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Madarász Aladár

A láthatatlan kéz – szemelvények egy metafora  
„előtörténetéből”

P. emlékének 

Adam Smith metaforája, a  láthatatlan kéz1 a piac működésének legismertebb 
  leírása a közgazdaságtanban. Paradox módon e népszerűség a piac fogal-

mának reflektálatlanságából is táplálkozott: a szókép általános elfogadottsága jóté-
kony homályba borította a fogalom meghatározatlanságát. A 19. század első felében 
a  matematikai közgazdaságtan úttörője, Auguste  Cournot szükségesnek tartotta, 
hogy legalább egy lábjegyzetben az „egy ár törvényével” határolja körül a piac fogal-
mát: „Ismeretes, hogy piacon a közgazdászok nem egy bizonyos helyet értenek, ahol 
az adás-vétel zajlik, hanem azt az egész területet, amelyet a  szabad kereskedelem 
úgy köt össze, hogy az árak gyorsan és könnyen kiegyenlítődnek.”2 Ezzel szemben 
a  mai ökonómusok magától értetődőnek veszik a  piac fogalmát. Coase kesernyés 
megállapítása szerint: „Bár a  közgazdászok azt állítják, hogy a  piacok működését 
tanulmányozzák, a piac szerepe a modern közgazdasági elméletben még rejtélye-
sebb, mint a  vállalaté [… A]  modern tankönyvekben […] maguknak a  piacoknak 

* Az előadás első változata az MTA KTI szemináriumán hangzott el 2008-ban, majd számos különböző 
konferencián és szemináriumon. Hálás vagyok kollégáim és hallgatóim tanácsaiért és észrevételeiért. 
A kutatást 2009 és 2012 között az OTKA 79196 projektjének támogatásával végeztem. A gondolatmenet 
aktuálpolitikai felhangokkal is rendelkező összefoglalása a Magyar Narancs 2012/43-as számában jelent 
meg. Madarász 2012. http://magyarnarancs.hu/gazdasag/isten-keze-vagy-a-tolvaje-82223. – utolsó 
letöltés – 2013. augusztus 13. Szeretnék köszönetet mondani Klement Juditnak, aki segítségemre volt az 
első német Kolb kiadás szövegének megszerzésében. Ugyancsak neki jár köszönet azért, hogy magára 
vállalta az eredeti szöveg lerövidítésének hálátlan feladatát a kötet számára. Az itt olvasható változat csu-
pán a metafora előtörténetét tárgyalja. A teljes szöveg a Közgazdasági Szemlében jelenik meg. 

 De a legfontosabb köszönetnyilvánításra már csak képletesen van módom: Istvan Hontnak csak így 
tudom megköszönni mindazt, amit az elmúlt évtizedekben tőle kaptam, mert 2013 tavaszán meg-
halt. (A koramodern európai eszmetörténet kiemelkedő jelentőségű kutatója volt, a  sors ajándéka 
számomra, hogy sok évtizeden át barátok voltunk. Kivételes képességgel tudta újraolvasni az egykori 
szövegeket a saját kontextusukban és historizálás nélkül megmutatni bennük mai dilemmáinkat, azt 
a hajdani jövőt, ami számunkra vált jelenné. Páratlanul gondolatgazdag és mély írásai és előadásai 
azzal szembesítették olvasóit és hallgatóit, hogy nem csak az addigi válaszokat, hanem a kérdéseket is 
újra kell gondolniuk – mindazt, amit ezidáig tudni véltünk.) Az ő emlékének szeretném ajánlani ezt az 
írást – hálával és fájdalommal.

1 Smith 1976b: I. 456; Smith 2011: I. 489.
2 Cournot 1838: 55. Hasonlóképpen Jevons meghatározása 1871-ből: két vagy több személy, akik két 

vagy több jószág cseréjével foglalkoznak, s a jószágkészletek, a csereszándékok és a cserearányok min-
denki számára ismertek. (Jevons 1970: 133.)

