az államosítás és a  kollektivizálás 
után értelemszerűen elveszítette jelentőségét a magánszektor, ehelyett az államo-
sított szolgáltatóipari, valamint a gyári munkavállalás vált népszerűvé. Az ötvenes 
évektől emelkedett a nők aránya az iparban: a szolgálólányok és a cselédek a váro-
si polgári családok társadalmi helyzetének megrendülése után a gyárakban, üze-
mekben találtak alkalmazást, munkát. A házicselédség intézménye korlátozottan 
még fennmaradt az ötvenes években is. A már említett kutatások jelzései szerint 
nemcsak a migráció irányának eldöntésében, hanem az új mesterség választásánál 
is kimutatható a személyes kapcsolathálózatok fontos szerepe az új környezetbe 
való beilleszkedés folyamatában.

Ha az elvándorlás távolságát vesszük szemügyre, a  székelyföldi migrációban 
kétféle gyakorlat különíthető el: az 1968-as közigazgatási átszervezés előtt a távoli 
országrészek felé vándoroltak a munkakeresők, majd a megyésítés utáni ipartelepí-
tés és a gyorsított urbanizáció idején a székelyföldi kisvárosok lakosságát gyarapítot-
ta a faluról elköltöző népesség. Ezzel párhuzamosan egy visszavándorlási folyamat 
is lezajlott: a távoli országrészekbe korábban kirajzottak egy része a hatvanas évek 
végétől visszatért régi otthona közelébe, az újonnan létesült székelyföldi munkahe-
lyekre. A falvakból ipari övezetekbe költöző népességet először szakképzetlen mun-
kákra alkalmazták a vállalatok, de később lehetőségek nyíltak a munkaidőn kívüli 
szakképesítésre. A vállalatok szakmai tanfolyamokat szerveztek, ahol a legkülönbö-
zőbb mesterségeket sajátíthatták el a faluról bekerült alkalmazottak.

Az 1968-as országos közigazgatási átszervezés után központi irányítással bein-
dított gazdasági folyamatok fokozták a már korábban létező belső migrációt, a vi-
dékről városba költözést. Országos szinten a városi lakosság aránya azonban csak 
a nyolcvanas évek elején haladta meg a vidéki lakosságét.79Az urbanizáció üteme 
Romániában 1966–1977 között volt a  leggyorsabb.80 Ekkor vette kezdetét a Szé-
kelyföld iparosítása is. A nagy volumenű beruházások nyomán például Hargita 
megyében

 

77 Tófalvi 1984: 22; 23.
78 Tófalvi Zoltán a Temesvárra kivándorolt Udvarhely rajoni atyaiak közösségét vizsgálva bemu-

tatta a személyes kapcsolathálók szerepét az újonnan városra érkezők beilleszkedésében (mun-
kahely, lakás találása).

79 Novák 2016: 778.
80 Keszi-Harmath 1987: 495.
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„olyan ipari egységek jöttek létre, amelyek a nemzetgazdaság alapágazataihoz 
tartoznak: a csíkszeredai traktorgyár, a gyergyószentmiklósi faipari gép- és pó-
talkatrészgyár, a székelyudvarhelyi vegyipari pótalkatrész- és matricagyár, a szé-
kelykeresztúri acélárugyár, a gyergyószentmiklósi fémipari vállalat, a csíkszere-
dai gyapjúfonoda, a toplicai (Maroshévíz) kötöttárugyár és egyebek.”81 

A megyében 1980-ig hatvanezer új munkahely létesült, az ipari munkásság ösz-
szlétszáma 1965–1983 között több mint kétszeresére növekedett.82 Hasonló volt 
a szomszédos székelyföldi megyék fejlődési üteme is. Az új vállalatok munkássá-
gának túlnyomó többségét székelyföldi falvak migráns népessége alkotta. A töme-
ges városba költözés mellett jelentős volt a városközeli falvakból naponta ingázók 
létszáma. A Hargita megyei Székelyudvarhelyre például a korszakban napi szin-
ten ötezren ingáztak, 47 környékbeli településről.83 Az intenzív területi mobilitás 
együtt járt a falusi agrárnépesség társadalmi–foglalkozási átrétegződésével, a szé-
kelyföldi városszerkezet átalakulásával. A produktív korúak városba költözésével 
megváltozott a falvak demográfi ai szerkezete (elöregedés). A falusi népesség vá-
rosba költözését a Székelyföldön is „a nyolcvanas évek közepén az országos mére-
tű gazdasági kifulladás fékezte le (megállt a lakásépítés, megszűnt az ipartelepítés, 
a munkahelyek telítődtek), ez a folyamat egybeesett a mindennapi megélhetés gond-
jainak fokozódásával (például élelmiszerhiány).”84

A szocialista káderpolitika mindenkinek munkahelyet biztosító gyakorlata 
következményeként felduzzadt a  rejtett munkanélküliség. Az  országos méretű 
gazdasági stagnálásban nem voltak új, belső vonzáskörzetek. A nyolcvanas évek 
végére jelentős migrációs potenciál halmozódott fel a Székelyföldön. A migráns 
tömeg területi szóródásában nem az agrárvidék, hanem a városok és a városkör-
nyéki falvak dominálnak. E térbeli átrendeződés a hatvanas évek közepétől lezaj-
lott társadalmi-gazdasági folyamatokban gyökerezett. Szám szerint azonban nem 
ismerjük, hogy az ipari alkalmazottakat (főleg nehéziparban, bányászatban, szál-
lításban dolgozókat) sújtó „kényszervándorlás” – a  lakóhelytől távoli munkahe-
lyekre, szénbányákba, a Duna csatornához való erőszakos áthelyezések – a nyolc-
vanas években hány személyt, családot érintettek.

A felhalmozódott migrációs potenciált a  nyolcvanas évek közepétől gyako-
ri törvényes kitelepedések, illegális határátlépések, majd az 1989 utáni tömeges 
határokon kívüli munkavállalás is bizonyítja. A romániai magyarság 1985–1991 
közötti teljes vándorlási veszteségét Horváth István kutatásai alapján hozzávetőleg 
93 ezerre tehetjük, 1992–2001 között ugyanez a szám minimum 55 ezerre becsül-

81 H. Balázs 1984: 675.
82 H. Balázs 1984: 677.
83 Vofk ori 1984: 191.
84 Biró 1994: 21.
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hető.85 Azt azonban pontosan nem ismerjük, hogy az országot elhagyó magyar-
ságból hányan indultak el a Székelyföldről.

A migránsokra, napi ingázókra vonatkozó számok mögött az életformaváltó 
csoportokba tartozók életmód- és életviteli változásainak – nagyrészt ismeretlen 

– tapasztalatai rejlenek. A  városi környezetbe került, faluról származó családok, 
egyének életvitelének az új környezetben történő átalakulásáról, e mikrovilágok-
ban bekövetkezett változásokról csak a személyes emlékezet mélyrétegeiben élnek 
az egykori életformaváltók beilleszkedési élményei, a kibocsátó és a befogadó kul-
túra közötti különbségeket megélők sok esetben konfl iktusos tapasztalatai.

Az életformaváltás kutatása összekapcsolható az egyéni életutak kutatásával. 
Az életútkutatások kiemelt szerepet tulajdonítanak a történeti–társadalmi ténye-
zőknek, a különböző társadalmi miliők sajátosságait alkotó–formáló strukturá-
lis és mentális feltételeknek, adottságoknak.86 Mindezek a tényezők együttesen 
nemcsak az egyedi életutakat strukturáló hatáselemek, hanem az életforma jel-
lemző sajátosságai is. Az egyéni életutat kauzális összefüggésrendszernek tekin-
tő paradigmában az „egyes életterek (foglalkozás, család, művelődés, otthon) belső 
folyamatai nem érthetőek és magyarázhatóak más életterekben zajló folyamatok-
tól elkülönítve”.87 Az élettörténeti elbeszélésekben néha konkrét nyerseségükben, 
máskor kikövetkeztethetően megjelennek azok a szociológiai tények, politikai, 
gazdasági intézmények, viselkedésszabályozó kulturális minták hatásai, ame-
lyek az egyéni életutakat intézményesítették. Az eddigi kutatások alapján a szé-
kelyföldi migránsok életformaváltásának sokszínű, összetett jelenségéről csak 
korlátozott érvényű megállapításokat tehetünk, sok még a feltáratlan kérdés.88 
Keveset tudunk az elsőgenerációs városi család belső viszonyrendjéről, szerep- 
és munkamegosztásáról, társadalmi szokásairól, arról, hogy hova, meddig jutott 
el gondolkodásmódjában, életvitelének, életkereteinek alakításában. Hova veze-
tett a falvakról beköltöző népesség társadalmi útja, milyen szakmai, társadalmi 

85 Horváth 2004: 85; 90
86 Ezt pontosítva, Ulrich Karl Mayer szerint „az életútkutatás az egész életútra vagy annak lényeges 

részét kitevő társadalmi folyamatokra vonatkozik, különös tekintettel a családok és háztartások 
sorsára, történetére, a műveltség és képzettség alakulására, a kereset és a foglalkozás változásaira, 
a lakás- és lakóhely változtatásokra, a költözésekre”. Mayer 1993: 112.

87 Mayer 1993: 113.
88 Az életformaváltó székelyföldi társadalomról csíkszeredai KAM – Regionális és Antropológiai 

Kutatások Központjának munkatársai (Biró A. Zoltán, Bodó Julianna, Gagyi József, Oláh Sán-
dor, Rostás Zoltán, Túros Endre) 1992–1995 között élettörténeti módszerrel folytatott kutatást 
végeztek. Egyéni élettörténeti visszaemlékezések alapján 33 életútfelvételt készítettek egyenként 
kb. 50 gépelt oldal terjedelemben. A kutatás témája az elmúlt évtizedekben lezajlott székely-
földi életformaváltás vizsgálata volt, eszköze a személyes életútinterjúk készítése. A megkérde-
zett személyek a Székelyföld különböző mikrorégióiban elhelyezkedő kilenc családbokorhoz 
tartoztak. A  lejegyzett szövegeket a Teleki László Alapítvány, valamint a  csíkszeredai intézet 
adattárában helyezték el.
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csoportokba integrálódtak, gyermekeiket milyen elvek és szempontok szerint 
nevelték? Az  életútinterjúink alapján néhány megállapítás tehető. Úgy látjuk 
a  városra került falusiak nem alkottak homogén társadalmi csoportot, külön-
böztek a követett életmódminták, társadalmi célok, gondolkodásmód, anyagi el-
látottság, szakmai képzettség, társadalmi kapcsolatok stb. tekintetében: egyesek 
anyagi áldozatokat nem kímélve egyetemekre küldték gyermekeiket, a  legma-
gasabb társadalmi presztízsű értelmiségi foglalkozásokat szánva nekik, mások 
szilárd meggyőződéssel bízva a  kétkezi munka konkrétságának jövőbeni biz-
tonságában a fi úgyermekeiket mesterségek, ipari szakmák felé, lányaikat pedig 
a  szolgáltatások kényelmesnek, biztonságosnak tartott állásai felé irányították. 
A falusi származású városi lakosság diff erenciáltságának okai között feltehetően 
a kibocsátó környezet mikroviszonyainak hatásai is érvényesültek. A mentalitás, 
az értékorientáció szempontjából különböztek egymástól a falusi vagyontalan, 
marginalizált családokból kikerülők, és a  kollektivizálás elől a  városba mene-
külő, korábban vagyonosabb csoportokba tartozók. Volt, aki rövid tanulási, ta-
nonckodási időszak után betanított munkásként dolgozott, másoknak az évek 
során sikerült feljebb lépnie a szakmai hierarchiában. A munkahelyek gyakori 
váltogatása nem volt követett stratégia, nem ritka az ugyanannál a vállalatnál 
ledolgozott 30–40 év egyéni munkaidő, a kérdezettek ezt mint a személyes meg-
bízhatóságot, stabil életpályát jelző, pozitív tényt említették.

Összegzés 

Faragó Tamás a migrációs jelenségeket négy típusba sorolta: a migráció oka/célja, 
a motiváció jellege, a migráció iránya, távolsága, időtartama, a mozgásban részt-
vevők létszáma és szerveződése, valamint a folyamatot befolyásoló körülmények 
alapján.89 E szempontokat részben fi gyelembe véve röviden összefoglaljuk a 20. 
századi székelyföldi migráció sajátosságait.

A 19. század utolsó harmadától túlnépesedő Székelyföldön a modernizációs 
célú állami beavatkozások (arányosítások, tagosítások), valamint a  természetes 
szaporulat növekedésének következményeként az életfeltételek rossz irányba vál-
toztak – vagy legalábbis az említett változások között a kortársak oksági összefüg-
gést láttak. Megnőtt a falvakból a városokba és a kedvezőbb gazdasági adottságú 
térségek felé irányuló népmozgás. A romló gazdasági feltételekre válaszoló spon-
tán vándorlásban az el- és visszavándorlók életkörülményeiken próbáltak javítani. 
Az évekig tartó, településen kívüli munkavállalás mellett jelentős arányú volt az 
ideiglenes és szezonális pénzkereset. Az első világháború előtti vándormozgalom 

89 Faragó 2011.
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szelektív jellegű volt, a falvakat többségükben fi atal, családalapítás előtt álló férfi -
ak és nők hagyták el, az utóbbiak esetében általános volt a városi háztartási alkal-
mazottként történő elhelyezkedés. A migráció fő iránya ekkor döntően Románia, 
a századelőtől Amerika volt, de a lakóhelytől távoli vándorlási célpontok mellett 
a kisebb mértékű belső migráció is folyamatos volt.

A 20. század közepéig (a kommunista hatalom társadalomátalakító program-
jáig) a sorsfordító politikai és főhatalmi változások ellenére „évszázados” székely-
földi mobilitási tendenciáról beszélhetünk: az elvándorlást motiváló strukturális 
tényezők fennmaradtak, hatásuk folyamatos volt, a társadalom- és foglalkozási 
szerkezet alapvetően nem változott. A migráció a kibocsátó környezet viszonyait, 
a családok pozícióit – a máshol megkeresett jövedelmen keresztül – stabilizálta. 
A pénzen kívül az el- és visszavándorlók ugyan magukkal hozták a városi kultú-
ra egyes elemeit (öltözet, bútorok, háztartási ismeretek) is, de ezek alapvetően 
nem érintették a helyi társadalmak működését. A vándorlás nagymértékben cir-
kulációs jellegű volt, az elvándorlók nagyobb része visszatért eredeti lakhelyére. 
E korszak vándormozgalmának része volt a nemzedékek közötti (intergeneráci-
ós) mobilitás is: például a földművesekből segéd- vagy betanított munkások let-
tek, ez a pozícióváltás a migránsok számarányaihoz viszonyítva azonban szerény 
léptékű volt.

A negyvenes-ötvenes évek fordulójától a hatvanas évek második feléig a szé-
kelyföldi mobil falusi népesség közeli jelentős ipari központok és más munkaerő-
felszívó gazdasági ágazatok hiányában a távoli országrészek felé vándorolt. Az ek-
kor útnak indulók a paraszti környezetből kilépve nagyrészt végleges életforma-
váltáson estek át. A  változás visszafordíthatatlanságát már a  rendszerváltás utá-
ni évek társadalmi viszonyulásai mutatták meg. Ekkor nyilvánvalóvá vált, hogy 
a – többnyire a közéleti szereplők hangoztatta – várakozásokkal és lehetőségekkel 
ellentétben, az említett időszakban városra költözöttekből és utódaikból kevesen 
térnek vissza a falusi életkeretekbe. A hatvanas évek második felétől beinduló szé-
kelyföldi ipar- és városfejlesztés, a közlekedési hálózat bővítése a falusi lakosság 
számára lehetővé tette a  lakóhely változtatása nélküli a  foglalkozásváltást. Akik 
mégis beköltöztek valamelyik közeli kisvárosba (többnyire a fi atalabb nemzedé-
kek), továbbra is gazdasági, társadalmi kötelékkel kapcsolódtak a kibocsátó falusi 
környezethez. A  rövid idő alatt felduzzasztott székelyföldi kisvárosokban az ur-
banizáció felszíni elemei (lakásépítés, közművesítés, közintézmények létrehozása) 
mellett a nagy létszámú, faluról betelepülő lakosság otthonról hozott értékrendje 
került kapcsolatba az ebben a térségben amúgy is kisléptékű városi–polgári élet-
forma kulturális mintáival. 
Akárcsak Románia más régióiban, a Székelyföldön is tömegesen került sor a nem-
zedékeken belüli mobilitásra: a foglalkozásváltásra az egyéni életpályákon. A fog-
lalkozásváltás azonban nem jelentette a társadalmi miliő viszonyainak gyökeres 
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átalakulását. „A hatalom képes volt arra, hogy mobilizálja a lakosság egy részét, le-
telepítse a városokban, megteremtse a lakás és munka alapfeltételeit, de ezután ma-
gára hagyta ezeket a tömegeket. Családok százezrei ezeken az új helyszíneken nem 
alakultak át városiakká, hanem megmaradtak falusiaknak abban az értelemben, 
hogy nem integrálódtak a városi társadalomba és kultúrába, a városi tereket, a vá-
rosi életmód nyújtotta alkalmakat a falusi szociális kapcsolathálók mentén, a falusi 
viselkedési modellek adaptálásával élték meg.”90
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Nagy Péter

Honnan jöttek a képzett munkások?
Migrációs irányok és a bevándorlók társadalmi jellemzői az ózdi 
és a nádasdi gyári társadalomban a 19. század második felében1

A reformkor végén, az 1840 -es években egyre inkább előtérbe került a magyar ipar 
fejlesztése, amely a több évszázados múlttal rendelkező Gömör megyei vasipar sze-
replői körében is nagy lelkesedést váltott ki. Ennek hatására tervbe is vették, hogy 
közös erővel egy vasúti sín-, gép- és szerszámgyárat építenek fel.2 A választás a szén-
lelőhelyekhez közeli pár száz lelkes Ózd községre esett, ahol felépítették az új üzemet, 
s a termelés 1847-ben megindult. A következő években a gazdasági nehézségek ha-
tására azonban a vasüzem működőképessége bizonytalanná vált. Ennek következ-
tében a gömöri ipartelepekkel rendelkező Murányi Unio és Rimai Coalitio összeol-
vadt az ózdi egységet fenntartó Gömöri Vasművelő Egyesülettel, amelyben eddig is 
jelentős részvénytulajdonnal rendelkeztek. A konszern új neve Rimamurányvölgyi 
Vasmű Egyesület (RVE) lett. Egy évtized múlva a termelés növelésére az Ózdtól dél-
re lévő Nádasdon3 szintén a közelben lévő széntelepekre építve ismét egy vasüzem 
létesítését határozta el a szervezet, ami 1864-ben kezdte meg a munkát.4

A vasgyárak létrejötte nemcsak gazdasági értelemben jelentett nagy horderejű 
változást az addig az ipartól és az ország vérkeringésétől is elzárt térségben, ha-
nem társadalmi következményeivel is. Mindkét község lakossága és vonzáskörze-
te elsősorban földművelésből szerezte jövedelmét, és csak Nádasdon élt néhány fő 
a bányászatból a 19. század közepén, így túlnyomó többségüknek nem volt birto-
kában a településükön létrejövő gyárakban szükséges szaktudás. A vállalat vezető-
inek tehát meg kellett oldania a szakképzett munkások alkalmazásának kérdését. 
Ezek a dolgozók azonban nem feltétlenül rendelkeztek szakmunkás-végzettséggel, 
ám munkavégzésükhöz olyan szakmai tudással bírtak, ami a vaskohászatban kü-
lönösen fontosnak számított. Sok foglalkozási ágban dolgozók betanított munkás-
nak számítottak, azonban ők a gyártásban lévő kulcsszerepükből adódóan presz-
tízsükben, jövedelmükben és ebből eredően életkörülményeikben is jelentősen 
kiemelkedtek társaik közül. A munkához szükséges tudás alapján így felső és 

1 A Projekt a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal támogatásával az NKFI Alapból 
a PD 121065. sz. pályázat segítségével valósult meg.

2 Jenei 1980a: 49–50.
3 Ma Borsodnádasd.
4 Jenei 1980b: 52–70.
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alsó munkásságot lehet megkülönböztetni. A kohászati termelés elindításához és 
működtetéséhez tehát az előbbiek voltak a legfontosabbak, így munkámban ezen 
csoportok jellemzőivel foglalkozom a gyáralapítások idején és az utána következő 
évtizedekben. Tanulmányomban a következő kérdésekre keresem a választ: hon-
nan származtak ezek a munkások? Miért jöttek el eddigi munkahelyeikről, szü-
lőföldjükről? Miért választhatták az új üzemeket? Milyen társadalmi jellemzőkkel 
rendelkeztek? Megváltoztatták-e a helyi társadalom jellemzőit? 

Migrációs irányok

Az 1840-es évek közepén meginduló ózdi gyárnak az alapításkor már jelenlévő 
képzett munkásaira vonatkozóan nincsenek teljes személyi anyagok. Annyi bi-
zonyos, hogy a Gömör megyében lévő Nagyrőce melletti kieskovai vasolvasz-
tó gépgyári munkásainak egy részét ekkor Ózdra helyezték át. Emellett három, 
munkavállalókkal kötött szerződés maradt fenn, mely szerint a szintén vasipari 
múlttal rendelkező karintiai Prevaliból két kohómestert és a sziléziai Walikból egy 
kohóelőmunkást szerződtettek. Előbbi kettő a munkásság csúcsán lévő, nagyobb 
egységet kézben tartó művezetők szintjén álló mestereket, utóbbi személy a cso-
portokat vezető előmunkásokat képviselte. Ezek alapján is jól látható, hogy az in-
duló üzem vezetői igyekeztek a tapasztalt dolgozókat megnyerni maguknak, s en-
nek érdekében külföldről is csalogattak be munkásokat. A három vezetői szerepre 
kijelölt dolgozónak például havi keresetük mellé lakást, valamint díjmentes orvosi 
kezelést, gyógyszereket, illetve évi jutalmat ígértek.5 A Magyarországon kívülről 
és a Felvidékről érkező szerződtetett munkások csoportosan érkeztek Ózdra.6 
A korban azonban nem volt meglepő, hogy nem magyarországi dolgozókat is al-
kalmaztak, mivel nemcsak a gyárvezetők jártak tanulmányúton az új technológiá-
kat alkalmazó fejlett országok létesítményeiben, hanem az új üzemek és eljárások 
bevezetésekor is törekedtek tapasztalt külföldi szakmunkások bevonására.7 

A képzett munkások származási helyének vizsgálatához egy vállalati írásos for-
rást, az úgynevezett társpénztári anyakönyvek nyilvántartását lehet felhasználni, 
amely az 1858/59. évi üzletévtől vezeti a betegbiztosítással rendelkező munkások 
személyi adatait. Nem mindenki tartozott azonban e vállalati jóléti rendszer hatálya 
alá, – például a rövid időre felvett dolgozók sem – azonban a szakképzett munkások 
elsöprő többsége tagja volt. Ebben feltüntették a származási helyet is, így ennek alap-
ján jól vizsgálhatóak az ózdi és a nádasdi gyárba történt mozgások. Az első üzletév-
ből valamelyest visszakövethetők a korábbi időszakban felvett munkásokra vonat-

5 MNL OL Z 366.
6 Vass 1993: 149.
7 Gyáni–Kövér 1998: 217.
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kozó információk, azonban ezek a bejegyzések nagyon ritkák. Ennek oka, hogy az 
1848–49-es forradalom és szabadságharc idején a gyárat a külföldi munkások nagy 
része elhagyta, s a munka is csak később indult meg újra. A néhány, már az indulás-
nál jelenlévő szakképzett munkást felvonultató jegyzékben a születési helyekből is 
jól látszik azonban, hogy honnan érkezhettek ebben az időszakban a tapasztaltabb 
dolgozók. Ebben vannak svájci és csehországi illetőségű személyek, valamint az 
észak-gömöri Berdárkáról, Betlérről és Nagyrőcéről érkezett dolgozók is.8 

A felvidéki munkások jelenléte sem meglepő; ők sokszor családtagjaikkal 
együtt érkeztek a térségbe.9 A Gömöri Vasművelő Egyesületben tulajdonnal 
rendelkező személyek révén szoros kapcsolat alakult ki az Ózdtól északra fekvő 
régióval, ami az RVE megalakulása után még tovább erősödött. A társulatnak 
megalakulásakor, 1852-ben Rudnán, Sramkován, Kieskován, Nyústyán, a klenóci 
völgyben, Rimócon és Málnapatakon volt az ózdi mellett telepe. A helyi munka-
erő azonban nem volt elégséges a szaktudást kevésbé igénylő feladatok ellátásához, 
így képzetlenebb munkások is jöttek a Felvidékről.10

Alaposan természetesen a munkásnyilvántartásokból az 1858/59. üzemévben 
ott dolgozók jellemzőit lehet megvizsgálni. Bő tíz évvel az alapítás után is elég ma-
gas a külföldi eredetű munkások száma. A kibocsátó területek azonban nagyon 
változatosak. A legnagyobb arányban a Habsburg Birodalom iparosodottabb örö-
kös tartományaiból jöttek, azon belül is legmagasabb mértékben Sziléziából, an-
nak is a keleti részéből, többek között Neubistritzből, Beuthenből, Ustronból és 
Königshüttéből.11 Emellett nagy számban morva, cseh és stájer vidékekről is mun-
kát vállaltak az ózdi kohászatban. Sokan származtak viszont még távolabbi terü-
letekről, különösen Poroszországból, de hárman Angliából, valamint néhányan 
Svájcból is. A Magyarországon kívüli kibocsátó területek közös jellemzője, hogy 
a korban jelentősen iparosodott térségek voltak, ahol a vaskohászat is magas szín-
vonalon működött. Míg azonban például a nyugat-sziléziai vasgyártás legalább 
középkori múltra tekinthetett vissza, a régió keleti részében csak 1730-ban említik 
először a vashámorokat. Igaz, a 19. század közepén csak alig több, mint százéves 
múltra tekintett vissza a kohászat, szerepe azonban jelentősen megnövekedett, és 
átvette a korábban iparosodott, ekkoriban már leszállóágba került nyugati térség 
helyét. Az innen származó szakemberek tehát jelentős tapasztalatokkal és a kor-
szerű technológiákkal felvértezve kerültek Észak-Borsodba. Ki kell emelni, hogy 
a vasgyártás ekkor ezeken a helyeken is virágkorát élte, nem volt szó arról, hogy 
a munkaalkalmak hiányában kerestek új megélhetést maguknak. Hasonló jellem-
zők mondhatók el a stájer, valamint a Habsburg Birodalmon kívüli területekről 

8 MNL OL Z 364. 32. kötet.
9 Vass 1993: 149.
10 Vass 1993: 218.
11 Ma Chorzów néven Ózd testvérvárosa.
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is. Mindezek alapján vélhetően a Rimamurányvölgyi Vasmű Egyesület vezetésé-
nek jelentősen jobb kondíciókat kellett ajánlaniuk ahhoz, hogy a nagy tudással 
rendelkező munkásokat az újonnan kialakuló iparvidékre átcsábítsák. A felvidéki 
ipartelepek Sziléziával sokszor gazdasági kapcsolatban is voltak, így lehet, hogy ez 
is segítette a munkaerő megszerzését.12

A képzett munkások születési helyét vizsgálva azonban jól látható, hogy a leg-
többen mégis Magyarország északi részéről, azon belül a Gömör-Szepesi-érchegy-
ség érkezők voltak, de sokan érkeztek a szomszédos Garam folyó melletti régióból is. 
Előbbi földrajzi térségből – és a képzett munkások között is – a legelső helyen Betlér 
áll, majd pedig Nagyrőce követi. Mindkét helység felbukkant már az alapítás idején 
is, így valószínűleg a kezdetektől jelentős szerepet játszhattak az ózdi vasgyár mun-
kaerő-utánpótlásában. Többen érkeztek a Garam menti, szintén régi ipartelepnek 
számító Breznóbányáról is. Érdekes, hogy a konkurenciának számító, gazdaságilag 
gyorsan felívelő bánáti Resicabányáról is hárman jöttek ebben az időben.

 A kibocsátó települések közül természetesen nemcsak a külföldi és osztrák 
tartományokban lévők tekinthettek vissza hosszú ipari múltra, hanem a felvidéki 
régió is. Már a középkor végén Magyarország vastermelésének túlnyomó részét 
a Gömör-Szepesi-érchegység területe, különösen a Szepesség adta. A Gölnic és a 
Hernád völgyében vélhetően már a 14. században létezett vaskohászat. Dobsinán, 
Csetneken, Wagendrüsselben (Merény), Szomolnok mellett és a jolsvai uradalom-
ban már ekkor működtek vasművek, a környéken pedig számos bánya táplálta 
őket, és nagyon sok szénégető is dolgozott itt a vasgyártást segítve. Gölnicbánya 
pedig a késő feudalizmus vastermelésének volt az egyik fontos centruma. Rozs-
nyón és Dernőn a 15. századtól mutathatók ki a kohászat jelei. Az alsó-magyar-
országi, tehát a Garam-vidéki vasgyártás is létezett már a középkorban, azonban 
ez inkább csak helyi jelentőségűnek volt tekinthető. A 19. században működő fel-
vidéki bányászati és kohászati telepek közül emellett már többen a középkorban 
is megtalálhatóak voltak, de a vasművelés helyett ekkoriban még inkább a színes-
fém-bányászattal és -feldolgozással foglalkoztak. 13

Az 1858/59-es üzletév után nem sokkal létrejött a nádasdi üzem is; a követ-
kezőkben áttekintjük, hogy oda honnan érkeztek a képzett dolgozók. Szerencsére 
ebben az esetben vizsgálhatók az első munkavállalók származási jellemzői. Ná-
dasdon ekkor az ózdihoz nagyon hasonló kép látható. Itt is Betlérről származtak 
a legtöbben, valamint a közeli Nyústyáról is nagyobb mérvű bevándorlás történt. 
A Garam vidékéről érkezők azonban itt még nagyobb arányban vannak jelen, mi-
vel az ózdi vasgyárban is érintett Breznóbánya mellett Kisgaramot (akkori nevén 
Rhonicz) is több ember képviseli Nádasdon. Ózdhoz hasonlóan itt is magas arány-
ban találhatók meg a külföldiek, akik szintén főképp az örökös tartományokból és 

12 Az Osztrák Magyar Monarchia írásban és képben, 14. kötet. Morvaország és Szilézia. 1897: 691–700.
13 Heckenast 1991: 40–50.
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Poroszországból érkeztek. Ezért is nevezték el Nádasd első gyári lakótelepét Po-
rosz kolóniának.14 A megjegyzésekből látható, hogy sok ózdi munkást irányítottak 
át az újonnan átadott üzembe.

A kibocsátó térségre vonatkozóan foglalkozásbeli, így társadalmi különb-
ségek is kimutathatók. Mindkét gyárban a Habsburg Birodalmon kívülről, il-
letve az örökös tartományokból érkező képzett dolgozók élvezték a legnagyobb 
megbecsülést, mivel a munkásság irányítói szerepköreiben dolgoztak. Főképp 
az alattuk lévő csoportban, a vezetői szerepkör nélküli, de jelentős szaktudást 
igénylő feladatokat végzők között voltak a Garam vidékétől Szepesség keleti 
részéig terjedő sávból Ózdra költözők. Az innen származókat is érdemes több 
csoportra bontani. Egyik részüket azok a munkások alkották, akiket a Rima-
murányvölgyi Vasmű Egyesület telepeiről helyeztek át Ózdra. Ennek oka az volt, 
hogy az RVE megalakulása után úgy döntött, hogy távol lévő bányáit eladja és 
a kezdetlegesen berendezett hámorait megszünteti. Az ózdi és a nádasdi üzem-
ben gyártott vas jövedelmezősége sokkal jobb volt, mint a régebbi egységek vas-
termékeinek profi tja, így míg az előbbiek kapacitását folyamatosan növelte, az 
utóbbiakat fokozatosan visszafejlesztette. Így a korábbi létesítményekből csak a 
málnapataki, a rácstosznói és a rimócai kisebb létesítmények működtek tovább, 
a súlypont az ózd–nádasdi iparvidékre került, ahova sokszor a munkások is vele 
tartottak vállalati áthelyezéssel vagy teljesen önmaguktól.15 A nádasdi gyár teljes 
üzemben 1865 tavaszán kezdett el termelni, s ezzel egy időben például az egye-
sület leállította a klenóci völgyben levő rácstosznói és császárpataki üzemeket is, 
valamint a hlinaneci hámort.16

Emellett azonban sokan érkeztek a térség más konkurens cégeitől is. Ilyen volt 
például Betlér, vagy a kincstári befolyással rendelkező Garam-menti üzemek. A 
betléri nagyarányú bevándorlást megmagyarázhatja, hogy gróf Nádasdy Tamás 
az Andrássyaktól korábban megvette az itteni nagyolvasztót, majd 1847-ben egy 
korszerű üzemet létesítettek itt, azonban a szállítási nehézségek hatására az új gyár 
csakhamar életképtelennek bizonyult.17

A kiegyezés után még jobban megindult a vasipar fejlődése, és az üzemekhez 
egyre több megrendelés érkezett.18 A konkurencia tevékenysége jelentette azon-
ban a legnagyobb gondot az ózdi iparvidéken lévő gyárak számára. Ennek ered-
ményeként 1881-ben ismét egy jelentős változáson esett át az észak-borsodi ipar. 
Az ózdi és a nádasdi üzemek, és a hozzájuk tartozó bányák fuzionáltak az idő-
közben létrejött salgótarjáni gyárral, s a kibővült társaság neve Rimamurány-Sal-

14 Bárczy 1959: 80.
15 Jenei 1980a: 65.
16 Jenei 1980b: 72.
17 Vass 1993: 86.
18 Jenei 1980a: 75.

023 333-344 mozg es atalak _  17_Nagy-P_tan_OK.indd   337023 333-344 mozg es atalak _  17_Nagy-P_tan_OK.indd   337 2018. 06. 22.   9:26:512018. 06. 22.   9:26:51



Modernkori vándormozgalmak Nagy Péter

338

gótarjáni Vasmű Rt. (röviden Rima, RMST) lett. Vizsgáljuk meg, hogyan alakult 
ebben az időszakban a képzett munkások rekrutációja!

A társpénztári anyakönyvekben erre az időszakra vonatkozóan nem mindig 
tüntették fel a születés helyét, azonban a pontos adatokkal rendelkezők olyan 
tömeget képviselnek, hogy abból következtetéseket vonhatunk le. Az ózdi szak-
képzett munkások nagy része ekkor a korábbiakhoz hasonlóan a Felvidékről, fő-
képp a gömöri Betlérről és Nagyrőcéről, valamint a Garam-vidéki Kisgaramról 
és Lopérról (szláv neve Lopej) érkezett. Nagyobb változások is történtek azon-
ban az elmúlt évek alatt. Figyelemreméltó, hogy ekkor már csak néhány külföldi 
származású van a névjegyzékben, így jelentősen lecsökkent a nem hazai illető-
ségűek aránya.

Szembetűnő különbség, hogy a kibocsátó települések rangsorában most már 
az első helyet Ózd foglalja el. Mi lehet ennek az oka? Egyrészt a bevándorló csalá-
doknak már az Ózdon született második generációja is munkába állt, és ők is az 
üzemben helyezkedtek el képzett munkavállalóként. A vállalat a kezdetektől nagy 
fi gyelmet fordított arra, hogy nagy szaktudással rendelkező munkásainak család-
jából biztosítsa az utánpótlást, mivel a jó szakemberek megtalálása sosem volt 
egyszerű. Másrészt azonban a családnevek vizsgálata alapján jól látható, hogy a 
tősgyökeres helyi lakosságból, akik kezdetben szaktudás híján segéd és betanított 
feladatokat láthattak el a gyárban, egyre többen emelkedtek fel a képzett dolgozók 
közé. Ezt több éves tapasztalatuknak és rátermettségüknek köszönhették. Megfi -
gyelhető továbbá, hogy nemcsak Ózd községből, hanem több szomszédos telepü-
lésről is egyre többen kerültek a szaktudással rendelkező dolgozók közé, amelynek 
oka szintén a társadalmi felemelkedésben keresendő.

Nádasdon is a felvidéki eredetűek voltak ekkor többségben, de magasabb 
volt a külföldről érkezők aránya. Ennek oka az volt, hogy Ózdról többüket át-
helyezték, de látható, hogy a korábbi időszakokhoz képest a két gyárban jóval 
kevesebb a nem magyarországiak létszáma. Ez természetesen azt támasztja alá, 
hogy más üzemekbe mehettek, ahol színvonalasabb kondíciók várták őket. A 
fellendülő salgótarjáni és diósgyőri kohászat jobb munkafeltételekkel és lak-
hatási körülményekkel csábította át az itteni képzett dolgozókat, akiknek eb-
ben az időben a lakáskörülményeik sem voltak kielégítőek. Emiatt is határozta 
el a társulat, hogy megbecsült munkásainak lakótelepeket építtet.19 Nádasdon 
emellett elég magas volt a közeli, Borsod megyei Szilvásról20 érkezők száma. 

Ennek az az oka, hogy korábban ott is működött vasüzem, ami azonban ne-
hézségekkel küzdött, így egykori munkásai szívesen vállaltak munkát más ipa-
ri egységekben.21

19 MNL OL Z 364. 32. kötet
20 Ma Szilvásvárad.
21 Remport 1995: 139.
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Jól látható, hogy a felvidéki ipartelepekről való bevándorlás üteme nem csök-
kent ezekben az időkben sem. A korábban jelentős ipari hagyománnyal rendelkező 
Szepes, Gömör és Zólyom megyében a vasgyártás és ércbányászat számos üzeme 
nem tudott lépést tartani a technológiai fejlődéssel, így fokozatosan vesztett jelen-
tőségéből, és egyre kevesebb embernek tudott megélhetést adni. A Rimamurány-
völgyi Vasmű Egyesület ezért továbbra is folyamatosan alakította át üzemeit. A 
régebbi és kisebb létesítményeiben gyártott kovácsoltvas már egyáltalán nem volt 
nyereséges, így az egyesület málnapataki hámorát 1867-ban leállította, munkásait 
Ózdra helyezte át.22 Az 1878. október 7-i közgyűlés beszüntette az utolsó, rimócai 
hámor működését is. Az állandóan veszteséget termelő ágazat fenntartását már 
semmi sem indokolta.23

A századforduló időszakában azonban már nem állnak rendelkezésre a társ-
pénztári anyakönyvek, s emellett más személyi anyagokat sem lehet megvizsgálni. 
Lehetőségként kínálkozik a házassági anyakönyvekben a vőlegény születési helyé-
nek és foglalkozásának áttanulmányozása. Szerencsére a legtöbb esetben a képzett 
munkások munkakörét feltüntették, így szempontunkból jól elemezhetővé válnak 
ezek az adatsorok. Mindkét esetben az látható, hogy habár a felvidékiek tovább-
ra is jelentős mértékben szerepelnek a kibocsátó települések listáján, és a külföl-
di eredetűek is megmaradtak, időközben számottevő változások történtek. Még 
magasabb lett a helybeliek aránya, és jól láthatóan Magyarország egyre nagyobb 
területéről érkeztek a munkavállalók. Más ipartelepről, mint például Krassó-Szö-
rény vagy Máramaros megyéből is többen jöttek, azonban egyre inkább megnö-
vekedett a dél-gömöriek arányszáma is. Ennek oka, hogy ez a régió közel volt az 
üzemekhez, és főképp a korábbi falusi mesteremberek – mint például kovácsok, 
asztalosok, ácsok – hasonló munkakörben el tudtak helyezkedni a gyárakban, a 
stabilabb munkalehetőség és magasabb fi zetés reményében. Emellett a borsodi 
Tapolcsányból érkezők is feltűnnek, amely település szintén vasipari hagyomá-
nyokkal rendelkezett.24 Nádasdnak is ekkoriban kezd kialakulni a közeli telepü-
lésekből álló vonzáskörzete, melyben a később is jelentős munkásságot kibocsátó 
Balaton község már ekkor is szerepet vállal. A Rimamurány-Salgótarjáni Vasmű 
Rt. megalakulása után még jobban megfi gyelhető a vállalat egyes üzemei közötti 
vándorlás. Már nemcsak Ózd és Nádasd üzemeinek munkásai kerülnek a másik 
gyárba, hanem megjelennek a salgótarjániak is. Ez egyrészt magyarázható szemé-
lyes motivációkkal, esetleg házassági kapcsolatokkal, másrészt viszont a társulat 
szívesen helyezte ide-oda képzett dolgozóit, vagy tapasztalatszerzés céljából, vagy 
még több esetben olyan helyekre küldve őket, ahol nagyobb szükség volt rájuk.

22 Jenei 1980a: 76.
23 Jenei 1980b: 82.
24 Remport 2003: 51.
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Bevándorlás és társadalmi változások

A bevándorló lakosság nemcsak a gyári munkásság számát gyarapította egy új 
ipari társadalmat létrehozva a térségben, hanem természetesen Ózd és Nádasd 
lakosságát is növelte. Emellett a különböző régiókból érkező lakosság etnikai és 
felekezeti értelemben is jelentős változásokat eredményezett.

A grafi konon látható, hogy Ózd és Nádasd lakossága jelentősen megnövekedett 
a 19. század második felében. A gyáralapítástól a századfordulóig a községek népes-
sége megtöbbszöröződött. Az emelkedés természetesen nem csupán a természetes 
szaporodás következménye, hanem a más térségekből való folyamatos bevándorlás 
eredménye. 1890 és 1900 között például az országban az ózdi járás – amibe Ná-
dasd is beletartozott – volt az ötödik leggyorsabban szaporodó népességű körzet az 
országban 34,2%-os növekménnyel. Ezzel szemben a leglassabban bővülő megyék 
között a legtöbb képzett munkást kibocsátó Gömör és Szepes vármegye is megtalál-
ható. Természetesen a dualizmus idején kitörő kolerajárvány okozta a legnagyobb 
veszteséget, azonban érdemes alaposabban szemügyre venni az egyes, az észak-bor-
sodi ipartelepítésben szerepet játszó helységek mutatóit. Betlér lakossága például 
pontosan a két üzem alapításának idején olyan sokat csökkent, amit a század végéig 
sem tudott ellensúlyozni. Emellett egy kisebb redukció fi gyelhető meg az 1880-as 
években is a településen. Nagyrőce város is lakosságcsökkenéssel zárta a század vé-
gét az 1850-es évekhez képest. Igaz ez a kitétel Dobsina kivételével Gömör vármegye 
összes városára. A nyilvántartásokban gyakran szereplő Murányhosszúrét népessé-
ge a század utolsó évtizedeiben indult jelentős visszafejlődésnek. A Szepes megyei 
Gölnicbányán is hasonló folyamatok zajlottak le a 19. század harmadik harmadában. 
A népesség csökkenése vélhetően abból állt, hogy az itteni ipar kevésbé tudott lépést 
tartani a fejlődéssel, és nem tudta eltartani a környék lakosságát. A lakosság egy ré-
sze más ipari üzemekben vállalt munkát, így kerülhettek például Ózdra és Nádasdra, 
azonban ennyi felesleget az észak-borsodi körzet sem tudott felszívni. Nagyon so-
kan választották a kivándorlást már ebben az időben, azok közül, akik nem találtak 
helyben munkalehetőséget. A népesség csökkenése azonban nem mindenhol volt 
jellemző. Szepes vármegye többi iparosodott városa ezzel éppen ellentétben jelentős 
növekedést könyvelhetett el, valamint igaz ez a Garam vidékére is. A szerencsésebb 
munkaalkalom nélkül maradt munkások a közeli felvidéki telepekre költözhettek, 
ami azt is megmagyarázza, hogy a csökkenéshez képest Gömör megye kevesebb 
lélekszámmal vett részt még ekkor a kivándorlási hullámban. A számos munkást 
kibocsátó Garam-mentén és a Szepesség egy részén az Észak-Borsodba való ván-
dorlás ellenére történt meg ez a népességnövekedés.25

25 A Magyar Korona Országainak 1900. évi népszámlálása. Első rész. A népesség általános leírása 
községenkint. Budapest, 1902.
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1. ábra. Ózd és Nádasd lakosságának változása 1850 és 1900 között26

Ózd és Nádasd is szinte teljes mértékben római katolikus vallású település volt 
a 19. század közepén, így érdemes szemügyre venni a kibocsátó településeken élők 
nemzetiségi és felekezeti megoszlását. Legkorábbi összehasonlító adatok az 1880. 
évi népszámlálás idejéből vannak. Jól látható, hogy a Gömör-Szepesi-érchegység 
egyes településein a magas szláv jelenlét együtt járt az evangélikusok nagy számá-
val. Ezen települések nagy részét, mint például Nagyrőcét is, a középkorban német 
telepesek alapították, akik feltehetően elszlávosodtak, így emléküket ekkoriban 
már csak evangélikus vallásuk őrizte. Néhány kivétel található, mint például a ma-
gyar többségű Nadabula (Sajóháza), vagy éppen a görögkatolikus többségű Sum-
jác. A Garam vidéke a korán alapított, 60% feletti evangélikus népességet magában 
foglaló Breznóbányát kivéve tót többségű és katolikus, amely jól tükrözi, hogy a 
térségben később jöttek létre az üzemek, és már nem németek voltak az első lakó-
ik. A Dél-Magyarországon lévő Resicabánya még érdekesebb képet mutat. Itt már 
megfi gyelhető a görögkeleti románság, azonban a jelentős német lakosság mellett 
szlávok is találhatók. Ide az ózdi vasgyár alapításával egy időben szintén a Szepes-
ségből, valamint Liptóból is érkezett szláv nyelvű, többségében katolikus, de kisebb 
részt evangélikus népesség. A Heves és Borsod határán fekvő Szilvás ezektől elté-
rően magyar nyelvű és református község, amely már az újkorban iparosodott egy 
magyar közegben, így fejlődése is eltérő a többi említett településtől. A beáramlás 

26 Forrás: Fényes Elek: Magyarország geographiai szótára. (http://www.fszek.hu/digitdoc/fenyes/ – 
Utolsó letöltés: 2017. 01. 18.) és A Magyar Korona Országainak 1900. évi népszámlálása. Első rész. 
A népesség általános leírása községenkint. Budapest, 1902.
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hatására Ózdon a szláv népesség közel 10%, Nádasdon több mint 20%, a németség 
előbbi helyen majdnem 3%, utóbbin több, mint 4% volt 1880-ban. Ózdon az evan-
gélikusok száma több, mint 12%-ra, a reformátusoké 4% fölé emelkedett, Nádas-
don előbbi közel 5%, utóbbi 1% körül mozgott. A számadatok alapján Nádasdon 
magasabb lehetett a Garam vidékéről betelepült szláv római katolikusok aránya. 
A bevándorlók fi zikailag is elkülönültek, mivel ők általában a gyár által létesített 
telepeken laktak, míg a helyiek a községek korábban már létező falusi részén. Így 
külön szigetet alkottak a településen belül; egy etnikailag, felekezetileg színes kö-
zösséget, akik a foglalkozási hierarchiában magasabb presztízsűnek számítottak, 
mint az eredeti lakosok, nem beszélve az öltözködésbeli, táplálkozásbeli és menta-
litásbeli különbségekről. Ezt a kevert népességet majd csak az asszimiláció alakítot-
ta folyamatosan ismét magyar nyelvű közösséggé a 20. század közepére, azonban 
ennek hatásai még a mai napig is élnek, elég csak a mai Borsodnádasdon még nap-
jainkban is meglévő falu–telep ellentétre gondolni. 27

***

Ózd és Nádasd gyárainak létrejötte idején helyben szakképzett munkaerő nem 
lévén nagyarányú bevándorlás indult meg a Felvidék, a Habsburg Birodalom 
osztrák örökös tartományainak és más térségek már nagyobb ipari tapasztalattal 
rendelkező területeiről. A vállalatnak a legnagyobb kihívást a munkásság irányí-
tói szerepét betöltő személyeinek megtalálása jelentette, akik kezdetben jórészt 
a Magyarországon kívüli régiókból érkeztek, s vélhetően jelentősen jobb kondí-
ciókat kellett számukra ajánlani, mint amit az országuk fejlett üzemeiben kaptak. 
A Garam vidékétől a Szepességig terjedő sávból érkeztek azonban a legtöbben. 
Ez egyrészt a vállalat munkaerő-átcsoportosításának eredménye volt, másrészt 
a versenyben lemaradó üzemekből, harmadrészt azonban a fejlődő gyárakból 
is sokan szerencsét próbáltak az ózdi járás két gyárában. Időben azonban egy-
re tágult a kibocsátó települések köre, így a Bánát és Erdély ipari egységeiből is 
többen idekerültek. Munkába álltak az első bevándorlók gyermekei is, akiknek 
megtartása különösen fontos volt a társulat számára. Emellett pedig a helyiek is 
egyre nagyobb számban helyezkedtek el képzett munkakörökben, a szaktudást 
a munkahelyen elsajátítva, vagy a falun végzett mesterség folytatását űzve tovább 
más helyen. A bevándorlók nemcsak a vasgyárak munkásgárdájának számát, ha-
nem a lakosságszámot is megnövelték. Ezzel egy időben az iparilag visszafejlődő 
körzetekben népességcsökkenés fi gyelhető meg, máshol azonban érdekes átren-
deződések, lakosságbővülések tapasztalhatóak. A gyári munkavállalók etnikailag 
és felekezetileg is színes képet mutattak. Köztük voltak a középkorban a felvidéki 

27 A Magyar Korona Országaiban az 1881. év elején végrehajtott népszámlálás főbb eredményei 
megyék és községek szerint részletezve. Budapest, 1882.
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ipart megalakító német telepesek elszlávosodott, de evangélikus vallásukat őrző 
leszármazottai, a viszonylag újonnan bekapcsolódott szláv katolikus munkások, 
valamint Ózd és Nádasd térségének magyarlakta, római katolikus népessége. 
Az ipartelepítés tehát nemcsak a környék foglalkozási struktúráját változtatta meg, 
hanem foglalkozási struktúrájában, valamint etnikailag és felekezetileg is egy na-
gyon színes társadalmat hozott létre.
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Várkonyi-Nickel Réka

Gyárak völgye – gyárak népe
Salgótarján társadalma a 19. századi iparosítás tükrében

 

A Nógrádi-medence keleti részén emelkedő, 729 méter magas Karancs-hegy alatt, 
a Tarján-patak és a Salgó-patak egyesülésénél fekszik Salgótarján.1 A kezdetben csak 
Tarjánnak nevezett település a 19. század elején egy alig több mint 100 házat számlá-
ló falu volt csupán. A lakosság elsősorban a föld megművelésére, az erdő hasznának 
betakarítására, az állattartásra, ezen belül is a makkoltatáson alapuló sertéstartásra 
építette megélhetését.2 Ez az életmód azonban a hegyoldalak lelegeltetéséhez veze-
tett, amihez hozzájárult az is, hogy hosszú tél és megfogyatkozott takarmány idején 
a palóc pásztorok az éhező állatokat az erdőkbe hajtották és lelegeltették a fi atal haj-
tásokat, illetve a fákra fölmászva rügyező ághegyeket vágtak nekik és azokat halom-
ba dobálva feletették.3 Mindezek következtében a falu környéki hatalmas erdőség 
visszaszorult, és a lakosság birtokba vette a fővölgyre merőleges mellékvölgyeket. 