*
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a  tárgyalása teljesen eltűnt.”3 Jól példázza a folyamatot a Palgrave-féle közgazdasági 
szótár. Az  1894-es kiadásban még több címszó tárgyalta a  piacokat és vásárokat, 
a történeti leírást elegyítve a fogalmi meghatározással.4 A közgazdaságtan modern 
enciklopédiájaként kiadott New Palgrave viszont, bár számtalan összefüggésben 
foglalkozik a piacokkal, de meghatározást nem ad róluk.5 

Tanulmányomban a  fogalomtörténet eszközeivel szeretném bemutatni: milyen 
értelmezések tapadtak a  láthatatlan kézhez Adam Smith előtt, egyaránt számba-
véve olyan narratívákat, amelyeket Smith bizonyosan ismert és olyanokat, amelyek-
kel valószínűleg sohasem találkozott. E  rövidített írás keretében ugyanakkor csak 
néhány mozzanat felvillantására kell szorítkoznom.6

klasszikus a cserzőkádban

Az 1970-es évek közgazdaságtani főárama számára a láthatatlan kéz metaforája össze-
gezte az egyéni cselekvések nem-szándékolt következményeiből kialakuló társadalmi 
rend elvét, amely – bár Smith ebben az értelemben csupán kétszer használta e kifeje-
zést – „áthatja egész társadalom- és erkölcsfilozófiáját […] ez tette lehetővé számára, 
hogy kialakítsa a gazdaság mint összefüggő társadalmi rendszer első elméletét. Nem 
nagy túlzás azt állítani, hogy a láthatatlan kéz tette lehetővé az elméleti társadalom-
tudományt”.7 Bár a  főáram kifejezés használata félrevezetőnek tűnhet erre az idő-
szakra, mivel éppen a hetvenes években vált kérdésessé a II. világháború után kiala-
kult neoklasszikus szintézis, és ekkor szorította háttérbe Keynes makroökonómiáját 
és a rá épülő gazdaságpolitikát a Friedman nevéhez kapcsolt monetarista irányzat. 
A láthatatlan kéz koncepcióját ugyanakkor ezek a viták nem kezdték ki, ellenkezőleg. 
Azt lehet mondani, hogy a különböző irányzatok kiemelkedő reprezentánsai között 
ebben a kérdésben egyetértés uralkodott, miközben a piac és az állam aktuális gazda-
sági szerepét, feladatait gyakran homlokegyenest ellenkezően ítélték meg. 

Ez a majdnem konszenzusos álláspont azonban elég új keletű. Sem Smith kortár-
sai, barátai és tanítványai (egyetlen kivétellel) nem tudtak a „láthatatlan kéz felfede-
zéséről”, sem a következő nemzedék rá hivatkozó, őt méltató és/vagy bíráló szövegei 
nem említették ezt a „lényegi tételt”. A Wealth of Nations első kiadását (1776) rövi-
den ismertető Annual Register és a négy részes összefoglalót közlő Monthly Review 
cikkeiben sincs nyoma a kifejezésnek, bár az utóbbi leírta: „a tőkéjét vagy munkáját 

3 Coase 2004: 20. 
4 Palgrave 1894: II. 695–697. 
5 Durlauf – Blume 2008.
6 A kérdés monografikus feldolgozását megkísérlő, de csak egy – halála után megjelent – esszékötetig 

jutó Samuels szerint a láthatatlan kéz eszmetörténetét csak egy team tudná áttekinteni, mivel nemcsak 
a közgazdaságtan illetékes benne, „hanem az ideológia, teológia, filozófia, lingvisztika, szociológia és 
az eszmetörténet is, mindegyikben számos jelentéssel rendelkezik”. (Samuels 2011: XV.)

7 Vaughn 1987: 168.
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szabadon alkalmazó egyén anélkül növeli a lehetséges legnagyobb mértékben a tár-
sadalom évi jövedelmét, hogy ez közvetlenül szándékában állna”.8 A londoni Times-
ban Smith halála alkalmából, 1790. augusztus 16-án megjelent cikk – eredeti címe 
szerint „Életrajzi anekdoták”9 – (úgy fogalmazott, hogy Smith könyve először nem 
volt népszerű, s csak Foxnak a parlamentben elhangzott méltató megjegyzése len-
dítette fel az eladását.10 A  névtelen cikkíró szerint „Dr. Smith politikai gazdaság-
tani rendszere lényegében nem különbözik Verri grófétól, Tucker tiszteletesétől és 
Hume-tól, illusztrációit főképp egy francia gyűjteményből veszi, de az elrendezés 
a  sajátja; és elméleteit hosszabban és erősebb bizonyítékokkal alátámasztva adja 
elő, mint akármelyik elődje. Ezért megérdemli a dicséretet vagy az elmarasztalást, 
mert egy olyan rendszert hirdet, amely hajlamos összekeverni a nemzet gazdagságát 
a nemzet jólétével.” A nekrológ alapján a könyv csupán azért keltett figyelmet Bri-
tanniában és a csatornán túl, mert aktuális kérdésekkel: „a háborúinkkal, az adóssá-
gainkkal, az adókkal foglalkozik s ezek olyan témák, amelyek szerencsétlen módon 
túl népszerűek Európa legtöbb országában”.11 