A falu a 19. század második felében bekövetkező rohamos fejlődését a szén-
bányászat megindulásának és az ipari üzemek megtelepedésének köszönhette. 
1850-ben még csak 128 szalmafedelű, fából és vályogból épült parasztház állt a te-
lepülésen.4 A  Salgótarján környéki barnakőszén nagyüzemi kitermelése annak 
felfedezése után több, mint 80 évvel kezdődött meg. 1861-ben megalakult a Szent 
István Kőszénbánya Társulat,5 amely 1868-ban állami közreműködéssel Salgótar-
jáni Kőszénbánya Részvénytársasággá6 alakult. Az Észak-Magyarországról, első-
sorban a szlovák területekről érkező bányászok betelepedése jelentős mértékben 
megnövelte a település lakosságát.7 Lakhatásukat a folyamatosan épülő munkás-
kolóniák biztosították. 1867-re a község már 172 házból állt, és a vasútépítés befe-
jezésével májustól összeköttetésbe került a fővárossal.8 

1868-ban vette kezdetét a Salgótarjáni Vasfi nomító építése. A szakmunkásokat 
leginkább a mai Németország és Szlovákia területéről toborozták.9 A lakótelep építése 

1 A természeti adottságokról bővebben lásd: Karancsi 1997: l–12. Vö. Dornyay 1929: 34.
2 Balassa 1973: 53–77.
3 A palóc erdőhasználatról részletesebben lásd Petercsák 1989: 235–332.
4 Szvircsek 1997: 24. Vö. Köntzey 1925: 42–44.
5 Szvircsek 1997: 23.
6 A Salgótarjáni Kőszénbánya Rt.-ről részletesen lásd: Dzsida 1944.
7 MNL NML XI-5. 6. doboz Salgótarjáni Kőszénbánya Rt. iratai Munkástörzskönyvek.
8 Horváth 1997: 12.
9 XI-14. 6. doboz. Acélgyári Munkástörzskönyv 1871–1956.
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az üzemi épületekkel egy időben indult meg. A gyár 1881-től a Rimamurány-Sal-
gótarjáni Vasmű Rt. része lett, és a település legjobban fi zetett, kiemelkedő körül-
mények között élő munkáskolóniáját hozta létre.10 A vállalat betegbiztosítással, bal-
esetbiztosítással, nyugdíjintézettel, vállalati üdülőkkel, kórházakkal, árvaházzal és 
nyugdíjasteleppel állt a munkásai, tisztviselői és családjaik rendelkezésére. A koló-
niához tarozott kórház, járványkórház, fürdő, borbélyüzlet, élelmezési bolt, könyv-
tár, színházterem, billiárdterem, kuglizó, több sportpálya, pihenőpark, játszóterek, 
iskola tornateremmel és medencével, de tavasztól őszig a gyár fenntartott egy meleg 
vizes fürdőmedencét is a strandolni vágyóknak. A fi zetésük mellé természetbeni jut-
tatásokat is kaptak úgy, mint az ingyen villanyáram, ingyen tüzelő, olcsó élelmiszer 
és ruhavásárlási lehetőség a gyári „élelmezési boltokban”.11

A nehézipar mellett a könnyűipar is fejlődésnek indult Salgótarjánban a 19. 
században. 1884-ben merült fel először egy palackgyár alapításának gondola-
ta a településen, mivel az országban nem volt olyan üveggyár, amely kizárólag 
palackokat készített volna. Pedig a  legfontosabb magyarországi felvásárlók eb-
ben az időszakban körülbelül évi 33 millió darab palackot igényeltek.12 A  sal-
gótarjáni gyár hivatalos üzembe helyezésének napja 1893. december 10-e volt.13 
A  létesítményhez tartozó munkáskolóniát összesen 100 munkáscsalád részére 
építették. Minden lakáshoz egy szoba, konyha, éléskamra, valamint sertésól és 
szénkamra tartozott.14 A  kolónia lakói, tehát salgótarjáni üveggyár munkásai-
nak nagy része az észak-magyarországi szlovák üvegfúvó családokból szárma-
zott. A Salgó–Tarjáni Palackgyár 1904-ben alakult át önálló részvénytársasággá. 
A gyárnak a Salgó–Tarjáni Palackgyár Rt. nevet adták, átalakítását a Pesti Ma-
gyar Kereskedelmi Bank végezte. Az üveggyár kolóniája kezdetben kisebb volt, 
mint ahány munkást el kellett helyeznie a vállalat vezetésének, ezért a bányától 
kaptak kölcsön lakásokat. A  munkáslakóházak színvonala változó volt, a  leg-
rosszabb körülmények között élők fabarakkokban voltak kénytelenek meghúzni 
magukat, ám jellemzően a már családdal rendelkező munkásokat téglaépítésű 
lakóházakba igyekeztek helyezni. Az üveggyári kolónia – egyik üveggyári be-
szélgetőpartnerem visszaemlékezése alapján15 − a korszak színvonalához mérten 
megfelelő lakásokkal és tiszta, rendezett lakókörnyezettel rendelkező városrész 
volt. A vállalat, a már említett Rimamurány-Salgótarjáni Vasmű Rt.-hez hason-
lóan, szintén adott olyan béren kívüli juttatásokat, mint tüzelő és villanyáram, 

10 Az acélgyári kolónia épületeiről bővebben lásd: Várkonyi-Nickel 2015a.
11 Mindezekről bővebben lásd Várkonyi-Nickel 2015a; 2015b és 2017.
12 Szvircsek 1988: 289.
13 Szvircsek 1988: 281.
14 MNL OL Z 40. 31. cs. 587. sz. Pesti Magyar Kereskedelmi Bank Projektumok, Egyesült Magyar-

honi Üveggyárak Rt. jelentései.
15 Interjú M. Évával (szül. 1931): Salgótarján, 2016. május.
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valamint a kulturális és sportéletet is igyekezett megszervezni, és a munkások 
számára elérhetővé tenni. 

Az üveggyár létesítéséről szóló tárgyalásokkal egy időben kezdődött a harmadik 
jelentős salgótarjáni gyár története. 1886-ban Hirsch Fülöp megalapította vasöntő 
vállalatát Budapesten.16 A gépjavító műhelyként induló vállalkozáshoz a következő 
esztendőben Frank Zsigmond társult be, és 1886-ban a  tulajdonosok vasöntödei, 
gépgyártó és szerszámgyártó ipar gyakorlására szereztek iparengedélyt. 1898-ban 
részvénytársasággá alakult át a vállalkozás, és a Hirsch és Frank Budapest–Salgó-
tarjáni Gépgyár és Vasöntő Rt. nevet vette fel. A főleg szerszámgépek, közmű be-
rendezések, emelőgépek, szállítóeszközök és vasöntvények gyártására berendezke-
dett vállalat már a századforduló idején évi átlagban 300 munkást foglalkoztatott. 
A következő két évtizedben, a munkáslétszám már 700 főre emelkedett.17 Az alábbi 
ábrán jól látható a munkáslétszám alakulása az egyes üzemekben.18 

1. ábra. Gyárankénti munkáslétszámok alakulása Salgótarjánban

Az 1850-ben 800 lakossal rendelkező település 1869-ben már közel 4200 
embernek adott otthont és megélhetést, 1910-ben pedig 13726-nak.19 Szvircsek 

16 BFL XI.104.2.2.1. Budapest-Salgótarjáni Gépgyár és Vasöntő Rt. iratai, Ügyvezetőségi iratok. 
17 Szvircsek 1977: 5.
18 A trendvonalat az alábbi adatok alapján, illetve a saját számításaim szerint állítottam össze. Az 

ábra becsült értékeket mutat, a  pontos számítások érdekében további kutatások szükségesek. 
Az adatokat publikálták: Szvircsek 1993: 81; Szvircsek 1997: 32; Szvircsek 1988: 297; Racs 2012: 16; 
Dzsida 1944: 35; levéltári helyük: BFL XI. 104. 2. 2.1. 

19 Racs 2012: 16.
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Ferenc kutatásai kimutatták, hogy amíg 1870-ben az összlakosság 71%-a volt bá-
nyász és csupán 2%-a gyári munkás, addig a  századfordulóra ez az arány meg-
fordult és 22% bányamunkás mellett már 49% a gyári munkások aránya. 1930-ra 
a bányászok száma tovább csökkent. Ekkor mindössze a bérből és keresetből élő 
lakosság 12%-a maradt a bánya alkalmazásában, 46%-a dolgozott a gyáraknál és 
a többiek egyéb foglalkozásúak voltak.20 Tehát a kezdetben tisztán palóc Tarján 
falu előbb bányásztelepüléssé, majd egyre inkább ipari településsé változott. Az el-
nevezése pedig fokozatosan átalakult. Először Tarjánnak, majd a hivatalos doku-
mentumokban és a sajtóban is Salgó-Tarjánnak nevezték, de a századforduló után 
egyre gyakrabban bukkant fel a ma használatos Salgótarján elnevezés is. A drámai 
változást a település életében a tömegesen betelepített, idegen ajkú munkásság je-
lentette.

2. ábra. 

Bár a toborzás fogalma elsősorban a hadsereg állományának bővítése kapcsán 
használatos, mégis mondhatjuk, hogy a bánya és a gyárak vezetősége is ugyaneh-
hez a módszerhez folyamodott, hogy frissen épült üzemeiket munkásokkal töltsék 
fel. A toborzás különböző formáival részletesen foglalkozott R. Nagy József,21 aki 
megállapította, hogy a toborzó gyakorlat elsősorban és hangsúlyosan az 1890-es 
években vált kiterjedtté, amely révén a lakosságszám erőteljesen felduzzadt. A to-
borzók elsősorban a várostól távoli falvakban élő postamesterek, tanítók, tisztvi-
selők, papok, vendéglősök, korábban a vállalatnál dolgozók közül kerültek ki, akik 
a beszervezettek után járó jutalékért vállalkoztak e feladatra. Fontos szabály volt, 
hogy negyven évnél idősebbeket nem toborozhattak, és minimális szinten felelős-

20 Szvircsek 1997: 32.
21 R. Nagy 2010: 61–64.
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séget kellett vállalniuk a  toborzottak után, tehát nem lehettek betegek, vagy na-
gyon problémás természetűek.22 A toborzás elsősorban a termelésben részt vevő 
fi zikai munkásokra vonatkozott. A szakképzett munkaerőt (mérnökök, altisztek) 
igénylő állásokat elsősorban a Bécsben és Budapesten megjelenő újságok hirdeté-
sei révén biztosították. Természetesen a gyakorlat része volt az ismeretségen ala-
puló ajánlás is. 

A toborzás egy egészen egyedi társadalom alapjait fektette le Salgótarjánban, 
hiszen a  vegyes származású és nyelvű lakosság túlnyomó többsége nem a  tele-
püléshez, hanem a tevékenységhez, a gyárhoz kötődött. A gyárak által toborzott 
és Salgótarjánba letelepített munkások eredeti lakhelye elsősorban az akkori Fel-
ső-Magyarország volt. De az ideérkezettek közt volt galíciai, bánsági, bihari, Bars 
megyei, stájer, karintiai, Hunyad megyei, Krassó-Szörény megyei lakos is.23 Az 
első Salgótarjánba érkezett bányászok Selmecbányáról, Körmöcbányáról, és a Sze-
pességből érkeztek. Az acélgyárban leginkább szlovákok (tótok, illetve liptákok), 
szepességi szászok (cipszerek) és németek vállaltak munkát. Mindezek következ-
tében a város társadalma mind etnikai, mind nyelvi és kulturális téren is sokszínű-
vé vált. Ez a multikulturális közeg alapvetően határozta meg a kis számban meg-
maradt tősgyökeres helyi lakosok, a kialakult vonzáskörzetből bejárók, és a nagy 
számban ideérkező, általában más nyelvet beszélő betelepülők hétköznapjait.

A falu szerkezete az új lakók beköltözésével megbomlott. Az ideérkező né-
pesség nyilvántartása, ellátása falusi viszonyok között megoldhatatlan volt. Így 
kezdetét vette a népesség-nyilvántartások gyári kezelése, amely a termelés helyére 
korlátozódott, ez által közigazgatásilag és a  nyilvántartás tekintetében különál-
ló részeket kialakítva a településen belül. Az idegenajkú munkások letelepedése 
hosszú évtizedekig mindenféle központi szabályozás és rendszer nélkül zajlott 
a településen. 1852-től gyakorlatilag özönlöttek Tarjánba a vendégmunkások, és 
bár többször megpróbálták összeírni őket, a  problémát csak 1905-ben sikerült 
orvosolni. A Salgótarjáni Hírlap 1905. szeptember 17-i számában felhívást tettek 
közzé, miszerint a „külföldiek” letelepedését szabályozó 1886/XXII. t.c. 15. parag-
rafusa, illetve két másik körrendelet24 alapján kötelezővé tették a letelepedők ren-
dőri nyilvántartását. A rendeletek értelmében annak, aki három hónapnál hosz-
szabb ideig tartózkodott a helységben, lakhatási engedélyért kellett folyamodnia, 
ha nem tette meg, hatóságilag felszólították erre, és 600 korona büntetést kellett 
fi zetnie. Ha ezt sem teljesítette, azonnali hatállyal kitoloncolták.25 

A betelepült, más nemzetiségű munkások és családjaik beilleszkedésének 

22 Horváth 1999: 81.
23 MNL NML XI-14. 6. doboz Acélgyári Munkástörzskönyv 1871–1956; illetve MNL NML XI-5. 6. 

doboz Salgótarjáni Köszénbánya Rt. iratai Munkástörzskönyvek.
24 54091/1888 rendelet; 12969/1901 rendelet
25 Salgótarjáni Hírlap 1905. szeptember 17.
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vizsgálatánál fontos szempont lehet a nyelvhasználat kérdése. Az 1879. évi népok-
tatási törvény kötelezővé tette a magyar tanítási nyelvet, és az idegen anyanyelvű 
tanítókat arra kötelezte, hogy 4 éven belül folyékonyan és magas szinten tanulja-
nak meg magyarul. Bár az acélgyári iskolában már az 1879. évi törvény előtt töre-
kedtek arra, hogy a magyar legyen a fő tanítási nyelv, ennek ellenére, még a szá-
zadforduló tájékán is majdnem azonos volt a magyar és idegen nyelvű tanulók 
aránya.26 Csak az 1920-as évektől kezdve mutattak kizárólag magyar anyanyelvű 
tanulókat a statisztikák és felvételi naplók.27

3. ábra. Az acélgyári elemi iskola tanulóinak anyanyelv szerinti megoszlása a különböző 
tanévekben

Szabó Zoltán szociográfi ai tanulmányában egészen pontos képet festett Sal-
gótarján társadalmáról és településképéről. „Az idők folyamán a  nyelvi különb-
ség a jövevények elmagyarosodásával eltűnt, de megmaradt a kapitalista gyarmat 
és a  feudális vidék közti különbség, megmaradt az idegeneredetű, osztálytudatos 
munkásság és a tájhoz ősök sírjaival kötött parasztszemléletű őslakosság közötti kü-
lönbség.”28 Szabó több fontos észrevételt tett. Érvelése szerint, habár Salgótarján 
esetében nem beszélhetünk „osztályöntudatos munkásságról”, mert a „rátartinak” 
mondott acélgyári dolgozók úgy tartották távol magukat a „szegény” bányászok-
tól, mint a módos gazda a házatlan zsellértől, de a betelepülők keveredésének va-

26 Balázs 1978: 143.
27 Az adatok Balázs László publikációjából származnak. (Balázs 1978: 149.)
28 Szabó 1936: 123–124.
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lóban gátat szabott a származás és a munkavégzés helye, és megszokottá vált – ha 
nem is minden telepen – a több generációra jellemző elkülönülés, sőt az endogá-
mia. A kezdeti nehézségek után változott a kép, és két generációval később a pa-
lóc lakosság már megtanult együtt élni és dolgozni a betelepített munkássággal: 

„…a régi ,,hadok” ivadékai a gyárakba és a bányákba szorultak, ahol jól keresnek és 
megtalálják életlehetőségüket. Ma már nem szégyen, ha a régi díszes palócviseletben 
pompázó gazdalány bányászhoz megy feleségül.”29

Bár az 1850–1869 közötti időszakban a  lakosságszám 800 főről 4184 főre 
emelkedett, a település városi szerepkörök nélkül úgy festett, mint egy hatalmasra 
duzzadt, felbolydult falu.30 Gyökeresen átalakult az utcakép is: „…az őslakosság 
szorosan a hegy lábához építette házait úgy, hogy az út és a lakások között 10–20 
méteres előkert vagy udvar maradt. Az ujjonan épült házak ellenben az utcához 
símultak.” 31 A főutca átalakításában a bányának, az üveggyárnak és a Hirsch gyár-
nak volt döntő szerepe. Az 1880-as évek elején megépült a nevezetes Polacsek-féle 
polgárház, amely az első kétszintes épület volt. Ezt követően a  város főutcáján 
álló épületek rendje tovább változott, emeletes házak sora épült fel a főtér környé-
kén. A központtal ellentétes irányban a vasútvonalon túl, a völgy nyugati szélén 
húzódott a Salgótarjáni Kő szénbánya Rt. tisztviselő telepe és munkás lakótelepe. 
Délkeleti irányban, Kazár felé, valamint a szénbányavállalat másik elkülönült ré-
sze, a Forgách-telep. Északon az acélgyár sorompóval lezárt munkás- és tisztvi-
selőtelepe.

Dornyay Béla kalauzának térképmellékletén jelöltem a fontosabb ipari telepe-
ket Salgótarjánban.32

Az építő anyagok fajtája és ebbő l adódóan az építési mód is különbözött az egyes 
telepeken. A város déli peremén elterülő  gyártelepek (üveggyár, vasöntöde) csupán 
egyszerű kivitelű, kolóniaszerű  munkáslakásokat biztosítottak, és szürkébb, külvá-
rosias képet mutattak. Ezzel szemben az északi (acélgyári) telep rendelkezett burkolt 
úttal és közvilágítással, a korszakban modernnek számító munkásházakkal, szoci-
ális épületekkel. A város déli részén elterülő bányatelepek, név szerint Újakna, For-
gách, vagy Károlyi ekkor már a város nyomornegyedeinek számítottak. Az építési 
módot nézve ezek az épületek annak a körülménynek a kényszerítő hatására épültek, 
hogy a bánya és az ipari üzemek gyors munkáslétszám növekedésének időszakában 
a lakosság elhelyezését biztosítani kellett. Akár olyan áron is, hogy olcsó, egyszerű 
lakásokat építenek azzal a céllal, hogy a szén majdani elfogyása után a tömeg elhagy-
ja a telepet. Tehát nem feltétlenül kell majd generációkat kiszolgálnia az épületeknek. 

29 Dzsida 1944: 12.
30 Ezzel kapcsolatban lásd: Racs 2012: 16.
31 Szabó 1936: 131.
32 Az eredeti térkép forrása: Dornyay 1929.
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1. ábra. 

Az ipar maga után vonta a polgárosodást, amelynek hatása széles körben ér-
vényesült. A gyárak létrejöttével jelentős számú tisztviselő, műszaki végzettségű 
városi polgár költözött Tarjánba, akik igényeiknek megfelelően a  más városok-
ból betelepült, jobb anyagi körülmények között élő munkásokkal együtt a városi, 

Salgótarjáni 
Kőszénbánya 

Rt. telepe

Rimamurány-
Salgótarjáni 
Vasmű Rt. telepe

Salgótarjáni 
Palackgyár 
Rt. telepe

Budapest-
Salgótarjáni 
Gépgyár és 
Vasöntöde 
Rt. (Hirsch 
s Frank) 
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polgári életmód felé mozdították a 19. század első felében még paraszti életmó-
dot folytató palóc település társadalmát. Szintén a polgárság számát gyarapították 
a gyárakat kiszolgáló helyi vállalkozók, intézményvezetők, beszállítók, kivitelezők 
stb. A munkásság elszakadt a földtől, a javak önálló megtermelésétől, még akkor 
is, ha lehetősége adódott egy kis kertet fenntartani a kolóniai háza mellett, min-
denképpen rászorult a település, vagy a vállalat ellátórendszerére. A parasztsággal 
ellentétben a munkás a munkaidőn felül szabadidővel rendelkezett, és így módja 
nyílt az addig csak a  polgárságra jellemző sport- és kulturális intézmények lá-
togatására, ezzel természetesen megnőtt a városi kiszolgálóréteg száma is. Tehát 
azt mondhatjuk, hogy a tisztviselők mellett tulajdonképpen maguk a munkások 
mozdították a polgári életmód felé a városiasodó település társadalmát. Az 1890-
es évek végén Salgótarjánban már öt orvos: a községben egy tisztiorvos, a Rima 
telepén egy gyári orvos, a Salgótarjáni Kőszénbánya Rt-nél egy bányai orvos, il-
letve a lapujtői körorvos, aki mint (vasúti) pályaorvos is működött. Rajtuk kívül 
egy állatorvos felelt a közegészségügyi állapotokért, valamint egy patika is a  la-
kosság rendelkezésére állt.33 Ezektől az évektől kezdődően a gyors polgárosodás 
által diktált követelmények szerint alakult át a hagyományos, mindennapi élettér. 
Salgótarján és környéke iskolaügyének fejlődését is tulajdonképpen a  községbe 
költöző vállalatoknak köszönhette, amelyek – a törvényben előírtaknak általában 
megfelelve, de természetesen saját érdekeik megvalósítása céljából – sorra létesí-
tették népiskoláikat. 

A polgári életmód részeként a  még nagyközségi státuszú helységben letele-
pedett vállalkozók voltak a  lapalapítások fő kezdeményezői is. Így alapult meg 
1897-ben a Salgótarján és Vidéke, 1902-ben a Salgótarjáni Lapok, 1903-ban az Új 
Salgótarján és Vidéke, 1905-ben a  Salgótarjáni Hírlap, 1911-ben a  Salgótarján, 
1914-ben pedig a Salgótarjáni Újság. Salgótarján az 1930-as években már komoly 
állami intézményekkel rendelkezett: volt gimnáziuma, polgári iskolája, állami és 
társulati elemi iskolái, óvodái.34 A bányavállalat és az acélgyár is nagy részt vállalt 
a salgótarjáni gimnázium 1923-as létrehozásában. A bánya épületet adott, amely-
be azután 1941-ben kereskedelmi iskola költözött, s a tanárok számára a bánya 
tisztviselőtelepén lakást biztosított. Sorra megalakultak a munkásjóléti intézmé-
nyek is, társulati pénztárak, kórházak. 

A betelepülések következtében falu és község mivoltát is hamar kinövő Salgó-
tarján képviselőtestülete 1922. január 27-én, minden különösebb ünneplés nélkül 
kimondta a település várossá nyilvánítását. Az eseményeket a kirendelt szervező, 
dr. Förster Kálmán irányította, aki egyben a város első polgármestere lett. A fi a-
tal város pontos térképét, minden későbbi városrendezési terv alapját 1923-ban 

33 Szvircsek 1984: 195.
34 Szvircsek 1997: 177.
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Csengeri Árpád készítette el.35 Förster visszaemlékezéseiben leírja, hogy csak a fi -
atalos hevülete tartotta Salgótarjánban, miután először szembesült az új város ál-
talános problémáival. Az utcáknak még a századfordulón is a legszembetűnőbb 
jelensége a sár volt, ami rendszeresen tárgyalt téma a helyi sajtóban is.36 A sár nem 
csak és kizárólag a városképet rontotta és a közlekedést nehezítette, a Salgótarjá-
ni Hírlap szerint 1905-ben még halálos áldozatot is követelt.37 A közvilágítás és 
a köztisztaság szintén meglehetősen alacsony szinten állt az 1920-as évek derekán.

A város sajátos helyi közlekedési eszközzel is rendelkezett a  vállalatoknak 
köszönhetően: iparvasúttal. A  keskeny nyomtávú iparvasút egyes városrészek 
közlekedését jelentősen meggyorsította.38 1871–72-ben épült meg a  Salgótar-
ján−Zagyvai vasút 8 km hosszan, majd 1893-ban meghosszabbították Inászóig. 
1931-ben a Salgótarján–Baglyasalja–Zagyvapálfalva közötti összeköttetés valósult 
meg. 1881-tő l pedig már Salgóbányára is fogaskerekű  keskeny nyomtávú iparvas-
út vezetett, melyet csak 1957-ben számoltak fel.39 Az iparvasút minden szakaszát 
igénybe lehetett venni személyszállítás céljára is, a salgóbányai vasút még turistá-
kat is szállított.40 

Az imént elmondottakból kitűnik, hogy Salgótarján fejlődését alapvetően 
meghatározta a  munkások beáramlása és a  nagyipari termelés, amelynek volu-
mene nem volt egyenletes, számos válság és külső tényező hatására többször meg-
ingott a két világháború közötti időszakban. Az első világháborút lezáró trianoni 
békedekrétum súlyos helyzetet teremtett a település ipara és társadalma számára. 
Az Osztrák–Magyar Monarchia felbomlása után az acélgyár és a vasgyár is csak 
csökkentett termeléssel működhetett, hiszen amíg nem sikerült Csehszlovákiával 

35 Szvircsek 1997: 176.
36 A Munka című lapban szellemesen jegyzik meg: „...a mi sarunk egészen más, mint a más vidé-

kek, különösen más városok sara. A mienk a sárminő ség tekintetében a legelső helyen áll, mert 
feketébb, nyúlósabb is, meg maradandóbb is, mint más vidékek sara. Soha nem tű nik el utcáinkról. 
Legyen virágos tavasz, vagy sárga levelű ő sz, izzó hő ségű nyár, vagy csikorgó hideg, — Salgótarján 
utcái mindig tündökölnek, feketednek a híg, kemény habarcstól […] Most különösen, hogy a tél 
közepén tavaszi záporok szakadtak ránk, háromszoros élvezetben volt részünk, ha egyik oldalról 
az utcán át akartunk kelni a másik oldalra. Egyesek, úgy vélik a dolgot megoldhatónak, ha a város 
forgalmasabb pontjain kompközlekedést szerveznénk.” A  Munka című lap sorait idézi a  város 
polgármestere Förster Kálmán emlékirataiban. (Szirácsik 2012: 94.)

37 Egy gyári munkás (feltehetőleg Hirsch-gyári) november 17-én este 6–7 óra között a kivilágítat-
lan utcán belesétált a piactér közepén éktelenkedő sártengerbe és belefulladt. A város kénytelen 
volt két búvárt hívni, hogy felkutassák a holttestét. (Salgótarjáni Hírlap 1905. november 20. 8.)

38 A vasút és helyi vasutak életmódra, társadalomra kifejtett hatását a magyar néprajzban eddig 
kevesen elemezték. 2008-ban jelent meg egy hiánypótló tanulmánykötet. Bővebben lásd: Bali–
Máté 2008.

39 Szvircsek 1997: 33.
40 1937. okt. 21-én kelt levelében Förster Kálmán polgármester köszönetet mond a Társulatnak, 

hogy a növekvő idegenforgalom dacára a turisták ingyenesen igénybe vehetik az iparvasutat. 
(MNL OL Z 371 61. csomó Adó, illeték, segély ügyek, Förster Kálmán levele 1937. okt. 21.)
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megegyezésre jutni, nyersanyaghiánnyal küzdöttek. A  legnagyobb megtorpanás 
azonban az üveggyártás területén következett be. 1919 augusztusától tömegesen 
szüntették meg a dolgozók munkaviszonyait a gyárban. Az üveggyár bezárásáról 
A Munka сímű lap a következő képpen számolt be: „Múlt héten az igazgatóság elbo-
csájtotta a munkásokat – mivel a magas anyagárak miatt képtelenek a palackgyár-
tásra, mert a kész hazai üveg többe kerülne, mint az importált palack.”41

Förster Kálmán polgármester a  munkanélküliség kapcsán visszaemlékezé-
seiben többször említette a  vállalatok segítségnyújtását a  munkájukat vesztett 
emberek felé, hiszen a munka nélkül maradt üvegeseket ideiglenesen a bánya és 
a vasgyár is foglalkoztatta.42 A város és a vállalatok közti együttműködés nem volt 
mindig zökkenőmentes, de az egyes szereplők kivétel nélkül a kompromisszumra 
törekedtek.43 

Az üveggyár anyavállalatának vezetői a  Salgótarjáni Kő szénbánya Rt. vezér-
igazgatójával – Chorin Ferenccel – kezdtek tárgyalásokat a részvényállomány egy 
részének átadása ügyében. A gyár újbóli üzembehelyezésére 33 hónapi szünetelés 
után 1926. május 4-én került sor. A fazekas kemencék részére külföldről toboroz-
tak ismét szakmunkásokat és felépítettek a részükre egy lakóházat is 16 lakással. 
Mikor a gyárat 1926. május 4-én üzembe helyezték, mintegy 250 főnyi munkás-
nak biztosítottak foglalkoztatást. Azokat a magyar állampolgárságú üvegfúvókat 
is visszahívták, akiket a  gyár leállításakor kellett elküldeniük. A  kolónia lassan 
újra benépesedett. A  munkáslétszámot emelték újabb 22 fő külföldi (csehszlo-
vák területről érkező) szakemberrel. A részükre épített egy 12 lakásos földszintes 
lakóházat a vállalat, amelyet a többi kolóniaépülettel párhuzamosan helyeztek el, 
a régebbi kolóniák padlástereiben pedig szükséglakásokat alakítottak ki. Akiknek 
nem jutott kolóniai lakás, a közeli bányatelepek üres házaiban kaptak ideiglene-
sen szállást: „Édesapám az 1928-as évben, mint nőtlen ember jött az üveggyárba 
dolgozni. Házasságkötés után 1929-ben hozta a feleségét Salgótarjánba. Az akkori 
szokás szerint a gyár a szakmunkások számára lakást biztosított. Mivel nem volt 
üres lakás, a bányától kapott kölcsönlakásba költöztek […]1937-ben kaptak lakást, 
a Vág utca 17 szám alatti, úgynevezett Tót kolóniában, ugyanis a szakmunkások 
nagy része hozatott munkás volt és különböző nemzetiségűek voltak: németek, szlo-
vákok, csehek és magyarok éltek együtt.”44 

41 Munka. 1923. szeptember 8. 6.
42 Dr. Förster Kálmánnak, Salgótarján város első polgármesternek visszaemlékezései. In: Szirácsik 

2012: 158.
43 Amikor például Förster Kálmán ingyenes víz, villany és szennyvízszolgáltatást, valamint 100 q 

szenet kért az acélgyár vezetőségétől a Salgó utcai óvoda részére, amelyet 90%-ban az acélgyár 
gyár alkalmazottainak gyermekei használtak, a gyárvezetőség elutasította a kérést, leginkább 
azzal az indokkal, hogy az óvoda nem a gyár területén fekszik. (MNL OL Z 371 61. csomó: Adó, 
illeték, segély ügyek 171. tétel)

44 Interjú M. Évával.
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Az 1920-as évek gazdasági problémái a vasgyárat is megviselték, komoly erő-
feszítéseket tettek mind a vasgyár, mind az acélgyár vezetői, hogy munkásaikat 
megtarthassák a rossz anyagi körülmények ellenére. A Munka című lap elismerés-
sel nyilatkozik a Hirsch és Frank gyár üzemvezető igazgatójáról: „A kétségbeeséstől, 
éhségtől és szenvedéstől mentette meg már sok családot a Hirsch-gyár vezető-igaz-
gatója: „A Munka” mint a  munkások érdekeinek harcosa, a  tisztelet és elismerés 
zászlaját lengeti a Hirsch és Frank gyár igazgatója Horváth Géza felé.”45

Az említett négy ipari kolónia mindegyikén külön sport- és kulturális élet 
folyt. Rendelkeztek saját sportpályákkal, sportcsapatokkal, színjátszó körrel, da-
lárdával, zenekarral, rendszeresen rendeztek táncmulatságokat.46 A palackgyári 
kantin 1926-ban, a gyár újraindításának évében kiérdemelte a város egyik leg-
népszerűbb szórakozó- és mulatóhelye címet, és ebben elvitathatatlan érdeme 
volt a színjátszóknak, a Közkedvelt Színpadnak, akik az év minden jelesebb ün-
nepnapján felléptek itt. A várossá válás után néhány évig még a Vadász szálloda 
játszott meghatározó szerepet a város társas életében. A Vadász szálloda mellett, 
majd pedig 1927-es felszámolásával egyre feljebb tört a szomszédos Pannónia 
szálloda, kávéház és étterem. Nagy József indította el a kertmozit a Pannónia 
kerthelyiségeiben, amelyben 1924-tő l május 1-től szeptember 30-ig vetítettek 
fi lmet. Híres pesti színtársulatok is rendszeresen turnéztak a  városban, több-
ször fellépett Kabos Gyula és Salamon Béla társulata is. Az acélgyári kolónián 
is pezsgő kulturális élet folyt. A  Tiszti Kaszinóba a  munkások nem voltak hi-
vatalosak, de az Olvasóban, vagy más néven Munkás Kaszinóban rendszeresek 
voltak a színházi előadások és jótékonysági estek. A Nyári Kuglizóban pedig ha-
talmas gesztenyefák árnyékában, nyitott loggián hallgathatták a pihenni vágyók 
a zenekar muzsikáját, míg az aktívabbak két nyitott tekepályán tehették próbára 
ügyességüket.

Az 1920-as években egyre inkább kibontakozó társasági életet azonban nagy-
ban beárnyékolta az a tény, hogy az alkoholfogyasztás ijesztő  méreteket öltött. Er-
rő l a város tiszti fő orvosa így tájékoztatott jelentésében: „a városban és a városhoz 

45 A Munka 1925. augusztus 29. 1.
46 Az üveggyári munkások egyik nevezetes mulatsága az üvegfúvók bálja volt. Ezt általában 

a  bányai kaszinóban tartották meg, a  tisztviselő k részére fenntartott teremben, külön belé-
pő vel. Ebben a  mulatságban jól megmutatkozott üveggyári munkások közötti rangsor. Első 
helyen álltak az ún. ,,háromspéneresek”, azaz az olyan üvegesek, akik hármasban dolgoztak. 
Ez a  hármas mű hely úgy értendő , hogy a  mű helyben egy üvegszájtágító, egy befúvó és egy 
merítő dolgozott. Lényegében ők számítottak a legelőkelőbbeknek a munkások között, és ennek 
megfelelő en egy asztalnál is foglaltak helyet. A rangsorban a második helyre „az egész helyen 
dolgozó üvegesek” kerültek. Ők egy mű helyben úgy dolgoztak, hogy a felállás egy mester és 
egy segéd volt. Ők is külön asztalnál ültek. A harmadik kategória a „félhelyes” volt. Itt csak 
ketten dolgoztak egy mű helyben, általában nő tlenek, legényemberek voltak és egyben az ún. 
padlásszobák lakói. (DBM Adattára 1009/71 1–70. Gyuris Ferenc: Életem és emlékeim…)
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tartozó telepeken évente elfogyasztottak 1 millió liter bort, 250 ezer liter sört és 5000 
liter pálinkát, összesen mintegy 30 milliárd korona értékben”. A probléma kifejezés-
re jutott a helyi sajtóban is.47 

Végül, a vállalatokhoz köthető több ízben a vallási, felekezeti élet fellendíté-
se és a  templomok építése is. A korábban lényegében egynemű  katolikus palóc 
község felekezeti tekintetben kiszínesedett azáltal, hogy új egyházközösségek jöt-
tek létre. A  hagyományos római katolikus templom mellett az ágostai hitvallá-
sú evangélikus egyház 1872. szeptember 22-én fogadta el önálló egyházalapítási 
határozatukat, a református egyházközösség 1901. május 27-ére tű zte ki alakuló 
közgyű lését, és kezdte meg tevékenységét, majd 1895-ben hivatalosan is megala-
kult az Ortodox Izraelita Hitközség. A zsidóság első hulláma már a bányanyitások 
első korszakában megérkezett Salgótarjánba, a második hullám pedig az 1880-as 
évektől folyamatosan telepedett meg. A helyi zsidó közösség megteremtette önál-
ló anyagi alapjait, ápolta saját közösségi kultúráját, és intenzíven bekapcsolódott 
a település mindennapjaiba.

***

Az elmondottak alapján a  19. század végén és a  20. század első felében igen szí-
nes kép rajzolódik ki Salgótarján társadalmáról. A  településre toborzott, nyelvre, 
nemzetiségre és vallásra nézve is vegyes származású, eltérő hagyományokkal bíró 
környezetből érkezett családokat egyedül a gyárhoz tartozás tudata rendezte lokális 
csoportokba. Életmódjukat térben és időben is meghatározta a gyár. A kolóniákon 
élők között erős belső hierarchia uralkodott, amely a fi zetésben és a lakókörülmé-
nyekben is megnyilvánult, de a  kolóniák között is ugyanilyen erős hierarchiát fi -
gyelhetünk meg: az acélgyár lakótelepei mintaértékűek voltak, majd a rangsorban 
a palackgyár és a vasgyár kolóniái következtek, a legkevésbé előkelőnek pedig a kő-
szénbánya telepei számítottak. Bár minden városrésznek önálló kulturális és sporté-
lete volt, mégis sokat látogatták egymás rendezvényeit, így folyamatos kapcsolatban 
álltak egymással. A betelepített munkások anyanyelvüket egészen a második világ-
háborúig őrizték, azonban a második világháború után a német nyelv használata 
többé nem volt kívánatos. Végül az 1950-es évek szocialista „modernizációja” állí-
totta meg a − már túlnyomórészt polgári életmódot kialakító − sokszínű salgótarjá-
ni munkástársadalom 19. századtól tartó fejlődési folyamatát.48 

47 Egy aggódó feleség személyesen megkéri „az összes salgótarjáni kereskedőket és vendéglősöket, 
hogy férjemnek Nemecz Józsefnek semmiféle italt és hitelt ne nyujtsanak, mert felelősséget nem 
vállalok”. (A Munka 1925. május 23. 11.)

48 A vállalatok államosítása, a tisztviselők meghurcolása, a kolóniák lakosságának erőszakos „összekeve-
rése”, a leginkább szociáldemokrata acélgyáriak megbélyegzése, és életszínvonaluk drasztikus csökke-
nése traumatikus viszonyokat teremtett a városban. Erről bővebben: Várkonyi-Nickel 2017: 174–191.

024 345-360 mozg es atalak _  18_Varkonyi-Nickel-R_OK.indd   357024 345-360 mozg es atalak _  18_Varkonyi-Nickel-R_OK.indd   357 2018. 06. 25.   9:49:592018. 06. 25.   9:49:59



Modernkori vándormozgalmak Várkonyi-Nickel Réka

358

Források

Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltár (MNL OL)
Z 371 61. csomó Adó, illeték, segély ügyek 171. tétel.
Z 371 61. csomó Adó, illeték, segély ügyek Förster Kálmán levele 1937. okt. 
21.

Magyar Nemzeti Levéltár Nógrád Megyei Levéltára (MNL OL)
XI-14. 6. doboz Acélgyári Munkástörzskönyv 1871–1956.
XI-5. 6. doboz Salgótarjáni Köszénbánya Rt. iratai Munkástörzskönyvek.

Budapest Főváros Levéltára (BFL)
XI.104.2.2.1. Budapest-Salgótarjáni Gépgyár és Vasöntő Rt. iratai, Ügyveze-
tőségi iratok.

Dornyay Béla Múzeum Adattára (DBM)
1009/71 1–70. Gyuris Ferenc: Életem és emlékeim…

Interjú M. Évával (szül. 1931): Salgótarján, 2012. május, és 2016. május. Készítette: 
Várkony-Nickel Réka. [A szerző birtokában]

Sajtó

A Munka, 1923; 1925. 
Salgótarjáni Hírlap, 1905.

Hivatkozott irodalom

Balassa Iván 1973: Makkoltatás a  Kárpát-medence északkeleti részében a  XVI–
XIX. században. Ethnographia (84.) 1–2. 53–77.

Balázs László 1978: Adatok és összefüggések a Rimamurány-Salgótarjáni Vasmű  sal-
gótarjáni (acélgyári) népiskolájának történetéhez (1870–1920). In: Domonkos 
Alajos (szerk.): Nógrád Megyei Múzeumok Évkönyve IV. Salgótarján. 143–156.

Bali János – Máté György 2008: Talpfák. Néprajzi írások a vasútról. Budapest.
Dornyay Béla 1929: Salgótarján és a Karancs-Medves vidék részletes kalauza. Sal-

gótarján.
Dzsida József 1944: A  Salgótarjáni Kőszénbánya Rt. nógrádi szénbányászatának 

története. Salgótarján.

024 345-360 mozg es atalak _  18_Varkonyi-Nickel-R_OK.indd   358024 345-360 mozg es atalak _  18_Varkonyi-Nickel-R_OK.indd   358 2018. 06. 25.   9:49:592018. 06. 25.   9:49:59



Gyárak völgye – gyárak népe

359

Horváth István 1997: Mentalitás és mítosz. Jelenségek és összefüggések Salgótar-
ján 20. századi társadalmi életéből. In: Bagyiszky Istvánné – Dr. Matits Ferenc 
(szerk.): Nógrád Megyei Múzeumok Évkönyve XXI. Salgótarján. 11–22.

Horváth István 1999: Forrongó XX. század Nógrádban. Salgótarján.
Karancsi Zoltán 1998: Történeti áttekintés Salgótarján térségének antropogén ere-

detű környezetváltozásáról. In: Tóth József – Wilhelm Zoltán (szerk.): A társa-
dalmi–gazdasági aktivitás területi–környezeti problémái. Pécs. 372–386. 

Köntzey Ferenc 1925: Salgótarján város fejlő dése. In: Szántay István (szerk.): Sal-
gótarjáni Almanach. Salgótarján. 42–44.

Petercsák Tivadar 1989: Erdőhasználat a Palócföldön. In: Bakó Ferenc (szerk.): 
Palócok III. Eger. 235–332.

R. Nagy József 2010: Boldog téglafalak között. Munkáskolóniák kulturális antropo-
lógiai vizsgálata Északkelet-Magyarországon. Miskolc.

Racs Csaba 2012: Salgótarján településföldrajza az 1870-es évek és 1944 között. 
In: Szirácsik Éva (szerk.): Nógrád Megyei Múzeumok Évkönyve XXXV. Salgó-
tarján. 9–30. 

Szabó Zoltán 1936: Cifra nyomorúság. Budapest.
Szirácsik Éva (szerk.) 2012: Dr. Förster Kálmánnak, Salgótarján város első polgár-

mesternek visszaemlékezései. Salgótarján. (Nógrádi Tudománytár 3.)
Szvircsek Ferenc 1984: Adatok egy urbanizálódó település „munkásjóléti intéz-

ményei” kialakulásához. In: Szvircsek Ferenc – Praznovszky Mihály (szerk.): 
Nógrád Megyei Múzeumok Évkönyve X. Salgótarján. 193–212.

Szvircsek Ferenc 1988: A Salgótarjáni Öblösüveggyár I. Alapítástól a  tőkés gaz-
dasági világválságig 1892–1928. In: Szvircsek Ferenc (szerk.): Nógrád Megyei 
Múzeumok Évkönyve XIV. Salgótarján. 1988. 279–325.

Szvircsek Ferenc 1991: A Salgótarjáni Öblösüveggyár II. A Salgótarjáni Palackgyár 
Rt. a  tőkés gazdasági világválság éveiben (1929–1933). In: Szvircsek Ferenc 
(szerk.): Nógrád Megyei Múzeumok Évkönyve XVII. Salgótarján. 67–86.

Szvircsek Ferenc 1992: Kolonizálás mint a Salgótarjáni Kő szénbánya Rt. munkás-
politikájának része. Tata. 99–105. (Tudományos füzetek 7.)

Szvircsek Ferenc 1997: A szénbányászat és az urbanizáció kapcsolata Salgótarján-
ban In: Szvircsek Ferenc (szerk.): Nógrád Megyei Múzeumok Évkönyve XXI. 
1996–1997. 23–38.

Várkonyi-Nickel Réka 2015a: A  salgótarjáni acélgyár munkás-lakóházai (1871–
1945). Ethnographia (124.) 4. 79−97. 

Várkonyi-Nickel Réka 2015b: Rimaiként élni, rimainak látszani. A  salgótarjáni 
acélgyári kolónia önmeghatározásának vizuális elemei az 1930-as, 1940-es 
években. In: Balogh Balázs – Fülemile Ágnes – Ispán Ágota Lídia – Magyar 
Zoltán (szerk.): Ethno-Lore – Az MTA BTK Néprajztudományi Intézet évköny-
ve XXXII.  371–392.

024 345-360 mozg es atalak _  18_Varkonyi-Nickel-R_OK.indd   359024 345-360 mozg es atalak _  18_Varkonyi-Nickel-R_OK.indd   359 2018. 06. 25.   9:49:592018. 06. 25.   9:49:59



Modernkori vándormozgalmak Várkonyi-Nickel Réka

360

Várkonyi-Nickel Réka 2017: Rimaiak a  gyárak völgyében. Egy salgótarjáni mun-
káskolónia társadalma az államosítás előtt. Budapest.

Várkonyi-Nickel Réka 2017: Munkás és munkáltató kapcsolata a salgótarjáni acél-
gyárban a korai kapitalizmus időszakában. In: Bartha Eszter – Bezsenyi Ta-
más (szerk.): Egy másik Kelet-Európa. Tanulmányok Mark Pittaway emlékére. 
Budapest. (Kelet-európai Tanulmányok VIII.) 81–108.

024 345-360 mozg es atalak _  18_Varkonyi-Nickel-R_OK.indd   360024 345-360 mozg es atalak _  18_Varkonyi-Nickel-R_OK.indd   360 2018. 06. 25.   9:49:592018. 06. 25.   9:49:59



ELVÁNDORLÁS ÉS BETELEPÜLÉS

025  361-362 mozg es atalak _  VI_elvándorlás és betelepülés.indd   361025  361-362 mozg es atalak _  VI_elvándorlás és betelepülés.indd   361 2018. 06. 22.   9:26:152018. 06. 22.   9:26:15



025  361-362 mozg es atalak _  VI_elvándorlás és betelepülés.indd   362025  361-362 mozg es atalak _  VI_elvándorlás és betelepülés.indd   362 2018. 06. 22.   9:26:182018. 06. 22.   9:26:18



363

Gulyás László Szabolcs

A középkori jobbágyi migráció mint kutatási 
téma: források, módszertan, lehetőségek1

 

A migráció tudományos igényű vizsgálata több mint száz évvel ezelőtt indult meg, 
amikor Ernst Georg Ravenstein 1885 -ben nagy hatású tanulmányában fektette le 
az új stúdium elméleti alapjait. A migrációs folyamatok az elmúlt egy évszázadban 
fokozatosan kerültek a tudományos diskurzus célkeresztjébe, miközben a kutatás 
lehetséges szempontjai is kiformálódtak.2 Ennek ellenére a migrációkutatás máig 
nem rendelkezik egyértelmű és átfogó elméleti rendszerrel, sőt egyes szkeptikus 
vélemények szerint még a pontos defi nícióját sem lehet megadni.3 Ennek oka tar-
talmának összetettségében rejlik. A migrációs folyamatok sokoldalú és történeti 
mélységű megértéséhez ugyanis interdiszciplináris megközelítésmód szükséges.4

A témával foglalkozók az elmúlt egy évszázadban vizsgálták a világ különfé-
le területein megfi gyelhető migráció irányát, nagyságrendjét, lefolyását, okait és 
céljait, majd ezek alapján tipizálták a népességmozgás formáit. A legfontosabb és 
általánosan elfogadott vizsgálati szempontok közé sorolható a vándorlás földrajzi 
jellegzetességeinek kérdése, iránya, a résztvevők száma, a kiváltó okok és a meg-
telepedés tartóssága. A migráció megértéséhez a kutatás a 19. század óta előszere-
tettel alkalmaz különféle közgazdasági indíttatású modelleket és statisztikai mód-
szereket.5

Manapság a „migráció” kifejezésen szinte mindig a modern kori, tömeges és 
internacionális népességmozgást értik, ami téves elképzelés, hiszen a jelenség már 
az emberi társadalmak történetének hajnalától megfi gyelhető, így egy sajátos tör-
ténelmi fogalomról van szó, még ha ez a vélemény újabban némileg háttérbe is 
szorult mind a közbeszédben, mind a kutatásban.6 A legtöbb, migráció történetét 
érintő munka a középkor utáni időktől kezdi a téma ismertetését, a hangsúly pe-

1 A tanulmány a Bolyai János Kutatási Ösztöndíj támogatásával készült.
2 Ravenstein 1885. Ravensteinre és követőire: Greenwood 2003. Recepciójára Lee 1966. A migrá-

ció interpretációtörténetére Hahn 2012: 37–70.
3 Hautzinger–Hegedűs–Klenner 2014: 6; Lucassen, L.–Lucassen, J. 2015: 13–14.
4 White (Ed.) 2016: 11–107; Messer–Schroeder–Wodak (Eds.) 2012. 
5 Jansen (Ed.) 1970: 10–91; Spengler–Myers 1977: 17–30; Hahn 2012: 25–35; Tsuda 2015: 15–25; 

Hautzinger–Hegedűs–Klenner 2014: 7–37. Alapvetően három kutatási irányról beszélhetünk: 
szociológiai, történeti és antropológiai megközelítésmódról. (Lucassen, J.–Lucassen, L.–Man-
ning 2010: 17.) 