Jóval elismerőbb hangot ütöttek meg azok a francia recenziók, amelyek 1790-ben 
a „halhatatlan Smith-t” méltatták, akinek „tekintélye minden méltatás fölött áll”, akit 
Európa jó ideje az „első helyre sorol ama filozófusok közül, akik a politikai gazdaság-
tan nagy tudományával foglalkoznak”. A Mercure de France július 31-én, két héttel 
Smith halála után a Wealth of Nations-t „klasszikus könyvnek” értékelte, amikor az 
évben megjelent új francia fordítását szemlézte.12 A kanonizáció tehát korán meg-
indult, de a láthatatlan kéz csodájáról ezekben a szövegekben még nincs szó. 

Ugyanez a helyzet azzal a szöveggel is, amely talán a legfontosabb szerepet ját-
szotta a  „kereskedelem korlátlan szabadságát”13 műve fő céljaként tekintő Adam 
Smith figurájának felépítésében. Dugald Stewart, az edinburghi egyetem morálfi-
lozófiai professzora, a következő „közgazdász-nemzedék nagy nevelője” 1793-ban 
tartott emlékelőadásában összhangot próbált teremteni a gazdasági radikalizmus és 
a politikai gradualizmus között, fel akarta oldani azt a feszültséget, amelyet ebben 
a tekintetben Smith két fő műve között érzékelt, de ehhez fölöslegesnek ítélte „Smith 

8 Monthly Review 1776: LV. 18.
9 A szöveg másodközlés volt, eredetileg a St. James’s Chronicle hasábjain látott napvilágot 1790. július 

31-én. (A Timesben megjelent szöveg értelemzavaró sajtóhibáját az eredeti alapján javítottam.) Az írás 
hangvétele a mai olvasó számára kifejezetten sértőnek tűnik, leírta például Smith előnytelen megjele-
nését, gyakran „hülyeségnek látszó szórakozottságát”, vagy azt, hogyan esett be a cserzőkádba, miköz-
ben a munkamegosztás előnyeit fejtegette.

10 Ross 1995: 378, 409.
11 ”Biographical anecdotes of the late Dr. Adam Smith.” The Times 1790. augusztus 16. 4.
12 Carpenter 2002: 95; Faccarello – Steiner 2002: 88. Talán ez az első alkalom, amikor a klasszikus jelzőt 

alkalmazta valaki (Sébastien Roch Nicolas Chamfort) ebben az összefüggésben a később klasszikus 
politikai gazdaságtannak nevezett időszak egy gondolkodójára?

13 Stewart 1980: 318. Lásd erről Collini – Winch – Burrow 1983: 25–61; Hont 2005: 110–111, 380–388; 
Milgate – Stimson 2009: 97–120; Rothschild 2001: 57–59. 
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rendszere oly jól ismert alapvető elveinek rekapitulálását”.14 Azt viszont mégis szük-
ségesnek érezte, hogy felidézze hallgatóságának a „nemzetek kereskedelmi politiká-
jának liberális elveit”, hogy a nemzet nagyságához vezető leghatékonyabb út „a ter-
mészet által kijelölt […,] megengedni minden embernek, hogy saját érdekét a saját 
módján kövesse, hogy saját iparkodásával és tőkéjével a legszabadabb módon verse-
nyezzen polgártársaival”. Arról ugyanakkor Stewart itt nem beszélt, hogy ez a törek-
vés valamiféle szándékolatlan összhangot eredményez. 

Közömbös és értetlen visszhang bizonyítéka is lehetne ez a néhány szemelvény, 
egy olyan mű recepcióját mutatja, amelynek nem volt érdemi befolyása a kortársak 
gondolkodására és tetteire.15 Vagy éppen nagyon is ismert kép volt ez ahhoz, hogy 
külön kiemeljék? Azt persze nem tudhatjuk, mennyiben volt a fogadtatás Smith ked-
vére való, vagy csupán sztoikus nyugalommal viselte a természetes szabadság rend-
szere elleni kritikákat.16 A láthatatlan kéz említésének hiánya azonban aligha okozott 
gondot neki – hiszen olyan szóképet használt, ami nem volt új, ismeretlen vagy szo-
katlan a 18. század végi olvasóközönség számára. 

Belsazár lakomája, cawdor thánja és a jó vadember

A láthatatlan kéz metaforáját a  kortársak olvashatták regényben, aktuálpolitikai 
elemzésben, útleírásban vagy filozófiai eszmefuttatásban, hallhatták a  színpad-
ról és a  szószékről is. Sőt még láthatták is – például egy németalföldi metszeten, 
amely Dániel próféta könyvéhez készült és Belsazár lakomáját ábrázolta. A falon ott 
a fenyegető írás: „mene, mene, tekel, ufarszin”, de „az Úr által küldetett kéz” nem jele-
nik meg,17 szemben a hasonló témájú képek többségével, amelyek hívebben követik 
a bibliai szöveget és megmutatják a „kézfejet, amely ír vala” – Rembrandt is így fes-
tette meg a történetet –, így adva választ a láthatatlan látható általi megjelenítésének 
sok évszázados teológiai és művészi problémájára.18

Noha több eszmetörténész, így Emma Rothschild és Ralf Klausnitzer, megtalálni 
vélte a láthatatlan kezet olyan antik drámákban és költeményekben, amelyeket Smith 

14 Stewart 1980: 315.
15 Teichgraeber 1987: 363–364. 
16 „Nem érdemes foglalkozni azzal a számtalan gúnyolódással, amit az újságok rám zúdítottak […] egé-

szében sokkal kevesebb ócsárlásban volt részem, mint amennyit okom volt várni, vagyis e tekintetben 
inkább vagyok szerencsés, mint másban.” Így értékelte egy 1780-as levelében műve, a „Nagy-Britannia 
kereskedelmi rendszere ellen intézett nagyon heves támadás” fogadtatását. Smith 1977: 251.

17 Ezt a metszetet az oxfordi Sanders cég katalógusa Jan Luyken 1685-ös munkájáról készült nyomatként 
tünteti fel: http://www.sandersofoxford.com/describe?id=28069. utolsó letöltés – 2013. augusztus 13.

 Megjegyzendő ugyanakkor, hogy másutt Luyken is hagyományos módon ábrázolta a bibliai jelenetet, 
láthatóvá téve a falra író kezet. Luyken 1712: 363.

18 „[A]mint az értelmünk csöndjében megszületett gondolatokat kifejező hang nem azonos a gondo-
lattal, így az a kép sem azonos Istennel, amelyikben a láthatatlan természetű Istent meglátjuk”. Szent 
Ágoston 2005: II. 263.
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kétségtelenül ismert – így Szophoklész Oedipus királyában, illetve Ovidius Átválto-
zásaiban, ezek a hivatkozások nem bizonyultak meggyőzőnek. Vagy túlinterpretá-
ciót sejtetnek, vagy valamely modern fordító leleménye vezette tévútra a szerzőket.19 

Meggyőzőbbek a patrisztika és a középkor szövegeiben fellelt szöveghelyek: így pél-
dául egy latin Origenész-fordítás, amely Izrael győzelmét az amalekiták felett Isten 
rejtett, vagyis láthatatlan kezének tulajdonítja, Ruth könyvének egy francia bencés 
kommentátora szerint pedig a Teremtő láthatatlan keze formálja a lelket a női méh-
ben. (Harrison szerint ugyanakkor e példák nem mutatnak összefüggő koncepcióra.20) 