6 Baker–Tsuda: 2015: 3–5.
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dig szinte minden esetben a 19–21. század nemzetközi népességmozgásán van.7 
Ez a megközelítési mód bizonyos szempontból érthető, hiszen csak a gyarmato-
sítás, majd a 19. századi technikai forradalom volt az, amely valóban tömegessé 
tette a nemzetközi migrációt.8 Hozzá kell tennünk azt is, hogy a migrációkutatás 
alapvetően statisztikai módszerekkel dolgozik,9 és az ilyen módon vizsgálható for-
rások nagyobb számban csak az újkorban jelennek meg. A statisztikai módszerek 
alkalmazására már a 18–19. századi Magyarország forrásállománya is bőven al-
kalmasnak tűnik.10 A  középkori magyarországi forrásadottságok azonban jóval 
szegényesebbek ennél és éppen ezek az egységes sorozatot alkotó, pontos és min-
denre kiterjedő dokumentumok hiányoznak a kutatáshoz.

Ha fel akarjuk vázolni azokat a lehetőségeket, amelyek rendelkezésünkre áll-
nak a középkori Magyarország paraszti migrációjának vizsgálatához, kezdésként 
mindenképpen ki kell jelölnünk a vizsgálat kereteit. A migráció az elterjedt elkép-
zelések szerint olyan földrajzi térben történő mozgás, amely egyúttal a gazdasági 
és társadalmi térben történő mozgással is jár. Emellett tartós vagy részben tartós 
lakóhely-változtatást is jelent, azaz az emberek gyökeres és hosszútávú megtele-
pedéssel járó költözését értik rajta, amely sajátos társadalmi, gazdasági, kulturális, 
politikai, környezeti határok átlépésével jár. Ebbe a körbe azonban nem tartoznak 
bele a  rendszeres, időszaki, illetve szezonális vándorlások, amelyek után a  mig-
ráns minden esetben hazatért eredeti lakóhelyére.11 Itt már egy újabb fogalommal 
állunk tehát szemben, ez pedig a mobilitás, amelyet célszerű elkülöníteni a mig-
rációtól. A modern szakirodalom kézzelfogható különbséget tesz a kettő között: 
a diff erencia megjelenik többek között a megtett távolságban, a vándorlás céljá-
ban, az új lakóhelyen való tartózkodás hosszában, a letelepedők által kialakított 
új társadalmi kapcsolatrendszer mélységében és szilárdságában.12 Természetesen 
a mobilitás is megjelent a középkori Magyarországon, ez volt a jellemző az idény- 
és bérmunkákat végző, és ennek során időlegesen lakóhelyet változtató paraszt-
ságra, a kérdés azonban nem tartozik jelen dolgozat témájához.

A belső (internal) és a nemzetközi (international) migráció közötti választó-
vonalat az jelenti, hogy országhatáron kívül, avagy azon belül történik-e a  lakó-
hely-változtatás.13 A  középkori Magyar Királyság esetében külső migráción azt 
a jelenséget értjük, amikor a migránsok az ország határain kívülről érkeznek új 
lakóhelyükre. A magyar szakirodalom az elmúlt évtizedekben igen sokat foglalko-

7 Jó példa erre Bade 2003. A migrációtörténeti szakirodalom áttekintésére Lucassen, J.–Lucassen, 
L.–Manning 2010: 7–17.

8 Fisher 2014: 74, 86; Lucassen, L.–Lucassen, J. 2015: 25–29.
9 Arriaga 1977: 104–105; Hautzinger–Hegedűs–Klenner 2014: 38–39; White (Ed.) 2016: 109–156.
10 Demeter–Bagdi 2009; Bagdi–Demeter 2015.
11 Spengler–Myers 1977: 13–14; Lee 1966: 49; Tsuda 2015: 19.
12 Lucassen, L.–Lucassen, J. 2015: 15–18.
13 Smith–Finney–Halfacree–Walford (Eds.) 2015: 2. 
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zott ezekkel a beköltözőkkel: vizsgálta származási helyüket, etnikumukat, nyelv-
használatukat, betelepedésük idejét és módját, sajátos kiváltságaikat és jogszoká-
saikat, akár csak a létszámukat és integrációjuk kérdéseit.14 

Ezzel szemben belső migrációnak tekinthető a népességmozgás minden olyan 
formája, amikor a magyar vagy bármilyen más etnikumú jobbágyság a Magyar Ki-
rályság területén belül változtatott lakóhelyet, általában spontán módon, de a köl-
tözési jog szabályai által meghatározott keretek között. Habár a  költözés számos 
formában és okból történhetett, jogi szabályai a 13. századtól közismertek voltak. 
Ez a szabályrendszer eredetileg az Árpád-kor végén megjelenő hospesek szabadsá-
gának fontos alkotóelemét képezte, ami lehetővé tette számukra, hogy meghatáro-
zott feltételek mellett lakóhelyükről szabadon elköltözzenek, vagy egy új lakóhelyen 
megtelepedjenek.15 A 14. század elejétől a költözési szabadság már a jogilag egységes 
jobbágyság alapvető és mindenki számára ismert attribútuma volt. 

Alapesetben a  lakóhely elhagyása úgy történt, hogy a költözni kívánó job-
bágy, miután költözési szándékát bejelentette a falu bírájának, rendezte külön-
féle, a lakóhelyén fennálló tartozásait és eladta a telkét. Ezt követően megfi zette 
a 15. században egységesen 12 dénárt kitevő költözési illetéket (terragium) és 
megkapta a  falunagytól a  költözési engedélyt (licentia). Mindezek után ingó-
ságaival együtt távozhatott, de kizárólag fényes nappal (clara luce), útja során 
pedig királyi védelem illette meg, és vámmentességet is élvezett. Amennyiben 
a költöző per alatt állt, annak lezárultáig nem hagyhatta el a birtokot, de kizáró 
ok volt az is, ha kezességet vállalt valakiért, vagy tisztséget viselt lakóhelyén. 
A  helyzetet még különféle regionálisan megjelenő feltételek is színesíthették. 
A  költözés kérdése a  valóságban persze korántsem volt ilyen egyszerű, mivel 
ezt a szabályrendszert sok esetben megszegték. Megszeghette maga a  jobbágy, 
amennyiben a költözési feltételeket nem teljesítve hagyta el lakóhelyét, azaz el-
szökött a birtokról. De megszeghette a földesúr is, ha a szabály ellenére erőszak-
kal visszatartotta a jobbágyot, vagy ha az engedéllyel nem rendelkező parasztot 
ura jogait semmibe véve más birtokáról a sajátjára költöztette, esetleg költözés-
re kényszerítette. A földesúri jobbágyszerző stratégiák igen változatosak voltak. 
A jobbágy törvénytelen elköltöztetésének gyakorivá válása egy új jogi fogalom 
kialakulásához vezetett, ez volt az úgynevezett elhurcolás (abductio), amelynek 
alkalmazása az oklevélben mindig a felperes költözéssel kapcsolatos állásfogla-
lását mutatta és ezért többértelmű kifejezésnek tekinthető, mivel nem minden 
esetben utalt valóban jogtalan távozásra.16

14 A téma hatalmas szakirodalmát helyhiány miatt ilyen keretek között lehetetlen összefoglalni, 
alapvető összefoglalóként lásd Kristó 2003.

15 Solymosi 1998: 7–18; Gulyás 2011a: 140–141.
16 Kring 1935; Székely 1953; Szabó 1954b; Solymosi 1972; Kubinyi 1992: 230–234; Solymosi 1994; 

Gulyás 2014a: 249–254; Gulyás 2015. 
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Amennyiben fel kívánjuk mérni, hogy milyen írásos emlékek használhatók 
fel a kérdés vizsgálatához az 1526 előtti időszakból, már az elején le kell szögezni, 
hogy a narratív források szórványos és véletlenszerű adataitól teljes mértékben el 
kell tekintenünk, és a  jóval több és pontosabb információval szolgáló okleveles 
anyagra kell elsősorban támaszkodni. Ezeknek három főbb típusa van, amelyek 
más és más módon, és eltérő célokra használhatók fel.

Az első forráscsoportot a királyi dekrétumok alkotják, amelyek a költözés és 
az ezzel kapcsolatos viták során keletkezett perek intézésének jogi kereteit meg-
határozták. A magyar királyi hatalom első alkalommal az 1351. évi nevezetes dek-
rétumban rendelkezett a költözés ügyében, amit négy évtizeden keresztül nem is 
módosítottak. Zsigmond korától kezdve, az 1390-es évektől azonban a  szabály-
talanságok számának megnövekedésével a  költözési jogot érintő törvénykezés 
is fellendült, ekkor kodifi kálták a költözésre vonatkozó, sok esetben nyilvánvaló 
módon a már élő és gyakorlatban lévő szokásjogból átemelt szabályokat. Ezeket 
Mátyás koráig érdemben nem is változtatták meg, majd az 1480-as és 1490-es 
években újra egyfajta mozgékonyság volt megfi gyelhető a témát érintő törvényal-
kotás terén. Az első rendelkezéstől, azaz 1351-től az 1514. évi, költözést korlátozó 
dekrétumig összesen 32 alkalommal foglalkoztak a kérdéssel.17

Ezek a források egyoldalú képet festenek a helyzetről, hiszen a királyi hatalom 
pragmatikus állásfoglalását prezentálták, azt a törekvését, hogy a költözés jogi ke-
reteit megteremtsék: intézkedtek a legfontosabb szabályairól, az ezzel kapcsolatos 
perjogról, és a kihágásokat sújtó büntetési tételekről is. A költözés hétköznapi gya-
korlatára nézve azonban szinte semmilyen konkrét információt nem tartalmaz-
nak ezek a rendelkezések.

Ennél sokkal fontosabb és használhatóbb a  következő forráscsoportunk, 
amely elsősorban perjogi iratanyagnak tekinthetők. Vannak ugyan közöttük kis 
számban jobbágyköltözés tárgyában írt missilisek, a  költözőt védő menlevelek, 
a jobbágyköltözést szabályozó nemesi osztálylevelek, és költözési jogot, vagy a be-
költözőkre érvényes meghatározott idejű adómentességet biztosító – általában ki-
rályi – kiváltságlevelek is, de ezek nem túl gyakoriak. Döntő többséget alkotnak 
ugyanakkor az idéző-, perhalasztó-, peráttevő oklevelek, királyi fi gyelmeztető- és 
parancslevelek, vizsgálati jelentések és tanúkihallgatási jegyzőkönyvek. Az ilyen 
oklevelek száma viszonylag nagy volt: a csaknem 320 ezer tételre tehető középkori 
magyar oklevélanyagból becslésem szerint minimálisan 2–3 ezer tétel foglalkoz-
hat valamilyen szinten a kérdéssel. 

Ez a forrásanyag bizonyos szempontból egyoldalúnak tekinthető, hiszen min-
den esetben arról számol be, hogy valaki megsértette a költözési jogot. Ha a köl-
tözés rendben lezajlott – és biztosak lehetünk abban, hogy ez lehetett a gyakoribb 

17 Gulyás 2014a: 243–249; Gulyás 2011a: 141–145.
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– arról a legtöbb esetben értelemszerűen semmilyen írásos említés nem történt.18 
Ennek ellenére mégis azt lehet mondani, hogy olykor kifejezetten adatgazdag do-
kumentumokkal állunk szemben. Egyrészt, megismerhetjük a jobbágymenetellel 
összefüggő joggyakorlatot. Olykor szerepelnek bennük a jobbágyot lakóhelye el-
hagyására sarkalló motivációs tényezők, sőt megismerkedhetünk a költöző foglal-
kozásával, családtagjaival, esetleg egzisztenciális helyzetével, ami segítséget nyújt 
ahhoz, hogy a  költözés társadalomtörténeti aspektusait is vizsgálat alá vegyük. 
Máskor a változatos földesúri birtokfejlesztési mechanizmusokra is van adatunk, 
amelyek a nemességet törvénytelen vagy törvényes jobbágyszerzésre, vagy éppen 
a jobbágy visszatartására ösztönözték. A legfontosabb szempont azonban az, hogy 
ezek az oklevelek szinte minden esetben tartalmazzák a kiindulási és a céltelepü-
lés nevét is, amely lehetővé teszi, hogy a paraszti migráció irányát, a preferált és 
kevésbé preferált településeket térképre vetítsük. 

Az oklevelekből kiszűrhető lakóhely-változtatás természetesen további kérdé-
seket is felvet. A letelepedés ugyanis sok esetben nem volt végleges – már a közép-
korban sem –, azaz előfordult, hogy a migráns visszatért előző lakóhelyére, aho-
gyan az is, hogy egy újabb céltelepülésre költözött. Ilyen nézőpontból a modern 
szakirodalom megkülönböztet visszatelepedést (return migration), továbbvándor-
lást (transilient migration), újratelepedést (re-emigration), másodlagos migrációt 
(second time emigration), és cirkulációt (circulation).19 

A középkori magyar népességmozgás esetében nagyon nehéz ezeket a  jelen-
ségeket azonosítani, bár minden bizonnyal előfordulhattak. A forrásanyag sajnos 
nem túl bőbeszédű, a  migráció ezekben az oklevelekben szinte kizárólagosan 
egyszeri eseményként került rögzítésre, azaz általában csak annyit tudunk meg, 
hogy egy jobbágy egyik helyről a másikra költözött, vagy egyik helyről a másik-
ra hurcolták. Kivételesnek tekinthető, amikor a paraszt költözés utáni sorsáról is 
van információnk. Leginkább a visszatelepedés és továbbvándorlás az, amelynek 
gyakorlata valószínűsíthető, ráadásul erre nézve konkrét – bár kisszámú – adattal 
is bírunk.20

A rendelkezésre álló és jó eséllyel felhasználható források harmadik és egy-
ben legfontosabb csoportját a történeti személynévtan kutatási módszertanának 
segítségével szólíthatjuk meg. Köztudott, hogy középkori személyneveink – pon-
tosabban a személynevek megkülönböztető névelem része – bizonyos társadalom-
történeti kódokat rejtenek magukban, amelyeket megfejtve bővíteni tudjuk a név 

18 Kubinyi 1992: 231. Azért vannak kivételek, így például a földbér lefi zetéséről olykor nyugtát is 
adhattak (Kállay 633. sz.), illetve a középkor végén előfordul, hogy a megye oklevelével költöz-
tetnek (például Eperjesre: DF 228968, DF 229134 – Gulyás 2011a: 147.).

19 Bovenkerk 1974: 2–5.
20 Visszatelepedés: ZSO II. 6660. sz. (1409), ZSO III. 1369. sz. (1411), DL 82650 (1524). Továbbköl-

tözés: DL 54516 (1426), DL 101513 (1517).
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viselőjével kapcsolatos ismereteinket. A migrációtörténet oldaláról nézve a hely-
névből képzett személynevek tekinthetők elsőrendű forrásoknak, amelyek a sze-
mély előző lakóhelyére utalnak. Az ilyen típusú személynevek történeti forrásként 
való felhasználását azonban mindig nagyon körültekintő módon, jól átgondolt, 
következetes és alapos módszertan segítségével lehet csak eredményesen elvégez-
ni, mivel a kérdés számos nyelvtörténeti buktatót vet fel.21 A személynevek mig-
rációtörténeti forrásértéke egyébként a nyugat-európai kutatásban is elfogadott.22

Formai szempontból a  megkülönböztető névelemek állhatnak a  szövegben 
latin prepozíciós (de+helynév: de Debrechen), magyar képzős (helynév+i/ee/y/j: 
Debrecheny), vegyes (de+helynév+i: de Debrecheny) vagy puszta helynévi (hely-
név, elöljárószók és képzők nélkül: Debrechen) alakban is. A helynévből képzett 
személyneveknek két alapvető típusa van: az imént említett településnévből, vala-
mint a terület- és víznévből (megye-, táj-, országrész-, vagy folyónévből) képzett 
megkülönböztető nevek csoportjai. Az ilyen nevek társadalmi értelemben legna-
gyobb részt a jobbágyság, illetve a városi polgárság körében terjedtek el, azaz e két, 
együttesen csaknem az ország teljes lakosságát reprezentáló társadalmi csoport 
vizsgálatához tudjuk őket felhasználni.23 

A helynévből képzett személynévi források a jobbágyköltözés más oldalát vi-
lágítják meg, mint a  fenn már említett két forráscsoport: azt mutatják ugyanis, 
hogy a meghatározott településen élő személy honnan érkezett lakóhelyére, tehát 
a migrációs folyamatokat és a migráció földrajzi vonatkozásait ismerhetjük meg 
a  segítségükkel. A  másik – ezek felhasználásával elemezhető – kérdés az, hogy 
milyen arányokat tesz ki egy településen a bevándorlók csoportja, áttételesen te-
hát arra is választ kaphatunk, hogy mennyire vonzó és frekventált a befogadóhely 
a migránsok számára és milyen távolságból költöznek azok oda.

A vizsgálat sikerességének azonban alapfeltétele, hogy minél nagyobb szám-
ban gyűjtsünk össze ilyen adatokat. A  személynevek elemzése ugyanis „indivi-
duális vizsgálatokra” nem alkalmas, viszont statisztikai mennyiségben elemezve 
többé-kevésbé mégis visszaadhatja a valós migrációs és etnikai helyzetet. Forrás-
ként történő felhasználásuk talán még a 18–19. századra nézve is indokolt lehet.24 

Persze ez a módszer közel sem ér fel az újkori statisztikai jellegű források nyúj-
totta lehetőségekkel, mégsem mondhatunk le róla. Már csak azért sem, mert a 15. 
század elejétől országos szinten minimálisan is több százezernyi személynév talál-
ható okleveleinkben, azaz ez a forrásbázis a kutatás számára egyelőre „kimeríthe-
tetlen”, egyben pedig sajnos még mindig kimerítetlen is.

21 Gulyás 2011a: 175–182.
22 McClure 1979; Schäfer 2014: 312.
23 Az újabb szakirodalomból lásd: N. Fodor 2010: 45–52; Tóth 2016: 143–157; Slíz 2014. Köszönöm 

Slíz Mariannak, hogy rendelkezésemre bocsátotta megjelenés előtt álló kéziratát.
24 Demeter 2009: 3–7. 
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Hasonló célokra a különféle adó-, dézsma-, és kilencedjegyzékek, urbáriumok, 
tanúfelsorolások, illetve hatalmaskodó jobbágyok névlistái a  legalkalmasabbak, 
hiszen olykor százas, sőt, akár ezres nagyságrendekben is lehet az ilyen források-
ban felhasználható személynév. Persze, helynévből képzett személyneveket nem 
csupán ilyen tömeges adatsorokból, hanem gyakorlatilag bármilyen más típusú 
oklevélből is kigyűjthetünk.

Forrásértékük szemléltetésére vegyünk egy egyszerű példát, a  gyulai urada-
lom 1525. évi adójegyzékét, azon belül pedig a Gyula oppidumra vonatkozó utca-
szintű bontásban rögzített adatokat.25 Az itt szereplő 274 adózóból 48, azaz a csa-
ládfők 17,5%-a viselt helynévből képzett megkülönböztető nevet, ekkora arányt 
tett ki a beköltöző népesség az adott évben a mezővárosban. 

A 48 helynévi eredetű személynév összesen 37 korábbi lakóhelyre utal. A  ki-
bocsátó települések a személynevek alapján általában Zaránd és Békés megyében 
fekszenek, Gyulától nem messze (Décs, Doboz, Csaba, Keszi, Szentmiklós stb.), de 
vannak távolabbi falvak (Csula, Makra, Sáp, Széphely, Tornova, Ványa stb.) és terü-
letek (Zala, Doboka), sőt, mezővárosok is a listán (Simánd, Szentes). Az egy Ajtósi 
és két Bagdi nevet viselő személy esete azért érdekes, mert a két falu a középkorban 
gyakorlatilag Gyula részét képezte, azaz itt a településen belüli migrációról volt szó.26 
Azt is meg tudjuk állapítani, hogy a beköltözők melyik városrészekben telepedtek le 
a leggyakrabban. Két utcában, a település keleti felén, a Sarkadi tó melletti Sántaut-
cán és a  Malomszegen a  legmagasabb, 25%-nyi a  beköltözők aránya.27 Többé-ke-
vésbé itt is igaz az a tendencia, amely a középkori Magyar Királyságban máshol is 
megfi gyelhető, azaz, hogy a parasztok általában szűk távolságon belül költöztek.28

Az adó-, kilenced- és dézsmajegyzékek olykor arra is alkalmasak, hogy a he-
lyi és a betelepülő népesség társadalmi és gazdasági viszonyait összehasonlítsuk 
a segítségükkel. Az 1522. évi Bács, Bodrog és Csongrád megyei dézsmalajstrom 
igen jól ismert a  magyar kutatók körében, hiszen a  több ezernyi személynevet 
rögzítő forrást már mind nyelvészek, mind történészek számtalanszor felhasznál-
ták.29 Ami ennek Szegedre vonatkozó adatsorát illeti, ez számításaim szerint ösz-

25 Veress 1938: 91–93. 
26 A középkori magyar költözési gyakorlatban igen gyakran előfordul, hogy a jobbágy a települé-

sen belül költözik egy másik úr birtokára kényszerből, vagy önkéntesen: ZSO II. 5381. sz. (1407), 
ZSO IV. 172. sz., 344. sz. (1413), ZSO IV. 2596. sz. (1414), ZSO VII. 291. sz. (1419), DL 15105 (1456), 
DL 103671 (1463), DL17637 (1474), DL 90177 (1481) stb.

27 Az utcákra, térképpel: Blazovich 2002: 70–74.
28 Ezt jómagam 20–30 km-es körre becsültem (Gulyás 2011b: 190–192.), míg a német szakirodalom 

ennél is óvatosabb és 15–25 km-ről beszél. (Schäfer 2014: 313.) Ravenstein még a 19. században 
is hasonlóan látta a helyzetet, azaz szerinte a migránsok a legtöbb esetben csak kis távolságon 
belül költöztek. (Ravenstein 1885: 198.)

29 A forrás Szegedre vonatkozó személynevei kiadva: Reizner 1900: 97–128. A  többit közölte: 
Szabó 1954a.
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szesen 1631 személynevet tartalmaz, amelynek 14,6%-a, azaz 239 személynév te-
kinthető helynévi eredetűnek.30 Ha a teljes tizedfi zető lakosságot a személyneveik 
alapján két csoportra: beköltözőkre (helynévi személynevet viselők) és helyiekre 
(más típusú személynevet viselők) osztjuk, akkor többé-kevésbé el lehet határolni 
a város lakosságát ebből a szempontból. Természetesen azzal is számolnunk kell, 
hogy nem minden migráns jelenik meg ilyen néven a forrásokban, hiszen például 
a kézműves beköltözők sok esetben foglalkozásnevet, az idegen etikumhoz tarto-
zók pedig etnikai megnevezést is viselhetnek.

Ha a két csoportban külön vizsgáljuk a fi zetett tized alapját, akkor érdekes sajá-
tosság fi gyelhető meg. Egyrészt, a beköltözők közül kevesebben fi zettek a szőlőjük 
alapján dézsmát (az összes migráns 4,18%-a az összes „őslakos” 4,55%-ával szem-
ben), jóval többen fi zetnek viszont a juhtenyésztés után (11,2% és 7,5%). Valamivel 
többen adnak tizedet szántóikról (11,7% és 10,17%), viszont kevesebben tartoznak 
a  jövedelemmel nem rendelkezőkre kivetett, 6 dénárt kitevő úgynevezett keresz-
ténypénzzel (72,8% és 77,7%). Az  eltérések nem igazán nagyok, de véleményem 
szerint mutatnak egyfajta tendenciát, amelynek lényege abban áll, hogy a beköltö-
zők sokkal inkább agrárius csoportot alkothattak a megélhetési forrásaikat tekintve, 
mint a helyiek. A kereszténypénz fi zetésében fennálló különbség emellett talán arra 
is utalhat, hogy kevesebb volt közöttük a kézműves, mint az őslakosság köreiben.31

Az ilyen regisztrumok tehát viszonylag jól használható forrást jelentenek a kö-
zépkori népességmozgás kutatása során, ami viszont problémát jelent, hogy csupán 
pillanatfelvételt nyújtanak, és nem mutatják be a migrációs folyamatok és a népe-
sedési helyzet időbeli változásait. Kevés ugyanis az olyan eset, amikor ugyanarra 
a településre nézve két közeli időpontból is rendelkezésre állnak ugyanolyan mód-
szerrel és célból vezetett, nagyszámú személynevet tartalmazó összeírások.

Erre a szituációra és a tévedés veszélyeire csak egyetlen példát szeretnék meg-
említeni. Szintén az 1522. évi tizedjegyzéknél maradva, a forrás több tucatnyi Bács 
és Bodrog megyei települést vesz sorra, de nem ez az egyetlen ilyen adatsorunk 
ebből az időszakból a Délvidéken. Három évvel később ugyanis egy újabb nagy 
összeírás készült Bács megyében, az enyingi Török és a lekcsei Sulyok család ma-
gánháborújának következtében. Előbbiek háromnapos ostrom során foglalták 
vissza az utóbbiaktól a hozzájuk zálog során került szabadkai kastélyt. Az ügyből 
per lett, amelyben részletesen felsorolták a hatalmaskodásban részt vevő, mintegy 
26 településen élő paraszt nevét is, mindösszesen 1420 jobbágyot.32 

30 A tizedjegyzék történeti felhasználásának lehetőségeire és a hasznosítás módszertanára lásd: 
Kulcsár 1984. Adataim (a tizedfi zetők száma) kissé eltérnek mások adataitól. Ennek okaira és 
a módszertani problémákra összességében lásd: Gulyás 2014b: 50. 

31 A vizsgálat eredményeit A Hajnal István Kör egri konferenciáján ismertettem 2014-ben. Mind-
eddig még nem jelent meg tanulmányként.

32 Engel 1995.
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Nem kell hozzá különösebb történészi intuíció, hogy az 1522. évi tizedlajst-
romot és az 1525. évi hatalmaskodásban részt vevők személyneveit egymás mellé 
tegyük. A helyzet azonban korántsem olyan egyszerű, mint elsőre várnánk: a 26 
településből ugyanis csak négy szerepel mindkét összeírásban: Kisbács, Mortá-
lyos, Temeri és Szentandrás.33 Ha pedig a  falvak lakóinak az 1522. évi, és a há-
rom évvel későbbi összeírásban előforduló személyneveit összevetjük egymással, 
az eredmény mondhatni, kiábrándító. Vannak ugyan egyértelmű, illetve feltéte-
lezhető megfelelések, de ennél jóval több a bizonytalan személynévpár, illetve az, 
hogy csak az egyik összeírásban szerepel valaki. Talán, ha a két forrás személy-
neveinek fele került rögzítésre mindkét alkalommal. Ennek az oka ezúttal nem 
(csak) a migráció, azaz nem a települések három év alatt végbemenő „fergeteges” 
mértékű népességfl uktuációja lehet, hanem a források jellegéből következik. 

Az 1522. évi összeírás dézsmajegyzék volt, ami családfők alapján (s emellett 
a korabeli gyakorlatnak megfelelően feltételezhetően utcarendben) haladva sorol-
ta fel a lakókat, nem beszélt viszont az ugyanabban a háztartásban élő gyermekek-
ről és feleségekről. Így fordulhat elő például, hogy 1522-ben Kisbácson csak Elias 
Vokachin-ról van tudomásunk, három évvel később viszont már nem csak róla 
(Elias Wokossyn), hanem minden bizonnyal a vele egy háztartásban élő rokonról 
(feltételezhetően a fi áról) is vannak ismereteink (Gywra Wokossytth).

A dézsmalajstromok további jellegzetessége, hogy bizonyos csoportok tized-
mentesek voltak, így pedig a nevük sem kerülhetett rögzítésre. Köztudott, hogy az 
egyháziak és a nemesség is ebbe a kategóriába tartozott, ám jelen esetben még en-
nél is fontosabb, hogy a nem katolikus vallásúak is fel voltak mentve a fi zetés alól.34 
Jónéhány személy kapcsán – akik a négy falu lakosainak 1525. évi összeírásában 
előfordulnak, de három évvel korábban még nem rögzítették őket – egyértelműnek 
tűnik, hogy miért nem szerepeltek az 1522. évi tizedjegyzékben. A neveket viselők 
között ugyanis több délszláv személynév is előkerül. Ilyen Kisbácson a Bala Jowan, 
Jowan Warga, Radoza Zabo, Marynko Zemleny személynév, de Mortályoson is ta-
lálkozunk velük (Wythko Mythrozyn, Jowan Olorwyth, Radowan Puhewyth, Kozt-
hadyn Mykowyth, Johannes Rado, Stephanus Radozoytth). Ezek a nevük alapján 
szerb etnikummal bíró parasztok minden bizonnyal migránsok, egyúttal ortodox 
hitűek lehettek, így a tizedfi zetéskor nem vehették őket fi gyelembe. A két forrás 
tehát látszólagos hasonlósága ellenére egészen más szempontok alapján készült, s 
ezek miatt nem teljesen alkalmas a bevándorlás időbeli változásainak mérésére. 
A tizedjegyzék a katolikus családfőket sorolja fel, míg a hatalmaskodókat összesítő 
oklevél az adott települések férfi lakosságát örökíti meg. 

A kutatás már korábban felfi gyelt ugyanis arra, hogyan is készülnek a hatal-
maskodókat felsoroló névlisták. Mivel a  tanúk nyilvánvalóan képtelenek lettek 

33 Szabó 1954a: 44–45; 46–47; Engel 1995: 363–364.
34 Kulcsár 1984: 7. 
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volna a hatalmaskodásokban résztvevő jobbágyokat (ez esetben 1420 személyt!) 
pontosan felsorolni, ezért a felperesek elsősorban azt akarták hangsúlyozni, hogy 
a falvak teljes lakossága részt vett a cselekményben, és a későbbi eljárás során kö-
zöttük kell majd a tetteseket keresni. Ennek érdekében pedig nem tettek egyebet, 
mint lehetőségeikhez mérten az érintett települések összes férfi  lakosát megpró-
bálták név szerint lejegyezni.35 Az információt ehhez minden bizonnyal a falvak 
villicusai szolgáltathatták a számukra. 

Egészen mások a lehetőségek a betelepedés vizsgálata során, ha két vagy több 
hasonló jellegű forrást tudunk felmutatni rövid intervallumon belül. Azonban 
ezek sem nyújtanak mindig teljes képet a népesség mozgásának jellegzetességei-
ről, amit bizonyít a Várdai birtokokhoz tartozó, Debrecen szomszédságában fekvő 
Szentgyörgy36 esete, ahonnan három egymást követő évből (1452–1453–1454) 
maradt fenn a földesúri adó összegét rögzítő feljegyzés. Ez tartalmazza a családfők 
neveit és az általuk fi zetett taxa értékét is.37

A három év alatt összesen 55 családfő neve tűnik fel az adójegyzékben, de 
mind a három jegyzékben ennél jóval kevesebb szerepel csak egyidejűleg. Habár 
az adózók száma évről évre nőni látszik (1452: 25 fő, 1453: 26 fő, 1454: 31 fő), 
mégsem lehet biztonsággal azt állítani, hogy ebben a három évben a lakosság szá-
ma is egyértelműen gyarapodott volna. 

Mindössze 7 adózó fi zetett mindhárom beszedéskor (ebből két esetben a volt 
férje nevét viselő özvegy is megjelenik), 12-en kétszer szerepeltek (hárman csak 
az első két évben, egyetlen személy csak az utolsó két évben, nyolcan viszont csak 
1452-ben és 1454-ben, azaz 1453-ban nincs róluk adatunk). 36 adózó viszont 
egyetlen egyszer jelenik csak meg, de ebből 15-en csak a három közül a közbülső 
évben, azaz 1453-ban!

A fentiek alapján látható, hogy sajnos nem lehet azt mondani, hogy az adózók 
megjelenése a  három jegyzékben egyértelműen reprezentálná a  település lakos-
ságának cserélődését. Annál is inkább nem, mert mint azt Lévai Béla elmésen 
felveti, az egy utcás településként ismert Szentgyörgyön az adószedés ténylegesen 
úgy történhetett, hogy az adószedők – nyilván Várda felől érkezvén – sorra végig-
haladtak először az utca egyik, majd a másik oldalán, azaz viszonylag szabályos 
rendben történt a telkek és lakóik felsorolása.38 

A jelenség – a kissé zűrzavaros szentgyörgyi kép – oka nem ismert. Nyilván 
valamilyen mértékű migráció is lehet a háttérben, amit több, a teleksorrendben 
feltűnő, két régi közé beékelődő új személynév is bizonyíthat. Ebben az esetben 
már meglévő pusztatelkek új lakókkal történő benépesítését feltételezhetjük. Még-

35 Tringli 2013: 705.
36 Módy 1972.
37 Lévai 1985. Kiadása: Zichy IX. 340–341; Zichy IX. 407–408; Zichy IX. 478.
38 Lévai 1985: 31–32.
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is, leginkább arra lehet gondolni, hogy a  lakosság rendszertelen fi zetése valami-
lyen időszakos adómentesség eredménye lehetett. További adatok híján azonban 
a kérdést nem lehet megválaszolni.

A személynevek migrációtörténeti hasznosítása akkor igazán kifi zetődő, ha 
kisebb-nagyobb régiók nagyszámú – lehetőleg több ezres – jobbágyi névanyagát 
vesszük vizsgálat alá. Az  ilyen regionális migrációval összefüggésben két fonto-
sabb költözési okot kell kiemelni. Az  egyik a  különféle speciális körülmények 
(környezeti változások, háborús helyzet, természeti katasztrófák, járványok stb.) 
hatására bekövetkező népességmozgás, míg a  másik az egyik legalapvetőbb és 
a szakirodalomban is jól ismert jelenség: a város és a vidék közötti migráció.

A fentiek kapcsán meg kell említeni Engel Pál nagy hatású tanulmányát, aki 
Valkó megye 14. század vége és a 16. század közepe között bekövetkező pusztu-
lásának felméréséhez elsősorban a  plébániák adatait használta fel, de a  középk-
orvégi jobbágynévsorok és török deft erek tanúságát is fi gyelembe vette. Összes-
ségében pedig arra a megállapításra jutott, hogy ebben az időszakban a települé-
seket illetően a megye 40%-os pusztulást szenvedett el, ami egyes régiókban akár 
a 70%-ot is elérhette. Az ezzel járó népességfogyás azonban szerinte még ennél is 
nagyobb volt.39 A másik, módszertanilag nagyon fontos dolgozat Kubinyi András 
nevéhez fűződik, aki a helynévből képzett személynevek vizsgálatának hagyomá-
nyos módszerével arra a megállapításra jutott, hogy 1440 és 1529 között a Budára 
beköltözött lakosság egyharmada – egészen pontosan 32%-a – a Dél-Dunántúl-
ról érkezett, aminek okát a kibocsátó régió alacsony fokú városiasodásában látta, 
melynek következtében a főváros vonzó hatást tudott gyakorolni a területre.40

A helynévi személynevek vizsgálatára alapozó módszer használhatóságát 
magam is több alkalommal teszteltem. Elsőként az 1522. évi tizedlajstrom Bács 
(2047 személynév) és Bodrog (1215 személynév) megyei tizedfi zetőinek szárma-
zási helyét próbáltam megállapítani, amelynek eredményeképpen érdekes és logi-
kus eredmények születtek. Kimutathatóvá váltak a környező és távolabbi megyék 
között zajló migráció mértékének legfontosabb jellemzői, de főleg az, hogy a két 
megyétől délre fekvő területekről valóban számottevő mértékű beköltözés ment 
végbe a középkor végén. Kiderült, hogy a beköltözők leginkább a mezővárosok 
(Szond, Bodrog) környékén telepedtek meg, a migráció azonban a két megyében 
a természetföldrajzi viszonyokkal – így például a Dunán megtalálható átkelési le-
hetőségekkel – is szoros összefüggésben állt.41 

A népességmozgás emellett egy-egy térség városfejlődésével is alapvető kap-
csolatban volt. Ennek oka részben a középkori városok népesedési defi citje, rész-
ben a parasztság azon törekvése, hogy a gazdasági érvényesülés érdekében minél 

39 Engel 2000.
40 Kubinyi 2009.
41 Gulyás 2011a: 182–193.
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fejlettebb településre költözzön.42 A középkorvégi magyar települések városi sze-
repkörének és fejlettségének vizsgálatára nézve napjainkban a Kubinyi András ál-
tal kidolgozott úgynevezett „centralitási pontrendszer” a leghatékonyabb kutatási 
módszer. Kubinyi úgy tanulmányozta a középkori Magyar Királyság területének 
mintegy kétharmadát, hogy egy sajátos, tízféle városias funkciót fi gyelembe vevő 
kritériumrendszerben mindegyiknek meghatározott elvek szerinti pontszámot 
adott. Vizsgálata során a  városokat, mezővárosokat és falvakat az elnyert pont-
számok alapján hét fejlettségi kategóriába sorolta, amelyből a felső négy szintben 
helyet foglalókat tekintette városias képződményeknek.43 

A települések Kubinyi által meghatározott fejlettségi szintje lehetőséget terem-
tett arra, hogy a  migrációban játszott szerepüket egy csaknem 12  000 személy-
névből álló adatbázist elemezve mérlegeljem.44 Ennek során pedig bebizonyoso-
dott az, amit a kutatás már régóta feltételezett, miszerint a városok fejlettsége alap-
jaiban meghatározta az oda irányuló migrációt mértékét is. Ez azt jelenti, hogy 
minél fejlettebb volt egy település, annál magasabb volt lakói körében a helynév-
ből képzett személynevet viselők aránya, azaz, annál intenzívebb volt a településre 
irányuló migráció, az új lakók pedig annál több, távolabb fekvő és fejlettebb kibo-
csátó településről érkeztek új lakóhelyükre.

Úgy vélem, a fentiek alapján is nyilvánvaló, hogy a középkori Magyar Király-
ság belső migrációjának (irányának, okainak, a magyar gazdaság- és társadalom-
fejlődésben játszott szerepének) vizsgálatához a helynévi eredetű személynevek 
jelenthetik a  kulcsot. Szisztematikusan felépített, több tízezernyi személynevet 
tartalmazó adatbázisokra és egy újfajta (a magyar medievisztikában nem túl el-
terjedt), strukturalista kutatói szemléletmódra van szükség, amelyek végre sta-
tisztikailag értékelhető adatokat eredményezhetnének egy olyan történelmi kor-
szak migrációjának vizsgálatához, amelyből az ilyen adatsorok nem, vagy csak kis 
mennyiségben álltak eddig a rendelkezésünkre. 

Források

DL: Magyar Nemzeti Levéltár, Magyar Országos Levéltár, Diplomatikai Levéltár
DF: Magyar Nemzeti Levéltár, Magyar Országos Levéltár, Diplomatikai Fénykép-

gyűjtemény

42 A város vonzó hatása az agrárnépességre, azaz a falu–város migráció (rural–urban migration/
Land–Stadt-Migration) jól ismert jelenség az európai középkortudományban. Lásd: Rossiaud 
1997: 144–146; Schofi eld 2003: 154–156; Dyer 2005: 35–36; Epstein 2009: 63–68; Schäfer 2014. 
A középkori városok migrációban játszott szerepéről általában: Hahn 2012: 75–93.

43 Kubinyi 2000; Kubinyi 2005.
44 Gulyás 2014b.
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Fábián Borbála

A bajai zsidók mobilitása az egyesületek 
tükrében a 19. században

 

A zsidók Baján a  18. század első felétől kezdtek letelepedni. Bács-Bodrog vár-
megyében Újvidék mellett Baja volt az a  település, ahol jelentős számban éltek 
és már a 18. században zsinagógát építettek. Ez a zsinagóga tette lehetővé, hogy 
a környék zsidóságának, de a megye északi részén élőknek is, Baja váljon a vallá-
si központjává. A 18–19. században más közösségek alapításában is részt vettek, 
például az egyik első Szabadkán letelepedő zsidó is bajai volt, mert már korábban 
ide jártak kereskedni.1 A bajai zsidók társadalmi mobilitásának másik fokmérője, 
hogy a helyi keresztény közösségek is elfogadták jelenlétüket, és befogadták őket 
a városi társadalomba, hiszen a 19. század második felében számos fontos városi 
tisztséget viseltek, például a város polgármestere, főjegyzője, a 20. század elején 
pedig országgyűlési képviselője is zsidó származású volt. A társadalmi mobilitá-
suk teljes vizsgálatára a levéltári iratok és a helyi sajtó anyagának feldolgozása után 
kerülhet sor. Ez a  tanulmány csupán az egyesületi élet legfontosabb résztvevői-
nek bemutatásával kíván egy vezérfonalat adni a későbbi vizsgálatokhoz. A bajai 
zsidók migrációjának és társadalmi mobilitásának vizsgálata társadalomtörténeti 
szempontból fontos, annak érdekében, hogy megérthessük a vidéki városi zsidók 
emancipációját és elfogadását a dualizmus korában.

A zsidó egyletek iratai töredékesen maradtak fenn. Az alapszabályokon kí-
vül csak a  bajai Izraelita Nőegylet irataiból maradt fenn két 20. századi záró-
számadás (1928, 1943).2 A többi bajai egyesület iratai is rendkívül töredékesen 
maradtak fenn a 19. századból, csupán az első bajai nőegyletnek maradt meg 
két doboznyi iratanyaga, illetve az 1873–1894 közötti időszakból a Bajai Polgá-
ri Olvasóegyletnek egy jegyzőkönyve. Az egyesületek vizsgálata azért vezethet 
mégis közelebb a bajai zsidók társadalmi mobilitásának megértéséhez, mert Ba-
ján hagyományosan jó egyesületi élet volt, mely az élénk társadalmi élet meg-
nyilvánulása volt. 

1 Iványi 1892: 332.
2 A Hitközség, a Chewra Kadisa (Izraelita Szentegylet), a Gevatter-Verein, Bajai Izr. Vigasztaló 

Koma Egylet és a 18. századból a Gemiluth Heszed Egylet irataiból maradt fenn. Lásd Barabás 
2009: 19–32.
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A zsidók beilleszkedése

Baja a Bácska egyik legsoknemzetiségűbb városa volt. 1848 előtt a városi közigaz-
gatás egyik alapja volt az a  jogegyenlőség, amelynek értelmében az évente válasz-
tott bírót a három nemzetiség éppen soron következő jelöltjeiből választották meg. 
A három nemzetiség eleinte a dalmata3 (bunyevác), a rác (szerb) és a német volt. 
A 18. század végén a magyarok és a bunyevácok már egy nemzetiségként szerepel-
tek, és a 19. század elején már a magyarok, németek és a rácok közül választották 
évente felváltva a bírót.4 A város vallási sokszínűségéhez már a 18. század eleje óta 
hozzátartoztak a zsidók is. A török uralom utáni felszabadító háborúk idején már 
megjelentek Baján, hiszen a város gabonakereskedelem egyik fontos központja volt. 
A Czobor család 1727 után engedélyezte az első Morvaországból érkező zsidók lete-
lepedését. A Grassalkovichok idején, a 18. század második felében növekedett meg 
a számuk, és 1762-ben a rabbijuk, Markusz József az uradalommal kötött szerződés-
ben már a zsinagóga felépítéséről is megállapodott. Ekkor alapították az önálló bajai 
községet, amit Bács megye 1773-ban hivatalosan is elismert. A Chevra Kadisa is 
ekkor alakult.5 Bárth Dániel tanulmányában a 18. századi bajai zsidóságot vizsgálva 
arra a megállapításra jutott, hogy a 18. század második felében a zsidók társadalmi 
elfogadottsága erősödött Baján, és egyre inkább beilleszkedtek a mezőváros szerve-
zeti keretébe, elszigeteltségük csak a vallási különbségekből eredt.6

Baja sok nemzetisége ellenére a  magyar kultúra bácskai központja volt, ezt 
a pozícióját pedig 1849 után is megtartotta. Ez a helyi zsidó közösségben is meg-
jelent, már a reformkorban magyarul is tanultak az izraelita iskolában. 1860-ban 
a Vasárnapi Ujságban a következőket írták: „a napokban a bajai zsidó családok 
egyik előkelő tagja leánya lakodalmát ünnepelte, a melyen a vendégek nagy része 
magyar öltözetben jelent meg”.7

A közösen átélt tragédia lélektanilag is elősegíthette a zsidók befogadását. 1840. 
május 1-jén ugyanis szinte az egész város leégett, csupán néhány ház menekült meg. 
Ekkor a bajai hitközség (5–600 fő) tagjai is károsultak, sokan koldusbotra jutottak, 
csak három családot kímélt meg a katasztrófa.8 1842-től Kohn Schwerin Götz rabbi9 

3 Ahogy a korabeli források nevezik az illíreket, bunyevácokat.
4 MNL BKML IV. 1001.  Baja  város  községtanácsának  és  tanácsának  jegyzőkönyvei  és  jegyzőkönyvi  

iratai
5 Egyes források szerint 1790-ben. (Magyar Zsidó Lexikon 1929: 75.)
6 Bárth 2001: 143.
7 Vasárnapi Ujság 1860. július. 1. 
8 Kohn 1899: 30.
9 Kohn Schwerin Götz (1760–1852) a bajai hitközség Közép-Európa szerte híres rabija. A korabeli 

iratokban Getz Kohn-ként szerepel, a Schwerin név a származási helyére utal. Kohn Sámuel 
szerint életében „scwerini Götz rabbinak”, illetve „bajai Götz rabbinak” nevezték. Komoróczy 
Géza könyvében Eljákim Schwerin-Götz ha-Kohén-ként említi. (Komoróczy 2012: 28, 1080.)
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külföldről is kapott adományokat az új zsinagóga felépítéséhez.10 A zsinagógát Frey 
Lajos, a később neves pesti építész tervezte, aki a nagy tűz után több reprezentatív 
épületet is alkotott a városban. Az épület kivitelezője Novák József ácsmester, épí-
tési vállalkozó volt, aki városi kültanácsnok is volt.11 A zsinagógába több reformer 
újdonság került be, ami az előkelő, világlátott és a fi atal, valamint az újonnan be-
költözött hitközségi tagok óhaja volt. A bimah-emelvény a frigyszekrény elé ke-
rült.12 A kívülről is látványos újdonság az volt – az előző két zsinagógához képest 

–, hogy a jóval nagyobb épület közvetlenül az utcafrontra épülhetett. Nem tudni, 
hogy az utca elnevezése – ahol a zsinagóga állt 1765 óta – milyen összefüggésben 
volt a  zsinagógával. Tény, hogy már a  18. század végén Hoff nungsgassénak, az 
1820-as években Remény, a 19. század második felében Bizalom utcának nevez-
ték.13 Ez a beszélő név kifejezheti a zsidók és a mezőváros polgárainak kapcsolatát 
is. A 18. század végéről feltárt konfl iktusok további alakulásáról nincs adatunk.14 
A főrabbi unokája úgy emlékezett, hogy Getz Kohn, a bajai rabbi megírta az avató-
beszédét, mégis a magyarosodási közhangulatra és a bajai keresztény polgárokra 
való tekintettel egy másik rabbit – az aradi Steinhardt Jakabot – keresett, aki ma-
gyarul mondta el az avató beszédet.15 

Baján nem volt gettó,16 a zsidók mégis csak a város néhány tizedében, főként 
a Józsefvárosban laktak. Ennek oka lehetett a vallási előírások betartása. Intézmé-
nyeik egymás közelében, a zsinagóga szomszédságában épültek fel a 19. század 
második felében. A bajai zsidók már a 18. században vásárolhattak ingatlant, ha 
a  városi tanács és a  földesúr engedélyezte.17 A  dualizmus korában a  város főte-
rén és közelében, a belvárosban egyre több zsidó család vásárolt házat, amit a 18. 
században a városi tanács még tiltott nekik. Ez a  lakóhelyváltozás összeköthető 
azzal a folyamattal, ahogy a város gazdaságának irányításában is egyre több zsidó 
kereskedő, gyáros vett részt. Szimbolikusan fejezi ki társadalmi emelkedésüket, 
hogy az 1880-as évekre a város főtéri házainak többsége az ő tulajdonukba került. 
A  három oldalú főtér egyik oldala, ahol korábban a  városháza állt, teljesen, az 
ezzel szembeni oldalon egy csődbe jutott nemes városi kúriáját pedig egy zsidó 
kereskedő bérháznak vette meg. 

10 Honművész 1840. szeptember 13. 602.
11 Fábián 2009a: 3–10. 
12 Kohn 1899: 32–34.
13 Flach 1977: 31. 1903-tól Munkácsy Mihály utcának nevezik.
14 A ferencesek háztörténetében nem jegyezték fel.
15 Kohn 1899: 139–142. Az aradi rabbi, Steinhardt Jakab 1845. szeptember 26-i beszédét a következő 

címmel nyomtatta ki: Egyházi-beszéd tartotta Baján, az újonnan épült izraelita templom 
felszentelése alkalmával.

16 Ezt már a 18. század vonatkozásában is megállapította Bárth Dániel. (Bárth 2001: 136.)
17 MNL  BKML IV. 1001. Tjkv. 3. k. 1761-ben eltiltották a zsidókat az első helyen lévő, valószínűleg 

a belvárosban álló házak vásárlásától.
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Baja gazdasága a 19. század második felében hanyatlani kezdett, aminek több 
oka volt. Az egyik, hogy 1862-ben kölcsönökből megvette a bajai uradalom meg-
maradt részét. A likviditási gondok megoldására az uradalom számos épületét el 
kellett adni, amit elsősorban a zsidó vállalkozók használtak ki. Például az egykori 
uradalmi szálloda, a város legelőkelőbb kávéháza a Herzfeld család lakása és nagy-
kereskedése lett az 1860-as években. A zsidók száma növekedett a 19. században. 
A népszámlálási adatok szerint a legtöbben 1880-ban voltak, ekkor a város lakos-
ságának 11.5 %-a volt izraelita. 1900-tól fi gyelhető meg csökkenés, ami folytató-
dott a 20. században.18

Az első egylet: a lövészegylet

A zsidók felvétele a bajai egyesületekbe már a reformkorban elkezdődött. A történe-
ti adatok szerint először az 1803-ban alakult Lövészegylet, a város legrégebbi egye-
sülete a tűzvész (1840) után vett fel zsidó tagokat is. A felvett tagok a város elitjének 
egyébként is „befogadott tagjai” voltak. A többi reformkori egyesületről sajnos ke-
vés adattal rendelkezünk és ezekből nem mutatható ki az izraeliták részvétele. 

1835-ben már tagja volt az egyletnek Broyer Adolf19 orvosdoktor.20 1835-ben 
az új lövészház építésére adakoztak a  zsidók közül Broyer Adolfon kívül: Fiala 
József, Klein Fülöp, Rokenstein György, Schwarcz Ferenc. Margalits Ede – a bajai 
lőegylet történetének első megírója – is elfogadta a  jegyzőkönyv azon állítását, 
hogy izraelitákat csak 1842 után vettek fel tagok közé.21 Az 1842. május 1-i jegyző-
könyv pontos szövege arról szól, hogy választás útján felvehetnek izraelita tagokat, 
de ők a belépti díjas mulatságokra csak akkor hozhatnak vendéget a lőkertbe, ha 
a főlövészmester megengedi. Ez a korlátozás – megszorítás – csak az orvosokat 
nem érintette.22 

Az azonban nem állapítható meg pontosan, hogy mekkora szerepet játszott 
a magyarosításban a lövészegylet.23 Rekonstruálható viszont, hogy a polgári kul-
túra terjesztésében és az életforma megvalósításában nagy szerepe volt. A város 
első szórakozóhelye – a kávéházon kívül – és az első közparkja is volt, mely a kö-
zízlésnek megfelelően angolkert volt, szökőkúttal. A lövészegylet politikai, gazda-

18 A zsidó népesség száma településenként 1993: 26. és Rapcsányi 1934: 204.
19 Broer vagy Broyer Adolf (Kells, 1784? –Baja, 1879.) Csehországból 1819 körül telepedett le Baján. 
20 TIM 55.348. 1. 
21 Margalits 1875: 30–31.
22 MNL BKML. X. 259. 2. Bajai Czéllövész Társaság határozatai magában foglaló Jegyzőkönyv 

1842. évtől – 1842. máj. 1. 
23 Margalits 1875: 41–42. Szerinte: „A lőkert 1803-tól 1842-ig egy igen nevezetes eredmény létrehozására, 

a város németajku kereskedő és iparos polgárainak magyarosítására lényegesen befolyt.”
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sági kérdések megoldásában is fontos szerepet játszott. A zsinagóga tervezője és 
kivitelezője is tagja volt a lövészegyletnek.24 

1875-ben Margalits Ede úgy emlékezett, hogy a  lőkerti társaság „minden kény-
szer nélkül, önmagától felemelkedett ama méltatlan előítélet fölé, mely egyesek hibájáért 
a vétlen összességet elítélte, a jellemes és becsületes izraelitában az embert tisztelve és azt 
magához hasonlónak elismerve a társulat egyenjogú és egyenrangú tagjává avatta”. 25

1863-ban a Bukarestbe költözött  dr. Fiala Gyula orvos, aki a bukaresti céllövő 
társulat elnöke lett, a katolikus Klenántz Jánost, a bajai egyesület főlövészmeste-
rét a bukaresti egyesület tiszteletbeli tagjává választotta.26 1858-tól kezdve vettek 
fel nagyobb számban zsidó származású tagokat. 1862-ben a 27 választmányi tag 
közül három, a három táncrendező közül az egyik izraelita volt. Az 1870-es évek-
ben már hárman fontos tisztséget töltöttek be az egylet irányításában: Stern Lipót, 
Róthfeld Miksa (allövész) és dr. Lőwy Mór. Az 1871-es választmány 26 tagja kö-
zött már hét izraelitát találunk: Boschán Vilmos, Beck Ignác, Heller Ármin, Spitz-
er Simon, Lederer Fülöp, Lemberger Henrik és Kohn József. 1873-ban a 115 tagú 
egyesület mindkét allövésze és a titkár is zsidó származású volt. Az 1880-as évek-
ben már kevesebben vettek részt a vezetőségben,27 de ez összefügghet az egylet 19. 
század végi hanyatlásával is. 1898-ban a négy lövészmester közül az egyik és egy 
választmányi tag volt izraelita származású. Az 1910-es évekre a  százéves egylet 
igazgatóságában több zsidó származású tag volt: például Erdélyi Gyula, a város 
főjegyzője, Hesser Gyula (ügyvéd), Rajk Aladár,28 az (al)lövész, Somogyi Emil és 
a segéd, dr. Stern József.29

A második egylet: a kaszinók – a társadalmi élet irányítói

A reformkori bajai kaszinó és a két olvasóegylet életéről kevés adat maradt fenn. 
A kaszinó az úri társaság gyülekezőhelye volt, és feltételezhetően tagjai a  lövé-
szegyletnek is tagjai voltak, csak a  nemesek aránya lehetett magasabb. Ez lehe-
tett az oka annak, hogy a polgárokból egy ún. „Jótékony olvasó egylet” is alakult. 

24 Egy másik ház építése kapcsán a fennmaradt számlák alapján vizsgáltam, hogy az építtető és 
a kivitelezők között milyen kapcsolat lehetett. Azt állapíthattam meg, hogy a nemesi származású 
építtető olyan kivitelezőket választott, akik többségükben a lövészegylet tagjai voltak. (Fábián 
2009b: 156–171.)

25 Margalits 1875. 43–44.
26 Margalits 1875: 51. 
27 Például 1883-ban csak a  választmányi tagok közt volt zsidó: Lemberger Ernő, Nikolsburger 

Károly és Stern Lipót.
28 Rajk (Reich) Aladár (Baja, 1871–Baja, 1915) ügyvéd, Baja országgyűlési képviselője volt 1901–

1910 között. 
29 TIM 58.438. 1.
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A  fennmaradt vezetőségi névsorokban nem találhatók zsidók. Az olvasóegylet 
vezetősége a városi választott tisztviselőkből került ki, elnöke például az akkori fő-
bíró volt. A harmadik „újságolvasó” egyletről létezésén kívül semmilyen adat nem 
maradt fenn. 1849-ben az összes korábban működő egyletet betiltották, majd az 
1850-es években működésüket ellenőrizték. A bajai kaszinó és az olvasóegylet is 
újjáalakult 1851-ben, majd 1856-ban egyesültek.

A zsidók sokáig konkurensei voltak a város többi kereskedőjének. Az 1848-as 
forradalom és szabadságharc hatása, majd az azt követő elnyomatás is közösségbe 
kovácsolta a bajai kereskedőket, hiszen érdekeik védelmében közösen kellett fel-
lépniük. Ezt felismerve 1856-ban „Handels-Casino”-t, vagyis Kereskedelmi Gyül-
dét alapítottak.30 A kereskedelmi kaszinó első éveiről szinte alig tudunk valamit, 
a helyi újság „német kereskedelmi gyüldének” nevezi, tehát az egyesület nyelve 
valószínűleg a német volt. Más források izraelita kereskedelmi kaszinóként emlí-
tik.31 A korabeli lexikon szerint a 107 tagú egyesület célja a kereskedelem előmoz-
dításán kívül a statisztikai adatok gyűjtése és társalgás volt.32

1859-ben 141 tagja volt, aki az egész évi tagdíjat fi zették, hárman a félévest, har-
mincan a havit. Elnöke Fischer Sámuel, titkára Beck Samu volt.33 1862-ben a 140 
tagú egyesület elnöke a fent említett Klenántz János bajai fűszerkereskedő volt,34 
aki a  lövészegyletnek is elnöke, vagyis főlövészmestere volt.35 1863-ban az egylet 
elnöke Reich Jónás volt. 1864-ben a Kereskedelmi Gyülde és a kaszinó egyesült, ezt 
azonban évekig nem hagyta jóvá a felsőbb kormányzat. Ennek ellenére sor került az 
egyesülésre, amit az új név, a „Casino és kereskedelmi csarnok” is kifejezett. Az egyik 
zsidó újságban külön kiemelték, hogy a két egylet fúzióját a keresztények kezdemé-
nyezték. Az egylet még néhány évig Baja főterén, az 1847-ben épült székházban 
működött, majd ez az épület – a kaszinó által is támogatott – főtérbővítésnek esett 
áldozatul. Az 1870-es évek elején a főtér sarkán emelt szállodaépületben (Nemzeti 
Szálló) maradt a kaszinó otthona, hiszen a szálloda hátsó Sugovica-parti oldalára 
került az új kaszinóépület mint a szálloda egyik szárnya.36 

Az 1867-ben Baján létező Egyenlőségi Körről létezésén kívül alig lehet valamit 
tudni. Az integrációban fontos szerepe lehetett, mert 1868-ban a  zsidók egyen-
jogúsításának ünnepét Baján ők rendezték meg. Ez alkalomból az egész várost 
fellobogózták és a zsidó közösség a szegedi rabbit, Löw Lipótot hívta meg, hogy 

30 A helytartótanácsi megerősítés később érkezhetett 1857-ben vagy 1858-ban. Ebből adódhat, 
hogy különböző források eltérően közlik a megalakulás évét. 

31 Például Jeschurun 1858. augusztus 1. 602.
32 Egyetemes Magyar Encyclopaedia, 214. 
33 MNL BKML IV. 1105. b. 337/1859. – A Vasárnapi Ujság szerint a kereskedelmi kaszinó 1858-ban 

alakult. (Vasárnapi Ujság 1858. július 11.) 
34 Fábián 2011.
35 Statisztikai Közlemények 1862. 247. 
36 A bajai kaszinókról bővebben Fábián 2009c: 64–72.
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a magyar többségű városban magyar szónoklatot mondjon. Megérkezésekor az 
500 tagot számláló Egyenlőségi Kör és a Polgári Kör37 – akik eddig kizárták a zsi-
dókat tagjaik közül – küldöttsége fogadta és bankettet rendeztek tiszteletére. A ka-
szinó tiszteletbeli tagjává választotta Löw Lipótot. Másnap a zsinagógai ünnepi 
istentisztelet után ismét az Egyenlőségi Körben ünnepelték, ahol számos éljen 
közepette a főbíró, Loósz Zsigmond beszéddel köszöntötte. A korabeli beszámoló 
megjegyezte, hogy az egész város ünnepelt.38

1872-ben már egy új kaszinó alakulásában zsidók is részt vettek; az alakuló 
közgyűlés jegyzője is zsidó származású volt. Némelyiküket az „Új Casino” vezető-
ségbe is beválasztották (például a pénztárnoknak), és a választmány tagjai lettek. 
Ez az egyesület politikai alapon szerveződött és zsidó tagjai ügyvédek, orvosok 

– tehát értelmiségiek – voltak. 39 Az 1868-as kongresszus választói névjegyzéké-
ben felsorolt 162 jobb módú bajai zsidó közt nem jegyezték fel ezt a foglalkozást. 
A névjegyzék szerint 3%-uk volt orvos, 4% magánzó, 3 földbirtokos és 10 tanító 
(6%). A tipikus zsidó foglalkozást kétharmaduk űzte; az öt alkusz mellett 59%-uk 
volt kereskedő.40

Az 1880-as évek antiszemita hulláma Baját is elérte. Nehéz megmondani, hogy 
az antiszemitizmus mennyire befolyásolta a város polgárságát, de a zsidó lakosok 
számának emelkedése és vagyonuk növekedése társadalmi feszültséghez vezethe-
tett, amit több egyesület sorsának hasonló alakulása is mutat. 

Az 1880-as évek elején még létezik a közös kaszinó, de akár szimbolikusnak 
is vehető, hogy az 1880-ban alakult Nemzeti Kaszinó 1884-ben az Új Casinóval 
egyesülve a város „úri kaszinója” lett, mely egyszerűen a „casinó”-nak neveztek. 
Az alapítók a helyi lapban fontosnak tartották közölni, hogy „a társulat alapítá-
sáról keringő hírek – mintha általa netán antiszemitikus mozgalom czéloztatik – 
teljesen alaptalanok”.41 A 64 alapító között 3 izraelita volt.42 1884-ben a Nemzeti 
Casinó 135 alapító tagja közül 6 izraelita volt. A két kaszinó egyesítése után a 14 
tagú választmányban három izraelita volt. A kaszinó vezetősége a későbbiekben is 
hasonlóan alakult, mert a város politikai elitjét tömörítette.

37 A német szövegben magyarul is nevezik meg ezt az egyletet minden bizonnyal a Bajai Polgári 
Olvasókörről van szó, melynek alapítói főként a német polgárok voltak és első éveiben nem 
voltak zsidó tagjai.

38 Zeitung des Judenthums 1868. március. 10. 214.
39 A bajai „Új Casino” alapszabályai 1874. 14. Az egyesület jegyzője dr. Löwy Mór volt. 1879. évi 

állapot: elnök: Gál Péter, alelnök: Szutrély Lipót, pénztárnok: Rothfeld Miksa, választmány 
tagjai: Athanaczkovics Lázár, dr. Ivanovics István, Kollár Ágoston, Koller Imre, dr. Lemberger 
Henrik, dr. Lőwy Mór, Milassevits Márton,dr. Nikolsburger Károly, Pilaszanovits Antal, Reich 
Farkas, Szohner Antal. (Bajai Közlöny 1879. január 16. 3.)

40 Kőhegyi 1999.
41 Bajai Közlöny 1880. november 11. 3. 
42 MNL OL K VII. 8.5167/1894. Erdélyi Gyula, dr. Beck Adolf és dr. Bruck Sándor.
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Az 1880-tól kezdődő átalakulás jele lehetett, hogy már az 1870-es évek végén, 
például 1878-ban a „Casino és kereskedelmi csarnok” tisztikara a közvetkezőkép-
pen alakult: elnöki tisztséget Beck Soma, az alelnökit Koller Ágoston, a pénztárno-
kit Weidinger Jakab, a választmányit Boschán Péter, Rothfeld Miksa, Schön Antal, 
Politzer Mór, Spitzer Károly, Nagy Sándor, Rosenberg Mór, Weiss Adolf, Scheiber 
Mór, Kohn Pál és Rosenfeld József töltötték be.43 1879-ben és 1880-ban is hasonló 
volt a helyzet az egyesület vezetőségében.44

 Az 1882-ben kidolgozott új alapszabályokra a belügyminisztérium jóváhagyá-
sát 1885-ben kapták meg, ekkor lett az egylet neve Kereskedelmi Casino – Baján. Az 
1880-as évek eleje óta a „Casino és kereskedelmi csarnok”-ot több helyi lap is „keres-
kedelmi kaszinó”-nak nevezte. A 19. század végén egy ideig a kereskedelmi kaszinó 
a Nemzeti Szálló tulajdonosa is volt. A város nagykereskedői, gabonakereskedői és 
részben gyárosai, bankárai a 19. század utolsó harmadában izraeliták voltak, ezért 
történhetett meg, hogy az 1860-es években kiharcolt kaszinóegyesítés jó húsz évvel 
később felbomlott, s a város gazdasági elitje ismét külön kaszinókba tömörült.

A nőegyletek

Az „Izraelita nőegylet” kivételével nem köthetők szorosan a zsidó valláshoz, sőt 
ez az egylet létrejöttét a nők emancipációjának is köszönheti, hiszen a zsidó asz-
szonyok számára ez volt az első lehetőség, hogy kilépjenek a családjuk köréből. 
A hagyományos zsidó jótékonyság gyakorlásán kívül ezek „a nőegyletek törték át 
először az évezredes hagyomány falát, lehetőséget adva arra, hogy a zsidó nő kilép-
hessen a családból, a zsinagógák karzatának némaságából a hitközségi közélet teré-
re”.45 Ugyanakkor mint társadalmi egyletek is fontos szerepet töltöttek be, hiszen 
évente legalább egyszer jótékonysági bált rendeztek, mely a polgári társadalom 
fontos rendezvénye volt. A keresztények irányában gyakorolt zsidó jótékonyság-
ról Baján már a reformkorból vannak adataink, hiszen a bajai Remete Szent Pál 
kórház részére többször is adakoztak. Ennek a nyoma nemcsak a kórház „emlék-
könyvében” maradt meg, hanem az 1830-as években kiadott újévi üdvözleteket 
megváltók névsorában is. Hasonló névsorokat Pestről és Budáról, valamint né-
hány dunántúli városból ismerünk ebből az időszakból.46

43 Bajai Közlöny 1878. január 6. 3. Az alelnök és két választmányi tag (akiket dőlttel jelöltem) 
kivételével valamennyien izraeliták.

44 Bajai Közlöny 1879. jan. 23. 2. és Baja 1880. jan 21. 3.
45 Zeke 1990: 142.
46 Névsora azon nagyratisztelt Jótévőknek kik a’ miveltebb korszellem üdvös emelkedésével a’ legközelebb 

jövő 1839iki uj esztendei köszöntések helyett: „Megváltási aláírásban” a’ Bajai „Remete sz. Pál” kórintézet’ 
pénzalapját adakozásukkal nevelni kegyeskedtek. Az újévi üdvözletekről bővebben Fábián 2010: 3–12.
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Az izraelita nőegylet megalakulásáról több dátum (1852,47 1853, 1854, 1868, 
1893) is olvasható a különböző forrásokban. Az 1850-es évekbeli alakulási dá-
tumok az I. nőegylet alakulási dátumai, ugyanis már a reformkorban, 1837-től 
létezett mint Jótékony asszonyegylet, amelynek a Bach-korszakban újjá kellett 
alakulnia.48 Ekkor – és az 1860-as években is – a neve „Jótékony czélok előmoz-
dítására alakult bajai Nő-egylet” volt.49 Valószínűleg felekezeti hovatartozás nél-
kül, hiszen fi gyelembe vették az ülések tartásánál nemcsak a katolikus, hanem 
a pravoszláv ünnepeket is. Később elsőségét nevében is jelezte, ugyanis ez volt 
az Bajai Első Katolikus Nőegylet. 1885-ben titkára – az akkori városi plébános – 
javaslatára felvette a katolikus jelzőt is, és lett Első katolikus bajai nőegylet. A 20. 
századi monográfus szerint e jelző felvételével „sem tagokra, sem a  segélyekre 
nézve nem kívánt felekezeti korlátokat felállítani”,50 erre mégis az 1880 körüli 
antiszemita hullám után került sor. 

A magyarországi izraelita hitközségek intézményeit – a Magyar Zsidó Lexikon 
alapján – vizsgálva Zeke Gyula ugyanis azt találta, hogy a 78 alapítási évszámmal 
jelzett nőegylet átlagos alapítási éve 1851.51 Ez azonban valószínűleg téves, a 19. 
század végén és a 20. században az egyletek által hangoztatott adat lehet. Ugyanis 
ezzel akarták régiségüket hangsúlyozni; a lexikon alapján például a pécsi izraelita 
nőegylet 1850-ben alakult, holott valójában 1869-ben.52 A Bajai Izraelita Nőegylet 
tehát 1868-ban jött létre, melyet egy 1874-ben keletkezett forrás is megerősít.53 

Az I. Bajai Nőegylet fennmaradt iratai, jegyzőkönyvei is arról tanúskodnak, 
hogy az 1850-es években még nem volt izraelita egylet. A nőegylet első fennma-
radt alapszabálya szerint az még vallástól független volt.54 A nőegylet első igazga-
tója Latinovits – született Schweidl – Anna (Nina) volt.55 A jegyzőkönyv aláírói 
közt nemcsak a zsidó orvos, dr. Boer Adolf szerepel, hanem Johanna Spitzer is. 
Későbbiekben Ladányi Mórné (orvosfeleség), Epstein Dávidné, ifj . Hirschné, 

47 Ez az évszáma a Magyar Zsidó Lexikonban jelent meg, ami azt is jelentheti, hogy az 1853-ban 
alakult bajai I. Nőegyletet akarták ezzel megelőzni. (83.) A  Statisztikai Közlemények 1862-es 
egyleti statisztikájában bajai zsidó nőegylet nem szerepel, egyedül csak a  szabadkai Héber 
nőegyletet említi meg. (Statisztikai Közlemények 1862: 247.)

48 A későbbi forrásokban írták csak, hogy 1837-ban alakultak.
49 Alapszabályai a Jótékony czélok előmozdítására alakult bajai Nő-egyletnek, 1866. Az alapszabályok 

szerint a jótékony intézetek alapítása volt a fő célja, ahogy a 3. §-ban pontosították a bölcsőde és 
óvoda alapítása, valamint a „vallásosság és erkölcsiség előmozdítása”.

50 Magyarász 113.
51 Zeke 1990: 137.
52 Magyar Zsidó Lexikon, 687; Várady 1896: 488. és Kéri 2008: 86.
53 MNL OL K150 – 1874 – II – 4-773 (10029/874), de például az 1878. évi összeírásban nem szerepel. 

(Vargha: 1880.) Az 1908-as összeírás szerint is 1868-ban alakult az Izraelita Nőegylet.
54 A jótékony czélok előmozdítására alakult Bajai nő-egylet, 1866.
55 Schweidel Anna (Zombor, 1791. – Baja, 1861.), az aradi vértanú Schweidel József testvére volt. 

Latinovits Benjámin vármegyei főjegyző felesége.
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Kohn Leonore, Schwarzné, Spitzer Benőné (férje szeszgyáros), dr. Hauser Mórné 
(a polgármester felesége), Löwy Mórné, Herzfeld Viktorné (nagykereskedő-fele-
ség). Miért jöhetett létre a Bajai Izraelita Nőegylet? Valószínűleg azért, hogy kielé-
gítse a zsidó női társasélet megteremtésének vágyát, mely a korszak polgári igénye 
volt. Másrészt, tevékenységi körébe más is tartozott: az 1870-es években a zsidó 
polgári leányiskola létrejötte után nemcsak az óvodásokkal, hanem a szegény is-
kolás leányokkal törődött (míg a Talmud-egylet a fi úkkal). 

A nőegyletek viszonya az 1870-es években még barátságos volt, hiszen 1870-
ben Spitzer Johanna végrendeletében a katolikus I. Nőegyletről is megemlékezett, 
és 1874-ben az izraelita kisdedóvót is támogatta az Bajai I. Nőegylet.56 A változás 
ebben az esetben is az 1880-as évek végén következhetett be, pár évvel később, 
mint a kaszinó esetében. 

 A két egylet versengését a századfordulón a vagyonuk alakulása is mutatja, de 
míg az I. Katolikus Nőegylet a lányok oktatásával, óvoda, menház fenntartásával 
foglalkozott,57 az izraelita párja inkább pénzbeli segítséget nyújtott. A katolikus 
nőegylet csak 1400 koronát osztott szét a szegények között 1899-ben. Az izraelita 
ugyanekkora összeget adott havonta a szegény özvegyek segélyezésére, valamint 
1093 koronát rendkívüli segélyként osztott szét, 160 koronával pedig a  szegény 
lányok kiházasítását támogatta és számos szegény lányt ruházott fel.58 

Tagjainak létszámáról a 20. század elejéről néhány adat: 1908-ban 183 tagja, 
1910-ben 190 tagja volt.59 A 20. század elején a két egylet viszonya ismét barátsá-
gossá vállhatott, hiszen az izraelita nőegylet elnöke a katolikus egyletnek választ-
mányi tagja volt, és a katolikus nőegylet elnöke is tagja volt az izraelita nőegylet 
választmányának.60 A nőegyletek „kibékülésében” szerepet játszhatott az is, hogy 
tagjaik más jótékony egyletekben együtt dolgoztak. Például a Vöröskereszt egylet 
bajai fi ókjában (1892), vagy a  tüdővész elleni küzdelemre alakult József királyi 
herceg szanatórium-egyesületben.61

A nőegyletek tehát reprezentálják a  zsidóság emancipációjának paradoxon-
ját, azaz felmerül a kérdés: mi szolgálja inkább az integrációjukat, ha a keresztény 
egyletek tagjai lesznek, vagy ha saját szervezeteket alakítanak?62

56 MNL BKML X. 243. 1.
57 „A város közhasznú és jótékonyczélú egyesületeinek sorában első helyen áll a Bajai Katholikus 

Nőegylet, mely 1837-ig vezetheti vissza tevékenységét. […] most két kisdedóvót és három menházat 
tart fönn, azonfelűl két városi gyermekmenház fölött is ő gyakorolja a  felügyeleti jogot.” Bács-
Bodrog  vármegye  monográfi ája  I.:  503.

58 Lemberger 1900: 65.
59 527.
60 Magyarász 113–114.
61 Magyarász 114. 
62 Ezt a kérdést veti fel Tóth Árpád is a reformkori izraelita egyesületeket vizsgálva. (Tóth 2005. 

208–209.)
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Más egyesületek

Érhető módon az 1871-ben megalakított Bajai Önkéntes Tűzoltóság alapító tagjai 
és támogatói között is több gyáros és kereskedő szerepel, ugyanis ez az egyesület 
látta el a  város tűzvédelmét és katasztrófa esetén is őket hívták, így például az 
1901-es házomláskor. A bajai zsidók már 1847-ben részt vettek a Takarékpénztár 
alakításában, majd az 1868-ban alakult Bajai Kereskedelmi Bank szinte kizáró-
lagos vezetői voltak. Gazdasági és szépészeti megfontolásból született 1889-ben 
a Gyümölcsészeti Egylet, mely a város „felvirágoztatásában” játszott szerepet – szó 
szerint értve, mert tagjainak virág és facsemetéket osztott ki évente –; tagjai közt 
számos izraelitát találhatunk. 1903-ban alakult az Állatvédő Egyesület, melynek 
egyik kezdeményezője és sokáig elnöke Hesser Gyula ügyvéd volt. 

A 19. század végén és a 20. század elején számos sportegylet is alakult a város-
ban, melyek a polgári életforma és az új sportok iránti vágyat elégítették ki. Ezek 
felekezetre való tekintet nélkül alakultak meg, hiszen a szabadidő közös eltöltése 
volt a céljuk a modern igényeknek megfelelően. Közülük csak kettőt emelnék ki. 
A Korcsolyázó Egyletet, mely 1878-tól kisebb megszakításokkal működött, és az 
első olyan egylete volt a  városnak, melynek tagjai lehettek férfi ak és nők egya-
ránt.63 A másik pedig a Korcsolyázó Egyletből 1908-ban létrehozott Sportegylet, 
a BSE, melynek célja éppen a különböző sportegyletek integrálása volt.

A Bajai Dalegyletet, később daloskört a város zeneszerető, főként német nem-
zetiségű polgárai hozták létre a  19. század közepén. Az 1880-as évek közepén 
nemcsak katolikus, hanem református, sőt izraelita tagjai is voltak. 

A város egyetlen leányegyesülete nevében nem, de fennmaradt tagnévsora alap-
ján a zsidókhoz köthető. Elsődleges céljának a szegény tanulók élelmezését tekin-
tette egy népkonyha felállításával, amivel viszont az ún. „Első nőegylet” munkáját 
egészítette ki, bár ez is tekinthető a két egylet – és felekezet – közti versengésnek.

***

A bajai zsidók társadalmi mobilitása nyomon követhető az egyesületekben, hi-
szen ezek története nemcsak a társadalmi konfl iktusokat mutatja be, hanem azt is, 
hogy a korral haladva, annak igényeire és divatjaira válaszolva mindig új egyletek 
jöttek létre, melyekben az itt élő zsidó polgároknak is többnyire – néhány vallási 
alapon szerveződő egyletet leszámítva – helyük volt. Nemcsak részesei, hanem 
alakítói is voltak a  társadalmi életnek, például az új egyesületek létrehozásával. 
A 18. századi kirekesztettség után a 19. század első felében először a lövészegylet 
tagjai lehettek zsidók, majd a század második felében tisztviselői is. A 19. század 

63 Fábián 2008: 123–125.
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második felében a város társadalmi életének legjelentősebb egyesületei a kaszinók 
tagjai, vezetői, választmányi tagjai lettek. A város társadalmi életében a gazdasági 
válság hatása és az országos antiszemita hullám az 1880-as évek elején éreztette 
hatását, amikor nemcsak az Ifj úsági Egylet szűnt meg, illetve alakult át Kereskedő 
Ifj ak Egyletévé, hanem a  kaszinó is szétvált. Ennek előzménye az 1870-es évek 
elején alakult új kaszinókhoz köthető; a nőegylet is ekkoriban alakult át katolikus 
nőegyletté. Az 1880 -as években a belső társadalmi feszültség is nagyobb lehetett 
a városban, nemcsak azért, mert a zsidók száma ekkoriban volt a legnagyobb, ha-
nem azért is mert Baja gazdasági fejlődésének megtorpanása – a hanyatlás kez-
dete – ezekre az évekre tehető. A különböző bajai egyesületekben tevékenykedő 
zsidók nemcsak a magyar nyelvet tanulták meg ebben a városban, hanem a társa-
dalmi megítélésük is megváltozott. További kutatások témája lehet, hogy az egy-
letek sokfélesége mögött vajon valódi egyleti élet virágzott-e, vagy csak egy szűk 
kör hozott létre a saját maga számára új és újabb társulásokat. Továbbá az, hogy ez 
mennyire befolyásolta a zsidók integrációját, illetve a virilis polgárok és családjaik 
milyen szerepet játszottak az egyletekben. Ebben a tanulmányban csak egy álta-
lános kép felrajzolására vállalkoztam, és annak a kijelölésére, hogy mely egyletek 
határozták meg a 19. század elejétől kezdve nemcsak a társadalmi életet, hanem 
a zsidók integrációját is. A helyi zsidó társadalom már a 19. század végén bezár-
kózott, hiszen a keletről jövő bevándorlóknak inkább pénzt adtak, hogy tovább 
utazzanak. Ezáltal is őrizni próbálták azt a társadalmi egyensúlyt, amely lehetővé 
tette, hogy a  város vezetésében meghatározó szerepet játszanak. A  két világhá-
ború között a városi kórház izraelita származású főorvosa, Róna Dezső szintén 
pénzt gyűjtött a Baján letelepedni vágyó galíciai számára, hogy tovább utazzon. 
Baja polgármestere, dr. Borbíró Ferenc szerint Róna ezt mondta: „Ez a galíciai 
bennünket se tud már megérteni, csak zavarná azt a harmóniát, amelyet sikerült 
a városban elérnünk.”64

Források

Magyar Nemzeti Levéltár Bács-Kiskun Megyei Levéltára (MNL BKML)
IV. 1001. Baja város községtanácsának és tanácsának jegyzőkönyvei és jegy-
zőkönyvi iratai
IV. 1407. b. Baja Város Tanácsának (1929-től Polgármesteri Hivatalának) 
iratai
X. 259. A Bajai Céllövész Társaság (Társulat) iratai
XII. 7. A Bajai Izraelita Hitközség iratai

64 Borbíró 2007: 232.
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Kinek jó volt, kinek nem… 
A betelepülés hatásai a 18–19. századi Nyíregyházán

Nyíregyháza történetében sorsfordító volt az 1753–1754-es betelepítés (impopu-
láció), valamint az azt követő folyamatos beköltözés.1 Mint ahogy egy ilyen fo-
lyamat hatására mindenhol és mindenkor, úgy itt is megváltozott az élet, amikor 
nagy számban jelentek meg olyan új lakosok, akik a származási hely, a nyelv és 
a vallás alapján összetartó csoportokból álltak, és telepítettként hasonló k edvez-
ményeket kaptak. Létszámfölényüknek köszönhetően megérkezésük után szinte 
azonnal háttérbe szorították a régi lakosságot, amely heterogén volt és nem zárt 
szorosan össze. A közösség irányítását átvéve igyekeztek az új körülmények kö-
zött is úgy élni, mint korábbi lakóhelyükön. A „szlovák szigetté” váló Nyíregyhá-
za szabad menetelű jobbágyok által irányított első félévszázada az anyagi jólétet 
biztosító gazdálkodás formáinak megteremtésével telt. Az időközben bevándorolt 
kézművesek elöljáróvá válásának évtizedei pedig a városi jogok megszerzéséről 
szóltak. A 19. század második felében Nyíregyháza igazgatási, igazságszolgáltatási, 
kereskedelmi és közlekedési központtá vált, ami a magyar szaktisztviselők, vala-
mint a szolgáltatásban tevékenykedők tarka rétegének beköltözését vonta maga 
után. Ezzel a város életében újabb fordulat következett be. 

A 18. század első felében Nyíregyháza meglehetősen rossz kondíciókkal bírt. 
A hajdani hajdúvárosi kiváltságot nyert település lakosságának egy része ekkorra 
a terhek elől elvándorolt vagy elszökött.2 Az akkor még Rákóczi-birtokhoz tarto-
zó településrész az 1688. évi urbárium szerint „nunc totaliter deserta”, de a másik 
félen is „csak szél fújdogálná helyeit”.3 Az 1750-es évek közepére már 250–500 fő 
lakta, ám a rendezetlen utcákban még mindig sok volt a puszta telek. Az 1752-es 
összeírásban 42 jobbágygazda, 15 zsellér, 7 szolga, valamint 5 más telkén lakó ne-
mes szerepel.4 1754-ben 60 helyben lakót és 35 extraneust vettek számba.5 Bár töb-

1 A korábbi birtokosok is próbálkoztak a betelepítéssel, sikertelenül. (Lukács 1886: 184–185.)
2 MNL SZSZBML IV. A. 1. b. F. 24 N. 20. 1723., F. 29. N. 207. 1728.
3 MNL SZSZBML IV. A. 1. b. F. 107. N. 74. 1689; Mező 1987: 51.
4 MNL SZSZBML IV. A. 1. b. F. 53. N. 416. 1752.
5 Mező András szerint 118 család, 590 fő élt itt a betelepítéskor, a családszám 5 fős átlagolásával és az 

időközben elvándorlók bekalkulálásával számolva. Érdemes azonban tekintetbe venni a korabeli 
tanúvallomásokat, amelyek szerint az összeírás idejére több szekérrel hoztak ide más településről 
embereket, akiket aztán a számbavételt követően azonnal haza is szállítottak. A másik fi gyelemre 
méltó tény, hogy 1754-ben már itt voltak az 1753-ban Békésből érkezett és itt maradt gazdák is. 
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ben éltek itt, mint általában a kis falvakban, a rendkívül széles határt még ennyien 
sem voltak képesek megművelni. A gyakori birtokosváltást követően a 18. század 
közepén a helységnek két földesura volt: Palocsay Zsigmondné6 és gróf Károlyi 
Ferenc, aki az Ecsedi-uradalom 1746-ban történő megvásárlásával jutott a  tele-
pülés osztatlan feléhez. Károlyi hamar szembesült azzal, hogy az új szerzemény 
a gyér népesség miatt nem jövedelmező, a bérbeadás pedig problémás. A helyzet 
megoldását a lakosság számának növelésében látta.7 Mivel Szabolcs megye több 
települése is munkaerőhiánnyal küzdött, ezért a  vármegye nemesi közgyűlése 
csak a megyén kívüliek betelepítéséhez járult hozzá.

A gróf Szarvason átutaztában megállt lovakat váltani, ekkor hívatta magá-
hoz a helybeli előkelő gazdákat.8 Talán arra gondolhatott, hogy mindazok, akik 
a század elején költöztek át Békésbe, jól ismerik a telepítéssel járó előnyöket, és 
biztatják fi aikat, unokáikat, akiknek már nem jutna gazdasági tehetségükhöz mér-
ten arányos földterület a békési határban, hogy apáik, nagyapáik példáján felbá-
torodva vállalkozzanak az átköltözésre. Ide azonban túl sok ember kellett ahhoz, 
hogy a spontán vándorlásra várás célravezető lett volna. A korabeli gyakorlatnak 
megfelelően ezért Károlyi impopulátornak megfogadta Petrikovics János szarvasi 
csizmadia mestert, aki a neki ígért adó- és tehermentes nyíregyházi telek fejében 
fáradhatatlanul agitált nemcsak Békésben, hanem a  migrációs kiinduló vidéke-
ken: a Felvidéken, Nógrád, Heves és Zemplén megyében is.9

A telepítés sikerességének záloga a  csábító kedvezmények sora lehetett. Ká-
rolyi 1753. május 16-án Nagykárolyban pátenst bocsátott ki, amelyben azt ígérte, 
amire a „célközönsége”, a békési és felvidéki evangélikus szabad menetelű jobbá-
gyok egy új élet reményében vágytak: elegendő földet, a földesúri regálék bérletét, 
évi egy arany adó fi zetését, házaik felépítéséhez fát, és legfőképpen vallásszabad-
ságot. Vonzónak tűnhetett az is, hogy a földesurak nem kívántak itt majorságot 
létesíteni és nem tartottak igényt a  jobbágyot saját gazdálkodásában hátráltató 
robotra sem.10 

A szervezett telepítés folyamata szabályozott és adminisztrált volt: a megyé-
nél jelentkezett költözni kívánókat összeírták, 3 évi adójukat megfi zettették, így 
nem érte kár sem a földesurat, sem a megyét. A betelepítés térben és időben is 
irányíthatóvá vált, hiszen a földesúri tisztségviselők tudták, hogy mikor és meny-
nyi emberrel kell számolniuk, hol fogják számukra a  telket kimérni, és a határ-
beli földek kiosztásakor a nyílhúzáskor mennyi gazdában érdemes gondolkodni. 

6 Az ő részét örökölte a Dessewff y család.
7 Szatmári birtokaikon ekkorra már több falut is benépesítettek.
8 Lukács 1886: 197.
9 Petrikovics és Károlyi 1753. május 25-én kelt szerződését a Jósa Andás Múzeum Történeti Doku-

mentumok Tára őrzi.
10 MNL SZSZBML V. A. 11/b. 36/36. 1753:3.
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A vándorútra kelők is előkészíthették a költözésüket: a gazdák egy része már 1753 
őszén Nyíregyházára utazott megnézni a földet. Többen itt maradtak, elvetettek és 
kialakították a tavasszal érkezők számára a lakhatási lehetőségeket.

Az újonnan érkezők jogi és gazdasági homogenitását erősítette, hogy „szép 
sorban” egyforma házhelyeket mért ki számukra Szaplonczay Kristóf, Károlyi bá-
tori udvarbírája a megnyitott utcákban. A telkekhez szántó- és legelőrész is járt. 
1754-től az urasági tiszt a közösség bíráival együtt jelölte ki az újabb házhelyeknek 
alkalmas területeket.11 1753 előtt a helységnek 10 utcája volt. A szomszédos fal-
vakba, mezővárosokba vezető Pazonyi, Orosi, Tokaji, Kállai és Debreceni utcákon 
kívül az Egyház, Orosz, Kereszt, Nádor, Serház utcán laktak a régiek. Az Egyház 
utcán állt a  református templom, amelyet a hívek házai vettek körül. Az Orosz 
utca a görögkatolikusok, más néven oroszok utcája volt, itt lakott az „orosz pap” 
és az iskolamester, valamint itt állt a templom.12 Károlyi Ferenc és birtokostársa, 
Palocsayné 1754-ben kötött egyezsége úgy szólt, hogy mind a beltelkeket, mind 
a falu körül lévő földeket egyformán és közösen benépesítik. Az egy helyről valók, 
az egymással rokonságban állók így egy utcában telepedhettek le. A békésieké lett 
a Szarvas utca és a Csabai utca, de jövevények lakták a Felső, a Közép, a Szélső ut-
cát és a Tabánt is.13 A református és görögkatolikus templom alkotta központban 
állították fel az evangélikusok is kis imaházukat a betelepüléskor, amit azonban le 
kellett bontaniuk. Ezután a szintén itt álló urasági csűrben imádkozhattak. A 18. 
század végén azonban már nem a centrumkörben építették fel az új templomot, 
hanem a békésiek számára nyitott utcák közelében, így a lelkészlakkal és iskolával 
új alközpontot hoztak létre.

A betelepítés 2 évében főleg Békésből közel 300, magát tót szabadmenetelű 
jobbágynak mondó evangélikus család települt ide. Ezen kívül Zólyomból 44, 
Borsodból 28, Hontból 25, Gömörből és Nógrádból is 20 család érkezett. Néhá-
nyan jöttek még Liptó, Szepes, Pest, Tolna és Zólyom megyéből.14 Az új közösség 
előnyére vált, hogy a felvidéki kapcsolatok és tapasztalatok mellett ismerték az al-
földi tanyás gazdálkodás lehetőségeit is. Az átköltözők korösszetétele szintén ked-
vezőnek tűnik: ígéretesen sok volt a fi atal. Tessedik Sámuel utalt rá, hogy a Szar-
vasról elköltözők nem bontották meg a helyi társadalmat, csak „a házasulandók 
száma szállott le erősen, mert éppen ilyenek költöztek ki az új telepre”.15 

Bár Károlyi pátense a szabad menetelű jobbágyokat kívánta a puszta telkekre 
hívni, volt néhány felvidéki nemes is, aki rangját rejtve vállalta a  jobbágyterhe-

11 A közösség határozata alapján csak az foghatott fel a határban földet, akinek a városban háza 
volt.

12 MNL OL Klt, P 392 L. 44. N. 98.
13 Nagy 1931: 39–68. 
14 Köztük voltak szökött jobbágyok is. (Cservenyák 1974: 13.)
15 Tessedik–Berzeviczy 1979: 280.
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ket a kedvezmények fejében. Kezdetben jelenlétük nem zavarta meg a közösség 
rendjét. Elkülönülésük az 1780-as években kezdődött, amikor már százan lettek 
és igyekeztek érvényesíteni előjogaikat. Vármegyei segítséggel hadnagyi széket 
hoztak létre, amelyen bíráskodhattak egymás közötti ügyeikben, illetve adójukat 
sem a helység bírájának, hanem a vármegyei adószedőnek fi zették.16 A nagyobb 
súrlódások elkerülése érdekében a  paraszti és a  nemesi közösség írásban rögzí-
tette a gazdálkodásra és az igazgatásban való részvételre vonatkozó megegyezését. 
Nem alkottak lakhelyüket, életmódjukat, műveltségüket, a városvezetésben való 
részvételüket tekintve élesen elkülönülő csoportot. Előnyére akkor vált a  jelen-
létük, amikor 1803-ban a Dessewff yekkel, majd 1824-ben a Károlyiakkal kötött 
örökváltság-szerződésnél mint tárgyaló fél képviselték a  jobbágyi közösséget, 
továbbá közbenjártak ismerőseiknél a  szükséges hitel előteremtése érdekében. 
A megváltakozás utáni tisztázatlan jogi helyzetben igyekeztek nagyobb befolyásra 
szert tenni a városvezetésben, de nem jártak sikerrel.

A szervezett telepítés mellett az 1750-es, 1760-as években a  földesurak ösz-
tönözték a spontán betelepülést is. A haszonvételek három évente megújítandó 
bérletét, a szőlőhely biztosítását, a vásártartási jog, valamint a mesteremberek sza-
porodásával céhprivilégium szerzését ígérték. Az 1757-ben kötött contractus azt is 
megerősítette, hogy a földesúr jelöltjei közül a lakosok által választott elöljáróság 
önállóságot kap a helység gazdálkodásának szervezésében, irányításában, az adó-
szedésben és az árendált jövedelmek kezelésében, de az új lakosok felvételéhez 
továbbra is a földesúr jóváhagyása kellett.17

Bár a telepítés sikeres volt: a határ megművelése biztosítottá vált, a földesurak 
jövedelme megsokszorozódott,18 a nagy létszámú, jelentős gazdasági és jogi ked-
vezményeket nyerő közösség betelepülése azonban sértette a régi lakosok érdeke-
it. A napról napra népesedő evangélikus gyülekezet feloszlatása érdekében pedig 
a katolikusokat féltő egri püspök igyekezett mindent megtenni. A békési telepítet-
tek és a felvidéki spontán vándorlók komplex, önálló közösséget alkottak, és nem 
törekedtek az itt talált helyi társadalomhoz való alkalmazkodásra, beilleszkedésre. 
Összetartozásuk alapja az volt, hogy szabad menetelű jobbágyként és új lakosként 
azonos jogi és gazdasági lehetőséget kaptak, sokan rokonságban álltak egymással, 
illetve összetartotta őket az egy helyről származás tudata és a tót nyelv is.19 A leg-
szorosabb kapocsnak azonban mégis az evangélikus vallás bizonyult. A II. József 

16 A városbeli nemesekről részletesebben: Hársfalvi 1960.
17 MNL SZSZBML V. A. 11/b. 37/37. 1757:8. 
18 A gazdánként fi zetett egy arany adó mellett jelentős volt a regale benefíciumok éves árendája, 

amely 1757-ben 2000 rajnai forint, 1762-ben már 5000 rajnai forint, a század végén kelt szerző-
désekben pedig 9000 rajnai forint volt.

19 Az 1753. május 16-án kiadott pátensben felsorolt kedvezményeket 1754. január 18-án szerző-
désbe is foglalták. Közli Lukács 1886: 200–201.
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türelmi rendeletéig tartott vallásüldözés idején hitéletük gyakorlásának megte-
remtése kovácsolta össze őket, de később is meghatározó volt az egyházközség 
szerepe.20 

Az újonnan jöttek létszámbeli fölényüket és a földesúri támogatottságból adó-
dó dominanciájukat az 1753 decemberében tartott tisztújításon úgy érvényesítet-
ték, hogy többséget alkotva voksukkal „a többi szarvasi lakos megjöveteléig Szent 
György napig bírónak tették meg Marko Györgyöt […] aki hozta magával Csabáról 
Wandlik Márton prédikátort” – olvashatjuk a  bírák évkönyvében.21 1754. július 
25-én a szarvasiak megérkezése után pedig egyhangú felkiáltással választották bí-
rónak Zajácz Jánost, az átköltözés egyik kezdeményezőjét.

Az impopuláció során szerzett érdem még néhány évig, a békésiek vezető sze-
repe sokkal tovább érvényesült. Az évente tartott tisztújításokon a választáshoz 
szükséges szótöbbséggel kezdetben csak az összetartó békésiek rendelkeztek. Igaz, 
a  többi megyéből érkezett számára előnyös volt, hogy a  szarvasiak és csabaiak 
felvállalták a bíráskodást, ugyanis az egy éves tisztségviselés ideje alatt bent kellett 
lakni a városban, és a közügyekkel való foglalatoskodás mellett kevés idő jutott 
a saját gazdaságra. Emiatt azonban szűk körből formálódott a hivatali elit. A te-
lepítésben magukat kitüntetők, aztán az eredményesen gazdálkodók, később az 
értelmiségiek, az iparosok közül jelölt a földesúr és választott a közösség elöljárót. 
Egy-két évtized alatt a  tisztségviselés is vonzóvá vált, főként miután különböző 
gazdasági kedvezmények és juttatások járultak hozzá.22

Amikor „végérvényesen helyben hagyatott” a helység benépesítése, az elöljá-
rók döntöttek a gazdálkodás rendjéről. A Felvidékről betelepültek az eddigi nyíl-
húzás helyett forgó földekre akarták osztani a  határt, míg a  szarvasiak otthoni 
szállásaik előnyét hangsúlyozták. A határ a településtől messze esett, így 1759-ben 
elfogadták a szarvasiak javaslatát, és állandóan használt területeket, ún. szálláso-
kat alakítottak ki. Az egy-egy gazdára jutó területet 

„egy 30 öles kötéllel, melyet Czinkoczki György nevű ember kiölelhetett, mérték. 
Egy ily 30 öles kötélnek szélességre való mérését egy kötélalj földnek nevezték, és 
6 ilyen kötélalj föld neveztetett egy »szállásföld«-nek… A falu szekerének kere-
kével is mérték a kötélalj szélességét, mely ha 15-ször fordult, egy »zsinkának« 
[kötélalj] neveztetett, négy zsinkának szélességét 120, hosszát pedig 630 ölre 

20 Egy évszázadon át a  lakosság 75–80 %-a volt evangélikus. Mindennapi életük irányításában 
nagy szerep jutott a papoknak és a presbitériumnak, amelynek nagy része a városi potentátok 
közül került ki. 