A metafora megíratlan eszmetörténetének korai, s mint láttuk, nem mindig hite-
les epizódjai közül a ma legismertebb Shakespeare-é. A Macbethről van szó, amely 
talán a  legintenzívebb a  lelki történések és gyilkosságok összefüggéseit bemutató 
nagy tragédiák sorában. Valódi Zeitstück, a  nemrég trónralépett Stuart-uralkodó, 
I. Jakab dinasztikus magasztalása, hiszen ő „a kettős almát és hármas jogart tartó” 
király, akit a  Banquotól származó uralkodók sorában a  boszorkányok megmutat-
nak a  „dúlt szívű” Macbethnek. A  színtér Skócia, s  az idézett jelenet a  IV. felvo-
násban éppen azt a másikat ellenpontozza, amikor a II. felvonásban Macbeth, aki 
addig – a  boszorkányok jóslatát beteljesítve – előbb hősiessége jutalmául elnyeri 
a lázadó Cawdor thánjának címét és birtokát, majd meggyilkolja a királyt és maga 
lép a helyére, immár szét akarja törni a sorssal kötött szerződést, amely a vészbanyák 
szavával Banquót „királyok nemzőjeként” üdvözli. Amikor Macbeth kiadja a meg-
bízást Banquo és fia meggyilkolására, Lady Macbethet most nem avatja be közvetle-
nül, mindketten csak célozgatnak a tettre:

„Iszonyu tett történik. 
Lady Macbeth: Nos? Mi készül?
Macbeth: Kis cicám, légy ártatlan a tudásban / S csak a sikernek tapsolj! – Jöjj, vak éj, / Kösd 
be a nappal irgalmas szemét, / És véres és láthatatlan kezeddel / Húzd át, tépd szét a nagy 
irást, amely / Úgy vacogtat!”21

Gyilkos hataloméhség és átmeneti intimitás, elhallgatás és szorongás, cinizmus 
és lelkiismeret-furdalás, férfi és nő változó szerepei, harca a dominanciáért, s annyi 
minden más kavarog e  jelenetben. Az idézet sorok kulcsszava a bond, amit Szabó 
Lőrinc írásnak fordít.22 Egy újabb keletű kommentár szerint a  darab keresztény 

19 Klausnitzer 2009; Rothschild 2001: 119–120. A magyar változatokban nincs is ehhez fogódzó: sem 
Babits Mihály Szophoklész-fordítása, sem Devecseri Gábor Ovidiusa nem élt hasonló megoldással.

20 Harrison 2011: 31–32. 
21 Shakespeare 1964: 2. 550, Szabó Lőrinc fordítása.
22 Korábbi interpretációk szerint a bond azt a köteléket jelenti, amely Macbethet az emberiséghez köti, 

Isten és a természet törvényét (Ribner 1959: 149–150). Így azonban nem érthető, miért éppen e pilla-
natban akarja szétszakítani, amikor az már korábban, Duncan király meggyilkolásakor, aki Isten által 
felkent uralkodója, rokona és vendége volt, semmivé lett. 
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 gondolati keretében Macbeth nem a  sorssal köt szerződést, hanem a  vészbanyák 
képében színre lépő „két nyelvet beszélő hazug pokol” kísértésének hódol be, sza-
badjára engedve saját becsvágyát, s ily módon teljesíti be a végzet rendelését, vagyis 
a Jakab királyt Anglia és Skócia trónjára ültető isteni gondviselés művét.23 Az éj véres 
és láthatatlan keze azonban itt nem a  testet öltő gondviselés megjelenése, hanem 
– miként a  király meggyilkolásakor is – az álmot megölő Macbeth szövetségese, 
a gonoszság és iszonyat rémítő birodalmának segítségül hívott ereje. Smith ismerte 
ezt a passzust, egy glasgow-i esztétika előadásában hivatkozott is rá,24 de nincs jele 
annak, hogy ez inspirálta volna a láthatatlan kéz használatára.

Látszólag hasonló a helyzet egy másik szöveggel, amely egészen más összefüg-
gésben használta a metaforát, és amelyet Smith ugyancsak behatóan ismert, olyany-
nyira, hogy első nyomtatásban megjelent írása az Edinburgh Review-ben 1756-ban 
ennek szentelte a legnagyobb teret, és le is fordított belőle néhány oldalt. Rousseau 
második értekezéséről van szó (Értekezés az emberek közti egyenlőtlenségek eredeté-
ről és alapjairól), amellyel másodszor próbálta elnyerni a dijoni akadémia pályadíját. 
Az Académie des Sciences et Belles Lettres 1753-ban azt a kérdést tűzte ki: „Hon-
nan ered az emberek közötti egyenlőtlenség, és az összefér-e a természeti törvény-
nyel?” A hagyományos Rousseau-interpretációk szerint az értekezés a leggazdagabb 
bizonyságtétel a jóakaratú emberi természet és a rosszindulatú emberi történelem 
ellentétéről, vagyis a természeti állapotból a polgári állapotba vezető fejlődés negatív 
értékelése: út a sötétségbe.25 (Ez Rousseau írásainak általános vezérfonala.) Szemben 
azzal, amit Hobbes, Locke, Pufendorf és a többiek állítottak, Rousseau szerint a ter-
mészeti állapotnak, amely nem ismeri sem a bűnt, sem a veszélyt, nincs szüksége 
a civilizációra,26 hogy bajait orvosolja. Ellenkezőleg, a civilizáció nem orvosság az 
emberi természet bajaira, hanem azok oka.27 

Az értekezés bevezetőjében Rousseau egyértelműen leszögezte: ezt a választ nem 
empirikusan kell megalapozni. Mégis, az értekezés „elkanyarodó jegyzetei” bőven 
merítenek azokból az „útirajzokból és beszámolókból”, amelyekben „az ember tanul-
mányozásának fellengzős neve alatt mindenki csak a saját országában élő embereket 
tanulmányozza”. A  korai antropológia, „a  leghasznosabb és a  legkevésbé előreha-

23 Cohen 2010: 64.
24 Smith 1983: 77, 121. 
25 „[A] liberalizmus legfontosabb XVIII. századi kritikája.” Hanley 2008: 137.
26 A szó ekkoriban nyeri el új jelentését. Lásd Starobinski 1993: 1–35.
27 A számtalan példa közül csak a tanulmányom szempontjából igen fontos Wokler-esszére hivatkozom: 

Wokler 2006: 86–87. Istvan Hont ezzel szemben alapvetően új módon értelmezte Rousseau felfogását 
a civilizációról, gazdasági fejlődésről és Európa politikai kilátásairól, s Rousseau és Smith erkölcsfilo-
zófiájának érintkezési pontjait és politikai filozófiájának ellentétét, amit a 2009-ben tartott és remél-
hetőleg az idén megjelenő Carlyle-előadásokban foglalt össze. Két előadásának felvétele elérhető: 
http://www.youtube.com/watch?v=iOniStEYo2c; http://www.youtube.com/watch?v=v83Zh2IenM4. 
– utolsó letöltés – 2013. augusztus 13.
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ladott tudomány” és az etnográfia Európa- vagy még inkább civilizációcentrizmu-
sának kritikáját Rousseau részben arra építette, hogy „a  tengerészek, kereskedők, 
katonák, hittérítők” nem voltak képesek arra, amire az ókor filozófus-utazói igen, 
hogy „megismerjék az emberek közti hasonlóságokat és különbségeket, és egyete-
mes tudásra tegyenek szert”.28 

Afrika és lakosainak megismerése Rousseau szerint még hátravan, s amíg az igazi 
filozófusok valamelyike be nem járja az összes vad vidéket és be nem számol róla, 
nem adhatunk hitelt „a  faragatlan utazóknak”, akik eldöntik az egyik lényről: ez 
ember, a másikról: ez állat. A fizikai képességek megfigyelése dolgában ugyanakkor 
elfogadhatjuk a szemtanúk leírását: a hottentották29 szeme „olyan fürge és oly biztos 
a kezük, hogy az európaiak a közelükbe se érnek. Száz lépésről egyetlen kőhajítással 
eltalálnak egy fél solidus nagyságú célpontot, és ami még meghökkentőbb, ahelyett, 
hogy szemüket a célra szegeznék, ahogyan mi tesszük, állandóan mozgatják és kan-
csalítanak vele. Mintha valami láthatatlan kéz irányítaná a követ.”30

Macbeth után Dél-Afrika, a skót királyi udvar vérfürdői után a ma khoikhoi néven 
ismert népcsoport célba dobó ügyessége – elképzelhető-e valamiféle kapcsolat 
a metafora két használata között? A kérdés maga is pontosításra szorul. Peter Kolb 
ugyanis nem használta a láthatatlan kéz kifejezését, ám Rousseau mégis pontosan 
idézett. Lássuk az indoklást. 