21 Közli Balogh 1982: 99–100.
22 Liskány Andrást a betelepülés utáni években többször is főbírónak választották. 1766-ban gaz-

daságában való kiesését kompenzálva természetbeni juttatásai mellé már 40 rajnai forint hono-
ráriumot is megszavaztak számára a  földesúri haszonvételekből befolyt jövedelemből. Ettől 
kezdve a tisztségviselésért fi zetés és természetbeni juttatás járt. Lásd: Kujbusné 2015.
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mérték, mely mérés szerint egy kötélalj földnek 75 600, egy köblös földnek pedig 
1890 négyszögölnek kelletik lenni. Akik előkelőbbek voltak, azoknak nem ritkán 
megnyújtották a kötelet, azért nagyobb némelyiknek szállása...”23

Minthogy a  korábban itt éltek nem kaptak azonos lehetőségeket a  telepítettek-
kel, illetve már az első pillanattól, 1753 őszétől kisebbségbe szorultak az elöljá-
róságban, sőt az új gazdálkodási rend miatt határhasználatuk is bizonytalanná 
vált, hamar elköltöztek, vagy ha örökös jobbágyok voltak, elszöktek innen. De az 
újonnan érkezettek között is voltak néhányan, akik – főként a vallásüldözés mi-
att – elhagyták a települést. A tokaji római katolikus esperes panaszára ugyanis az 
egri püspök, a vármegye, sőt a bécsi udvar is a nyíregyháziak számára kedvezőt-
len rendelkezést hozott. Az éppenhogy felépült templomukat el kellett bontaniuk, 
papjukat a  megyén kívülre száműzték és felmerült az új lakosok „békével való 
elbocsátása is”. Rácz Demeter plenipotentionárius 1754. december 4-én azt írta 
Károlyi Ferencnek, hogy „…ha egy-két hónap forgása alatt nem végezhet excellen-
tiád papjok s oratóriumok felől, nem sokat számlálunk márciusban közülük”.24 Bár 
II. József türelmi rendeletét követően helyreállt a vallásbéke, később is jellemző 
volt a migráció. 1794-ben, egy aszályos esztendő után például egyszerre többen 
fogtak vándorbotot: 84 család költözött át a Bihar megyei Monospetribe.25

Az alkalmanként előfordult elköltözés azonban nem bontotta meg a  kialakult 
igazgatási és gazdálkodási rendet, sőt a  lakosságszám csökkenését sem idézte elő, 
mert folyamatos volt a beköltözés. Többnyire a felvidéki városokból vándorló, tótul és 
németül beszélő földművesekkel, iparosokkal gyarapodott az evangélikus gyülekezet, 
aminek következtében Nyíregyháza szilárd evangélikus szigetként állt a katolikusok 
és reformátusok által lakott megye közepén. A betelepültek nyelvük, vallásuk, sajátos 
gazdálkodási módjuk miatt kezdetben ritkán érintkeztek a szomszédos települések-
kel, gazdasági és kulturális kapcsolataik inkább a migrációs kiindulópont, a Felvidék 
felé irányultak. A migrációs kiinduló hellyel sokáig megmaradt az intenzív kapcsolat, 
ez a gazdasági, kulturális szálakban, a házassági migrációban is érvényesült. A Felvi-
dékről vándorlók közül sokan tekintették célállomásnak a várost.

Az új közösség már a betelepítést követő szerződésekben, majd később saját 
szabályrendeleteiben is rögzítette, hogy kire van szüksége és kit fogad be. Az 1750-
es évek közepén a görögök és zsidók betelepülése ellen emeltek vétót. Megérke-
zésükkor egy görög élt itt, aki árendálta az urasági boltot. 1766-ban azonban már 
nem volt szükségük se görög, se zsidó bérlőre, mivel a települőkkel együtt érkezett 
nemes Reguly Sándor, volt szarvasi tanító, a közösség első nótáriusa átvette a bol-
tot. A zsidók betelepüléséhez csak az 1840-es évektől járultak hozzá. 

23 Lukács 1886: 213–214.
24 MNL OL Klt., P szekció Rácz Demeter levelei, 61179. sz.
25 MNL SZSZBML V. A. 11/e. 37/37. 1794:2.; V. A. 12/a 1/81. 1794. 204.
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Az 1760-as évektől már nem látták szívesen az újonnan érkezett földművelő-
ket sem, mert a határ szállásokra osztása után a nekik átengedett házhellyel és 
szántóval kurtították a gazdálkodás alá vont területeket.

Az értelmiségi réteghez tartozókat, azaz papokat, tanítókat és orvosokat azon-
ban nagy utánjárást követően meghívólevéllel invitálták, igaz, csak meghatározott 
időre. Addig maradtak itt, amíg a gyülekezetek (az orvosok esetében pedig a város 
közössége) jónak látták, vagy jobb ajánlatot nem kaptak. Előfordult, hogy eltaná-
csolták innen a rossz lelkipásztornak, nevelőnek bizonyultakat, ám voltak olyanok 
is, akik végleg Nyíregyházán telepedtek le. A papok, tanítók személyes befolyásuk 
révén hatással voltak a városi közösségre, tevékenységükkel formálták a közgon-
dolkodást és a szemléletet. Az elöljáróság munkájában azonban valóságosan nem 
vettek részt, tisztséget nem vállaltak úgy, mint a mérnökök, orvosok, ügyvédek.

A betelepülés éveiben alig élt kézműves Nyíregyházán. Az  1760-as évektől 
azonban számuk egyre nőtt. Az új közösség tárt karokkal és a lakossá válást segí-
tő kedvezményekkel fogadta mindazokat, akik a szükséges iparcikkeket helyben 
elő tudták állítani. Szükség volt csizmadiára, szűcsre, patkolókovácsra, lószerszá-
mosra, ácsra, kőművesre, szabóra, hentesre, mészárosra, sőt órásra is. Tudatos 
közösségépítő stratégiájuk részeként különleges kedvezményeket adtak a  ritka 
mesterséget űzőknek. Minthogy a Felvidéken éppen ekkortájt zajlott a céhek be-
zárkózása, sok legény az Alföldön keresett munkát. Szívesen választották Nyíregy-
házát, mert az itt lakók között volt ismerősük, szlovákul beszéltek, befogadó volt 
az evangélikus gyülekezet, ráadásul 1786-ban a település mezővárosi kiváltságot 
és négy országos vásár tartására is jogot kapott. Hogy a kézművesek betelepülése 
ne veszélyeztesse az itt lakó földművesek megélhetését, statútum mondta ki, hogy 
mindenki a maga mesterségéből éljen. Így csak szőlőjük lehetett, szántójuk és bé-
relt legelőjük nem, mivel „…a mesterséghez szükséges eszközöknek, úm. kaptának, 
tűnek, árnak, bicskának, téglázó-vasnak, s több eff éle eszköznek pascuum nem szük-
séges, mert azokat legelni nem látta soha senki”.26

A 18. század utolsó harmadában érkezett kb. 300 kézműves között nemesek is 
voltak. Az iparosok betelepülése nem a lakosságszám emelkedését tekintve volt je-
lentős, hanem amiatt a tudás, szemlélet és kapcsolatrendszer miatt, amit magukkal 
hoztak. A különböző kiváltságolt helyekről érkezett, legényévei alatt sokfelé járt, 
világlátott mesterek szívesen vettek részt a város vezetésében a tanyáján gazdálko-
dó és a közfeladatot akár pénzbüntetéssel is megváltó lakosok helyett. A városban 
éltek, tudtak írni-olvasni, legényeik, inasaik segítségével a tisztségviselés mellett 
folytathatták mesterségüket, így több éven keresztül is felvállalták a közszolgála-
tot. Ekkor már egyre több tisztségviselőre volt szükség, mert a város népessége 
folyamatos nőtt, a  regale bérlése mellett számos pusztát árendált az elöljáróság 

26 Lukács 1886: 214.
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a lakosok mezőgazdasági tevékenységének és a jó piaccal bíró állattenyésztésnek 
a kiterjesztése érdekében. A feladatok sokasodásával párhuzamosan emelkedett 
a  haszonvételeket kezelők száma és írásos dokumentálást igénylő tennivalója 
is. Az  írástudatlan földművelők alkalmatlanná váltak a  nagylétszámú közösség 
gazdasági tisztségeinek betöltésére. Ezért a lépcsőzetes előrelépés gyakorlatának 
kialakulása után a kis feladatot felvállaló kézművesek a mezőváros több éven át 
vezető tisztségeket betöltő prominenseivé válhattak. A nagygazdák még érvénye-
sítették érdekeiket és tekintélyüket a külső és belső tanácsban, majd a szenátus-
ban, sőt haszonvétel-kezelőknek is próbálták beajánlani fi aikat és vejeiket, de ez 
csak akkor járt sikerrel, ha megvolt hozzá az alapképzettségük. Így a város számos 
tisztségének betöltésére mindinkább kézműveseket választottak.

A kézművesek megjelenése az elöljáróságban változást hozott a közösségi cé-
lokban. Amíg a gazdálkodók irányították a  falut, addig elsősorban a  föld- és le-
gelőterület növelése, felhasználási módjának meghatározása, újabb földbérletek 
szerzése volt a központi kérdés. 27 A kézművesek és értelmiségiek a városiasságra 
helyezték a hangsúlyt, így nagy lendülettel indultak el a privilégiumok – köztük 
a legfőbb cél, a szabad királyi város cím – megszerzéséért. Ehhez meg kellett ma-
gukat váltani a földesuraktól. Ebben az 1803-tól tartó jogi procedúrában, valamint 
az örökváltsághoz szükséges hitelügyletek bonyolításában nélkülözhetetlenek vol-
tak a Bécsig, Budáig és Pozsonyig terjedő kapcsolatok, a vándorúton szerzett is-
meretek és a felvidéki rokonok is.

Az 1803-ban, illetve az 1824-ben végrehajtott örökváltság Nyíregyházát sza-
bad jogállásúvá tette, amit majd az 1837-es kiváltságlevél erősített meg. Kinek 
kedvezett az örökváltság a nyíregyházi lakosok közül? Mivel a jobbágyföld tulaj-
donná vált, megindulhatott a szabad adásvétel. Ez előnyt jelentett mindazoknak, 
akik tudták realizálni, mert rendelkeztek elegendő pénzzel. Voltak a helyi társa-
dalmon belül azonban olyanok, akik hátrányt szenvedtek. A megváltakozáshoz 
ugyanis hatalmas kölcsönöket kellett felvennie a városnak, aminek a visszafi zeté-
se a lakosságra hárult több évtizeden át. A váltságadó fi zetése miatt sokan kényte-
lenek voltak eladni ingóságuk mellett ingatlanjaikat is, eladósodtak, vagyonukból 
kibecsültettek, zsellérsorba kerültek. Mindeközben a  tehetősebbek felvásárolták 
a földeket, házakat, szőlőket, és ezáltal tovább vagyonosodtak. A 19. század első 
harmadában már a múlt homályába veszett a telepítéskori közösség vagyoni ho-
mogenitása. Nem érvényesült az a szabályrendelet sem, amely az egy kézben tar-
tott földnagyságot négy kötélaljban maximalizálta, illetve kimondta, hogy egy kö-
télaljtól kisebb darabra föld nem osztható. Felerősödött azoknak a hátránya, akik 
az első betelepedési hullám után érkeztek és már nem tudtak olyan hatékonyan 
bekapcsolódni a  határbeli, illetve az árendált földek megszerzésébe, valamint 

27 1762-től béreltek a szomszédos településektől szántót és legelőt.
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a  biztos jövedelmet jelentő városi haszonvétel-kezelői funkciókba, mint a  min-
denben előnyt élvező városalapítók leszármazottjai. 

A lakossá válás feltételei is változtak. A 18. században még csupán három évi 
helyben lakáshoz, megfelelő magaviselethez és időnként változó, de nem jelentős 
összeg lefi zetéséhez kötötték a befogadást.28 A kézműveseknek csatolniuk kellett 
az elöljárókhoz benyújtott lakosítási kérelemhez céhük vagy mesterük bizonyító 
levelét arról, hogy kellő szakmai tudással bírnak, letöltötték a vándoréveket, va-
lamint, hogy méltóak a lakosbefogadásra. Nyíregyházán is – épp úgy, mint álta-
lában az alföldi mezővárosokban – legtöbben a  csizmadiák voltak. Emiatt a  le-
gények lakosbevételénél mérlegelték, hogy van-e rájuk szüksége a közösségnek, 
valamint azt is, hogy nincs-e helybeli jelentkező. A  helyi statútum a  következő 
mondta ki 1822-ben: 

„senkit céhbeli tagnak bé ne vegyenek mindaddig, míg az idevaló lakosoknak 
gyermekeik magokat, s leülepedni kívánó szándékjokat a  nemes magistratus 
előtt bé nem jelentik. A  vidékieket pedig mindaddig, míg azok a  méltóságos 
uraságtól s a  nemes magistratustól városi polgárságra engedelmet nem nyer-
nek, s ezaránt kiadatni szokott bizonyságleveleiket elő nem mutatják. Az eddig 
volt szokás, mely szerint a béprothocolláltatásokért a vidékiek öt rénes forintot, 
a helybeliek pedig egy rénes forintot váltócédulában a senatus cassájában fi zetni 
tartoznak, ezennel is közönségessé tétetik, s megállapíttatik.”29

Lakos könnyebben lehetett az, aki ide nősült, vagy akinek rokonai éltek a város-
ban. Teljes jogú nyíregyházivá, ezáltal a  közjövedelmekben részesedővé az vál-
hatott, akinek háza volt a városban és fi zette a közterheket. Aki elköltözött vagy 
elvesztette vagyonát és nem tudta fi zetni az adókat, az elveszítette egyébként örö-
kíthető polgárjogát is.30

A megváltakozás utáni, jogilag nem szabályozott helyzetben a városvezetés helyi 
szabályrendelete újrarétegezte a társadalmat, nehezítve az újonnan érkezők lakossá, 
polgárrá válását. „Ezen város közönsége áll először polgárokból, másodszor lakosokból 
és harmadszor zsellérekből.”31 A teljes jogú polgár mellett a lakosok rendelkezhettek 
házzal, ha viselték utána a megváltakozási adót, a zsellérek pedig a zsellérpénz lefi -
zetését követően arra kaptak engedélyt, hogy a városban tartózkodjanak. 

Az örökváltság egy sajátos, belső migrációt is elindított: a  tulajdonszerzést 
követően megkezdődött a kiköltözés a bokortanyákba. Amíg korábban tilos volt 
a gazdák számára az állandó kint lakás, most a városi házban hétközben csak az 

28 A taksa összege 5 forintról a 19. század első felére 35 forintra nőtt.
29 MNL SZSZBML V. A. 12/a. 2/82. No. 5. 1822. január 25.
30 A nyíregyháziak jogainak változásáról: Kujbusné 2008.
31 MNL SZSZBML V. A. 11/h. 39/39. 1826:3.
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öregek és az iskolába járó gyerekek éltek. A felnőttek a messzi határban fekvő saját 
földjükön még nagyobb intenzitással gazdálkodtak, és csak vasárnap mentek be 
a  templomba. Bár közülük néhányan – főként a nagygazdák – tagjai maradtak 
a ritkán összeülő döntéshozó testületeknek, de a városvezetés mindinkább az évek 
során betelepült iparosok, kereskedők, értelmiségiek kezébe került.

A tulajdon, valamint a polgárjog és lakosjog biztosította előnyök körbebástyá-
zása a lakosbefogadás során is fontos kérdéssé vált. A házassági migráció következ-
ményeinek kiküszöbölésére több rendelkezés született, főként az iparoslegények 

„ilyetén való bécsúszását a városba” igyekeztek megakadályozni. Bár a nyíregyházi 
fi atalok többnyire helybelit választottak társnak, kimutatható a házassági migrá-
ció is. A nemesek, akik kevesen voltak a belülről való házasodáshoz, ha a helyi 
nagygazdák gyerekei között nem találtak párt, más településről – főként a Felvi-
dékről – hoztak feleséget. A református, görög és római katolikus iparosok, keres-
kedők, földművesek házastársai között szintén voltak más településről származók, 
akik azonban sem jogállásban, sem nyelvükben nem különböztek a helybeliektől. 

A betelepüléstől formálódó helyi társadalom életét megváltoztató jelentős for-
dulat a 19. század közepétől indult el. Az 1848-as törvények, majd a kiegyezést 
követő gazdasági és politikai viszonyok felülírtak mindent. A nyíregyháziak verej-
tékkel megszerzett jogi-gazdasági előnye semmissé vált, a lakosbefogadásra, pol-
gárjogra vonatkozó helyi statútumok érvényüket vesztették. Az 1870-es években 
a város fejlődése szempontjából hatalmas lehetőségnek tartott szervezeti változá-
sok azonban újabb betelepülési hullámot indítottak el: 1876-ban a megyeközpont 
Nagykállóból Nyíregyházára helyezése, a  törvényszék működésének megindulá-
sa, a bankok megnyitása, a kereskedelem fellendülése, a képzett, művelt, magyar 
nyelvű hivatalnokréteg és az új típusú vállalkozók beköltözését, a  laktanya fel-
épülése pedig az állandó katonaság és a korábbi lakosság életszemléletétől eltérő 
katonatisztek megjelenését vonta maga után. A vasút megépültével, a rendszeres 
vonatközlekedés elindulásával megnőtt a  városban hosszabb-rövidebb tartózko-
dó átutazók száma is. A növekvő állandó és ideiglenes népesség már nem csak 
a felvidékieket vonzotta Nyíregyházára, hanem a zsidó vállalkozókat, ügyvédeket, 
orvosokat és a szolgáltatóipar különböző ágaiban tevékenykedőket. Új kultúrkö-
rök, gondolkodásmódok, életszemléletek jelentek meg a  városi társadalomban. 
A magyar nyelv ápolását, a kultúrát, a testedzést, a karitatív tevékenységeket célul 
kitűző egyletek, egyesületek alakultak. A frissen betelepülők most is, mint koráb-
ban, lassan átvették a város irányítását és műveltségük, iskolázottságuk, kapcsolati 
rendszerük, polgári gondolkodásuk miatt újra más, a „modern időkhöz igazított” 
irányt szabtak a fejlődésnek. A 19. század végére Nyíregyháza kilépett evangélikus 
szlovák sziget jellegéből, és a hasonló típusú magyar városok életét kezdte élni, 
szoros szimbiózisban a széles határában az őseik hagyományait ápoló és tovább-
vivő tirpák gazdákkal. 
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1870 után a 18. század közepén indult kör képletesen bezárult, hiszen a telepí-
tett őslakosok utódai hasonló helyzetbe jutottak, mint az újratelepítésnél a régiek: 
miután kiköltöztek a bokrokba, lassan kiszorultak a városvezetésből és a közösség 
gazdasági kedvezményezetti köréből, ráadásul még nyelvcserére is kényszerültek 
a magyar nyelv dominánssá válásával.

Krúdy Gyula ezt a fordulatot később így foglalta össze: 

„Nyíregyházára csőstől szakadt az áldás; Nagykállóból átköltözött a vármegye is, 
vele egy rajnyi elszegényedett ur, aki a megyénél hivataloskodik. Felépitik a ha-
talmas törvényszéki palotát, a dohánybeváltót, a nagy börtönt, az uj gimnázi-
umot: mindegyikkel egy csomó soha nem látott úriember kerül Nyíregyházára, 
hogy a Kiskoronában azt sem tudja az ember – ki sörözik a szomszédjában. Hát 
még mikor az úgynevezett »Közös« laktanya elkészül, ahová Galíciából külde-
nek egy huszárezredet, akkor tűnik csak fel, hogy mennyi idegen ember lepte el 
a régi Nyíregyházát, ahol mindenkinek még az öregapját is ismerték.
A jó nyíregyháziak nem alaptalanul féltek a bevándorlóktól. A hivatalnoki kar 
ezidőtájt – tán még most is – adósságcsinálásból élt Magyarországon. … Cser-
nyiknek, a mészárosnak kalapot kellett emelni, ha »könyvre« vitték tőle a hust 
az adóhivatlanoknék. Boldognak kellett lenni annak a kávésnak, ahová a hu-
szártisztek betették a lábukat, hogy nagyarányú kontózásba fogjanak. Ezek az 
állapotok sehogysem tetszettek a jó nyíregyháziaknak, akik apáiktól azt tanul-
ták, hogy csak addig nyújtózkodjanak, ameddig takarójuk ér.”32

A beköltözést a  18. században a  földesúr által ajánlott kedvezmények, a  széles 
határ, majd a  helyi társadalom szükségszerűségei, valamint a  város új funkciói 
során keletkezett vákuumok indukálták. Az  elköltözést – ami szintén folyama-
tos, de nem jelentős méretű volt – kezdetben a vallásszabadság, majd az egyéni 
boldogulás hiánya okozta. A Nyíregyházára jellemző, városból való tényleges és 
képletes kiköltözést pedig a bokortanyákon lévő önálló gazdaságok megteremtése 
tette lehetővé.

A város fejlődése szempontjából előny volt, hogy a folyamatos beköltözésnek 
köszönhetően időről időre új tudással, tapasztalattal, szemlélettel rendelkezők 
telepedtek le és váltak a közösség életére befolyással bírókká. Ez a pozíciócsere 
azonban a döntéshozásból és ezáltal a gazdasági előnyökből kiszorultak hátrányá-
ra történt. Az újratelepített közösség fő összetartó ereje, a földesúri kedvezmények, 
a tót nyelv és az evangélikus vallás hármas egysége a megváltakozással, a nyelvvál-
tással és a más vallású lakosok betelepülésével megszűnt, vagy legalábbis megren-
dült. A 19. század végére a város kettős arculatot kapott: a városközpontban éltek 

32 Krúdy 1924: 45–46.
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a közösséget irányítók, az igazgatásban, igazságszolgáltatásban, kereskedelemben, 
szolgáltatásban, gazdasági vállalkozásokban tevékenykedő, magyarul beszélő, ve-
gyes vallású lakosok, a bokortanyákon pedig az őslakosok többnyire tótul beszélő 
és gondolkodó utódai, akik új élethelyzetükben is igyekeztek érvényesíteni azt, 
amiért elődeik ide jöttek: minél több földterületen minél hatékonyabban gazdál-
kodni.
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Magyarosi Ádám

  Debrecen bűnözői társadalmának térbeli 
sajátosságai a két világháború között 

Egy tömegforrás felhasználásának kísérlete

Jelen tanulmány egy tömegforrás vizsgálatán keresztül a két világháború közötti 
Debrecen szabad királyi város nem „bennszülött” marginális társadalmi csoport-
jaival foglalkozik. A  forráshasznosítási kísérlet alkalmával a  Debreceni Királyi 
Törvényszéki Fogház (DKTF) működése során fennmaradt rabok törzslapjaiból 
kigyűjtött adatokat használtam. A  forrás feldolgozása egy informális kutatócso-
port keretein belül 2016 áprilisában vette kezdetét.1 A közös munka során a fog-
ház közel 14,700 egyéni szintű kartonjának feldolgozásával épül meg a Letartózta-
tottak Történeti Adatbázisa (LTA).2 A következőkben ennek a csoportosan épített 
adatbázisnak egy lehetséges felhasználására fogok kísérletet tenni. Kérdéseim el-
sősorban arra irányulnak, hogy a DKTF törzslapjai vajon mennyiben használha-
tók, ha – jelen esetben különösen a nem debreceni születésű – a bűnözői társadal-
mat a szegénység, az alsóbb társadalmi csoportok és a hátrányos szociális helyzet 
kontextusából vizsgáljuk? A kutatás jelentőségét az adja, hogy a két világháború 
közötti Debrecen történetéről szóló munkákban nem található információ a ko-
rabeli bűnözés helyzetéről, így a törzslapokból kinyerhető adatsorok lehetőséget 
kínálnak egy kiindulópont megteremtésére a témában.3

A forrásbázis alapján a migráció kérdésköre nem tűnhet a  legkézenfekvőbb 
vizsgálati témának. A törzslapok elsősorban a  földrajzi helyváltoztatás észlelésé-

1 Az adatbázis építése mellett a  kutatócsoport tevékenységi körében a  Debreceni Királyi Tör-
vényszék bűnügyi peres iratainak feldolgozása is szerepel. A munka az 1920-as évektől kezdő-
dően kronológiailag halad előre és a jelenlegi feldolgozási szint még nem érte el a törzslapok 
által lefedett időszakot.

2 Az LTA jelenlegi állapotában (50%-os feldolgozottsági szint) az Academia.edu tudományos 
közösségi oldalon bárki számára hozzáférhető és letölthető Káli Róbert és Magyarosi Ádám 
publikációi közül. A kutatócsoportól bővebben: Káli–Magyarosi 2016.

3 A DKTF történetéről és magáról a debreceni büntetésvégrehajtásról Mohácsi Barbara írt tanul-
mányt, amelyben a jogtörténetre és az intézmény történetére került a hangsúly. A korabeli Deák 
Ferenc (ma Petőfi  tér, Piac utca) utcán állt a Wágner Gyula által tervezett Debreceni Törvénypa-
lota. Az épület súlyos bombakárokat szenvedett a második világháború során, de a fogházi rész 
és az ír csillagrendszerű börtön épségben maradt és a mai napig használatban áll. Az épületről 
bővebben: Megyeri–Pálffi   2014.
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re engednek következtetni, mivel külön jegyzik az elítélt községi illetőségi helyét, 
valamint születési helyét. Ha nem derült fény az illetőségi helyre, az utolsó is-
mert lakcímét rögzítették.4 Ezek alapján nehéz volna általános trendeket felraj-
zolni, inkább azon települések azonosítása lehetséges, amelyekről a legmagasabb 
arányban történt elmozdulás a város irányába. Mindezeket szem előtt tartva jelen 
tanulmány három szinten vizsgálja az imént feltett kérdéseket: az elemzés első 
szintjét maguk az Alföld tájegységéről Debrecenbe került letartóztatottak képe-
zik. Az elkövetők lakcímét utca és házszám pontosággal jegyezték, ezt kihasználva 
másik vizsgálati szintnek a település fi zikális tere tekinthető, amelyet, bűnözés és 
szegénység kapcsolatában, az ún. Téglavető városrész példáján keresztül veszek 
szemügyre. A két látószög közé beékelődik egy harmadik szint, amelynél a hang-
súly a társadalmi kötelékek elemzésére kerül.

Az Alföld és Debrecen

A vizsgálat forrásbázisát a kutatócsoport által feldolgozott 4500 törzslap nyújt-
ja. A letartóztatott egyének regionálisan többnyire Debrecenből és környékéről, 
valamint az ország keleti régiójából származnak. Teljes képet azonban a jelentős 
forrásbázis ellenére sem kaphatunk a regionális bűnözés alakulásáról, mivel az 
országban ekkoriban 6 fegyintézet, 23 törvényszéki és 88 járásbírósági fogház 
működött.5 Az esetek többségében a kiszabott büntetést a debreceni fogházban 
töltötték le az elkövetők. A  súlyosabbnak ítélt bűncselekmények elkövetői és 
a visszaesők viszont nem a helyi fogházban töltötték le büntetésüket, hanem az 
országos szintű fegyintézetekben. Továbbá, néhány esetben tapasztalható, hogy 
az adatfelvétel után a letartóztatottat más (általában a nyíregyházi) törvényszék-
re szállították át. Ez a jelenség valószínűleg az intézetek és az ügyintéző szervek 
időszakos túlzsúfoltságával, leterheltségével állhatott összefüggésben, azonban 
a kutatás szempontjából nem központi kérdés, hogy az elítélt hol töltötte bün-
tetését.

Az adatok további szűkítése a debreceni lakóhelyű egyéneket célozta meg, 
amely az adatbázist 2208 adatsorra redukálta. A következő problémát az egyé-
nek ismétlődése generálta, mivel előfordult, hogy egy ember többször is szere-
pelt az adatbázisban. A  tisztítást egyrészről azért találtam szükségesnek elvé-
gezni, mert a korabeli adattgyűjtési módszerek az egy évben többször bekerült 
egyéneket sokszor külön törzslapon jegyezték, továbbá az öt évet átölelő ada-

4 A községi illetőségi hely jogi intézményét a községi törvények (1871: XVIII.tc; 1886: XXII.tc.) 
hozták létre, amely a  települések kötelékébe való tartozást jelöli. Az  intézményről bővebben: 
Pomogyi 1992.

5 Mezey 1995.
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tok között több visszaeső előfordult. Mivel egyik célunk a bűnelkövetők térbeli 
megoszlásának megjelenítése, az ismétlődő egyének torzíthatják a kapott ered-
ményeket, míg a bűnelkövetések szemszögéből mégis indokolt lehet beemelésük 
a vizsgálatba. 

Egyéni szinten 1834 főt azonosítottam, akiknek 37%-a helyi születésű, tehát 
a különböző súlyosságú jogi normaszegések miatt törvény elé került emberek-
nek több mint a fele nem helyi születésű, életének ismeretlen szakaszában került 
a városba. Ezek alapján az ökológiai tévedés veszélyével járna olyan következ-
tetéseket levonni, hogy a nem debreceni születésű lakosság hajlamosabb a bű-
nözésre, de tényezőként mindenképpen fi gyelemre méltó és olyan tendenciákat 
sejtethet, mint például a gyökértelenség vagy a korlátozott társadalmi kötelékek 
negatív velejárói. A következőkben a nem törzsökös, tehát nem Debrecenben 
született elítéltek születési helyével és a bekerülés mértékével kapcsolatos pár-
huzamokat tárgyalom. A forrás tanúsága szerint a betelepült, majd bűnelköve-
tővé vált egyének a büntetés letöltése után is Debrecenben képzelték el jövőjüket. 
Mivel a  törzslapokon is érzékelhető ellenőrző hatalmi tekintet szerette volna 
nyomon követni az elítélt szabadulása utáni életét, lejegyzésre került, hogy a to-
vábbiakban „hol és minő módon szándékozik magát fenntartani?” Bár a kutatott 
anyagban a „minő módon” nem került feljegyzésre, a település nevét szinte min-
den esetben feltüntették.

A 20. század első felében Debrecen az alföldi városhierarchiában regionális 
központként funkcionált és számos vonzó tényezővel bírt. A  táj vándorlási tér-
szerkezetében jelentős bevándorlási célterületen helyezkedett el, „laza” vidék-
kapcsolattal.6 Az  adatok alapján elmondható, hogy 393 településről érkeztek 
a  városba, kevés esetben külföldről. Utóbbiak pontos meghatározása nehézkes, 
mivel a korszakban az országhatárok kérdése komplikált volt: a forrás alkalmatlan 
a trianoni békeszerződés által felállított határon túlról, valamint még a történelmi 
Magyarország határain belülről érkezők azonosítására. Ennél fogva inkább egy, 
a belső elmozdulásokat szemléltető, a szűkebb tájegységre koncentráló kimutatás 
lehetséges.

Az Alföldről, a településhierarchia-szintek alapján a (különböző méretű) fal-
vak adták a fogház adatfelvételén megfordult emberek többségét, míg a városok 
körülbelül a negyedét (lásd 1. táblázat).

6 Szilágyi 2015.
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1. táblázat. Az alföldi településekről történő átlagos bekerülés, településszint alapján.7

 

Településszint Település 
(db)

Bekerülési ráta 
(‰)

aprófalvak 4 2,14

kis falvak 19 1,96

közepes falvak 39 1,97

nagy falvak 20 1,33

kisvárosok 10 1,39

középvárosok 4 0,67

nagyvárosok 4 0,02

Budapest 0,02

Felmerül a kérdés, hogy a  törzskönyvekben szereplő születési helységnevek 
alapján vajon található-e összefüggés a település típusa és a bűnelkövetés között? 
A kimutatásban szereplő bekerülés értéke azt mutatja, hogy a település lakosság-
számához képest honnan érkeztek a legtöbben. Ezt a településhierarchia különbö-
ző szintjeihez tartozó falvakban és városokban született fogvatartottaknak a szár-
mazási helyük lakosságszámához viszonyított (ezrelékben kifejezett) aránya jelöli. 
Az adatok alapján a falvakban és a kisvárosokban született elítéltek adták azoknak 
a Debrecen városába került embereknek a többségét, akik nyomot hagytak maguk 
után a két világháború közötti büntetésvégrehajtási intézményben.

Az 50,000 népességszám fölötti „nagyvárosokból”8 és a fővárosból minimális 
mértékű a bekerülés, ezekről a szintekről mindössze 24 ember származott. Az in-
nen érkező letartóztatottaknak több, mint felét a lopás különböző súlyosságú bűn-
cselekményeivel és kihágásaival ítélték el és akadtak közöttük olyanok is, akik már 
korábban szembekerültek a  törvénnyel. A  törzslapok tanulmányozása során jó 
néhány esetben érdemes a kutatónak egyéni szintre „ereszkedni”. Ennek szemlél-
tetésére a Budapesten született N. János adatlapját választottam.

„Nagyvárosból – nagyvárosba”

1933 júniusa egyik szombatján, a kora esti órákban N. Jánost az államrendőrség le-
tartóztatta Debrecenben. Hogy előzetes letartóztatásának első két éjszakáját hol és 

7 Forrás: LTA, (n=790)
8 Hódmezővásárhely, Kecskemét, Újpest, Szeged
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milyen körülmények között tölthette, nem lehet megállapítani, az intézetbe a keddi 
napon vették fel. Az eljárás bizonyára nem rejtett újdonságokat, a húszéves lakatos-
segéd számára, mivel két évvel korábban már egy hónap fogházbüntetésre ítélték csa-
vargás miatt. Annál inkább az lehetett büntetlen előéletű debreceni tettestársának, az 
épp felnőttkorba lépett, mezőgazdasági napszámból élő V. Ferencnek, aki két órával 
hamarabb került a „rendőrség kezére”.9 A fogházba vezető első útjukon már valószínű 
együtt szállították őket, ahol adataikat június 6-án délben rögzítették. A két fi atalem-
bert lopás bűncselekményével vádolták. Hat napot töltöttek előzetes letartóztatásban, 
majd a Debreceni Királyi Törvényszék jogerős döntése lopás vétsége miatt V. Ferencet 
két hónap fogházbüntetésre ítélte, míg N. János szabadlábra került.

Az indítékokra nem derült fény a forrás alapján. Nem lehet tudni, hogy a cse-
lekményt generáló motivációk és életszituációk honnan eredtek.10 Az  ellopott 
tárgyakat sem lehetséges azonosítani, csupán annyit, hogy a hatályos törvények 
alapján értékük 10–200 pengő között lehetett. A két elkövető közötti kapcsolat 
feltérképezését a tanulmány elején már említett peres anyag vizsgálatától remél-
hetjük. Lehetséges, hogy a tárgyalás előtt nem is ismerték egymást, csak a korabeli 
kar- és bírói hatalom teremtett közöttük párhuzamot. A törzslapjaik alapján egy 

9 MNL HBML VII. 101. 1.k 1933-923; 1933-924.
10 A törzslapokon a terheltek „családi állása” rovatában a szülők vezetékneve előtt több esetben 

megtalálható a kereszt jele, amelynek – a jelölés tradíciójából kiindulva – a legkézenfekvőbb 
feloldása az érintett halálának a jelzése. A kutatás során a formanyomtatvány kitöltésére vonat-
kozó szabályokról nem került elő információ.

1. ábra. Az átlagos bekerülés és az átlagos fejlettség a népességszám alapján 
Forrás: LTA (n=790) 

Megjegyzés: 
A fejlettségi határai (Szilágyi 2015): 
3,035 – 0,512 magasan az átlag felett;
0,511 – 0,133 átlag felett; 
0,132 – -0,130 átlag körüli; 
-0,131 – -0,382 átlag alatt; 
-0,383 – -1,255 mélyen az átlag alatt.
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korcsoportot képviseltek. Mivel N. János letartóztatásának idején nem rendelke-
zett bejelentett lakással, a lakóhelyükről adott információk nem adnak lehetőséget 
további következtetésekre. A családi állapotukat tekintve egyedülállók voltak, és 
a további életüket Debrecenben képzelték el.

A társadalmi kapcsolatok kontextusát előtérbe helyezve, közös „háttérként” je-
lenik meg a nukleáris családon belüli kötelékek sérülése, mivel letartóztatása idején 
mindkét terhelt félárva volt. N. János törvénytelen gyermekként született. A gyer-
mekévei valószínűleg az ismeretlen édesapja távollétében teltek. Az  is kérdéses, 
hogy az édesanyja el tudta-e látni a családfő szerepét. A tények társadalmilag és gaz-
daságilag, továbbá érzelmileg egyaránt sebezhető, marginális pozícióról árulkodnak.

Mire V. Ferenc elérte a  felnőttkort, szülei közül már csak özvegy édesanyja 
élt. Az adatbázisban háromszor szerepel, és mindegyik alkalommal lopás vétségé-
nek elkövetésével ítélték el. A bűncselekmények és a körülményeinek súlyosságát 
a kiszabott szabadságvesztések alapján hasonló volumenűekként lehet jellemezni, 
amelyek közül egy esetben fordult elő fél évre szóló büntetés, a többi 2–3 hóna-
pig tartott. Az adatok arról számot adnak, hányszor került a debreceni büntetés-
végrehajtási intézményébe, arról viszont nem, hogy élete során hány alkalom-
mal került szembe a törvénnyel. A büntetései – fokozatukat és időtartamukat te-
kintve – egyneműek voltak, amiből az feltételezhető, hogy életének természetes 
velejárójává váltak a vagyon elleni bűncselekmények, amelyek kezdetét esetünk 
jelenthette. A  szankcionálandó események gyakoriságának fi gyelembevételével, 
felmerül a kérdés, hogy milyen tágabb elméleti keretbe ágyazhatjuk N. János és V. 
Ferenc esetét. Max Weber „foglalkozás” defi nícióját – amely szerint a foglalkozás 
az a tevékenység, amelyet a társadalom tagjai tartósan végeznek létfenntartásuk 
érdekében – túlzás lenne alkalmazni a bűnelkövetések kontextusában. A roncso-
lódott társadalmi kötelékekkel bíró egyének alternatív életstratégiáiban azonban 
kétségtelenül szóba jöhet a normaszegés mint jövedelemkiegészítő tevékenység, 
amelyet az angolszász szakirodalomban használatos economy of makeshift  köreibe 
érdemesebb sorolni. A kifejezést Olwen Huft on vezette be 1974-ben megjelent, 
Th e Poor of Eighteenth-Century France című könyvében, amely evidenciával bír 
a szegénységet kutató – főleg angliai – munkákban. A magyar nyelvre történő át-
ültetése problematikus, így a fordítás helyett célszerűbbnek tartom Alannah Tom-
kins és Steven King gondolatait idézni: „Ez a kifejezés szépen összefoglalja a szegé-
nyeknek a mindennapok túlélésének az érdekében kifejtett egyenetlen, kétségbeesett 
és sokszor sikertelen törekvéseit.” 11

V. Ferenc egy címen lakott idősebb testvérével, V. Józseff el és valószínűleg öz-
vegy édesanyjával is a Teleki utca 47. alatt. A bátyját a szülők neve alapján lehetett 
azonosítani, őt 19 évesen ítéltek el először és 1935-ig hatszor tartóztatták le lopás 

11 King–Tomkins 2003: 1. (A szerző saját fordítása.)
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vádjával.12 Hősünk, Ferenc tehát életében a leszármazási kötelékek (lineal bond) 
mellett a választott kötelékek (elective participation bond) révén más törvénysér-
tő személyekkel is megismerkedhetett. Bár kapcsolatait mindkét esetben homály 
fedi, két lopás ügyében is tettestársként szerepel. A tárgyalt eset után valóban má-
sokkal közösen hajthatott végre bűncselekményt, mivel mindhárom gyanúsítottat 
elítélték, s egyikük, K. Sándor két évvel a közös lopás előtt egy kilenc fő által vég-
hezvitt bűntényben vett részt.13

Igaz, néhány letartóztatott törzslapját áttekintve nem lehet általános következteté-
seket levonni, de az imént vázolt életutak jól érzékeltetik, hogy részleges feldolgozott-
sági szint mellett is alkalmas a forrástípus egy térbeli szempontból kisebb terep akto-
rainak felszínes kapcsolódásait láthatóvá tenni, társadalmi hátterüket megvilágítani.

A falvak „mélyéről”

Érdemes visszatérnünk a településhierarchia-szintekhez: úgy a létszámokat, mint 
a bekerülési arányokat tekintve – mint említettem – az Alföldön született és Deb-
recenbe került letartóztatottak legtöbbje (65%) rurális környezetből származott. 
Egy falusi közegben szocializálódott egyénnek a „nagyvárosi” élet számos újdon-
ságot rejthetett, főleg, ha nem volt jártas a városi mindennapokban. Debrecent 
piacközponti és közigazgatási szerepe, valamint a  különböző szintű oktatási in-
tézményei miatt számos ember látogatta, és ez a  városi tapasztalat- és élmény-
szerzésnek az állandó lakókétól eltérő formáját jelentette.14 A lakosság azon része, 
amelyik életvitelszerűen ott élt, másként „használta” a várost és eltérő akciótereket 
alkotott, mint a betelepülő falusiak. A különbségek adódhatnak úgy a proxemikai, 
mint a kulturális eltérésekből. Emellett az is elmondható, hogy Debrecen „vidéki 
városlakói” közül a keresők nagy része – igaz a 20. század elejétől kezdve folya-
matosan csökkenő arányban – mezőgazdasággal foglalkozott egy funkcionálisan 
sokrétű településen. Ezt jól szemlélteti Féja Géza Debrecen kapcsán megfogalma-

12 Az említett köteléktípusok Serge Paugam nevéhez köthetők. Paugam négy társadalmi köteléket 
különböztet meg, amelyek leírásához a védelem (protection) és az elismerés (recognition) társadalmi 
térben megnyilvánult pozíciói szolgálnak alapul. A négy kötelék a leszármazási leszármazási (lineal 
bond), a választható részvétel (elective participation bond), az organikus részvétel (organic participa-
tion bond) és az állampolgári kötelék (citizenship bond). Ezek a kapcsolatok természetüknél fogva 
kiegészítik egymást és egymásba fonódnak. Elméletében e kapcsolatok által épül fel az egyéneket 
magába foglaló ló bonyolult, gubancos társadalmi szövet. Bővebben: Paugam 2016: 23–46.

13 K. Sándor jogerős ítélete: „4 rendbeli lopás bűntette, 5 rendbeli lopás bűntettének bűnsegédi bűn-
részessége, 1 rendbeli zsarolás vétségének kísérlete, 1 rendbeli orgazdaság vétsége miatt 10 hónapi 
börtönbüntetés.” MNL HBML VII.101. 2.k 1934-356

14 Szemléltetésképpen: „Az agrárproletariátus a keresőknek mintegy 15%-át tette ki. […] A kisparasztság, 
amely a keresők mintegy 5%-a volt, szintén a proletarizálódott rétegekhez sorolható.” Timár 1993: 256.
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zott gondolata, amelyet Timár Lajos a két világháború közötti Debrecenről szóló 
munkájában idéz: „falu, kisváros és nagyváros csodálatosan összefolytak”. Megle-
hetősen nagy az esélye annak, hogy olyan elkövetőket tömörít a forrásbázis, akik 
egyaránt értik a városi és falusi élet kulturális kódjait. Az alföldi „nagyváros” kí-
nálta vonzó tényezők mellett azoknak az alföldi településeknek, amelyekről a leg-
több letartóztatott érkezett, a taszító tényezőit is érdemes számba venni. 

Ilyen, a későbbi normaszegést befolyásoló tényező lehet a származási telepü-
lések fejlettségi foka.15 Ennek vizsgálatához Szilágyi Zsolt nagy volumenű, alföldi 
települések egymás közötti (laterális) kapcsolathálóját vizsgáló kutatásához ké-
szített adatbázisát használtam fel. A munka szinte az összes alföldi településhez 
(közigazgatási változások miatt 32 nem szerepel) tartalmaz egy komplex fejlettsé-
gi mutatót, amely alapján öt fejlettségi szintet lehet megkülönböztetni: magasan 
az átlag felett; átlag felett; átlag körül; átlag alatt; mélyen az átlag alatt. A fejlettségi 

15 Itt szeretném megköszönni Szilágyi Zsoltnak, hogy az adatbázis elektronikus változatát a ren-
delkezésünkre bocsátotta.

2. ábra. A települések térbeli elhelyezkedése, a fejlettség és „bekerülés” denzitásának 
függvényében* 

* Szemléltetésképpen: „Az agrárproletariátus a keresőknek mintegy 15%-át tette ki. […] A kisparasztság, 
amely a keresők mintegy 5%-a volt, szintén a proletarizálódott rétegekhez sorolható.” Timár 1993: 256.
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mutató Győri Róbert nevéhez fűződik, aki a Kisalföld déli részének vizsgálata so-
rán fejlesztette ki módszerét az eltérő fejlettségi szintek osztályozásához. Az érté-
ket hat általa kidolgozott szintetikus változóból számította ki: írni-olvasni tudók 
aránya a  6 éven felüli népességben; „orvoslátta holtak” aránya; jobb minőségű 
lakóházak aránya; vándorlási egyenleg rátája, nem mezőgazdasági foglalkozásúak 
aránya a keresők között; egy mezőgazdasági keresőre jutó kataszteri tiszta jövede-
lem.16 Az adatsorok alapján egyértelműen látszik a fogházi bekerülés mértéke és 
a település fejlettségi szintje közötti összefüggés (lásd a 2. és 3. ábrát)17. A kimu-
tatás szerint a nem törzsökös származású bűnözői társadalom tagjai a fejlettség 
alapján legnagyobb arányban a mélyen átlag alatti „aprófalvakból”, míg a  legki-
sebb arányban a magasan az átlag feletti „nagyvárosokból” érkeztek. Eszerint a fej-
letlenebb településekről elszármazott emberek egy nagyvárosi térben jobban ki 
lehettek téve a bűnözés kockázatának.

3. ábra. Az átlagos bekerülés és az átlagos fejlettség a népességszám alapján a vagyon 
elleni bűncselekményekre koncentrálva18

A fejletlen településeken általánosan kedvezőtlenebb megélhetési és szociális 
viszonyok uralkodtak. Ebből kifolyólag feltételezhető, hogy az ezekből a helysé-
gekből származó emberek körében jóval nagyobb volt az esélye az elszegényedés-
nek vagy annak, hogy egy alsóbb társadalmi rétegbe tartozó családba szülessenek.

Ezt a gondolatot szem előtt tartva, a fejlettség – bekerülés alapú kimutatást azok-
ra a  lopást elkövető egyénekre szűkítettem, akiknél a törvény képviselői harminc 
napnál kevesebb szabadságvesztést szabtak ki, így a halmazban az összes jogtalan 
eltulajdonítást és az egy hónap szabadságvesztésre ítélt, vétség szintű lopásokat el-
követők szerepelnek. A szelektálás által a normaszegőknek az a része jelenik meg, 
amelynek a  cselekedetei az alapvető létfenntartás megteremtésére irányulhattak 

16 Bővebben, Szilágyi 2015: 36–41; Uo. 158–176; Győri 2006: 231–250.
17 Az ábrákon a főváros adatai nem szerepelnek, az külön kategóriát képez mivel nagyban defor-

málná mind a grafi kon, mind a térképen szereplő adatok megjelenítését.
18 Forrás: LTA, n=183 (A szerző saját számítása.) 
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és a már említett economy of makeshift s fogalmi körébe sorolhatók (lásd 4. ábra). 
Az „enyhébben sújtott” lopások elkövetői alapján készült diagramon a fordított ará-
nyosság markánsabban kirajzolódik. Az is megfi gyelhető, hogy a kimutatásban nem 
található meg a nagyváros kategória, mivel ahhoz összesen egy esetet lehetett kötni.19

A következőkben a fentebb található kimutatások sémájára azokat az alföldi 
településeket veszem számba, ahonnan magasabb arányban érkeztek bűnelköve-
tők. Ennél a kimutatásnál a fejlettséget reprezentáló adatok áttekinthetősége miatt 
a bekerülési mutató a 100 főre eső letartóztatásokat mutatja településenként (lásd 
az 4. ábrát). A  bekerülés aránya alapján a  legtöbben a  város vonzáskörzetében 
található hajdúsági és nyírségi, továbbá a közvetlen szomszédságban elhelyezkedő 
településekről érkeztek.20 Utóbbiak közé tartozik a térségben legszegényebb tele-
pülésként számon tartott Józsa, amely közigazgatásilag 1927-ben alakult nagyköz-
séggé, korábban Alsó- és Felső-Józsa mint önálló községek működtek.21 Az adatla-
pokon a település(ek) mindhárom névváltozata előfordul, valószínű, hogy ebben 
közrejátszik a helyiek lassan változó emlékezete, identitása, valamint egykori szü-
lőhelyük jogi állása, de a kimutatásnál a hatályos közigazgatási határokat vettem 
fi gyelembe. Ekképp az 1910-es adatokon alapuló komplex fejlettségi mutatót Jó-
zsa esetében a korábbi két község értékeiből számított átlag adja. 

4. ábra. Az átlagos bekerülés település szinten, az átlagos fejlettségi, illetve a népesség-
szám alapján, n=29722

19 Az elkövető egy Szegedről származó 43 éves napszámosasszony, L. Ignácné K. Róza volt, akit lopás 
vétsége miatt ítéltek el hét nap fogházbüntetésre 1933-ban. Férjével és három gyermekével a Debre-
cen határában lévő Fancsika erdőben laktak. Az asszony szabadulása után négy nappal férjét hasonló 
eljárás szerint egy hétig lopás vétsége miatt tartották fogházban. (MNL HBML VII.101. 1.k 1933-829.)