Bújócska a láthatatlan kézzel, avagy filológiai kitérő

Peter Kolb (1675–1726) nem tartozott azon európaiak közé, akiknek „fontosabb volt 
az, ami az erszényükbe került, mint az, ami a fejükbe”.31 Halléban végezte az egye-
temet, disszertációját az üstökösökről írta, majd a porosz király államtanácsosának, 
a csillagászatot és a tudományt kedvelő Krosick bárónak lett a titkára, és 1705-ben 
azért küldték a Jóreménység fokához, hogy ott csillagászati méréseket és megfigye-
léseket végezzen. A  küldetés nem volt sikeres, de Kolb elkezdett megfigyeléseket 
gyűjteni a holland gyarmat természeti világáról és őslakosairól, amit mindaddig foly-
tatott, amíg átmeneti vaksággal járó szembetegsége rá nem kényszerítette az Euró-
pába való visszatérésre 1713-ban. Tapasztalatait összegző könyve 1719-ben jelent 

28 Rousseau 1978: 85. A nemes vadember eszmetörténeti paradigmájáról és ebben Rousseau valódi sze-
repéről lásd Ellingson 2001.

29 Ezt a nevet eredetileg a hollandok adták, gúnyolva vele a bennszülöttek „dadogó” beszédmódját, ezért 
ma nem szokás használni, helyette a nép, ember jelentésű khoikhoi az elfogadott. Én is ezt használom, 
csak az idézetekben követem a korabeli szóhasználatot. Lásd Barnard 2007.

30 Rousseau 1978: 166. Rousseau forrása a Pleiade-összkiadásra támaszkodó magyar jegyzetek szerint 
„Peter Kolben német utazó” akinek Utazás a Jóreménység fokára című könyvét többször is kiadták 
franciául, bekerült az Histoire générales des voyages című gyűjteménybe is. Rousseau 1978: 771. 
(Kiemelés tőlem – M. A.)

31 Rousseau 1978: 185.
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meg Nürnbergben latin címmel (Caput Bonae Spei Hodiernum) és német szöveg-
gel, amely patrónusához írt fiktív levelek formájában, egy 846 oldalas fólió kötet-
ben ismertette a terület topográfiáját, a khoikoi törzsek életét és szokásait, valamint 
a  holland gyarmaton zajlott eseményeket, a  telepesek egy csoportjának lázadását 
a kormányzó ellen.32 A második rész 17. levelében azokat a tevékenységeket (Küns-
ten) mutatta be, amelyekben a khoikhoi emberek jeleskednek: „futás, úszás, vívás, 
hajítás, halászat, vadászat, valamint a zenéjük, énekeik és táncaik”. Kolb azzal érzé-
keltette a hottentották célba dobó képességét, hogy nem egyszer vagy kétszer képe-
sek eltalálni egy kővel a célt, egy három krajcárost, „hanem tízszer és még többször, 
anélkül, hogy akár egyszer elhibáznák”. 

„[A] néző számára az a legkülönösebb, hogy fel se foghatja, hogyan képes egy hottentotta 
a célt eltalálni, vagy egyáltalán mikor céloz. A megfigyelő egy pillanatra se látja őt nyugton 
maradni, állandóan mozgásban van, hol előre szalad, hol hátra, hol felegyenesedik, hol 
lehajol és egyszer csak váratlanul elhajítja a követ és mindezekkel a korábbi grimaszokkal 
oly pontosan eltalálja az adott vagy általa kiválasztott célt, hogy a legjobb lövész sem tudna 
jobban a céltábla közepébe lőni.”33

Az eredetiben bizony nyoma sincs a láthatatlan kéznek. Ugyanez a helyzet a mű 
1727-es holland kiadásával, amely egy évvel Kolb halála után jelent meg, s amelyhez 
még új előszót is írt.34 A két kiadás teljes összevetése nyilván csak egy kritikai kiadás 
keretében volna elvégezhető,35 de a  szóban forgó szöveghely a  holland kiadásban 
nem tér el a német eredetitől.