20 A bekerültek száma részletesen: Hajdúszoboszló 62 fő, Balmazújváros 51 fő, Hajdúhadház 37 
fő, Hajdúsámson 34 fő, Józsa 28 fő, Vámospércs 19 fő, Monostorpályi 13 fő, Hosszúpályi 13 fő, 
Nyírmártonfalva 11 fő, Mikepércs 10 fő, Sáránd 8 fő, Nyírgelse 7 fő, Kisszekeres 3 fő.

21 Komoróczy 1972: 44. 
22 Forrás: LTA.
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A legmagasabb bekerülési értékek azokhoz a  községekhez kapcsolódnak, 
amelyek „mélyen az átlag alatt” vagy az „átlag alatt szerepelnek”. A fentebb vá-
zolt képet a  népesség alapján vett településszintek módosítják. Ez betudható 
a  települések Debrecentől számított közeli távolságának, ennél fogva a  város 
tiszta vonzáskörzetébe tartozott Józsa, Hajdúsámson és Monostorpályi telepü-
lések adták a legmagasabb bekerülési arányt. 

A források alapján a vizsgált bűnelkövetők, arányaiban a meglehetősen fejlet-
len és alacsony népességszámú településekről származtak az alföldi tájegységről. 
A hasznosított komplex fejlettségi mutató és a vizsgált települések 1000 főre eső 
„bekerültjeinek” száma ellentett irányú eltéréseket mutat a különböző települési 
szintek tükrében falutól város felé haladva. A településszintű „bekerülési” érték-
nél véleményem szerint a város laza vonzáskörzete dominál, míg az átlagértékek 
egy regionális szintről tájékoztatnak. A vagyon elleni bűnesetek megjelenítésével 
a fejlettségi szintek még látványosabban kirajzolódtak és ebben az összefüggésben 
látható az átlag alatti, valamint a mélyen átlag alatti fejlettségű apró és kis falvak-
ból érkező magas bekerülések aránya.

„Bűn és nyomor”

A vizsgálat utolsó részét egy módszertani kísérlet adja; a  város azon fi zikai te-
reinek feltérképezése, amelyeknél a  bűnelkövetők denzitása a  legmagasabb, és 
összefüggésben állhat az adott városrész lakóinak szociális helyzetével. Másképp 
fogalmazva: azt vizsgálom, hogy az adatbázis alapján kirajzolódik-e olyan város-
rész, amely arra enged következtetni, hogy lakói a vagyon elleni bűneseteket az 
economy of makeshift s körébe sorolható stratégiaként folytatják?

A források felhasználásával a  korabeli Debrecen szabad királyi város bűnözés-
re legérzékenyebb területe a Téglavetőként néven ismert külvárosi telep, amely a 19. 
században alakult a város nyugati részén létesített téglagyár mellett letelepedő gyári 
munkások otthonaiból. Úgy a debreceni, mint a nem debreceni születésű elítéltek lét-
számát tekintve, a legtöbb ember erről a területről került a fogházba, és az adatfelvé-
telen átesettek 8,3%-át adták e telep lakói. Az összes rab közül a debreceni születésűek 
11, míg a nem törzsökösöknek 6,7 százaléka élt a Téglavetőn. Ezek 36,9%-a enyhébb 
vagyoni elleni vétségeket és kihágásokat követett el. A telepről letartóztatottak között 
közel fele-fele arányban voltak a város határain belül és az azon kívül születettek.23

Az elkövetők térbeli megoszlását nehezebb a  forrás segítségével megragadni, 
mint létszámukat megállapítani. A 19. században és a 20. század elején (az 1927–1944 

23 Az elkövetők többségében mezőgazdasági napszámból élő 20–40 év között férfi ak voltak, a nők 
a közeg 17%-át adják.
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közötti utcanévadásokig) hivatalosan nem is léteztek utcák a  környéken.24 
Az adatlapokon több esetben szerepel a lakóhely, utca és házszám pontosággal, de 
ugyanolyan arányban fordul elő csupán a városrész neve, mivel az utcákat nem 
egyszerre nevezték el. 

A Téglavető történetének beható ismertetésére nem tartozik jelen tanulmány 
feladatai közé, a bemutatott állapotok alapján kijelenthető, hogy egy olyan slumról 
van szó, amely megjelenik a fogházi iratok által, így párhuzam állítható fel a sze-
génység és a bűnözés mértéke között a városi terekben.

Összegzés

Tanulmányomban azt igyekeztem bizonyítani, hogy a  Debreceni Törvényszéki 
Fogház törzslapjai – körültekintő forráskritikával kezelve – alkalmasak lehetnek 
a bűnözői társadalmat a  szegénység, az alsóbb társadalmi csoportok és a hátrá-
nyos szociális helyzet kontextusából vizsgáló kutatások számára. A fentebb tanul-
mányozott szintek alapján lehetséges következtetéseket levonni a regionális, a lo-
kális és az egyéni terekről egyaránt. Ehhez mindenképpen szükséges egy olyan 
adatbázis építése, amelyben a  hasznosított változók egységes kezelhetőségével 
célirányos kimutatásokat lehetséges végezni. Ez azonban a hatalmas forrásmeny-
nyiség miatt szinte kizárólag munkacsoportban valósítható meg. 

A korabeli Debrecen szabad királyi városába költöző elítéltek többsége olyan 
aprófalvakból érkezett az Alföld tájegységéről, amelyek fejlettségi szintje mélyen 
az átlag alatt volt a komplex fejlettségi mutató és bekerülési arányuk alapján. A két 
érték a települések népességszámon alapuló kategóriáinak tükrében falutól város 
felé haladva fordítottan arányos. Az enyhébben szankcionált vagyon elleni bűn-
cselekményeknél ez a kapcsolat még határozottabban megjelent, így valószínűsít-
hető, hogy a bűnözői társadalom vizsgálatát az economy of makeshift s kontextu-
sában a körükben érdemes elkezdeni. A bűnelkövetők sűrűsödése Debrecenben 
a 20. század végéig konzerválódott „nyomortelepen”, a Téglavetőn volt a  legma-
gasabb, amely párhuzamot teremt a korabeli bűnözés és szociális helyzet között. 
Az esetek kapcsán törekedtem a város mindennapjaiban előforduló „hétköznapi” 
bűnesetekre koncentrálni, ekképpen a legtöbbször előforduló lopások elkövetőire 
került a hangsúly. Ezt tovább fi nomította az enyhébb vagyon elleni bűncselekmé-
nyek elkövetése, amely feltételezhetően sokak esetében a mindennapi megélhetés 
stratégiájaként szerepelt az életükben. 

24 Balogh 2007: 16.
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Örsi Julianna

Törzsökösök és idegenek, betelepülők 
viszonyának alakulása alföldi példák alapján

Az Alföld településrendszerének változása a 18. században

A 16–17. században alapvetően megváltozott az Alföld településhálózata. 
Az  aprófalvak nagy része a  török hadjáratok idején elpusztult. A  falvak lakos-
sága – amennyiben nem lett a martalócok áldozata – elmenekült biztonságot 
adó távoli tájakra, vagy elbújt a nádasokba. A generációról generációra örökí-
tett szájhagyomány szerint csak a  nyugalmasabb időkben tértek vissza a  szü-
lőföldjükre. Számtalan írás, jegyzőkönyvbejegyzés maradt ránk, miszerint, 

„[e]leink háromszor ülték meg” az adott alföldi várost. A néprajzosok által gyűjtött 
narratívákat a családtörténeti, településtörténeti adatok is alátámasztják. A kései 
utódokat csakúgy, mint a kutatókat, mindig érdekelte a települések, a lakosok, 
a kultúra kontinuitása. Így óhatatlanul felvetődik az őslakosok és a betelepültek 
arányának, viszonyának kérdése. Ebből a bővebb problémakörből kiindulva, je-
len tanulmány keretében a 18. századi közösségi önszerveződéshez, közösség-
működési mechanizmushoz kívánok adatokat szolgáltatni.

A társadalomkutatók – például Szabó István, Rácz István, Orosz István, Bárth 
János vagy Juhász Antal1 – munkásságában jelentős helyet foglal el a  migráció-
kutatás. A monográfi ák többsége külön foglalkozik egy-egy település 18. századi 
újranépesedésével, kimutatva a  betelepülés irányát és mértékét. Itt említhetem 
a Duna-Tisza közén Kecel,2 Kiskunfélegyháza,3 vagy Kunszentmárton benépesí-
tését; ugyancsak ismerjük a 19. századi pusztafoglalásokat.4

Az Alföld elnéptelenedése kedvezett a mobilitásra, helyváltoztatásra hajló em-
bereknek, családoknak, közösségeknek. Egyrészt keresték a megélhetésük bizto-
sításához az életteret, másrészt az államnak, a  földesuraknak, a  megmaradt te-
lepüléseknek is érdeke volt az üresen maradt puszták, telkek benépesítése, az új 
munkaerő befogadása. A  migráció tehát mind a  helyváltoztató, mind a  befoga-
dó számára gazdasági okokból volt előnyös. Ennek megfelelően pedig jelen volt 
mind a spontán betelepülés, mind a szervezett betelepítés társadalmi gyakorlata.

1 Jelentősebb munkáik: Szabó 1972; Rácz 1980; Juhász 2005.
2 Bárth 1984.
3 Bánkiné 1981.
4 Szabó 1979.
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A betelepülések főbb típusai: spontán (egyéni) lakóhely-változtatás 

Spontán betelepülés segítette a mezővárosok és a szabad királyi városok népesség-
növekedését. Sőt, itt kell említenünk azt a jelenséget is, hogy az elpusztult falvak 
helyett, azok területén a  visszatérő lakosok egyetlen közösségbe tömörültek és 
közös lakóterületeket hoztak létre. A megélhetéshez szükséges szabad földterület 
itt biztosítva volt. Így alakult ki a 18. század első felében a Nagykunság számos 
elpusztult falvának területén a később mezővárossá fejlődött öt település.5 Jól lát-
ható ez a folyamat az 1. és a 2. térkép összevetésével.

1. térkép. A középkori falvak helyét is mutató Jászkunság-térkép
(Készítette: Bedekovich Lőrinc, 1802.)

5 Lásd Örsi 2015a: 79–138.
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2. térkép. A Jászkunság átalakult településhálózata
(Készítette: Palugyay Imre, 1854.)

A betelepülés jelentőségét mutatja, hogy a betelepült lakosok aránya az öszs-
lakosság majd egynegyedét tette ki Debrecenben, és pont egyötödét Szegeden. 
A  nagykun városok vonzerejét a  betelepülés szempontjából egyéb dokumentu-
mok adatainak térképre vitelével is érzékelhetjük. Karcagon sok ragadványnév vi-
selője a származáshelyére utal. A településen tartózkodók összeírásából is látható 
az a körzet, ahonnan az idegenek érkeztek a 18. század végén.
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3. térkép. A 18. századi karcagi ragadványnevekben szereplő települések
(Készítette: Örsi Julianna)

4. térkép. A Túrkevén tartózkodó idegenek származáshelye 1790-ben
(Készítette: Örsi Julianna)

Ugyanez a folyamat játszódott le a Kiskunságon és más tájakon is. Debrecen 
és Hódmezővásárhely nagy határa is így alakult ki, biztosítva az emelkedő né-
pességszámhoz szükséges életteret. A spontán betelepülések elsősorban az adott 
települések vonzáskörzetéből történtek. Jól látszik ez például Debrecen, illetve 
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Szeged esetében.6 Érdemes azonban megjegyeznünk, hogy az 1733–1848 között 
Debrecenbe felvett polgárok 77%-a (6722 fő) helybeli születésű volt, és csak 23%-
a volt idegen származású (2012 fő). Szegeden 1783–1792 között a felvett polgárok 
száma 483 fő volt, akik közül az idegen származásúak száma 117 fő volt.

1. táblázat. A betelepült polgárok származáshelye Debrecenben (1740–1749; 1790–1799; 
1830–1839)

Származási hely Betelepültek száma
Bihar 180

Szabolcs 58
Hajdúkerület 37

Szatmár 36
Heves 35

Borsod 26
Zemplén 25

Jászkunkerület 19
Abaúj 14

Közép-Szolnok 10
Összesen: 440

(Forrás: Rácz 1989; Örsi 2015a: 88.)

2. táblázat. Befogadott polgárok Szegeden (1780–1815)

Helybeli származású polgár 483 80,5%
Idegen származású polgár 117 19,5%

(Forrás: Örsi Julianna 2016: 393.)

Az eddigi kutatások azonban arra is rámutatnak, hogy a közvetlen vonzáskör-
zeten túl távolabbi pontokról is érkeztek betelepülni szándékozók. Itt utalnunk kell 
a korabeli információáramlás útjára: a török elől menekülőktől hallott hírek, vásá-
rok, országos útvonalak, közigazgatási források (megyei tisztviselők, országgyűlési 
követek stb.) szerepére. Ezek komoly szerepet játszhattak a migrációs célpontok ki-
választásában, ily módon lett népszerű például a Jászkunság a kisnemesek között. 

6 Örsi 2015a: 88–89; 93–94; Örsi 2015b: 494–496; Örsi 2016.
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Így utólag anakronisztikusnak tűnik, hogy a Kunságba abban az időben, azaz a 18. 
század első felében települtek be a legtöbben (kisnemesek és jobbágyok egyaránt), 
amikor a  terület éppen jogfosztott állapotában volt. Kérdés, hogy a  kiváltság re-
ménye vagy a földszerzés lehetősége vonzotta-e az odavándorlókat. Mindenesetre 
az újonnan érkezők igyekeztek hasonulni a törzsökösökhöz, beépülni a közösség-
be. Mivel néhányan az átlagosnál jobb anyagi háttérrel, információval, alkalmaz-
kodóképességgel rendelkeztek, hamarosan irányítószerephez jutottak az új helyen. 
Magukévá tették a kontinuus lakosság szemléletét, álláspontját, szerepet vállaltak 
a korábbi kiváltságok visszaszerzésért folytatott harcban, így pedig a redempcióért 
folytatott küzdelem szószólóivá, az egyes települések és a Jászkun kerület politikai 
és gazdasági irányítóivá váltak. Az asszimilációt a közösségi – jelen esetben politi-
kai – aktivitás mellett segítette a beházasodás, azaz a lakóhely szerinti endogámia is.7 
Mindezt jól jelzi a kisújszállási és hódmezővásárhelyi nemesi családok mobilitása. 

A kisújszállási Illéssyek 1708–1896 között 50 házasságot kötöttek. Ebből 24 
esetben mindkét fél helybeli (48%-os endogámia), további 10 házasságkötésnél 
a  fi atal más nagykunsági településről választott párt magának (20%-os népraj-
zi csoporton belüli házasság). 12 esetben viszont más vidékről hoztak párt az 
Illéssyek (32%-os a  területi exogámia): a  kisújszállási Illéssy lányok egy része 
a  korábbi társadalmi státuszt erősítve ment férjhez a  kunsági területen kívüli 
nemeshez. Ezt úgy értelmezhetjük, hogy az egykori származással kapott szokáso-
kat, társadalmi helyzetet, nemesi mivoltot nem adták fel teljesen.8 

Hódmezővásárhelyre is sok kisnemes költözött be a 18. században. Míg 1701-
ben még csak a Török és a Szilágyi volt nemesi család, a század végére már mintegy 
30 család rendelkezett nemeslevéllel (100 fő). Ezek a betelepülő famíliák nemesi 
kiváltságukat a 16–18. században szerezték Bocskai Istvántól, Báthori Gábortól, 
Bethlen Gábortól, I. Lipóttól. Származáshelyüket tekintve 25 alföldi, 14 felvidéki, 
9 dunántúli és 7 erdélyi eredetű nemesi család van közöttük.9

Az értelmiségi foglalkozásúak leggyakrabban betelepülőként érkeztek, de 
rendszerint igyekeztek beépülni a helyi gazdatársadalomba, így a Nagykunságon 
csak az 1770-es évektől kezdett kialakulni egy helyi értelmiségi réteg.10 Ehhez 
a beházasodást tartották a  leghatékonyabb eszköznek, amelyet kiegészített vagy 
azzal együtt járt a birtokszerzés és a különböző pozíciók elnyerése.

A spontán beköltözőkhöz kell sorolnunk az iparosok betelepülését is. Általában 
iparoslegények vagy kereskedők megtelepedéséről beszélhetünk. Ők rendszerint 
távoli vidékről, vándorútjuk során vetődtek a  településre és kértek engedélyt 
a  lakhatásra, tevékenységük folytatására. Az  általam vizsgált helyek közül 

7 Lásd Örsi 2011.
8 Örsi 2014: 534.
9 Lásd részletesebben Örsi 2015b: 496–497.
10 Lásd Örsi 1990.
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különösen Szeged esetében találtam adatot tiszai hajózással és a városi funkció 
erősödését jelző kereskedelemmel, vendéglátással kapcsolatos foglalkozások sza-
porodására a  18. században. Míg 1783-ban a  befogadott polgárok egyharmada 
(31,88%) volt fogadós, kocsmáros, serfőző, addig 1790-ban már a fele (50,85%). 
A királyi városba a 18. század 80-as éveiben elsősorban az észak-nyugati megyék-
ből (Pozsony, Komárom, Nyitra, Liptó, Trencsén), valamint Ausztriából és néhá-
nyan a Dunántúlról érkeztek. A tiszántúliak számára Szeged ekkor nem jelenthe-
tett vonzerőt – a Jászságból 3, a Kiskunságból mindössze 1 fő érkezett.

Időszakos migrációnak is tekinthetjük a szegény legények évközi munkaválla-
lását (idénymunkások, szolgalegények, szolgálók, cselédek). Alkalmazásuk meg-
határozott időszakra vonatkozott, így annak lejárta után rendszerint vissza kellett 
menniük a  saját településükre. A  munkát adó település közössége rendszerint 
nem fogadta be őket. A jászkun települések elöljárósága különösen sok határoza-
tot hozott a környező településekből érkező szolgalegények kiutasítására. 

A közösség stabilitásának eszköze: a lakosi jog

A lakosi jog a  „mi-tudat” egyik típusa. A  mi-tudat a  történelem folyamán pél-
dául törzsökösök és idegenek ellentétének megnyilvánulásaként jelenik meg, s e 
formájában erősen kizáró jelleggel bír. A lakosi jog gyökere a középkori városok 
szabályalkotásáig vezethető vissza, a  városfejlődést megalapozó privilégiumok 
része. A magyar magánjogtörténetben 1608. évi 13; 44 tv., 1647. évi 78. tv. és az 
1715. évi 36. tv. szabályozta a lakosi jogokat.11 Kialakulásával, fejlődésével többek 
között Blazovich László történész foglalkozott, szegedi példákat hozva.12 Debre-
cen esetében Rácz István e jogot Nagy Lajos 1361. és Zsigmond király 1405. évi 
adományleveleihez köti.13

A néprajzi szakirodalomban is fel-felbukkan a  településhez fűződő megne-
vezésként. A  pécsiek tüke lakosról beszélnek, a  vásárhelyiek, a  nagykunságiak 
tősgyökeres famíliát emlegetnek, Debrecenben a  cívis gazdának van nagyobb 
tekintélye. A  legismertebb a  törzsökös megnevezés. Ezeket a  terminusokat min-
den esetben a család kontinuus voltának hangsúlyozására, a helybeli származás 
jelölésére használják, szembeállítva vele az idegent, a betelepülőt, a jöttmentet. E 
jelenséget is hosszabb ideje vizsgálom – korábbi tanulmányomban bemutattam 
történeti gyökereit14 – sőt magam is tapasztalom gyűjtéseim során és megéltem 
lakóhelyváltoztatásom miatt.

11 Homoki 2010.
12 Blazovich 1995.
13 Rácz 1989: 13.
14 Örsi 2001. 
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A városok túlnépesedésének megakadályozását szintén szolgálta a lakosi jog, 
melyet neveztek polgárjognak is. Ez úgy valósult meg, hogy a mindenkori városi 
tanács döntötte el, hogy a betelepedni szándékozónak engedélyezik-e a letelepe-
dést vagy sem. A polgárjog megadása tehát engedélyhez volt kötve, előnyökkel 
járt – hiszen birtokosa élvezi mindazokat a  jogokat, kedvezményeket, amelyek 
a városlakókat megilletik –, ám ugyanakkor feltételekhez is kötötték. Csak olyan 
ember kaphatott polgárjogot, aki megfelelő tőkével rendelkezett és megfi zette 
a letelepedés feltételéül szolgáló taxát. Ez például a 19. század első felében Szege-
den 12 forint volt, s fi zetni kellett a városi ispotály fenntartására is. Általában ipa-
rosok és kereskedők jelentkeztek felvételre. Adataikat bejegyezték a polgárkönyv-
be, vagy egyéb módon rögzítették. A debreceni polgárkönyvet 1703-tól vezették. 
Ennek történelmi elemzését Rácz István végezte el.15 Magam a szegedi dokumen-
tumokat (tanácsi jegyzőkönyveket, a felvett polgárok jegyzékét) tanulmányoztam. 

Debrecenben a polgárjog megszerzésének feltételéül szabták a polgárdíj (taxa) 
megfi zetését, a helyi közterhek viselésének képességét, majd az önálló házingatlan 
megszerzését. A polgárjog nem öröklődött (kivétel az özvegyasszony esetében), 
de a polgárfi ak kedvezőbb helyzetben voltak annak megszerzésére, azaz kisebb 
taxát írtak elő a  számukra. Az  elbírálásnál a  18. évüket már árván betöltő pol-
gárfi úk is előnyt élveztek. A feltételeknek megfelelő esküt tettek és polgárlevelet 
kaptak. Polgárjogot tehát helyi lakos és beköltöző egyaránt szerezhetett, és arról 
le is mondhatott. A város el is vehette az arra érdemtelen lakostól a polgárjogot 
és kitilthatta a polgári közösségből. Rácz István adatai azt mutatják, hogy a  fel-
vett polgárok száma a 18. század második felében fokozatosan emelkedett, majd 
a 19. században a városi tanács egyre inkább gátat szabott az újabb felvételeknek. 
Lényeges megállapítás, hogy az 1733–1848 közötti polgárosított 8734 személy kö-
zül 6722, azaz több mint háromnegyednyi helybeli születésű volt, s 2012 fő, azaz 
majdnem a negyede származott külső helyekről.16

A Jászkunságban főleg a redempció megvalósítása után közösségi érdek volt 
a  betelepülések korlátozása, hiszen az önállóság visszaszerzése a  lakosok anya-
gi hozzájárulásával történt. Ezzel az eszközzel éltek is a  települések. Elsősorban 
a helybeli paraszti népesség ellátását szolgáló iparosok letelepedését engedélyezték. 
Alaposan mérlegelték, hogy van-e szükség az adott iparos termékeire, szolgálta-
tására vagy már van elegendő kínálat. A letelepedéséhez végül a kerületi kapitány 
jóváhagyása kellett. A helyi tanács letelepedést gátló intézkedéseivel gyakran ta-
lálkozunk a városi jegyzőkönyvekben (a Nagykunságban általában a Tisza-menti 
falvakból érkező szolgarendűeket tiltották el a többéves ott-tartózkodástól). A zsi-
dó kereskedők elől is elzárták a letelepedés lehetőségét egészen 1852-ig, ezért nőtt 
meg a zsidó népesség aránya néhány környező faluban (Fegyvernek, Tiszabő stb.). 

15 Rácz 1980; Rácz 1989: 13–34.
16 Szabó 1940: 74.
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A szabályozás nemcsak az optimális népsűrűség tartáshoz kellett, de a „hazai ipar”, 
azaz a  településen élő iparosok és kereskedők védelmét is szolgálta a  túlkínálat 
ellen, ugyanakkor gátat is szabott a kereskedelem fejlődésének. 

A települések idegenek befogadását korlátozó intézkedéseiben azonban nem 
kizárólag a kirekesztést láthatjuk. Véleményem szerint itt sokkal inkább az az el-
múlt századokban jellemző településpolitikai szemlélet jelenik meg, amely a tele-
pülések eltartóképességét vette fi gyelembe a  jövevények beengedésének eldönté-
séhez. Illéssy János nagykun kerületi kapitány például így fogalmaz a Bácskából 
visszatérni akarók ügyében 1793-ban írt körlevelében: „A közönségek elől járóinak 
hatalmokba hagyattatik, hogy azokat a’ kiket jó teher viselőknek esmernek bé fo-
gadhassák, a kiket pedig rossz erköltseikre való nézve nem akarnak, azokat vissza is 
passuálhassák.”17

A betelepülések főbb típusai: szervezett telepítések, a puszták
benépesítése (a kamara és a földesúr telepítési akciója)

A csoportos betelepülések szervezése, lebonyolítása

A 18. században össztársadalmi szinten a legnagyobb mértékű betelepítések szer-
vezettek voltak. A  pusztán maradt területek megműveléséhez dolgos kézre, az 
adófi zető munkaerőre volt szükség. Ennek megvalósításához II. József 1782. szep-
tember 21-én adta ki a telepítési pátenst. 

A Habsburg Birodalom elsősorban a  németek telepítését szorgalmazta. Így 
jöttek létre Alföld-szerte nemzetiségi falvak, te lepülésrészek – melyek később sok 
esetben mezővárossá fejlődtek. Ilyen volt többek között Békéscsaba, Tótkomlós, 
Kiskőrös, Endrőd stb. Ezek lakossága, eltérő nemzetisége, nyelve, vallása és kul-
túrája miatt környezetétől rendszerint izoláltan élt. A telepítő egy-egy nagybirto-
kos vagy maga az állam volt. Így volt ez a bácskai puszták esetében is, melyeket 
a Zombori Jószágigazgatóság kormányzott és állattartásra béreltek zombori föld-
birtokosok. 

A témának jelentős méretű szakirodalma van.18 A  nagykunsági kitele-
pülési mozgalomra az 1980-as években Szabó Lajos történész hívta fel a  fi-
gyelmet.19 Rajta kívül egyéb helytörténészek gyakran egy-egy falualapítási 

17 Nagy Kálozi 1943: 144. Eredeti irat: 1793. évi körrendelet. 
18 Dévay–Gyarmati 1936; Kaposvári–Bagi 1989; Nagy Kálozi 1943; Nagy Molnár 2009; Örsi 1987; 

Örsi 1989; Örsi 2007; Pénovátz 1996; Pénovátz 2010; Sárközi 1997; Sárközi 2000; Szabó 1966; 
Takáts 1942. 

19 Szabó 1966.
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évforduló kapcsán megjelenő könyvekben publikálták az ide vonatkozó kuta-
tásaikat.20 1986-ban Kisújszálláson egy konferenciát is szerveztek a kitelepülés 
200. évfordulójára, amelynek anyaga később könyvformában szintén megje-
lent.21 2006-ban pedig Karcag adott helyet egy újabb tanácskozásnak, melynek 
eredményeit ugyancsak olvashatjuk.22 A  témát mindmáig legrészletesebben 
Nagy Kálozi Balázs dolgozta fel.23 A következőkben az említett szerzők művei 
és saját kutatásaim alapján mutatom be az áttelepülés főbb jellemzőit.

A meghirdetett bácskai telepítési akcióra a Jászkunságban először a kunhe-
gyesiek figyeltek fel 1784-ben. A lehetőség híre azonban terjedt a Tisza men-
tén, a  többi nagykun településen is. A Nagykunságon az áttelepülési mozga-
lomban a területek gyors népességnövekedése, a redempciós vállalások miatti 
terhek növekedése, a  szigorú várospolitika, az elszegényedés fokozódása, 
a  kedvezőtlen időjárás miatti rossz termés egyaránt szerepet játszott. Maga 
a telepítési törvény a lehetőséget megadta, de a németek mögött a magyarok 
csak másodlagos célcsoportnak számítottak. Valamelyes segített a  kunságia-
kon az 1784-ben kiadott vallási türelmi rendelet. Ezt ki is használták és köve-
teléseikben minden esetben szerepelt a  református vallásgyakorlás feltételei-
nek biztosítása.

A kitelepülők társadalmi és családi állapota 

A Nagykunságból kitelepülni szándékozók többsége földnélküli irredemptus 
volt, de akadt közöttük néhány holddal rendelkező redemptus is. A róluk készí-
tett összeírásokból tudjuk, hogy 164 családnak nem volt állata. A jelentkezőknél 
512 lovat, 867 szarvasmarhát, 672 sertést és 602 juhot írtak össze tulajdonként 
(megjegyezzük, hogy a lóállományt Karcagon, a sertést és a juhot Kunhegyesen 
nem írták össze). A kitelepülők a  jobb megélhetés, földszerzés céljából fogtak 
vándorbotot. Földigényüket is összeírták: 1 sessiónál24 kevesebbet 246-an, 1 
sessiót 270-en, 1 ¼–2 ½ sessiót 59-en jegyeztettek. Hárman nem kértek földet. 
Amint tudjuk, a kitelepülők igénye csak részben valósult meg, mivel másfél ses-
siónál többet senki nem kaphatott, s 1 sessió felett is csak néhányan.

20 Dévay–Gyarmati 1936.
21 Kaposvári–Bagi 1989. 
22 Nagy Molnár 2009.
23 Nagy Kálozi 1943.
24 1 sessió = 38 hold szántó, 22 hold kaszáló, 1 hold beltelek.
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A közel 140 háztartás – összetételét tekintve – négyötöde gyermekes 
házaspár volt, a maradék háromötödét házaspár, kétötödét csonka család, egye-
dülálló, illetve testvér alkotta. A kitelepülni szándékozókat többször is összeír-
ták. A  névsorok azt mutatják, hogy a  lakóhelyváltoztatásra nem könnyen ha-
tározták el magukat az egyének, családok. 1785 áprilisában négy településről 
jegyezték fel az elvándorlók lélekszámát is. Eszerint Madarasról 34 telepes, Jász-
kisérről 28 (127 lélek), Kisújszállásról 186 (843 lélek), Karcagújszállásról 141 
(670 lélek) szándékozott elhagyni a szülőföldjét. Karcagon a családnagyságot is 
rekonstruálni lehet. 

3.táblázat. A Bácskába kiköltöző karcagi családok megoszlása gyermekszám szerint 1785-ben
Családnagyság Részarány (%) Családok száma

Nincs gyermeke 13,40% 17

1 gyermekes 11,80% 15

2 gyermekes 16,00% 20

3 gyermekes 16% 19

4 gyermekes 19% 24

5 gyermekes 9,50% 12

6 gyermekes 8,80% 11

7 vagy több gyermekes 5,50% 7

Összesen 100% 127

A kiköltözők döntő többsége gyerekkel rendelkező házaspár volt (110 fő, azaz 
79,1%). 17 esetben (12,3 %) a  korábbi lakhelyét elhagyó ifj ú házaspárnak még 
nem volt gyereke. Előfordult, hogy nőtlen férfi , fi útestvérek vagy özvegyasszony 
(özvegyember) gyerekeivel vállalkozott a nagy útra (12 eset, azaz 8,6%). A kimu-
tatás egy esetben utal arra, hogy három generáció költözött együtt, de az önálló 
életkezdéshez szükséges feltételek biztosításához célszerű volt a házas gyerekeket 
a szülőktől külön szerepeltetni. 

A kitelepülésről fennmaradt bácskai okiratokból az derül ki, hogy a falualapí-
tó családok nagysága 2–12 fő volt.
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5. térkép. A bácskai puszták benépesedése 1785–1786-ban
(Forrás: Nagy Kálozi Balázs 1943: 158.)

Az áttelepülés jellemzői

 Összefoglalva azt mondhatjuk, hogy az imént vázolt esetben a telepítésért a hata-
lom felelt. A telepítést a Zombori Jószágigazgatóság hajtotta végre. A benépesíten-
dő puszták Bácskában Feketity, Velity, Ómoravicza, Bácsér (Pacsér) volt. A telepe-
sek zömében nagykunsági református magyarok (főleg szegények: irredemptusok, 
elszegényedő redemptusok) voltak.

A költözés előkészítése, a letelepedési feltételek tárgyalása több helyszínen zajlott 
az 1784–1786-os években: Bécs, Pest, Zombor és a  nagykun városok adtak helyet 
ezeknek a tanácskozásoknak. A kunhegyesiek a Kamaránál kezdték a tárgyalást, a kar-
cagiak és társaik a Zombori Jószágigazgatóságnál. A tárgyalófelek egyrészről a kamara, 
a Zombori Jószágigazgatóság képviselői, másrészről a telepesek megválasztott városi 
képviselői, küldöttei (deputáció) voltak. A megállapodást a király, a Nagykun Kerület 
Közgyűlése és a Városi Tanácsok hagyták jóvá. A telepesek értesítése a szokásos helyi 
gyakorlatok (kisbíró kidobolása vagy szószékről) szerint történt.

A telepesek az államtól a következőket kérték:

1. önálló telephely (község), amely magában foglalta a családok és a középületek 
számára szükséges telket,

2.  szabad (református) vallásgyakorlatot: ez a pap és tanító választását, számukra 
lakás és munkakörülmények (bér) biztosítását, a  templomot és az iskola 
részére telek juttatását jelentette,
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3.  föld (szántó és legelő) a telepes családoknak,
4.  kötelezettségek lefektetése: adómentes évek kikötése, adó (dézsma), robot 

mértéke,
5.  kölcsöngabona a vetőmag biztosításához,
6.  faanyag a házépítéshez,
7.  regálék: italmérési és őrlési jog biztosítása a községnek.

A követelések a tárgyalások folyamán némileg módosultak, a király a kunhe-
gyesiekkel történt végső megállapodást tekintette a későbbi csoportok számára is 
érvényesnek. 

A kitelepülőknek fel kellett készülniük a nagy útra. Ingatlanaikat, vagy – a ké-
sőbbi visszatérés lehetőségének biztosítására – esetleg bérbeadták ingatlanaikat. 
Előfordult a  föld elzálogosítása is. Korábbi adósságaikat rendezniük kellett a  vá-
ros vagy a  magánszemélyek felé. Állataikat is nagyrészt eladták. Az  áttelepülésre 
kiválasztott állatot, ingóságokat és a  közlekedési eszközt (szekér) össze kellett ké-
szíteniük. A költöző és a maradó családtagok között egyeztetések, megegyezések 
születtek a  hátrahagyott javakat illetően. Az  útnak induló családtagok lelkileg is 
készültek a lakóhelyváltoztatásra. A költöző családok, azok családfői rendszeresen 
beszélgettek, egyezkedtek a csoportos út megszervezésről. Kiválasztották a csoport 
irányítóját, aki rendszerint a korábban kitűnt hangadó lett.

A colonusok (telepesek) névsorát összehasonlítva megállapíthatjuk, hogy a  je-
lentkezők és a valóban kitelepülők névsorában van különbség. A létszám (telepes 
és hozzátartozói) pontos meghatározása, a magával vitt állatvagyon és az igényelt 
föld mértékének felmérése már hónapokkal a tényleges kiköltözés előtt megtörtént.

Az átköltözés 1785–1786 tavaszán több csoportban történt. A  nagykunságiak-
kal mentek a  környező tiszamenti és más hevesi települések, valamint Jászkisér új 
lakóhelykereső családjai. A családok lovas szekerekkel (utána kötve egy-egy tehénnel 
vagy más állatot is szállítva) élelmet is magukkal hordozva indultak útnak. Útvonaluk 
a kiindulási helytől Szolnokon, Kiskunhalason át a Bácskába vezetett. A helyi tanács 
elbocsátó levelet (útlevelet) állított ki számukra és tenyészállattal segítette az új élet 
megkezdését. A református egyházközségektől útravalóul kegytárgyakat kaptak.

A közösséggé szerveződés: a falualakítás jellemzői

Abból indulhatunk ki, hogy a három településnek azonos letelepedési és működé-
si feltételeket biztosítottak. A terület a kincstár tulajdona volt, a kamara földesúri 
fennhatósága alatt állt. A lakhelyváltoztatással a jászkunsági telepesek társadalmi 
helyzete romlott (szabadparasztokból jobbágyok lettek), de vagyoni helyzetük ja-
vult. Egyházilag a Dunamelléki Egyházkerület Kecskeméti Traktusába (később az 
alsó-baranyaiba) kerültek.
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A földeket a kamara osztotta ki a telepesek vagyoni és családi helyzete (lélek-
szám) alapján. Negyed, fél és egész sessió földet kaptak, csak kivételes esetben 
lehetett ennél nagyobbat. Egy sessio: 38 hold szántó, 22 hold kaszáló és egy hold 
beltelek, összesen 61 hold volt. Tudjuk azt is, hogy minden telepes család háza 
megépítéséhez pénzt kapott, tehát elvileg minden család külön házban kezd-
hette az életét. A települések méretét tekintve 1788-ban Feketehegyen 282 csa-
ládban élt 1350 személy,25 Ómoravicán 1798-ban 332 gazda és 10 zsellér 342 
házban élt.26

Társadalmi tagolódás az új bácskai telepeken

Feketehegyen 1785-ben 13,298 hold föld volt. Ebből a telepesek között 140 sessiót 
osztottak ki. A terület egyharmadát (72 sessio) pedig meghagyták közlegelőnek. 
Több mint harmaduk (77 telepes) egésztelkes lett, szintén harmaduk (71 telepes) 
féltelkes, három tizedük negyed telkes, egy telepes pedig telek nélkül szerepel a ki-
mutatásban.

Pacséron 18,000 hold földből szántóföldnek kiosztottak 7414,5 holdat. Közle-
gelő maradt 5775 hold. A Pacsért megülők közül másfél sessiót kapott 7, ötnegyed 
sessiót 6 család, háromnegyed sessiót 17-en kaptak. Egésztelkes gazda lett 75, fél-
telkes 68 (29,06 %), negyed telkes 61 (26,06 %) fő. A lakosok 44,87 %-a tehát fél-
teleknél többet kapott. 9 személy nem kapott földet.

Ómoravica határa 19,467 hold volt. Ebből 204,5 sessiót osztottak ki. A telek-
nagyságokról részletes kimutatást az eddigi szakirodalom nem közölt. Csak any-
nyit tudunk, hogy az egyik jegyzék 334 nevet sorol fel. A másik okirat 346 jobbágy 
nevét tartja nyilván. Egy 1798-as adat szerint 332 gazda és 10 zsellér élt a faluban, 
és 194 telket műveltek.

Az állam biztosított kölcsöngabonát, de a vetés aratására csak a következő év-
ben kerülhetett sor a letelepedés késedelmessége miatt. Ezért jogosan csak a kö-
vetkező évtől számított a három adómentes év. Ennek tudatában a mindennapi 
megélhetés biztosítása okozhatott volna gondokat, de a telepesek többsége hozott 
magával állatot, pénzt és bizonyára eltartható élelmet is. 

A már említett megegyezés szerint kamara gondoskodott a  lelkész, a  tanító, 
a jegyző megélhetéséről (föld, beltelek) és telket biztosított a középületek számára 
(templom, parókia, iskola, faluház). A kocsma, a mészárszék és a malom a földesúr 
javadalma volt, így az épületekről is ő gondoskodott.

A telepesek legelső teendője a saját hajlékuk megépítése volt. A ház felépítésé-
hez a faanyag beszerzése jelentett gondot, bár – ahogyan már említettem – kap-

25 Nagy Kálozi 1943.
26 Nagy Kálozi 1943.
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tak némi letelepedési segélyt új életük megkezdéséhez. A falat saját maguk vagy 
sárcsinálók készítették, a tetőhöz a nád beszerzése már gondot okozott. Az első 
közösségi épületek is ezekből az anyagokból készültek. A  templom építéséhez 
azonban az ómoravicaiak ácsot Komáromból, a  pacsériak kőművest és ácsot 
Bajáról hozattak. Érdemes megjegyezni, hogy a  moravicai lakosokat kötelezték, 
hogy minden gazda 300 vályogot adjon a templomépítéshez. Míg el nem készült 
a templom, a pacsériak az istentiszteletet színben tartották. Kőfalú, ma is meglévő 
templom építésére mindhárom településen csak az 1800-as évek első évtizedében 
sikerült előteremteni az anyagi fedezet. Mindenütt fontosnak tartották a harang 
beszerzését. Az első kegytárgyakat (keresztelő kancsó, ón boros kanna) a kibocsá-
tó közösségek adták útravalóul. Így kerültek a 18. század elején készült nagykun-
sági ónedények a településekre, melyeket napjainkig megőriztek.27

1. ábra. Az 1785–86-ban a Bácskában épült telepes ház rajza
(Forrás: Sárközi 2000: 49.)

A községi elöljáróság szinte adott volt, hiszen a kiköltözési akció szervezése, 
lebonyolítása során kiválasztódtak a szószólók. Minden közösség gondoskodott 
a  legfőbb vezetői (lelkész, tanító, jegyző) megválasztásáról. A  kunhegyesiek el-
hozták magukkal lelkipásztornak az ottani rektort.28 A kisújszállásiak a túrkevei 

27 Ezen kegytárgyakról külön tanulmány született P. Szalay Emőke tollából. Lásd: P. Szalay 2016.
28 Nagy Kálozi 1943: 117. Megjegyezzük, hogy az első három lelkész igen rövid ideig szolgál ebben 
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rektort hozták magukkal papnak, kántort Kisújszállásról fogadtak. Amikor né-
hány lázongó kérését Császár János községi jegyző nem teljesítette, akkor azok 
parasztnótáriust választottak maguk közül Szél Sándor személyében.29 A  mora-
viciak nem hoztak magukkal lelkészt, tanítót, jegyzőt, de igen hamar megtalálták 
a  tisztségekre a  megfelelő személyeket. Nagykőrösről választottak jegyzőt Tóth 
József személyében, aki magával hozta Daru Istvánt tanítónak. Az első lelkészük 
Halasi Gózon József lett.30 Hamarosan egyházgondnokot és egyházfi t is választot-
tak. A mindennapi élet megszervezéséhez szükség volt községi elöljárók megvá-
lasztására. A hivatalos bíró és tanácsnokok megválasztását a földesúr felügyelte. 
Amint egy korabeli jegyzőkönyv is tanúsítja, a bíróválasztásba az uraság tisztjei 
igyekeztek beleszólni.31 Mindenütt megválasztották a bírót és az esküdteket. 

Minden település tanácsa tenyészállatot adott (Kunhegyes egy bikát; Kisúj-
szállás egy csődört, egy bikát; Karcag egy mén lovat, egy bikát) a gazdaság beindí-
tásához és az új élet megkezdéséhez. Az egészséges állatszaporulat eléréséhez a ta-
nácsok ugyanis mindenkor tartottak a település gazdaságai számára apaállatokat. 

Az új községek pozíciója és lakói

Az új községek lakói mielőbb szerették volna meghosszabbítani a  tehermentes 
éveket, csökkenteni a  robotot és a  fi zetési kötelezettségeiket, illetve megváltani 
a jobbágyterheket. A moravici elöljárók 1792-ben úrbéri szerződést kötöttek a Ka-
marával, melyet háromévenként 1801-ig megújítottak. E szerződésben – többek 
között – megengedik számukra, hogy a robot egy részét pénzben megválthassák, 
ugyanez vonatkozott a  földesúri háztartáshoz járó naturálékra is. 1801-ben föl-
desurak (Vojnits, Szalmási, Piukovics, Vörös, Tomcsányi) vették meg a Kincstár-
tól a helységet, miután úrbéri perbe bonyolódott Ómoravica csakúgy, mint Pacsér. 
E küzdelem a falvak és a földesurak között hosszú évekig tartott.

Bár a  kamarai adminisztráció az új kolóniák létrehozásakor tekintettel volt 
arra, hogy az egy helyről érkezők egy közösségbe kerüljenek, – ezért kerültek 
a Karcagról korábban érkezők Pacsérról később Ómoravicára –, de így is akadt az 
új elöljáróságnak bőven teendője a közösséggé szervezésben.

A pacsériak megérkezésükkel szinte egy időben folyamodtak az uralkodóhoz, 
hogy az ott lakó rácokat telepítsék el. Kérésüket azonban nem teljesítették, s a pacsé-
ri első telekkönyvbe 46 rác családot is bejegyeztek. Így ez a település kezdettől fogva 
több nemzetiséget, több felekezethez tartozó lakosokat foglalt magába.

a forrongó közösségben. Majd csak 1810-től lesz huzamosabb ideig (24 évig) Kertvéllesi Pál.
29 Nagy Kálozi 1943: 114.
30 Nagy Kálozi 1943: 123.
31 Csubella 1977: 8.
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A feketehegyiek pedig Szekity pusztát szerették volna megszerezni, mely ké-
rést szintén elutasítják, mivel „az uralkodó kifejezett akarata az, hogy Szekityre 
birodalmi német bevándorlókat telepítsenek”.32

Az új települések lakossága az első évtizedekben állandó mozgásban volt. 
A  természetes szaporodás mellett a  népességnövekedés újabb beköltözőket mu-
tat. Feketicsen a lélekszám 1785–1 788 között 25%-kal emelkedett. Hasonló a ten-
dencia Ómoravicán is. Pacséron hullámzott a  népességszám. Előbb nőtt, majd 
1797–1802 között 10%-kal csökkent a lakosok száma. Ebben talán az is szerepet 
játszott, hogy az adómentes évek után többen mentesülni próbáltak a közterhek 
alól. Az első betelepülők után érkezők már több különböző helyről jöttek. A Bács-
feketehegyre újabban érkezők származáshelye: Szoboszló, Bajsa, de jöttek tótok is, 
akik beolvadtak a magyar közösségbe. Az 1820-as években evangélikus németek 
jöttek a településre Torzsáról, Szeghegyről.33 Ezzel megszűnt a falu homogenitása. 

Pacsér mindig két közösségből állt, mivel a  szerbeket az előzetes ígéret elle-
nére sem telepítették le. Az első magyar telepesek már 40 szerb családot találtak 
1786-ban itt. Az  új községbe további telepesek, általában egy-egy család érkez-
tek a Nagykunság környékéről (Kenderes, Törökszentmiklós Mezőtúr, Túrkeve), 
a  Kiskunságból (Szabadszállás, Kunszentmiklós), Körösladányból, Faddról, Bu-
gyiról, Dorogról, Izsákról, Szeremléről. Majd 1788-ban 39 család telepedett le 
zömében Borsod megyéből (főleg Tiszakesziből). A  borsodiak érkezése a  ható-
ságoknak is feltűnt, akik megvizsgálták a helyzetet és megtiltották a lakosoknak, 
hogy „idegen jövevényeket” fogadjanak be.34 A tárgyalt települések közül színma-
gyar lakosság csak Ómoravicán maradt.

Hazakéredzkedők visszautasítása a szülőföldön

A kitelepülők közül néhányan szerettek volna visszatérni szülőföldjükre. Különö-
sen az új társadalmi helyzettel, a jobbággyá válással szembesülve, a szabad évek 
után próbálták meg a visszautat hivatalos úton vagy szökve. A bácskai elöljárók az 
útra kelőknek adtak bizonyságlevelet, de ezt hiába mutatták be az anyatelepülése-
ken. Mind a városok elöljárósága, mind a kerület elutasította a kérelmet. Az ille-
gálisan érkezőket még keményebb eszközökkel utasították ki a nagykun települé-
sekről. Az indokok között szerepelt például, hogy korábban saját elhatározásából 
ment el, senki sem küldte el, az újabb terhekből, amelyek a település lakosságára 
hárultak, azóta már nem vette ki a részét. Így néhány kivételtől eltekintve az új 
közösségekbe kellett nekik is beilleszkedniük.

32 Nagy Kálozi 1943: 111–112.
33 Nagy Kálozi 1943: 107.
34 Nagy Kálozi 1943: 149.
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A szülőfölddel való kapcsolattartás az évek múltával egyre halványult. A bács-
kai magyar falvak leginkább önmagukra és egymásra számíthattak. Települési 
és egyházi közösségeik megerősödtek. A  családok is bácskaivá váltak, kunsági 
rokoni szálak megszakadtak. Később az évszázados évfordulók adták a  gondo-
latot a kapcsolatok felelevenítésére.35 Annyi bizonyos, hogy a Bácskába települt 
kunságiak mindmáig megtartották református magyarságukat és kunsági 
származástudatukat. E közösségek 19–20. századi állapotáról álljon itt két telepü-
lés (Pacsér, Bácskossuthfalva) házassági kapcsolatrendszere, amely utal a közös-
ség zártsági fokára, illetve jelzi az asszimilálódás folyamatát. 

A magyar közösségek megőrzése a Bácskában (Házassági kapcsolatok)

A Bácskában élő magyarok identitásának megőrzését a házassági kapcsolataik 
is mutatják. Pacsér a 19. században – vegyes felekezetű és nemzetiségű telepü-
lés lévén – viszonylag nyitott, de mégis stabil közösség. Az összes házasságok 
75%-a református magyarok között kötődik. A tiszta endogámia (szülőhely- és 
lakóhelyazonos, valamint református pacséri ifj ak egymással való házassága) 
biztosítja a magyar közösség megmaradását. Már csak azért is, mert a külső kap-
csolataikat mutató exogám (25%) házasságokból 12% ugyanazon népcsoporton 
belül zajlik. Tehát a néprajzi csoporton belüli endogámia valójában a pacsériak-
nál 87%. 

A 20. század második felében Bácskossuthfalva egykori egységes (magyar, 
református) népessége még tartotta az alapnépességét, de már látszik bizonyos 
mértékű asszimilálódási hajlam, de messze nem olyan mértékben, mint a nagy-
kunsági anyatelepülésen, Karcagon. Bácskossuthfalván 1951–1995 között a há-
zasságok 61%-a helybeli születésű és lakóhelyű református magyarok között 
kötődött. A  külső kapcsolat (exogámia) 39%-os. A  kapcsolatok azonban még 
mindig a rokon nagykunsági eredetű települések fi ataljai között élnek. Ezt mu-
tatja a  néprajzi csoporton belüli endogámia, amely 72%-os. A  külső, exogám 
házasságok aránya 28%-os, amely már jelzi a népesség bizonyos fokú mobilitását 
is. A fi atalok munkavállalása is tágította a mozgásterüket, tehát a  születési és 
a lakóhely már nem mindig esett egybe. Ennek ellenére a vizsgált bácskai falvak 
még a 20. században is meg tudták tartani nemzetiségüket és vallásukat. Kivétel 
ezalól az Újvidék közelében található Piros, ahol már igen nagyfokú az asszimi-
lálódás.

35 Erről bővebben lásd Örsi 1989; Örsi 2007.
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Migráció és társadalmi átalakulás
Kivándorlás és elvándorlás egy budapesti városnegyedből 

1945 után

A II. világháborút követő évtizedekben Budapest szinte mindegyik történelmi vá-
rosnegyedét érintette a lakosság ki- és elvándorlása, ám nem egyformán és nem 
egyenlő mértékben. A  társadalmi átalakulás intenzitása és természete, például 
a lakosság kicserélődése és az elvándorlás mértéke sokban múlott azon, hogy mi-
lyen volt egy adott városnegyed1 társadalmi összetétele és presztízse a háború előtt, 
és hogy milyen mértékben sújtották a területet a háború utolsó évének történései. 
Értve ezalatt nem csak az ostrom hatásait, a harcokat és mindazt, amit a lakosság-
nak a nyilasoktól és a német, majd szovjet csapatoktól el kellett szenvednie, hanem 
specifi kusan a zsidóüldözést és a gettósítást is. 

A Belső-Erzsébetváros a főváros VII. kerületének az Erzsébet és a Károly kör-
út közötti része. E városrész második világháború utáni történetében igen hang-
súlyos szerepet játszott a migráció, amely hozzájárult a városnegyed egykor jelleg-
zetes társadalmi–kulturális karakterének erőteljes átalakulásához. E tanulmányban 
a lakosság – egyes korszakokban igen nagymértékű – kicserélődésére és jellegzetes 
csoportjainak elvándorlására fogok fókuszálni. A fogalmi keretek felvázolása után 
először a második világháború és a vészkorszak következményeit foglalom össze, 
azután pedig a hangsúly az 1945 és 1957 közötti kivándorlásra, illetve a Budapesten 
belüli –1956 előtt még csekély mértékű – térbeli mobilitásra helyeződik majd.

Fő kérdéseim egyrészt arra vonatkoznak, hogy mit lehet tudni a kivándorlás, 
illetve elvándorlás mértékéről, és milyen módszerekkel lehet egyáltalán megra-
gadni a  lakosság fl uktuációját városnegyed-szinten; másrészt arra, hogy milyen 

1 Bár a városnegyed, illetve városrész pontos defi níciója gyakran problémákat vet fel, az itt felvetett 
kérdéseket mégis célszerűbb a kerületi szint helyett városnegyed-szinten tanulmányozni. A kerü-
letek ugyanis adminisztratív egységek, amelyeket városigazgatási célból, különféle gyakorlati 
és olykor politikai megfontolások alapján hoznak létre (lásd például az Újlipótvárosnak a XIII. 
kerülethez, Angyalföldhöz csatolását 1950-ben), és nemegyszer át is szerveznek. A kerületek kije-
lölése gyakran igen különböző városrészeket kapcsol össze, amelyeknek jellegüket, profi ljukat, 
presztízsüket, társadalmi összetételüket tekintve nem sok közük van egymáshoz; ezért gyakori, 
hogy a kerületek egyes részei egészen más fejlődési utat járnak be, és egymástól egészen eltérő 
társadalmi folyamatok jellemzőek rájuk. Amint ebből a tanulmányból is kiderül majd, egy-egy 
kerületnél kisebb városnegyednek lehet annyira sajátos a  története (sőt történelme), hogy az 
a helyi viszonyokat évtizedeken át befolyásolhatja; ezért indokolt önálló egységként beszélni róla.
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okok és késztetések játszottak szerepet a  vándormozgalomban, milyen minták 
voltak jellemzőek, és milyen források alapján érthetjük meg ezeket a kollektív, il-
letve egyéni tapasztalat szintjén. 

A fenti kérdések megválaszolásakor sok tekintetben támaszkodom a migráci-
ókutatásban bevett fogalomkészletre és különbségtételekre. A  migrációtörténet-
ben – magyar nyelven is – meg szokás különböztetni a kivándorlást (emigration) 
az elvándorlástól (out-migration). Míg az első az egyik országból a másik országba 
való tartós vagy végleges elköltözést jelöli, a második az egy városból, településről, 
régióból a másikba való (de egyazon országon, ill. államon, sőt esetleg ugyana-
zon a városon belül maradó) vándormozgalomra utal. Az előbbi értelemszerűen 
a nemzetközi migráció (international migration), az utóbbi pedig a belföldi ván-
dorlás (internal migration/domestic migration) egyik komponense.2 

A migrációkutatás fogalomkészletéhez tartoznak az olyan általánosan bevett, 
közgazdászok, történészek és geográfusok által széles körben használt fogalmak 
is, mint például az ún. push- és pull-faktorok. Az  újabb migrációtörténet a  ta-
szító és vonzó tényezők hatását mint lehetséges magyarázatot továbbra sem veti 
el, azonban ezek viszonyrendszerét a korábbinál sokkal komplexebbnek tekinti, 
illetve a  migráció jelenségét egészen más keretekben értelmezi.3 Az  újabb meg-
közelítések szerint az olyan tényezők, mint például a szegénység, a gazdasági ki-
látástalanság, a diszkrimináció, az üldöztetés, illetve a várható anyagi előnyök és 
a  jobb életfeltételek ígérete nem nyújtanak kielégítő magyarázatot a  nagy ván-
dormozgalmak, például az Európából, illetve más területekről Észak-Amerikába 
tartó 19–21. századi kivándorlási hullámok értelmezésekor. Ehelyett az utóbbi 
évtizedek migrációs kutatásai olyan mozzanatokat emelnek ki, mint a befogadó 
országban (azaz az új hazában) létrejövő – vagy újjászerveződő – rokoni, szom-
szédsági, etnikai hálózatok, ezek segítő potenciálja (például az óhazából újonnan 
érkezők munkához juttatása, beilleszkedésének segítése terén), illetve a láncmig-
ráció. A kapcsolatrendszereket, migráns-hálózatokat előtérbe állító és magyarázó 
elvvé emelő irányzatot szokás a migrációkutatásban hálózatelméletnek (network 
theory) nevezni.4 

Fontos továbbá, hogy a közgazdasági modellek, és a később azok által inspi-
rált történeti kutatások logikája szerint a kivándorlókat racionális megfontolások 
késztetik új haza választására: előzőleg mérlegelik döntésük árát, illetve hasznát 
(costs and benefi ts). Az  újabb migrációtörténetben azonban emellett számos 
más modell, megközelítésmód is teret hódít, és az egyéni döntések vizsgálatakor 

2 Bartram–Poros–Montforte 2014: 4–7; 88–91.
3 A migrációtörténetben lezajlott szemléletváltások összefoglalását lásd például: Gyáni 2012. 
4 A migráns-hálózatok (migrant networks) fogalmának megjelenésére lásd például: Boyd 1989; 

a migrációs elméleteket összefoglaló szakirodalomban Massey et al. 1998; idézi: Gyáni 2012: 276.
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nagy szerep jut a  pszichológiai, valamint a  társadalmi–kulturális tényezőknek.5 
A végleges ki- és elvándorlás mellett a korábbinál sokkal nagyobb fi gyelmet kap 
az ellenkező irányú migráció is (eredeti hazájukba, lakóhelyükre visszatelepülők), 
valamint a migráció átmeneti formái (ideiglenes munkavállalás, hosszú távú, de 
nem permanens letelepedés egy másik országban stb.).

Kérdés az is, hogy a politikai kényszerek és krízishelyzetek által kiváltott kiván-
dorlási hullámok – olykor hirtelen és spontán bekövetkező tömeges kivándorlás 

– esetében mennyiben van értelme az előnyök és hátrányok racionális mérlegelésé-
ről vagy a befogadó országok és az ott már meglévő etnikai–kisebbségi hálózatok 
vonzerejéről beszélni. Nem véletlen, hogy a szakirodalom is külön kezeli a kény-
szermigráció (forced migration) – eseteit.6 Ugyanez a  kérdés feltehető akkor is, 
amikor egy politikai fordulat – esetünkben például az 1956-os forradalom – által 
váratlanul, és akkor is csak átmeneti időre válik lehetővé a kivándorlás egy olyan 
országból, amely azt előtte hosszú évekig tiltotta és szinte lehetetlenné tette.7 

Ebben a tanulmányban a költözést, illetve kivándorlást ösztönző erők közül 
főként a taszító tényezők (push-faktorok) szerepe lesz hangsúlyos. A II. világhá-
ború utáni magyar emigrációs mozgalmakban játszott szerepük ugyanis aligha 
vonható kétségbe, s ezért magyarázó erejük is jelentős. A vonzó tényezők (azaz 
a  külföldi célországok és az elvándorlók által megcélzott más budapesti város-
részek kínálta előnyök), bár természetesen nem kevésbé fontosak, a  tanulmány 
fókuszának köszönhetően csekélyebb szerephez jutnak. 

E tanulmány a migrációs kutatások többségétől abban különbözik, hogy míg 
azok többnyire a célterületekre koncentrálnak (a befogadó országokra, azok po-
litikájára vagy arra, hogy a bevándorlók milyen tapasztalatokat szereztek új ha-
zájukban, illetve lakóhelyükön, és milyen stratégiákat alakítottak ki ott a közös-
ségi hálózatok megteremtésétől kezdve a beolvadásig, az első generáció mintáitól 
kezdve a  másod- és harmadgenerációs bevándorlók viselkedéséig), addig jelen 
vizsgálat főként a kivándorlás arányaira, az elköltözők motivációira és az elván-
dorlás körülményeire összpontosít, továbbá az otthon maradottaknak a  ki- és 
elvándorlókkal kapcsolatos emlékeit, a vándormozgalomról alkotott benyomása-
ikat, véleményüket veszi vizsgálat alá.

Teszi mindezt abból a megfontolásból, hogy jelen kutatás, melynek a migráció 
kérdése is része, eredendően egy városnegyedre fókuszál. Az onnan elvándorol-
tak nagyon sok esetben eltűnnek a kutató tekintete elől, azaz nem lehetséges őket 
többé megszólaltatni; egyes esetekben a  fellelt emlékezések a kivándorlás körül-
ményeiről számot adnak ugyan, de a család vagy egyén további sorsáról, az élet-
történetnek külföldön folytatódó szakaszáról már nem, vagy alig. Más esetekben 

5 Gold–Nawyn (eds.) 2013: 10; Bornstein 2013. 38–51; Gyáni 2012: 277. 
6 Bartram–Poros–Montforte 2014: 69–72; Watters 2013: 99–106. 
7 Lénárt 2012: 369.
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persze volna lehetőség tovább nyomozni a kivándoroltak után, de ez a dimenzió 
további, kiterjedt kutatásokat, külföldön, különböző célországokban folytatódó 
nyomkövetést igényelne.8 

Az itt megfogalmazott kérdésfeltevések tehát többségükben nem arra vonat-
koznak, hogy a kivándoroltak hogyan illeszkedtek be és hogyan boldogultak új ha-
zájukban, hanem arra, hogy miért mentek el, hogyan hatott az általuk elhagyott 
városnegyedre az ő távozásuk, és hogy látták ezt a folyamatot az itthon maradottak. 

Nehéz örökség, nehéz újrakezdés: a háború és a vészkorszak 
következményei a Belső-Erzsébetvárosban
A Belső-Erzsébetvárost feltehetőleg már a második világháború alatt, illetve az azt 
követő egy évben is sokkal inkább jellemezte a lakosság fl uktuációja, mint Buda-
pest más városnegyedeit; ezért az 1945 és 1957 közötti vándormozgalmak megér-
téséhez e városnegyed esetében az 1945-ös helyzetet is feltétlenül érzékeltetni kell. 

1944–45-ben a  városnegyed centrális szerephez jutott a  magyar holokauszt 
történetében. A  budapesti gettósítás egyik fő helyszíne, illetve a  nyilas érában 
a pesti „nagy gettó” számára kijelölt terület volt. Mindez összefüggésben állt azzal, 
hogy a II. világháborút megelőzően a Belső-Erzsébetváros, ha „zsidónegyednek” 
tekinteni problematikus is, mindenképpen a  főváros zsidó vallásúak által legsű-
rűbben lakott területei közé számított.9 

Ennek a ténynek, valamint az izraelita felekezetű háztulajdonosok itteni ma-
gas arányának volt köszönhető, hogy 1944 júniusában, amikor a kényszerlakhely-
ként Budapest mindegyik kerületében csillagos házakat jelöltek ki a faji törvények 
értelmében zsidónak minősülő lakosság számára (beleértve ebbe a keresztény fe-
lekezetekhez tartozó, de származási alapon zsidónak nyilvánított budapestieket 
is), akkor ezek a házak itt, a belső VII. kerületben, és egyáltalán a VII. kerület egé-
szében különösen nagy számban koncentrálódtak. A Fővárosi Közlönyben 1944. 
június 16-án és 23-án közölt listák alapján számolva végül 463 csillagos házat je-
löltek ki a teljes VII. kerületben; ennek 43%-a, 202 ház a Belső-Erzsébetvárosban 

8 Az ilyen jellegű nyomozás nehézségeit jól érzékelteti: Balázs–Casoar 2016. Balázs Eszter és Phil 
Casoar az 1956-os forradalom egyik szereplője, Sponga Julianna élettörténetének jártak utána 
annak az egykor a Paris Matchban megjelent, ikonikussá vált fotónak alapján, mely Spongát 
fegyveresen, kötéssel az arcán, forradalmár társával együtt ábrázolja a budapesti Múzeum kör-
úton. Balázs és Casoar megpróbálták kideríteni, hogy ki is volt ő és mi történt vele 1956-os 
emigrációja után. Könyvükben a  kutatás – esetükben szó szerint nyomozás – buktatóiról is 
részletesen beszámolnak.

9 Az izraelita lakosság kerületen, illetve városnegyeden belüli számarányait 1900 és 1930 között 
részletesen lásd Szívós 2014: 138; Szívós 2012: 172.
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koncentrálódott;10 és 162 csillagos ház állt csak a  későbbi fallal körülvett gettó 
területén.11 A csillagos házak létrehozása önmagában is jelentős költözködési hul-
lámmal járt, és valóságos vándormozgalmat indított el nemcsak a VII. kerületen 
belül, hanem az egész fővárosban.

Az 1944. októberi nyilas hatalomátvétel után, 1944 novemberének végén azu-
tán itt, a belső VII. kerületben jelölték ki Pesten az ún. nagy gettót. (A gettó nem 
terjedt ki a  Belső-Erzsébetváros teljes területére, de annak nagy részét lefedte.) 
Rendeletileg köteleztek mindenkit, aki a törvények értelmében nem minősült zsi-
dónak, hogy 1944. december 2. és december 7. között hagyja el a területet; azok-
nak a keresztényeknek tehát, akik a csillagos házakból addig esetleg nem költöztek 
ki (amire a Belső-Erzsébetvárosban számtalan példa akadt), legkésőbb ekkor el 
kellett menniük.12 

A kényszer-kiköltöztetés mintegy 12,000 nem zsidó lakost érintett.13 A  he-
lyükre érkezőkkel együtt 1945 januárjára több, mint 70,000 zsidónak minősülő 
lakó élt a deszkafallal körülvett gettó 0,3 km2-nyi területén,14 de egyes források 
ennél is többre becsülik a gettó lakóinak számát.15 Az éhezés, a bombázás, a nyilas 
gyilkosságok és a  betegségek – nem utolsósorban a  gettó fennállásának utolsó 
heteiben kitört tífuszjárvány – miatt a gettóban annak felszabadulásáig legalább 
ötezren haltak meg 1944–45 december–januárjában,16 de a valós szám több okból 
bizonytalan;17 másfelől még a gettó felszabadulása után is igen sok áldozatot sze-
dett a legyengültség és a betegségek. A belső-erzsébetvárosi illetőségű, de másutt 
elhunyt munkaszolgálatosokkal, deportáltakkal, elhurcoltakkal, valamint a város-
negyed gettón kívüli, nem zsidó háborús áldozataival együtt a Belső-Erzsébetvá-

10 Az Erzsébet körút és a Rákóczi út páros, a Károly körút páratlan (VII. kerületi) oldalát, vala-
mint a Király utcának az Erzsébet körútig tartó VII. kerületi oldalát is beleszámítva, a kötőjeles 
házszámokat – például Síp utca 16–18. – egy épületnek véve. Számításaim a következő lakó-
épület-listákon alapulnak: Fővárosi Közlöny LV. (30.) 1944. június 16. Melléklet: „A zsidók által 
lakható épületek kijelölése a székesfőváros I–XIV. közigazgatási kerületében”, VII. kerület: 3–4. 
oldal; Fővárosi Közlöny LV. (31.) 1944. jún. 23. „Zsidók által lakható épületek végleges kijelö-
lése a főváros pesti oldalán”, VII. kerület: 616–617. oldal. A csillagoshazak.hu oldalon térképen 
jelölve ennél kevesebb, 453 épület szerepel a VII. kerületnél.

11 Braham 1988: 218.
12 Lásd Vajna Gábor nyilas belügyminiszter 3935/1944 BM. sz. rendeletét, valamint a  gettónak 

Vajna által jóváhagyott térképét. (Budapesti Közlöny 1944. december 5.) Szakaszait idézi és a tér-
képet közli Braham 1988: 218–219. is. Azonban már a  rendelet hatályba lépését megelőzően, 
„1944 november 12-e óta folyamatosan költöztettek zsidó lakosokat a majdani gettó területén lévő 
sárga csillagos házakba.” Vö. Szekeres: 1997: 170. 143. lábjegyzet. 

13 Braham 1988: 218.
14 Braham 1988: 220–221; Szekeres 1997: 93.
15 Stark 1998: 15. és az általa hivatkozott források.
16 Lévai 2014 [1946]: 202.
17 Varga 2014: 276–277.
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ros háborús embervesztesége a gettó halottainak számát jelentősen meghaladta.
A gettó felszabadulása (1945. január 18.) után azonnal megindult a ki- és be-

költözés áradata. Az 1944–45 telén gettóba kényszerített, de nem helyi illetőségű 
emberek igyekeztek mihamarabb visszaköltözni eredeti otthonaikba, Budapest 
más városrészeibe, illetve más településekre.18 A  gettóból 1944 végén kiköltöz-
tetett nem zsidók – különösen a háztulajdonosok és az egykori főbérlők – közül 
pedig jó néhányan újra birtokba vették belső-erzsébetvárosi lakásaikat. 

Azonban a régi lakók közül nagyon sokan nem tértek többé vissza a VII. ke-
rületnek ebbe a részébe. Egy korábbi tanulmányomban a Klauzál tér 1941. évi, il-
letve 1945. évi lakónépességét összehasonlítva arra az eredményre jutottam, hogy 
a tér tíz lakóházában az eredeti, 1941-es lakóknak átlagosan mindössze 16,9 %-a 
élt újra ugyanabban a házban 1945 tavaszán, mint amelyben 1941-ben lakott.19 
Az 1941. évből közel 1000, különféle vallású lakost magában foglaló Klauzál téri 
minta ugyan szigorú értelemben nem tekinthető reprezentatívnak, mégis jól ér-
zékelteti azt, hogy milyen döbbenetes mértékben cserélődött ki a városnegyed la-
kossága 1945 tavaszára.

A háború előtti, illetve háború eleji lakosság nagy részének eltűnésével párhu-
zamosan igen nagy mértékű volt az új lakók beáramlása is 1945 januárját, a get-
tó felszabadulását követően.20 Budapesten, sőt feltehetően azon túl is híre ment, 
hogy a  volt gettóban lakások sokasága áll üresen; mivel központi lakásnyilván-
tartás nem létezett, a  fővárosi lakáshivatal korabeli gyakorlatának megfelelően, 
ha valaki beköltözött egy ilyen üres lakásba, és azt „kiigényelte” a lakáshivataltól, 
akkor kiutalták neki.21 Ha azután a korábbi bérlő visszatért a deportálásból, hadi-
fogságból vagy külföldi DP-táborból,22 akkor jogvita alakult ki, és azt a feleknek 
egymás között kellett rendezniük. Az ilyen vitás helyzetek miatt előfordulhatott az 
is, hogy túlélők vagy visszatérők sem költöztek végül vissza a városnegyedbe, ha-
nem máshol voltak kénytelenek lakást találni. Az 1945 tavaszán érkező új beköl-

18 A VII. kerületi pesti gettóba ugyanis 1944–45 telén bekerültek például olyan leszerelt mun-
kaszolgálatos férfi ak is, akik nem Budapestről, hanem valamely, közigazgatásilag akkor még 
önálló, Budapest környéki peremtelepülésről vagy más városból származtak – olyan települé-
sekről, ahonnan a munkaszolgálatot teljesítőket leszámítva a teljes zsidó lakosságot deportál-
ták. Lásd például egy akkori pestszentlőrinci lakos, Krausz Dezső visszaemlékezését. (Interjú 
Krausz Dezsővel, 2007. február–július. Az interjút készítette: Végső István.) Krausz Dezső említi 
egy barátját is, aki vele egyidejűleg Kispestre költözött haza a pesti gettóból. 

19 Szívós 2015: 148–150.
20 Erről megintcsak az 1945-ös budapesti népösszeírás adatai informálnak. Lásd Szívós 2015.
21 Nagy Ágnes 2013: 111–117.
22 DP: displaced person, azaz „hontalan”. A  második világháborút követően a  koncentrációs 

táborokban felszabadultakon kívül a lakóhelyükről elmenekült vagy az országhatár-változá-
sok miatt kényszerrel elköltöztetett/ elűzött emberek milliói voltak úton, és találtak átmeneti 
elhelyezést a DP-táborokban/menekülttáborokban. A kérdéshez lásd: Wyman 1998. és Cohen 
2011. 
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tözők általában nem voltak zsidó vallásúak, illetve zsidó származásúak, és jelentős 
részben a VII. kerületen kívülről érkeztek a városnegyedbe. 

A II. világháború utáni helyzet tehát eléggé összetett volt: a városnegyedben 
egyrészt aránylag nagyszámú túlélő maradt, különösen, ha a  Belső-Erzsébetvá-
rost Közép-és Kelet-Európa más, hasonló jellegű nagyvárosi negyedeivel, például 
a prágai Josefovval, a bécsi Leopoldstadttal vagy a krakkói Kazimierzzel – azaz 
az egykori „történelmi zsidónegyedekkel” – hasonlítjuk össze; másrészt viszont 
igen jelentős volt a háború előtti lakosság kicserélődése. A városnegyed egykori 
lakosságának jelentős része a háború, a zsidóüldözés és a gettósítás miatti tömeges 
kényszerköltözések következtében örökre eltűnt a Belső-Erzsébetvárosból.

Kivándorlás és elvándorlás a Belső-Erzsébetvárosból 1945-től 
1957-ig: kérdések és módszerek
Ezzel azonban korántsem zárult le az átrendeződés folyamata. A  továbbiakban 
a Belső-Erzsébetvárost a ki- és elvándorlás (emigration, illetve out-migration) egy-
aránt érintette. A forrásokból kirajzolódó kép alapján nem túlzás azt állítani, hogy 
a háború utáni emigráció és elvándorlás a vészkorszakéhoz hasonlítható mérték-
ben változtatta meg a Belső-Erzsébetváros demográfi ai viszonyait és társadalmi 
szövetét, és nagyban hozzájárult a városnegyed társadalmi és kulturális karakteré-
nek erőteljes átalakulásához. (Bár ebben a folyamatban az 1956–57-et követő év-
tizedek elvándorlási mozgalma – azaz a lakosság jelentős csoportjainak Budapest 
más városrészeibe, illetve a  fővároson kívülre költözése – legalább olyan fontos 
szerepet játszott, mint az 1957-ig lezajlott migráció, terjedelmi és koncepcionális 
okokból a jelen tanulmány részletesen csak az 1957-tel záruló korszakot tárgyal-
ja, és főként a kivándorlásra koncentrál. A 1956–57 utáni elvándorlás jelenségét 
és okait egyes korábbi tanulmányaimban már kifejtettem,23 tapasztalattörténetét, 
személyes narratíváit pedig egy külön munkában dolgozom fel.)

Kérdés azonban az, hogy hogyan dokumentálható a ki- és elvándorlás város-
negyed-szinten az 1945-től 1957-ig, azaz az 1956-os forradalom utánig terjedő 
időszakban; statisztikai értelemben mit lehet mindebből megragadni, és ha sta-
tisztikailag nem, akkor milyen más módszerekkel lehetséges felmérni a migráció 
helyi dimenzióit.

Az első számú probléma az, hogy ki- és elvándorlás mértékét helyi, azaz város-
negyed-szinten nagyon nehéz számszerűleg megállapítani. A kivándorlás orszá-
gos arányaira nézve állnak rendelkezésre becslések, illetve – 1956-ra vonatkozóan 

– aránylag pontos adatok is. Ezek szerint Magyarországról 1945 és 1953 között 

23 Szívós 2010. és 2012b.
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mintegy 100,000–110,000-en vándoroltak ki legálisan, illetve illegálisan; az 1956-
os emigrációs hullám létszáma (a forradalom kitörését követő 8 hónapon belül 
távozottak száma) pedig viszonylag pontosan tudható: körülbelül 194,000 főre 
tehető.24 Budapestre lebontva már nehezebb elkülöníteni a kivándoroltakat, de azt 
a statisztikai jellegű forrásokból (a forradalom utáni osztrák és jugoszláv statiszti-
kákból, valamint az ezekre épülő, 1957-ben készült KSH-jelentésből25 például tud-
ni lehet, hogy az 1956-os emigránsoknak mintegy a fele, azaz közel 100,000 ember 
volt budapesti illetőségű. A VII. kerületből, illetve kimondottan a Belső-Erzsébet-
városból külföldre emigráltak számát ugyanakkor csak találgatni lehet. Ha például 
az 1956-os forradalom (és az azt követő hónapok) nagyjából 100,000 budapesti 
disszidenséből népességarányosan próbálunk következtetni, akkor a VII. kerületi 
disszidensek számát 7200 főre becsülhetjük26 – ám ez tisztán hipotetikus becslés, 
és az egész kerületre vonatkozik. Statisztikailag a kerületi lakosság létszámának 
alakulását csak a tízévenkénti népszámlálások alapján lehet követni; ám ezekből 
az adatokból (lásd 1. táblázat) specifi kusan a ki- és elvándorlásra, annak konjunk-
túráira vonatkozóan nehéz következtetéseket levonni. A ki- és bevándorlásról, az 
ún. vándorlási különbözetről az 1949. évi népszámlálás publikált anyagában Bu-
dapest vonatkozásában semmilyen explicit adat sincsen. 

Év 1941 1949 1960 1970 1980 1990
A VII. kerület
népessége (fő) 145 604 115495 120 052 116 078 92 350 82864

1. táblázat. A VII. kerület népessége, 1941–199027

A zsidó vallásúak, illetve zsidó származásúak kivándorlása – amely, mint látni 
fogjuk, a Belső-Erzsébetvárosban kulcsfontosságú kérdés – országos és budapesti 
szinten is problematikusabb; kerületi, illetve városnegyed-szinten pedig statiszti-
kailag megragadhatatlan. Még ha azt a megoldást választjuk is, amit Stark Tamás, 
a háború alatti és 1945 utáni magyarországi zsidóság történeti demográfi ájának 

24 Lénárt 2012: 370–371; Gyarmati 1995: 235; Lukács–Király (szerk.) 2001: 36. Mindkettőt idézi 
Lénárt 2012: 370; Puskás 1985; Valuch 2005: 48.

25 KSH jelentés az 1956-os disszidálásról. Idézi és összefoglalja Lénárt 2012: 369–370.
26 1949-ben a VII. kerület lakónépessége (115 495 fő) Kis-Budapest és az 1950-ben hozzácsatolt 

peremkerületek összesített lakosságának (1 589 065 főnek) a 7,2%-át alkotta, tehát feltételezhet-
jük, hogy a közel százezer ’56-os disszidensnek is minimum 7,2 %-a volt VII. kerületi.

27 Forrás: KSH NÉDA é.n. Ebből: Az  1960. évi népszámlálás. 3.e. Budapest személyi és családi 
adatai (1961), II. Összefoglaló adatok, 28; 1980. évi népszámlálás 1. Budapest adatai I. (1981), 1. 
Összefoglaló adatok. Budapest kerületenként. 1.1 Demográfi a, 64; 1990. évi népszámlálás. Buda-
pest VII. kerület (1992), 3.1 Demográfi a, 6. 
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szakértője,28 aki lényegében minden, 1945-ig zsidóként üldözött magyar állam-
polgárt zsidónak tekint számításai során, akkor is számos további tényező nehezíti 
a közülük kivándoroltak számának meghatározását. 

Az emigráció, illetve az elvándorlás számszerűsítésére – itt nem részletezhető 
okokból – a hitközségi források sem alkalmasak. Hozzá kell azonban tenni, hogy 
a jelentős részben a Belső-Erzsébetvárosba (és részben a Józsefvárosba) koncent-
rálódó ortodox zsidók esetében a hitközségi adatok mégis jelzésértékűek lehetnek: 
1956–57-et követően az ortodox izraelita tagozat adófi zetőinek létszáma például 
azonnali és drasztikus csökkenést mutat 1956 előtthöz képest.29 

Miután tehát a  Belső-Erzsébetvárosból kivándoroltak száma statisztikailag 
nehezen ragadható meg, maradnak az írott vagy szóbeli, narratív forrásokból 
származó információk. Ezek, bár olykor impresszionisztikusak, gyakran igen erő-
teljes benyomásokat, tapasztalatokat tükröznek. 

A forrástípusok e kategóriákon belül is többfélék. Egyrészt maguknak a kiván-
dorlóknak, illetve a Belső-Erzsébetvárosból elszármazottaknak a visszaemlékezései, 
amelyek olykor nyomtatásban is megjelentek. Ilyen például Weisz Mandel Marian-
nának a későbbiekben idézett memoárja, vagy a neves gazdaságtörténész, Berend T. 
Iván – eredetileg szintén a Belső-Erzsébetváros szülötte – visszaemlékezése. 

Más nézőpontot jelenítenek meg azoknak a helybeli lakosoknak a narratívái, 
akik nem vándoroltak ki, és akik életük nagy részét a VII. kerületben élték le. E 
narratívák vagy oral history interjúkban, vagy írásos formában őrződtek meg, és 
fontos helyet kapnak bennük a  kivándorlással kapcsolatos megfi gyelések és ta-
pasztalatok. A belső-erzsébetvárosiak, különösen azok, akik már a II. világháború 
előtt is a környéken éltek és ezért volt mihez viszonyítaniuk, nem csupán az 1945–
49 közötti és az 1956-os kivándorlás dimenzióit érzékelték, hanem a kivándorlók 
motivációit is meg tudták fogalmazni, akkor is, ha ők maguk Magyarországon 
maradtak. Környezetük, közelebbi-távolabbi családtagjaik, barátaik, ismerőseik 
körülményeit és élettörténetét ismerve gyakran igen lényeglátó módon mutatnak 
rá az összefüggésekre évtizedekkel később.30 

A Magyarországon maradt, az egykori helyi közeget alaposan ismerő szerzők 
munkái gyakran az egyedüli olyan írott források, amelyekből a közösségben egy-

28 A témában írott legfontosabb összefoglalásai: Stark 1995; Stark 1998.
29 A budapesti Autonóm Izraelita Hitközség ma még csak részben rendezett levéltári anyagá-

ban találhatók meg például az ortodox adófi zetők nyilvántartásai. Az 1956 utáni listák drámai 
létszámcsökkenést mutatnak a forradalom előttihez képest. Az információk közléséért Lózsy 
Tamásnak, a levéltár vezetőjének tartozom köszönettel.

30 Az itt felhasznált és idézett interjúk 2011-ben, illetve 2014-ben készültek. Az interjúk egy részét 
Szívós Erika, egy részüket pedig Lénárt András készítette. Lásd a továbbiakban a lábjegyzete-
ket, illetve bibliográfi át. Egyes helyeken idézem továbbá azoknak a belső-erzsébetvárosiakkal 
készült interjúknak a részleteit is, amelyeket tematikus válogatásban, szerkesztve Matern Éva 
közölt 2009-ben. Lásd Matern 2009.
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kor prominens szerepet betöltött rabbik, tanárok, intézményvezetők kivándorlá-
sának körülményeiről értesülhetünk.31 Hasonló okból értékes, bár formailag nem 
visszaemlékezés-jellegű forrásszöveg például az az összefoglalás, amelyekben a ki-
vándoroltakat még személyesen ismerő szerző, Dr. Balázs Pál állított össze a bu-
dapesti ortodox zsidóságról és az ortodox iskolákról.32

A továbbiakban az 1945 utáni kivándorlás mintáit, valamint a  kivándorlók 
különféle típusait tekintem át, igyekezvén kontextusba helyezni az írott visszaem-
lékezésekben és interjúkban megfogalmazódó tapasztalatokat. 

„A történelem, ahogyan megéltem” – az 1945 utáni 
kivándorlási hullámok és személyes tapasztalat
A második világháborútól 1956-ig (illetve 1957-ig) a külföldre irányuló kivándor-
lásnak több hulláma zajlott le; ezek okai és jellege összetettek.33

1945-től 1949-ig, azaz amíg Magyarország állampolgárai legálisan vándorol-
hattak ki külföldre, a kivándorlás okai és motivációi sokfélék lehettek. Voltak, akik 
tulajdonukat és megélhetésüket vesztették el az államosítások miatt, vagy tartani-
uk kellett vagyonuk, egzisztenciájuk elvesztésétől.34 Voltak, akik a politikai üldö-
zés elől vagy attól tartva menekültek el; voltak, akik egyszerűen a szovjetizálódó 
rendszerrel nem szimpatizáltak; és voltak, akik vallásos életkereteik ellehetetlenü-
lésétől tartottak – esetleg mindez együtt. 

A Belső-Erzsébetváros helyi lakossága körében sokan voltak olyanok, akik 
a Horthy-korszak és a holokauszt tapasztalatai nyomán magából Magyarország-
ból ábrándultak ki. Voltak, akik a  deportálásból hazatérve azzal szembesültek, 
hogy lakásukat időközben mások foglalták el. És voltak, akik korábban emigrált, 
Magyarországról korábban elmenekült közvetlen családtagjaikat követték a  pa-
lesztinai vagy amerikai emigrációba. Mindezen okok együttesen is szerepet játsz-
hattak a kivándorlás melletti döntésben.35

A kivándorlást fontolgatók közül sokakra hatott a cionista agitáció és a saját 
zsidó haza gondolatának vonzereje is. A cionizmus, melynek kezdetben, a 20. szá-

31 Ilyen például Deutsch 2008.
32 Balázs Pál 2009.
33 Tóth 2001; Valuch 2005: 48–49.
34 Az államosítások fázisaira, a kisipart, kiskereskedelmet is érintő utolsó hullámra lásd Romsics 

1999: 308–309; Valuch 2005: 173–174; Komoróczy 2012: 926.
35 Lásd például Paneth Jenő, illetve Schischa Elli, a Dob utcai ortodox elemi két tanárának esetét: 

„Az itthon maradt tantestület is tovább ritkult” – írja dr. Balázs Pál. „A Mauthausent megjárt 
Paneth Jenő, aki lakás és minden nélkül maradt, feleségével együtt leányához Palesztinába vándorolt 
ki, ahol egy kibuc könyvelője lett. Schischa Elli tanárnő a new yorki Beth Jákob iskola meghívására 
elfogadta az ottani vezetői állást, hogy ott élő szüleivel együtt lehessen.” Balázs 2009: 432.
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zad elején kevés híve volt Magyarországon, a két világháború között – főleg a zsi-
dótörvények hatályba lépésétől kezdve – egyre több követőre talált, de igazán erő-
teljes mozgalommá itthon a II. világháború után vált.36 A német megszállás alatt 
a cionista ellenállás és embermentés, a háború után pedig a cionista szervezetek 
széles körű szociális és segélyező tevékenysége értékelte fel a mozgalom szerepét. 
A különböző színezetű és jellegű cionista szervezetek politikai és társadalmi prog-
ramja is számos hívet szerzett a mozgalomnak. A különféle cionista irányzatok 
néhány éven át, 1945-től 1949-ig rendkívül aktívak voltak Magyarországon, amíg 
ezt a hatóságok eltűrték.37 

Budapesti tevékenységük különösen élénk volt a VII. kerületben. A cionista 
szervezetek különösen nagy fi gyelmet fordítottak a fi atalok toborzására, a fi ata-
loknak az alijára (azaz a Palesztinába való kivándorlásra) és a palesztinai (1948-
tól izraeli) életre való felkészítésre (nyelvoktatás, munka, mezőgazdasági és ipari 
szakismeretek stb.) Kezdettől feladatuknak tekintették, hogy segítsék és támogas-
sák a hozzátartozók nélkül maradt gyerekeket, kamaszokat.38 Ezzel is összefügg-
hetett, hogy azok a zsidó fi atalok, akik a háború alatt elveszítették a családjukat, 
nagy számban döntöttek a kivándorlás (legtöbb esetben az alija) mellett. „Innen 
az ilyen magukra maradt gyerekek, főleg a fi úk, kivándoroltak” – fűzte hozzá az 
egyik, 1926-ban született és szinte egész életét a Belső-Erzsébetvárosban eltöltött 
interjúalany egy általa ismert fi ú történetéhez. Az  említett fi ú családját és test-
véreit a nyilas uralom idején ölték meg, ő maga pedig szinte hihetetlen módon 
menekült meg; a háborút követően azután kivándorolt külföldre.39 Azt mondhat-
juk, hogy a zsidó kivándorlóknak ez az egyik jellegzetes csoportja: az egyedülálló, 
mobil, kalandra kész fi ataloké, akikre a cionista agitáció is erősen hatott, és ezért 
választották az Izraelbe való alijázást. 

Ugyanakkor a  Belső-Erzsébetvárosban, ebben a  polgári, kispolgári városne-
gyedben a  korábban említett általános push-faktorok gyakran a  helyi lakosság 
idősebb tagjainak kivándorlási döntéseiben is szerepet játszottak; a saját bolt, saját 
cég, műhely, kisebb üzemek, gyárak elvesztése, majd végül 1952-ben a bérházak 
államosítása számos helyi lakost érintett errefelé. Éltek a városnegyedben vagyo-
nosabbak is, nagyobb cégek, vállalatok, komolyabb ingatlanok – jellemzően bér-

36 Novák 2009; Karády 2002: 113–117. A két világháború között korszakban, bár – főként az 1930-as 
évek végétől – a trianoni Magyarországon is nőtt a cionista eszmék támogatottsága, a mozga-
lom az elcsatolt területeken, Kárpátalján és Erdélyben bontakozott ki igazán – utóbbi területen 
a román állam zsidókkal szemben ellenséges politikája hatására. Az 1938–41. évi terület-visz-
szacsatolások, főleg Észak-Erdély visszacsatolása révén azután ez Magyarországon is éreztette 
a hatását; az aktív cionisták egy része e területekről származott.

37 A magyarországi cionista szervezetek 1945 és 48 közötti működésére lásd: Novák 2000; Karády 
117–124.

38 Lénárt 2014; Balázs 2009: 433.
39 Z. M.-né 2011. 
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házak – tulajdonosai, akiket akár a kitelepítés is sújthatott.40 Több élettörténetben 
is megjelenik az a motívum, hogy az érintettek még a vészkorszakot és az 1938-45 
közötti jogfosztottságot is megbocsátották volna Magyarországnak, és az életüket 
itthon kívánták folytatni 1945 után; az újjáteremtett egzisztencia újbóli elvesztését, 
az államosítást, a család másodszori kifosztását azonban már nem voltak hajlan-
dóak eltűrni, ahogyan azt sem, hogy míg azelőtt zsidóként, most kapitalistaként, 
burzsoá elemként bélyegezzék meg őket. A zsidó vallásúak, illetve identitásúak 
közül sokan nem a korábbi üldöztetés miatt, hanem emiatt döntöttek végül Ma-
gyarország elhagyása mellett.

Ezt érzékelteti például az 1935-ben, a Belső-Erzsébetvárosban született Weisz 
Mandel Marianna visszaemlékezése. A memoár szerzője 1935-ben született a Kla-
uzál téren Weisz Éva Mária néven; a  család festékkereskedő vállalkozása révén 
szülei és közvetlen rokonai szolid polgári jómódra tettek ugyan szert, de kimon-
dottan vagyonosnak nem voltak nevezhetők. Egzisztenciájukat féltve, és a lehetsé-
ges támadásoktól tartva mégis a kivándorlás mellett döntöttek: 

„1949. Ez az év fordulatot hozott Magyarországon. Kemény, szovjet típusú kom-
munizmus kezdődött. […] Apám semmiképp sem tudta elfogadni, hogy az előző 
rendszerben zsidó vallása miatt bélyegezték meg, és azért üldözték, majd ezt 
követően »nagykapitalista« lett, akitől óvni kell a dolgozó népet. Apám, aki nagy 
üggyel-bajjal szinte a semmiből teremtett elfogadható, viszonylag kellemes életet, 
nem tűrhette, hogy mindent elvegyenek tőle, és mint kapitalistát, családjával 
együtt még ki is lakoltassák.
Mindaddig eszünkbe se jutott arra gondolni, hogy elhagyjuk az országot, de is-
mét eljött az az idő, amikor úgy érezte a család, hogy nincs biztonságban. Utolsó 
percig remélték a szüleim, hogy nem lesz szükség a távozásra, de a helyzet re-
ménytelenné vált. Nem volt könnyű a döntés, de megszületett.
1949 májusában a család csendben, nem szólva senkinek, találkozót adott a Ke-
leti pályaudvaron. Nagyvili a Miami kávéházban, egy kártyaparti mellől állt fel, 
anélkül, hogy tudatta volna Gizivel, hogy mire készül. Amikor mindenki megér-
kezett, felszálltunk a vonatra és örökre elhagytuk szülőhazánkat.”41

A zsidó kivándorlóknak ez egy második jellegzetes kategóriája: a megállapodot-
tabb, korban érettebb családosoké, akik egzisztenciájukat veszítették el – vagy 
érezték veszélyben – itthon, és kívánták azt egy másik országban újrateremteni. 
Az utóbbiak egy része nem Palesztinába, illetve Izraelbe ment, hanem – ameny-
nyiben módja volt rá, például mert korábban emigrált családtagokra támasz-

40 A Kisdiófa utca 8. számú ház tulajdonosát például kitelepítették, amellett, hogy természetesen 
bérháza is állami tulajdonba került. Az egykori tulajdonos unokája, D. G. szíves közlése.

41 Weisz Mandel 2010: 146.
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kodhatott – az Egyesült Államokban, Kanadában, esetleg Franciaországban vagy 
Nagy-Britanniában telepedett le.42 Az imént idézett visszaemlékezés szerzője 1949 
után először az USÁ-ba került, majd később Franciaországba;43 ott élt szintén ma-
gyar származású férjével 2012-ben bekövetkezett haláláig. 

Az államosítás felekezettől és származástól függetlenül bárkit sújthatott, akinek 
saját tulajdonú boltja, cége volt. Számos interjúban említenek olyan belső-erzsé-
betvárosi kistulajdonosokat, akik feltételezhetően egzisztenciális okokból, illetve 
az államosítás miatti elkeseredésükben – vagy ilyen okokból is – döntöttek végül 
az emigráció mellett. Azok, akiknek üzletét vagy műhelyét 1949–50 körül államo-
sították, sok esetben megmaradtak a már állami tulajdonú üzletben alkalmazott-
nak, boltvezetőnek, ám amikor lehetőségük adódott rá, disszidáltak. Környékbeli 
interjúalanyok így emlékeztek vissza az egykori boltosokra és a változásokra:

 
„Természetesen ismertük a  boltosokat is. Ugye évtizedekig ugyanazok az üzle-
tek voltak. A csarnok bejáratánál két üzlet volt. A festékes mindig volt, a Varga, 
Vargának hívták a  festékest, ’56-ban ment ki, Sydneyben élt aztán. A  másik 
oldalán pedig a Krietzler volt, a fűszeres.”44 (Kiemelés tőlem, Sz. E.)
 

„Az emlékeim szerint ’56 után változtak meg a  boltok. A  tulajdonosok. Vala-
hogy teljesen Közért lett a Közért, tehát Krietzlerből teljesen KÖZÉRT lett. Lehet, 
hogy korábban is KÖZÉRT volt, de ott maradt a Krietzler. Mert voltak ilyenek, 
hogy államosították, de ott maradt alkalmazottnak.”45 

A kivándorlás melletti elhatározásban fontos szerepet játszhatott a  vallási di-
menzió is. A Belső-Erzsébetváros Budapesten belül az egyik olyan városrész volt, 
amely a vallási törvények szerint élő zsidóságot tömörítette; itt állt az ortodoxia fő 
temploma, a Kazinczy utcai zsinagóga, és a hagyományos zsidó élet más intézmé-
nyei is jelentős számban működtek itt. Számos itteni lakos szembesült azzal, hogy 
a hagyománytartó, vallásos életformát egyre inkább az ellehetetlenülés fenyege-
ti Magyarországon  – amint ez 1948–49-re nyilvánvalóvá vált –, és lelkiismereti 
okokból vagy ilyen okokból is távozott külföldre. 

Gondot okozott, hogy az állami munkahelyeken szombaton is dolgozni kellett, 
ami a szombattartók számára a sabbath megszegését jelentette; problémát jelentett 

42 Ebben az időszakban, 1950-ig – az addigi szigorú bevándorlási kvótákon enyhítő törvény, 
a Displaced Persons Act életbe lépéséig – az Egyesült Államok fogadókészsége igen korlátozott 
volt, és főleg a családegyesítés, illetve a menekültek eseteire korlátozódott. (Karády 2002: 130; 
Stark 1995: 98.)

43 Weisz Mandel 2010: 147.
44 Matern 2009: 399.
45 Matern 2009: 402.
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az imakönyvek és a nagyobb ünnepekhez szükséges ételek, alapanyagok, gyümöl-
csök beszerzése,46 és általában a vallásos élet feltételeinek fenntartása. A háború 
után újjászerveződött felekezeti iskolákat 1948-ben államosították (1948: XXXIII. 
törvény); 1949-től pedig eltörölték a kötelező hittanoktatást, amelyet ettől fogva 
csak az iskolákon kívül lehetett folytatni. Számos iskolát bezártak, és a hatalom 
általában is az egyházi–felekezeti intézményrendszer szétzilálására törekedett. 
Bár léteztek megoldások, amelyek révén a mindennapokban meg lehetett kísérel-
ni a vallási parancsolatok legfontosabbjainak betartását (például az ún. szombat-
tartó kisipari szövetkezetek megszervezése, vagy a hatnapos iskolai hét szombati 
napján a szombattartó diákokra vonatkozó felmentések révén), de a vallással és 
az egyházakkal szemben ellenséges politikai környezetben mindez nyilvánvalóan 
egyre nehezebbé vált. 

A rabbik, hitközségi vezetők, hitoktatók különösen ki voltak téve a zaklatások-
nak, és ez sok esetben megerősítette őket a kivándorlás melletti döntésükben. 1948-
ben kezdődött el a Szovjetunióban az anticionista propagandahadjárat, és a 1950-es 
évek elején zajlott a zsidó orvosok perének előkészítése (mely azután Sztálin 1953. 
évi halála miatt végül félbeszakadt). Ebben az időben Magyarországon is tetőfokára 
hágott az anticionista kampány. A meghurcoltatás legismertebb esetei az akkorra 
már egyesült Budapesti Izraelita Hitközség egyes prominens tagjainak történetei. 
Ők 1944–45-ben a budapesti Zsidó Tanácsban, valamint a pesti gettó rendjének és 
ellátásának megszervezésében kulcsszerepet játszottak; később, 1945 után a kom-
munisták felé orientálódtak, és 1948-tól messzemenően együttműködtek a kiépülő 
diktatórikus rendszerrel – ám a koncepciós eljárások őket is elérték. Stöckler Lajost, 
1945 és 1950 között a pesti neológ hitközség elnökét és Domonkos Miksát, 1944–
45-ben a gettó belső működésének megszervezőjét, 1945 és 1950 között a hitközség 
főtitkárát 1953-ban koholt és abszurd vádakkal tartóztatták le, többek közt Raoul 
Wallenberg meggyilkolásával vádolva meg őket. Dr. Benedek Lászlót, aki 1944–45-
ben, a gettó idején a Wesselényi utcai zsidó szükségkórházat vezette, 1953-ban pedig 
a  Szabolcs utcai kórház főorvosa volt, szintén vád alá helyezték. Stöcklert és Be-
nedek Lászlót több év börtönbüntetésre ítélték. A bántalmazások és a börtön által 
megtörve szabadultak később mindannyian. Domonkos Miksa nem sokkal szaba-
don bocsátása után meghalt, Stöckler és Benedek pedig 1956-ban emigráltak: egyi-
kük Ausztriába, másikuk Svédországba.47 

A politikai támadások az ortodox közösség tagjait sem kímélték. Groszberg 
Ervint, az ekkorra jesivává alakult volt Dob utcai ortodox elemi iskola tanítóját 
1953-ban cionista szervezkedés vádjával tartóztatták le és tartották fogva tíz hó-
napig ; az egyik vádpont az volt, hogy óráin Izrael földrajzát tanította.48 Groszberg 

46 Balázs Pál 2009: 452; 458.
47 Komoróczy 2012: 1015.
48 Balázs Pál 2009: 458.
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valóban cionista volt, az Agudat Jiszráél vallásos cionista szervezet egyik alapítója 
és szervezőegyénisége; e minőségében számos szociális segítő akcióban játszott 
kulcsszerepet a  háború után; gyermekotthonokat, nyári táborokat, napköziott-
honokat szervezett a  sokszor család nélkül maradt, elárvult zsidó gyerekeknek. 
Csakhogy míg működését 1949-ig legálisan folytathatta Magyarországon cionista 
keretek között, 1949 után ez már politikailag elítélendő cselekmények számított. 
(Szabadulása után néhány évvel, 1956-ban Groszberg is az Izraelbe való kivándor-
lás mellett döntött.)49 

Ami az 1956-os kivándorlást illeti, a forradalom idején a félelem is motiválhatta 
azokat a zsidó felekezetű vagy származású disszidenseket – sok esetben egész csalá-
dokat –, akik 1956-ban egyik napról a másikra hozták meg döntésüket a kivándor-
lás mellett. Bár az 1956-tal kapcsolatos irodalom általában azt hangsúlyozza, hogy 
a forradalom napjaiban nem történtek antiszemita atrocitások, illetve Budapesten 
a forradalmárok és az utcai eseményekben szemtanúként részt vevő tömegek szinte 
minden helyzetben elhatárolódtak a zsidók elleni akcióktól, illetve az antiszemita 
retorikától (és számos, zsidó identitású visszaemlékező szavaiból is azt állítja, hogy 
a  visszaemlékező nem szembesült ilyesmivel), más források arról adnak számot, 
hogy az antiszemita retorika olykor megjelent, csoportok vagy egyének által skan-
dált jelszavak, illetve feliratok formájában.50 Vidéki településeken – ahol a vészkor-
szak zsidó túlélői viszonylag kis számuk miatt sokkal védtelenebbek voltak – tettle-
gességre is sor kerülhetett.51 Azoknak pedig, akikben élénken élt még az 1944–45-ös 
üldöztetés emléke, ennyi is elég lehetett ahhoz, hogy úgy ítéljék: Magyarországról 
jobb mielőbb elmenekülni, mielőtt újból elszabadulnak az antiszemita indulatok; 
sőt, a holokauszt és az üldöztetés traumáját elszenvedettekben pusztán a tömegmeg-
mozdulások és a forradalom napjaiban elszabaduló tömeges indulatok is kiválthat-
ták ugyanezt a félelmet, anélkül, hogy valaki explicit antiszemita incidens tanújává 
vagy elszenvedőjévé vált volna.52 Bár magam nem találkoztam olyan narratívával, 
amelyben valamely belső-erzsébetvárosi lakos konkrétan az 1956-os események so-
rán átélt félelmet nevezte volna meg a kivándorlás fő motivációjaként, nem kizárt, 
hogy e városrész egyes zsidó kivándorlóinak döntéseiben is közrejátszhatott az anti-
szemita támadásoktól való félelem. 

A kivándorlás legális lehetősége az 1949. évben szűnt meg Magyarországon. 
A magyar állampolgárságról szóló, 1949-ben hatályba lépő 1948: LX. törvény ér-
telmében az állampolgárságtól való megfosztás és vagyonelkobzás sújthatta azo-

49 Deutsch 2008, idézi Lénárt 2014. 2–3. A cionisták elleni más perekről lásd Komoróczy 2012: 
993–995.

50 Komoróczy 2012: 1033–1034. és az által idézett források: Standeisky 2004. Egy ilyen incidensnek 
és az általa kiváltott menekülési reakciónak szépirodalmi feldolgozása: Vámos 1996: 243–244.

51 Völgyesi 2001; Standeisky 2004. 
52 Liska 2005: 62. és az általa feldolgozott interjúk egyes részletei.
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kat, akik megszegték a határátlépésre vonatkozó szabályokat.53 A határok őrizetét 
megerősítették, és az ország területének illegális elhagyását, illetve annak kísér-
letét ekkortól szigorúan szankcionálták. A  gyakorlatban valójában ekkor sem 
számolódott fel teljesen az ekkor már „disszidálásnak” számító emigráció; még 
1949-ben, sőt 1950-ben is jó néhányan vállalkoztak sikerrel az egyre veszélyesebb 
illegális határátlépésre. Több élettörténetben határozottan 1949 az ország elhagyá-
sának dátuma; és bár az emlékezet pontatlanságával számolni kell, a disszidálás 
menetét is elbeszélő visszaemlékezések egy része kockázatos és egyértelműen ve-
szélyes akciókról ad számot, egyértelművé téve azt, hogy az emigránsok tudatosan 
illegális kivándorlásra vállalkoztak.54 

Ami pedig – és ennek jelentőségét a  belső-erzsébetvárosiak esetében ismét 
csak hangsúlyozni kell – az Izraelbe irányuló kivándorlást illeti, erre korlátozott 
ideig még volt lehetőség. 1949 áprilisától az alija szervezése illegálisan folytatódott, 
de a  hatóságok a  magyar határok lezárása után egy darabig még szemet huny-
tak afölött, hogy az Izraelbe igyekvők az átmenetileg engedékenyebb kivándor-
lási politikát folytató Csehszlovákián keresztül jussanak el oda.55 Ez a megoldás 
a magyar–csehszlovák határ 1949. októberi lezárása után már nem működött,56 
ám illegális alijára később is volt példa. Másfelől a hosszas alkudozás után, 1949. 
októberében megkötött magyar–izraeli kivándorlási egyezmény is engedélyezte 
3000 fő kivándorlását – igaz, ez az Izrael által eredetileg kért kontingensnek csak 
a töredékét tette ki, és főként az idősebbekre, valamint azokra vonatkozott, akik 
családegyesítés keretében kívántak csatlakozni korábban emigrált hozzátartozó-
ikhoz. Az egyezményben megszabott 3000 főt a magyar hatóságok több hullám-
ban engedték ki az országból; de izraeli és magyar belügyi statisztikák szerint még 
1951–52-ben is ezren felül volt a kivándorlók száma, sőt, 1953–55-ben is vándo-
roltak ki hivatalos engedéllyel Izraelbe.57 

Nagyrészt azonban érvényes az a megállapítás, hogy akik 1949-ig nem éltek 
a kivándorlás lehetőségével, azok legközelebb az 1956-os forradalom idején hagy-
hatták el az országot. Az  1956-os kivándorlási hullám ezért – és ez Magyaror-

53 Lásd: 1948. évi LX. törvény a magyar állampolgárságról. 17. § (1): „A kormány a belügyminiszter 
előterjesztésére megfoszthatja magyar állampolgárságától azt, […] 2. aki az ország területének elha-
gyására vonatkozó jogszabályok megszegésével vagy kijátszásával külföldre távozik. (2) A kormány 
határozata az állampolgárságától megfosztott férfi  feleségére és kiskorú gyermek ére is kiterjed, ha 
ezt a határozat kimondja. (3) A magyar állampolgárságától a jelen § alapján megfosztott személy 
vagyonát el kell kobozni. Az elkobzásra az 1948. évi XXVI. törvény 6-8. §-ának rendelkezéseit kell 
megfelelően alkalmazni.” A törvény teljes szövege itt olvasható: http://kisebbsegkutato.tk.mta.hu/
kettosallampolgarsag/allampolg/tv_13.html. (Utolsó letöltés: 2017. január 31.)

54 A számos ilyen jellegű visszaemlékezés közül lásd például Agnes Bíró Rothblatt 2010: 46–49.
55 Komoróczy 2012: 979.
56 Komoróczy 2012: 980
57 Komoróczy 2012: 981; 982–983.
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szág egész lakosságára érvényes – késleltetett migrációs tömegmozgalomnak is 
felfogható, amelyben részt vettek mindazok, akik gazdasági, politikai, vallási, vagy 
egyéb okokból az államszocialista egypártrendszer vesztesei voltak; vagy akik szá-
mára a rendszer enyhébb formája is elfogadhatatlan volt, és akikben ez túl későn, 
1949-ben vagy azután tudatosult.

Ami a kivándorlás célterületeit illeti, e ponton nyilván nagyon hasznos volna 
a kivándorlók stratégiáit a tanulmány elején említett hálózatelmélet szempontjából 
elemezni – ám ehhez a kutatás jelenlegi állása szerint nem áll rendelkezésre elég in-
formáció. Nem csak az igényelne ugyanis további kutatásokat, hogy az Erzsébetvá-
rosból kivándorolt egyének, illetve családok mely esetekben támaszkodhattak már 
régebb óta ott élő rokonokra, ismerősökre a befogadó országban, hanem a legtöbb 
esetben az sem tudható, hogy a kivándoroltak végső letelepedésének helye – ország, 
illetve város – minek függvényében alakult (a befogadó országok kvótái, fogadó-
készsége, a bevándorlók letelepítésével kapcsolatos politika stb.) 

Esetszerűen megjelenik ugyan a kivándorlókról szóló történetekben a külföl-
di rokoni háttér vagy a családegyesítés mint motívum,58 de ezek az információk 
ritkák, vázlatosak és általában nem elegendőek a kivándorlás körülményeinek ala-
pos megértéséhez. Az ilyen esetek alapján, valamint az 1945 előtti,59 illetve utáni 
kivándorlás számainak ismeretében mindenesetre feltételezhető, hogy a  rokoni 
hálózatok a Magyarországról kivándorlók döntéseiben is szerepet játszottak, még 
az 1956–57. évi, hirtelen adódó helyzet közepette is. Ám e feltételezés alaposabb 
alátámasztása további kiterjedt adatgyűjtést igényelne; magukat a külföldön élő, 
egykori kivándoroltakat kellene megszólaltatni, vagy támaszkodni a velük már új 
hazájukban készült interjúkra, illetve az általuk írott memoárokra. Ez a szerteága-
zó felderítő munka azonban túllépne jelen tanulmány keretein; a kérdés tisztázása 
jövőbeni kutatások feladata. 

A belső-erzsébetvárosiak mindenesetre igen erőteljesen érzékelték mind az 
1945–49 közötti, mind pedig az 1956-os kivándorlás hatásait. 

Berend T. Iván történész, gazdaságtörténész (1930– ) visszaemlékezéseiben 
vallott gyerekkoráról és a VII. kerületi, Akácfa utca 36. szám alatti bérházról, ahol 
született és felnőtt. A visszaemlékezés egy szöveghelye a derűs gyerekkori emléke-
ket írja le az 1930-as és kora 40-es évekből, ám rögtön utána érzékelteti, hogy eb-
ből az egyetlen bérházból az ott felnőtt fi atalok mekkora hányada tűnt el a háború 
végére, illetve vándorolt ki 1945 után: 

„Világom biztonságos volt. Vad cowboyos játékaink, rongylabdával vívott foci-
meccseink, gombfocibajnokságaink teljesen lekötöttek. A két Miki, Józsi és Robi, 

58 Lásd például a már idézett eseteket: Balázs 2009: 432.
59 Az 1945 előtti kivándorlás forrásaira – Magyar Statisztikai Évkönyvek, Budapest Székesfőváros 

Statisztikai Évkönyvei – és arányaira hivatkozik Karády 2002: 125–126. 
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Gyuri, Tomi, Zoli, Bandi és a kicsit nagyobb lányok, Ági, Vali és Ibi: ők voltak 
a mindennapi környezetem. Milyen nehéz még utólag is elhinni, hogy Józsi, Robi 
és Gyuri pár év múltán halottak voltak, hogy Tóth Miki és Bíró Zoli háborús 
bűnösökké váltak, hogy Tomi, Bandi, Vera, Vali és Ibi kivándorolt a háborút 
követően. Gyerekkori világomat bizony hamar elnyelte a történelem.”60 (Kieme-
lés tőlem, Sz. E.)

„Kiürült a környék” – foglalta össze tömören egy néhány éve készült interjú alanya, 
az 1942-ben született V. Gy.-né az ’56-os emigrációs hullám hatását. Tizennégy 
éves serdülő lányként, barátaival együtt ő maga is disszidált az 1956-os forra-
dalom idején, ám végül – talán maga is megriadva a helyzettől – visszajött Ma-
gyarországra. Gyerekkori barátai, játszótársai jelentős része viszont elhagyta az 
országot 1956-ban. V. Gy-né imént idézett megfogalmazása – „kiürült a környék” 

– nyilván elsősorban saját generációja és ismeretségi köre 1956-os megfogyatko-
zására értendő.61 

Hasonló tapasztalatról számolt be egy 1935-ben a  Belső-Erzsébetvárosban 
született férfi , F. G. is saját korosztályával kapcsolatban, bár az ő középiskolai osz-
tálytársainak köre nem kizárólag VII. kerületiekre korlátozódott. F. G. a háború 
után a néhány évig még zsidó felekezeti gimnáziumként működő Abonyi utcai 
gimnáziumban fejezte be középiskolai tanulmányait (ma az ELTE Radnóti Miklós 
Gyakorlóiskola és Gimnázium). Arra a  kérdésre, hogy nagyjából hányan emig-
ráltak az akkori osztálytársai közül, azt válaszolta, hogy szinte mindenki: „26-ból 
6-an maradtunk Magyarországon.”62 Ennek az évjáratnak a tagjai 1949-ben még 
csak 14 évesek voltak, tehát ha 1949 előtt emigráltak, akkor minden bizonnyal 
gyerekként, családjukkal együtt mentek el. Az önállóan, saját jogon kivándorlók 
túlnyomórészt 1956-ban hagyták el az országot.

Dr. Balázs Pálnak, a budapesti ortodoxia és az ortodox zsidó iskolák króniká-
sának személyes emlékeken is alapuló könyve számos helyen utal szövegszerűen 
az ortodox zsidóság 1956-os tömeges emigrációjára. Egyértelművé teszi, hogy az 
államosítás után még tovább működő, megmaradt vallásos iskolák (a héderek és 
jesivák) nagy részének megszűnése is erre az okra vezethető vissza 1956 után; az 
ortodox zsidóság egyetlen felsőbb fokú vallási iskolája a Dob utca 35. alatt létreho-
zott ún. kis jesiva maradt.63 „Nagy változást hozott 1956,” – írja könyvében Balázs 
Pál, „a jesivabóherek64 nagyrészt kivándoroltak vagy disszidáltak. Ehhez hozzájárult 

60 Berend T. 1997: 20.
61 V. Gy-né 2014. 
62 F. G. 2014. 
63 Az Országos Rabbiképző szintén megmaradt 1949 után, ám azt a szigorú ortodoxok a neológia 

intézményének tekintették és nem látogatták.
64 Felsőfokú vallási ismereteket oktató hagyományos zsidó iskolában, a jesivában tanuló fi atal férfi ak.
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az a körülmény, hogy a háború után gondot jelentett a vallásos élet fenntartása.”65 
„Tudjuk” – írja egy másik helyen – „hogy 1956 után, aki csak tehette – félve a jövő-
től – elhagyta az országot. Különösen vonatkozott ez a maradék vidéki zsidóságra. 
[…] Vidéken […] minden korábbi jesiva megszűnt, és a gyerekeknek nem volt hol 
tanulniuk. Számukra létesítették a Dob utcai kis jesivát.” 

Az II. világháború utáni utolsó jelentős kivándorlási hullám tehát 1956–57-
ben zajlott le Magyarországon, s okozott demográfi ailag jelentős, az egyes he-
lyi társadalmak által is érzékelhető változásokat. Ennek a hullámnak azonban 
a Belső-Erzsébetváros esetében nem csak demográfi ai szempontból volt jelen-
tősége, hanem azért is, mert a helyi hitélet, kultúra, szubkultúra szempontjából 
egy korszak zárult le: az a világ, amelyet azelőtt a zsidó vallás és kultúra jelenléte, 
másfelől a különféle felekezetek korábban jellegzetes itteni együttélése határo-
zott meg, 1956 után végleg elhalványult. A  környék vallásos zsidósága, azok, 
akik 1949-ig nem távoztak Magyarországról, 1956-ban tömegesen hagyták el 
az országot. Az a miliő és az az életforma, melyet a zsidó ünnepek és szokások 
nyilvános térben is megjelenő rítusai, a szombattartók jelenléte, a még a Ráko-
si-korszakban is tovább élő közösségi élet határozott meg, 1956 után soha nem 
állt többé helyre. 

Egyes, a közelmúltban készült interjúkat idézve írja az interjúkészítő, Lénárt 
András: „1956-ig eleven élet volt a történelmi zsidónegyedben. Ünnepekkor kalapos 
hölgyek és urak korzóztak az utcákon, egymásnak kalapot emeltek, köszöngettek 
a távolról (templomból) ismerős arcoknak, egyszóval átöltözött és ünnepi hangulat-
tal telt meg az utca.” Ám, idézi egyik interjúalanyát: „Ez a hangulat örökre eltűnt, 
1956 után lecsappant; valamennyire megmaradt az 1960-as évek végéig, amikorra 
sokan kihaltak és szegény, nem zsidó rétegek jelentek meg a kerületben.”66 

De nem volt ez másképp a keresztény felekezetek ünnepeivel sem. A terézvá-
rosi búcsú, a városnegyed méltán népszerű, azelőtt évről-évre a  terézvárosi plé-
bániatemplom előtt megrendezett eseménye is rég a múlté volt már. Az ötvenes 
és hatvanas években éppúgy nem nézték jó szemmel, ha az állami iskolából ka-
tolikus vagy református hittanra mentek a tanulók,67 mint hogyha talmud-tórára 
jártak, bár formailag mindkettő lehetséges volt. 

Felekezeti–etnikai identitásukat egyre kevesebben vállalták nyíltan, az egyko-
ri intézményrendszer – politikai nyomásra – erős sorvadásnak indult, a vallásgya-
korlás pedig egyre inkább a magánterekbe, illetve a kevés megmaradt felekezeti 
intézménybe szorult vissza. A kistulajdon, az önálló kisiparosok és kiskereskedők 
jelenléte, mely azelőtt a  környék gazdasági–társadalmi arculatának másik alap-
vető komponensét jelentette, az 50-es évek második felére szintén nyomokban 

65 Balázs 2009: 458.
66 Interjú Krausz Évával. 2014. július 10. Az interjút készítette Lénárt András. Idézi: Lénárt 2016: 241.
67 Interjú L. M-mel. 2011. május 1. és 18. Az interjút készítette Szívós Erika.
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maradt csak meg. Az 1960-as évekre a Belső-Erzsébetváros egy társadalmi karak-
terét tekintve egyre jellegtelenebb, fi zikai értelemben lassan pusztuló, a többi belső 
pesti kerülettől egyre kevésbé különböző városrésszé vált. 

***

1957-től nemcsak a  politikatörténeti, de migrációtörténeti értelemben is más 
korszakot írunk: ekkortól már nem elsősorban a kivándorlás/disszidálás, hanem 
a Budapest egyéb kerületeibe, illetve a fővároson kívülre való elvándorlás domi-
nált a  Belső-Erzsébetvárosban. Ennek az elvándorlásnak generációs, lakás- és 
családpolitikai okai egyaránt voltak, de számos más tényező is szerepet játszott 
benne: a kerület fi zikai leromlása, korszerűtlen lakás- és épületviszonyai éppúgy, 
mint a második világháborús gettó nyomasztó emléke, és az az egykori társadal-
mi–kulturális–felekezeti miliőtől való eltávolodás vágya. Mindezen tényezőknek 
köszönhetően a VII. kerület komoly népességveszteséget szenvedett el, amely kü-
lönösen a Kádár-korszak utolsó második felében vált látványos mértékűvé: a fi -
atalabb és mobilabb csoportok elvándorlása, és részben persze az egyre inkább 
elöregedő helyi populáció kihalása miatt a VII. kerület 1960. évi lakossága közel 
egynegyedével csökkent az azt követő 20 évben. 

A tősgyökeres helyi lakosság gyermekeinek kiköltözése és a  régi lakosok fo-
kozatos kihalása nyomán más társadalmi helyzetű emberek érkeztek a Belső-Er-
zsébetvárosba, mint akik korábban benépesítették a környéket. Az 1960-as, 70-es 
években a lakások egyre nagyobb hányadát lakták üzemi munkások és más fi zikai 
dolgozók. Egy 1970-es években végzett városszociológiai felmérés68 is arról szá-
mol be, hogy a városnegyedben a fi zikai dolgozók képviselik a többséget. 

A Belső-Erzsébetváros iskolázottsági mutatói is ezt a  folyamatot tükrözték. 
Egy-egy mélyfúrásszerű esettanulmány azt mutatja, hogy a Belső-Erzsébetváros 
egy tetszőlegesen kiválasztott, és egyébként átlagos bérházában 1970-ben egyet-
len diplomás sem élt, és alacsony volt a  középiskolát végzettek aránya is; ezzel 
szemben a nyolc általánost, illetve – 1945 előtt – hat elemit, vagy még annyit sem 
végzett lakók magas hányadot tettek ki.69 

Az 1970-as évek közepétől egyre gyakrabban történt meg, hogy a VII. kerü-
letben a  tanács kifejezetten hátrányos helyzetű családoknak utalt ki lakásokat. 
Egyre nagyobb számban jelentek meg a Belső-Erzsébetvárosban roma családok 
is. Bár romák már az 1960-as években is éltek környéken, sőt, már egy-egy 1941-
es népszámlálási lakásíven is találkozni olyanokkal, akik magukat magyar állam-
polgárnak, magyar anyanyelvűnek, de cigány nemzetiségűnek vallották, számuk 
a Belső-Erzsébetvárosban az 1980-as évekre vált számottevővé – a VII. kerület e 

68 Szücs–Balázsné 1975.
69 Szívós 2012.
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tekintetben is sok közös vonást mutatott a hasonló adottságokkal rendelkező VI., 
VIII. és IX. kerülettel.70 

A kerület egykor legkarakteresebb része, a  Belső-Erzsébetváros – napjaink 
diskurzusában gyakran „történelmi zsidónegyed” vagy „a régi pesti zsidónegyed” 

– fi zikailag ugyan alig változott, legfeljebb folyamatosan pusztult az 1945 és 1990 
közötti négy és fél évtizedben, ám társadalmát és kulturális karakterét tekintve 
radikálisan átalakult a rendszerváltás idejére; s ebben a háború és a vészkorszak 
hatása, valamint az 1960 utáni folyamatok mellett döntő szerepe volt az 1945 és 
1957 között lezajlott emigrációnak és elvándorlásnak. 
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Bódán, Zsolt
 Rising and sinking: Social mobility and values in the three generations of a Gyula 
family at the turn of the 19th and 20th centuries

Th e article focuses on the mobility, as well as a system of values in the background 
of mobility through the example of the Ladics family in the second half of the 
19th century and the fi rst half of the 20th century. Th e raised issues are analysed 
within the context of two classical historical models: the concept of the self-made 
man and the so-called ‘Buddenbrooks eff ect’. György Ladics, the establisher of the 
family’s fortune, rose to the most prestigious circles of Békés County by leaning 
solely upon his own skills and achievements. However, the history of the second 
and third generations could be characterized with the ‘Buddenbrooks eff ect’: the 
heirs could not follow the founder’s path. As for the second generation, inner 
confl icts hindered upward social mobility, since the system of values within the 
family changed considerably. Furthermore, the First World War exerted such an 
infl uence on the third generation, that their descent on the social ladder was una-
voidable, what is more, they were forced to resort to a simpler life until the Com-
munist take-over in Hungary following the Second World War, which then meant 
the end of an undisturbed civilian life for the Ladics family altogether.

Borbély, Tamás
 Th e City of Győr and the immigrants from Galicia during the First World War

Th e First World War brought novel tendencies in immigration. Th e experience of 
fl eeing in masses and the pressure to leave one’s homeland was not common in 
previous wars to this extent. Hungary and the City of Győr had to face two waves 
of migration. From the autumn of 1914, most migrants arrived from the regions 
of Galicia and Bukovina, then, in August 1916, masses were forced to leave Tran-
sylvania. Aft er careful examination of the archival sources and newspapers, we 
shall conclude that the leaders and inhabitants of the city were rather dismissive 
of migrants, and this sentiment was only strengthened with the passing of time 
and by the growing burdens of the hinterland. Th e city handled the issue of im-
migration from Galicia in accord with nationwide politics and the general climate 
of opinion.

English abstracts
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Demeter, Gábor – Bagdi, Róbert
 Th e mobility, diff erentiation and spatial organisation of Sátoraljaújhely society in 
1870

In this article, we shall make an attempt to reconstruct – through quantitative 
and comparative analysis – the mobility of a swift ly industrialising county seat, 
Sátoraljaújhely. Our inquiries are based on the 1870 census and the map of the 
city showing property lines. From a methodological point of view, we shall make 
use of historical, geographical (geoinformatical) and statistical approaches. Our 
aim is to focus on all the patterns of mobility in the city (moving in/moving out, 
family networks, segregation), the composition of the migrant and recipient so-
cieties from several aspects (religion, professional and social stratifi cation, roles 
within the family and on the job market), as well as the measurement of their 
under- and overrepresentation in the subgroups defi ned by disparate dimensions, 
and their comparison to other local towns. Moreover, we shall also analyse the 
openness and inner diff erentiation of certain groups. We argue, that the (group) 
heterogeneity is one of the indicators of mobility, and as such, it can be represent-
ed on a map. Th e chosen period and location enable us to examine traditional and 
modern structures together, what is more, by analysing the variables based on 
the fundamental data, we are also able to estimate the property of certain groups. 
However, the peculiar structure of our sources and database does not allow us to 
analyse each of these questions in depth, thus, does not replace, rather, it imple-
ments the data we can gain from registers.

Fábián, Borbála
 Mobility and social life: the case of 19th-century Baja Jews

Jews began to settle at Baja in the fi rst half of the 18th century. In Bács-Bodrog 
County, besides Novi Sad, it was Baja where a larger Jewish community existed 
and even a synagogue was built in the 18th century. An image of the role of the 
Jews within the community could also be drawn by examining the city’s associa-
tions. As an answer to each era’s needs and fashionable tendencies, new associa-
tions were established, in which Jews – except for religious associations – always 
played a key role. Th e history of associations allows us to catch a glimpse of how 
the members of a group coming from separate locations and cultures became re-
spectable members of the city community, as well as the forgers of its history and 
cultural life. Th e associations at Baja, for instance the Shooters Association, the 
casinos, diff erent female and youth associations represent not only the history of 
the city, but the social mobility of Jews as well.

033 467-480 mozg es atalak _  27_abstracts_english.indd   468033 467-480 mozg es atalak _  27_abstracts_english.indd   468 2018. 06. 22.   9:29:252018. 06. 22.   9:29:25



English abstracts

469

Faragó, Tamás
 Rethinking the history of migration between 1851 and 1951: international migra-
tion in the focus

Th e text focuses on two key questions of the history of migration: the sources 
and the types of migration in Hungary before the First World War. Th e two basic 
source types are the data on the fl ow of migration and the data on the settled 
immigrant stock of a certain territory. Both categories have several variants, but 
they are far from ideal. Consequently, we shall use all the available data to fi nd 
suffi  cient answers for the questions raised by migration. Aft er determining the 
framework and source basis of our research, we shall describe the basic types of 
migration in Hungary in the chosen period. Th e problem of migration is dis-
cussed in an uncustomary way: by focusing on both the internal and international 
tendencies of migration. Th e is due to simple reasons: it is presupposed that the 
same motivations are to be found behind the background of both processes, what 
is more, even their volume and distance are oft en similar. We shall also summa-
rize the offi  cial Hungarian statistical data on emigration, immigration and return 
migration. We present the balance of migration on a regional level, then demon-
strate certain types of migration which were rarely focused on previously. On the 
one hand, frontier migration, by using the data on immigration to Austria, and 
other hand, one of the most important examples of internal migration (at least 
with regards to its volume), movement towards the outskirts of settlements be-
fore the First World War. We also present data about the personal character of 
the migrant population. Furthermore, we summarize the size and distribution of 
the migrant stock of Hungary, by basing our analysis on the censuses of diff erent 
countries from 1851 to 1910.  At some points, our results may diff er from the 
conclusions of previous analyses. Nevertheless, it may serve as a basis for further 
discussions on the available sources, methods, and results of previous works on 
the history of migration in Hungary, or, it could even instigate the rethinking of 
the whole process.
 

Godzsák, Attila
 Farewell to Jolsva. Th e fl ight of a school teacher from Hungary to Hungary

In 1919, Czechoslovakia was already on its way to become a nation state. How-
ever, this process was hindered by the mass presence of German, Ruthenian and 
Hungarian nationalities. Th e new state meant to dismantle Hungarian-language 
education and force those offi  cials and intellectuals out of the country who refused 
to take oath to the new state. Th is forced, and in many cases voluntary migration 
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(though in most cases incited by fear) meant, that around 100,000 people chose to 
move to Hungary. Our article aims to show this process from a micro-perspective, 
through the story of two sisters. Th ey were both school teachers, whose careers 
were broken in two by the change of borders. Aft er establishing and leading a 
school, they were forced to fi nd a new home. Th rough their story, the reader can 
catch a glimpse into a turbulent period. Th e reconstruction of their story is based 
on documents held at the Ferenc Kazinczy Museum (Sátoraljaúhely) and an oral 
history interview with a descendant. Th e events of their lives could serve as an 
example to the impact a change of regime could exert on the individual.

Gulyás, László Szabolcs
 Th e migration of medieval peasants as a research topic: sources, methods, possi-
bilities

Research into the history of migration began at the end of the 19th century, fol-
lowing Ernst Georg Ravenstein’s 1880 article, in which he laid out the theoreti-
cal foundations of this new area of study. Even though migration is a historical 
concept – a concept as old as humanity itself – in most cases it is understood in 
a modern and international context, usually denoting the dis- and re-location 
of masses. It is probably due to the availability of sources: mostly statistical data 
are used for such analyses, the mass production of which began only in the 18th 
century. Th e present article deals with the migration of peasants in medieval Hun-
gary, focussing mostly on inner migration. It attempts to list the available sources 
and sketch the possible directions in research. Th e most interesting areas to be ex-
amined are the legal background of migration, as well as its economic, social and 
geographical motivations. Th e legal background of migration in the period was 
provided by royal decrees, while its everyday management could be reconstructed 
on the basis of charters. Th e names of peasants deriving from geographical names 
can also help in deciding the spatial characteristics of migration, viz. the place of 
origin and the target place as well. And even though these sources can give way to 
misinterpretations, by careful examination, they might serve as a basis for exam-
ining the migratory tendencies of medieval peasants.

Hudi, József
Th e impact of 18–19th century primary schools on social mobility (a case study)

Authors of monographs on the history of traditional local schools generally touch 
upon topics such as the time of a certain school’s establishment, the frameworks 
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of its operation, and also the composition of its staff . However, they rarely deal 
with the eff ectiveness of the institution and how it helped the social mobility of 
the agrarian population of the village.
Th e present study deals with methodological problems and examines the case of 
a Transdanubian village, Takácsi. Th e diffi  culties of research are due to the lack 
of offi  cial statistics in Hungary before 1869. Th e examination of the level of edu-
cation and the eff ectiveness of education can be carried out by analysing archival 
documents and signatures. Th e eff ectiveness of education can be measured by 
several methods. Quantitative methods include the analysis of literacy, the num-
ber and ratio of children continuing their studies, as well as the list of those who 
graduated from secondary school, college or university. Th e examination of the 
population’s mentality and its changes are equally important. In the article, the au-
thor stresses that the eff ectiveness of school education depends on several factors, 
thus the issue demands a complex approach.

Kovács, Eszter
 Th e Hungary-image of American young adults with Hungarian ancestry

Th e article focuses on the identity structure and Hungary-image of American 
young adults having Hungarian ancestry, who, in most cases – even though they 
are aware of their roots – do not or rarely participate in the life of Hungarian 
communities in the US. Th e target group of our research consisted of the former 
participants of the Hungarian birthright programme, created especially for those 
American and Canadian young adults who have already distanced themselves 
from their Hungarian ancestry. Th e results show that they hold their Hungarian 
heritage in great esteem, which manifests mostly in symbolic rituals (gastronomy, 
national symbols), however, this does not presuppose the existence of other “lay-
ers of Hungarianness”.

Kujbusné Mecsei, Éva
 It was good for some, but not for others… Th e impacts of immigration on Nyír-
egyháza in the 18–19th centuries

Th e history of Nyíregyháza from the middle of the 19th century was shaped by 
its geographical givens, political conditions and the economic interests of county 
lords. Th e population of the former Hajdú town started to decline at the beginning 
of the 18th century, but in a couple of centuries, due to the 1753–54 resettlement 
and spontaneous immigration, Nyíregyháza became the most populous town, 
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and by 1876, the seat of the county. Th e re-settled Nyíregyháza was a recipient 
town in the 18th and 19th centuries. Th e knowledge and relations of the newcom-
ers added to the unique development of the town until 1848, eventually enabling 
it to outpace others in the county. Aft er the Austro-Hungarian Compromise of 
1867, Nyíregyháza became an administrative, judicial and fi nancial centre, and 
due to this, an infl ux of new social groups was necessary. Th e former ‘Slovakian 
island’ became a unique Hungarian city following the immigration of Hungarian 
offi  cials, Jewish merchants and military offi  cers and the out-migration of the Slo-
vakian population (the so-called tirpáks) to the outskirts of the town. From the 
mid-18th century on, due to the re-settlement and immigration, the conditions 
and possibilities were subject to change. Th is change had its winners and losers 
within local society.

Lukács, Anikó
 “Only his skin is here…” Th e letters of the Padányi Gulyás family from the Ger-
man emigration, 1946–1949

We can follow the correspondence of the Padányi Gulyás brothers between 1946 
and 1988. Jenő, the architect and politician, who moved fi rst to Germany, then to 
the USA, Béla, the historian and tourism expert who emigrated to Switzerland 
and Gyula, who remained in Budapest and worked as a clerk, a fi lmmaker and 
a skilled labourer in the construction industry, kept in touch for more than four 
centuries. Th e article focuses only on a small fragment of their correspondence, 
viz. the years of the German emigration through the exchange of letters between 
Jenő’s family (his wife, Márta Náray Szabó, and their three daughters, Kata, Júlia 
and Dóra) and those members of the family who remained in Hungary. Th e arti-
cle describes how the family experienced the years of forced migration, and how 
they could adapt to the new environment – thus, to what extent were they the 
forgers of their own fate and the world around them.

Magyarosi, Ádám
 Th e spatial characteristics of Debrecen’s criminal population in the interwar peri-
od – An attempt at using a ‘mass source’

From the prison of the Royal Courts of Justice at Debrecen, 43 volumes of individ-
ual records remained, which contain the personal data of approximately 14,500 
captives from 1933 to 1944. In April 2016, an informal research group was formed 
to process this ‘mass source’, and the building of the Historical Database of Pris-
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oners began. Th is article attempts to examine the criminals of Debrecen in the 
interwar period, based on the (as of yet) partially processed documents of the 
database. First, I shall take a look at those settlements of the region from which 
most criminals arrived in Debrecen, then focus on their location within the city 
through the example of the so-called Téglavető-telep. Th e article is based on cases 
which possibly formed part of the everyday life of the city, with a special focus on 
the lower layers of society.

Molnár, Dániel Márton
 Th e wave of migration and its causes in the Banat of Temes in 1551–1552

As for migration, sixteenth-century Hungary was a colourful, eventful and com-
plex location. Th e diff erent instigating factors, directions, types and measures of 
migration were simultaneously present. My research focuses on the southern part 
of the Kingdom of Hungary in the 16th century, especially the Banat of Temes 
which ceased to exist due to the Ottoman expansion. Between 1551 and 1552, this 
area witnessed several waves of migration. From among these, the greatest impact 
was exerted by those which infl icted the fl ight of the civilian population. Th is did 
not always mean migration to the inner parts of Transylvania or the north-east-
ern part of the Great Hungarian Plain (Alföld). In many cases, they fl ed to terri-
tories under Ottoman jurisdiction in order to escape from the 30–60 km wide 
zone smitten by war. Th ese tendencies in migration had consequences both on the 
shorter and on the longer run. Local authorities – viz. the military personnel and 
noblemen responsible for the protection of the area – reacted to the fl ight of the 
population in diverse ways, depending on the problems these tendencies brought 
with themselves. Th e situation was further complicated by the fact that most of 
them were not of local origin and thus, they were not versed in local aff airs. And 
even though the potential dangers of the situation were detected, in the eventful 
year of 1551–52 no possible solution was proposed.

Nagy, Péter
 Where did skilled workers come from? Th e directions of migration and the social 
characteristics of migrants in the industrial societies of Ózd and Nádasd  in the 
second half of the 19th century

Th e growing demand for iron at the middle of the 19th century made the estab-
lishment of the ironworks necessary fi rst at Ózd, then at Borsodnádasd in 1864. 
Previously, the inhabitants of the area worked in agriculture and thus, were not 

033 467-480 mozg es atalak _  27_abstracts_english.indd   473033 467-480 mozg es atalak _  27_abstracts_english.indd   473 2018. 06. 22.   9:29:252018. 06. 22.   9:29:25



English abstracts

474

adept in metallurgy. Consequently, in order to operate the factory, skilled workers 
had to be hired. Most of them came from Upper Hungary, the more industrialized 
parts of the Habsburg Empire, or from abroad. Th eir ethnic and religious back-
ground was rather diverse, consequently, they transformed the social composition 
of the two towns. In my article, I shall outline the tendencies of migration and the 
characteristics of migrants in the second half of the 19th century, from the period 
of the establishment until the turn of the century.

Németh, Krisztina
 Diverging parallels. Social and historical analogies between the positions of for-
mer housemaids and modern domestic caregivers

In this article, I list the social and historical analogies between former house-
maids and modern domestic caregivers who are involved in transnational net-
works. Even though the role of the maid and the related negative associations, as 
well as the stigma of this position is hard to identify with, as it threatens a positive 
self-identity, certain interviews show that this role – at a cognitive level, as a social 
prefi guration – might help domestic caregivers in understanding their own po-
sition. However this motif is not common in interviews, besides the eventuality 
of individual role-perception, the similarities between the two positions appear 
both in common and scientifi c discourses. Th e analysis of this parallel could also 
be justifi ed by the fact, that in the Eastern side of the global ‘nursing chain’, both 
in the sending (Hungary) and in the host (Germany, Austria) countries, there is 
a prefi guration of servantry in social practices, which off ers available memories 
and evocable role-attributes to home nurses. In this article, I shall not focus on the 
dynamics of role-identifi cation and -distancing in individual narratives, rather, 
as a background to the subjective perceptions, I analyse the ‘diverging’ parallels 
between the two social roles.

Oláh, Sándor
 From earning money to a change of lifestyle: the models of work migration in 
20th-century Szeklerland

From the latter third of the 19th century, migration was gradually increasing in 
Szeklerland from poorer villages to bigger towns with more economic advantages. 
Th e pursuit of advancing living conditions was the main reason for spontane-
ous migration. Th ese tendencies were rather selective before the First World War; 
mostly young men and women left  their villages. Before the turn of the century, 

033 467-480 mozg es atalak _  27_abstracts_english.indd   474033 467-480 mozg es atalak _  27_abstracts_english.indd   474 2018. 06. 22.   9:29:252018. 06. 22.   9:29:25



English abstracts

475

migration was oriented at Rumania, and by the early 20th century, the US became 
the most important target country. However, besides emigration, inner migra-
tion was constant as well. Th e structural factors motivating migration remained 
unchanged until the middle of the 20th century and their impact was constant; 
the social-professional structures were fi xed. Migration had a positive – strength-
ening, stabilizing – impact on families. Migration was mostly characterized by 
circulation – most migrants returned to their place of origin. Th is period was 
characterized by intergenerational mobility as well: in many cases, husbandmen 
became skilled labourers. As for its volume, this change in positions was rather 
modest and did not mean a change in structure. From the middle of the 20th cen-
tury, as part of the Communist program of converting society, the mobile coun-
try-dwellers of Szeklerland chose to move to farther locations within the country. 
Th e development of the towns and industry at Szeklerland from the 1960s made 
the change of professions possible without the need to leave one’s place of ori-
gin. As in other Rumanian regions, mobility within a generation became a real 
possibility. In smaller towns, besides the surface elements of urbanization (newly 
built apartments, the availability of public institutions), those who migrated to 
smaller towns from villages had to face the cultural patterns of urban life and the 
confl icts evoked by them. However, great many families remained untouched by 
these changes and maintained their countryside identities.

Örsi, Julianna
 Th e relations between ‘natives’ and ‘aliens’ in the Great Hungarian Plain (Alföld)

Th e desolation of the Great Hungarian Plain aft er the expulsion of the Turks was 
benefi cial for those individuals, families and communities who were eager to change 
their location. On the one hand, they sought to establish their fortune in a new en-
vironment, and on the other hand, the state and local lords also had an interest in 
repopulating desolate territories and resettling workforce. Consequently, the change 
of location was mostly due to economic reasons. Spontaneous immigration could 
add to the enlargement of population in country towns and royal free cities, as it is 
shown in the article by the example of Debrecen, Szeged and Hódmezővásárhely. 
Mostly craft smen appealed for citizenship in the 18th and 19th centuries. To prevent 
the overpopulation of towns, the institution of the so-called ‘law of inhabitants’ or 
‘citizen right’ was introduced. Organised settlement was mostly initiated by local 
lords to repopulate desolate lands. Th e resettlement of the region of Bácska was such 
a process. Furthermore, this possibility was exploited by the poorer inhabitants of 
the Nagykunság region between 1785 and 1786, which lead to the establishment of 
villages, such as Feketics, Ómoravica, Pacsér and Piros.
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Paár, Ádám
 “We are not Germans anymore; we are Americans.” Patriotic assimilation and na-
tivism in the US

Th e debate about the socialization of immigrants through certain mechanisms 
and institutions is sparked again by the recent tendencies in migration. Even 
though the US is oft en referred to as the ‘home of multiculturalism’, the model 
of integration propagated by the States from the War of Independence until the 
1970s was ‘patriotic assimilation’. Th e Founding Fathers claimed – basing their 
arguments on the history of previous republics – that homogeneity is the key to 
maintaining the culture, customs and tastes of a republic. Th e pursuit of ‘Amer-
icanisation’ of the ethnically and culturally diverse groups rooted in this notion 
and entailed the teaching of the English language and citizenship studies, as well 
as the instigation to appropriate the American mentality and patriotism. Patriotic 
assimilation, with its system of education and the ritualization of everyday life 
(the Cult of the Flag, ‘Americanization day’) was an answer to late 19th-century 
nativism, the theory, which emphasized the prerogatives of native Americans and 
questioned the integrability of immigrants. Th e article focuses on the 19th-centu-
ry history of nativism, as well as the integration mechanisms and institutions of 
‘patriotic assimilation’ with the conclusion that the program of “Americanisation” 
was mainly the function of social organisations, which carried out a multitude of 
tasks.

Suslik, Ádám
 Refugees from Galicia and Bukovina in the areas of military operation in 
north-eastern counties in Hungary, 1914–1915

During the First World War, the inhabitants of the areas of military operation 
were evacuated. Such actions were planned and carried out consciously. Th e ref-
ugees were fi rst registered and then transported to either Hungary or Austria. 
Th e military operations between 1915 ad 1915 resulted in a state of panic, due to 
which evacuation was increasingly hard to control; refugees arrived in Hungary in 
several waves. At fi rst, refugees from Galicia and Bukovina were accommodated 
in towns along the border, whereas the poor were sent to Kassa, Zsolna, Hőlak and 
Szatmárnémeti. Th e refugees were divided into groups in Volóc and Alsóverecke, 
where they were monitored by the members of the Police Department of Ungvár. 
Th e article focuses on the refugees in Ung, Bereg and Máramaros counties, with 
special attention to their living conditions, the measures of civil and military au-
thorities and their status.
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Szemethy, Tamás
 Th e diffi  culties of integration in eighteenth-century Hungary: the case of Greek 
merchants

At fi rst glance, the confl ict between a Greek merchant (an Ottoman subject) and 
a local custom offi  cer at Borosjenő in July 1745 seemed typical. Outsiders inter-
fered with the local business of Hungarians and broke the law of the Kingdom of 
Hungary. Such an incident was not quite unusual aft er the Treaty of Passarowitz 
signed in 1718, which gave special privileges in aff airs when Turkish goods were 
dealt with. However, the case I have chosen to examine is a specifi c one. Th e paper 
focuses on the social, political and economic environment of the confl ict. It also 
makes an attempt to show the dispendious opportunity the available sources off er 
to fi nd the connections between the micro- and the macro-levels of such process-
es in the era.

Szívós, Erika
 Migration and social Transformation: emigration and out-migration from a his-
toric quarter of Budapest aft er 1945

In the decades following the Second World War, almost all historic quarters of 
Budapest were aff ected by emigration and out-migration, but the way and extent 
of their fl uctuation varied. Th e inner 7th district of Budapest, formerly part of 
the city’s historic Jewish quarter and the site of the Jewish ghetto during the last 
months of the war, was particularly heavily aff ected by the post-war emigration 
of its inhabitants. Aft er outlining the conceptual framework, and refl ecting on the 
terminology of migration research, I will fi rst summarize the consequences of the 
Second World War and the Holocaust for the district; then I will explore the waves 
of emigration between 1945 and 1957, showing that the result of this migration 
movement did not only mean demographic loss, but also a powerful transfor-
mation of the once typical socio-cultural character of the district. Th e article will 
respond to a set of problems. What can be known about the extent of emigration 
and out-migration, and by what methods can the fl uctuation of the population 
be captured on the sub-district level?  What causes and impulses played a role in 
the migration movement, i. e. what motivated local residents to leave their homes 
behind? What were the typical patterns, and what resources can be used to under-
stand these on the level of collective and individual experience? Th e article com-
bines statistical sources, interviews and memoires in order to provide answers to 
these questions. 
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Tamás, Ágnes
 “Th ere is a new migration on the back of the sea”
Th e representations of emigration in satirical magazines and the Pesti Napló 
(1901–1905)

In this article, I use satirical newspapers (Borsszem Jankó, Kakas Márton, Magyar 
Herkó Páter, Mátyás Diák, Üstökös) and a political daily (Pesti Napló) to examine 
how the issue of emigration, the target countries and the reasons of migration 
were represented. Due to the topicality of the subject, caricatures were also made 
of the issue. Satirical newspapers oft en linked the Jewish migration to Galicia to 
the emigration from Upper-Hungary. Th ere are several instigating factors and 
possible solutions listed in the newspaper. Pesti Napló reported on the legal and 
statistical changes with regards to both Hungary and the target countries and of-
ten published articles which prompted readers to remain in Hungary.

Tamás, Máté
 Catholic nobleman from a Jewish cotter, or the three generations of the Lacken-
bacher family

Within the three generation of the Lackenbacher family, extensive spatial and 
social mobility is detectable. A migration route (Lackenbach–Kanizsa–Vienna) 
is clearly drawn in the family’s history, as well as their rise from peasantry to a 
noble status. In this article, the family’s history is examined by using the so-called 
Hagenström-model proposed by Károly Halmos. While one branch of the family 
changed their religion, and from among them, Heinrich and Bernhard Lacken-
bacher even gained a title, the descendants of the other branch remained within 
the Jewish community. However, in this transition (the process of adaptation to 
a world outside of the Jewish community), the parallelism of the Christian and 
Jewish identities did not mean incompatibility.

Tőtős, Áron
 Mobility and change in the stratifi cation of professions in the society of Oradea

Before the fi rst world war, and the period aft er, the spread of civilian life is de-
tectable in the society of Oradea. In general, though – with regards to subgroups 
– disproportionately, the living standards were on the rise. Th e channels of social 
mobility were opened. However, the re-stratifi cation of society was a much longer 
process, and change did not come without diffi  culties. Th e First World War, the 
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occupation of the city by the Rumanian military forces, the change of regime, the 
economic and social crises, the active role the state played in the shaping of eco-
nomic and social processes, the minority status, the Second Vienna Award, the 
Holocaust and other examples of structural transformation hindered, or changed 
the path of such social processes. Th erefore, the question emerges: what changes 
occurred between 1910 and 1930, and then between 1930 and 1941 on a mac-
ro-level? How does the social stratifi cation mirror the changes in the composition 
of society? To be able to answer these questions, we shall look the economic activ-
ity, as well as the sectorial distribution and structure of professions.

Várkonyi-Nickel Réka
 Th e valley of factories – the nation of factories. Th e society of Salgótarján in the 
mirror of 19th-century industrialisation

Th e population of Salgótarján grew signifi cantly when coal mines and factories 
were opened in its close vicinity. Based on personal records, the following tenden-
cy is detectable: skilled workers were brought to the coal mine, the steel factory, 
the glass factory, the machine factory and the ironworks from the northern part 
of the Austro-Hungarian Empire. Th eir mother tongue was mostly Slovakian or 
German. Th ey were settled in colonies, characterised by strict hierarchies; this 
hierarchy was signifi ed by both their wages and living conditions. What is more, 
there was a hierarchy even among the workers of diff erent factories: on top, we 
fi nd the steel factory, whereas the coal mine was the lowest-ranking. And even 
though each district of the city had its own cultural and sport facilities, they at-
tended each other’s events, and were in a constant connection with each other.
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