A következő kiadás, egy rövidített angol változat először 1731-ben látott napvilá-
got, majd 1738-ban újra megjelentették a két kötetet. Ennek szövegéből csak a kulcs-
mondatokat idézem: a hottentotta „szemei, kezei és lábai vadul mozognak, és azt 
gondolhatod, bolondot játszik, és bármi érdekelheti, csak a cél nem, amikor váratla-
nul elszáll a kő és pontosan célba talál, mintha egy láthatatlan erő (invisible power) 
irányította volna”.36 

Itt tehát már nyomon vagyunk – de még nem a célnál. Kolb angol sikere tovább 
folytatódott, 1746-ban bekerült egy több kötetes gyűjteménybe, ami a  kiadók új 

32 Kolb 1719.
33 Kolb 1979: 124.
34 Kolb(e) 1727: II. 104. 
35 Egy tanulmány szerint „a holland fordítás nem szó szerinti, a szöveg nem tagolódik három részre”. 

Raum 1997: 31–32. Az utóbbi állítás, legalábbis az internetről letölthető változat esetében téves, lásd: 
http://archive.org/details/naaukeurigeenuit00kolb. (Utolsó letöltés: 2013. augusztus 13.) Good sze-
rint ugyanakkor a holland szöveg „majdnem pontos fordítás, amely két luxuskivitelű kötetben, az ere-
detinél több térképpel és illusztrációval és technikailag magasabb színvonalon” került ki a nyomdából. 
Good 2006: 90. 

36 Kolben 1738: I. 245. 
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törekvését tükrözte: egyetlen műben, kezelhetőbb formában hozzáférhetővé tenni 
a legfontosabbnak ítélt útleírások tömörített szövegét. A kiadói bevezető két moz-
zanatra hívta fel az olvasó figyelmét: egyrészt, hogy „Kolben” leírása mennyire tel-
jes, másrészt, hogy az őslakosokat emberi és erényes lényeknek tekintő szemlélete 
milyen újdonság.37 A kiadói érvek egyszerre voltak hivatottak megalapozni a  szö-
veg autoritását és megnyerni a  vélhető célközönséget „a  tudósok köztársaságát”, 
kiemelve a szerző humánus és felvilágosodott alapállását.38

Ebben a kiadásban már szó szerint szerepel a láthatatlan kéz, vagyis az 1746-os 
gyűjteményes kötet nem az 1731-es fordítás változatlan szövegét használta: „so 
that you would think him playing the fool, instead of taking aim, till away flies the 
stone directly to the mark, as if carried by some invisible hand”.39 Ezen túl is érde-
mes ugyanakkor még egy pillantást vetni Green útleírás-kollekciójára. Az  egyik 
afrikai útleírásban ugyanis szintén megjelenik a láthatatlan kéz, ott, ahol egy olasz 
kapucinus missziós tevékenységéről számolt be a kötet Angola és Kongó vidékei-
ről. Az angol kiadó bevezetője nem fukarkodott a jelzőkkel: a szerzetes felnagyított 
dolgokat, abszurd és hihetetlen történetekkel igyekezett rendjét és vallását dicsőí-
teni, ugyanakkor a legnagyobb tudatlanságot árulta el, s ezek nem személyes gyen-
géi voltak, hanem szinte elválaszthatatlan tulajdonságai minden rend hittérítőinek. 
Az egyik történet azt beszéli el, hogy a szerzetes gyakran korholt egy embert bűnös 
életmódja miatt, ám az csak gúnyolódott vele. De egy nap, amikor két kísérőjével 
átkelt egy folyón „egy láthatatlan kéz a levegőbe emelte […,] s a bűnöst többé nem 
látták”.40 Ha másra nem is, arra jó ez a fordított mennybemeneteli anekdota, hogy 
érzékeltesse, olyan kifejezéssel van dolgunk, aminek bekerülése Kolb útleírásának 
szövegébe nem példa nélküli interpoláció.

A francia kiadások sorában az első 1741-ben jelent meg egy amszterdami kiadó-
nál három kis kötetben, amelyet hamarosan újabbak követtek.41 Sőt, a német erede-
tit 1719-ben megjelentető Peter Monath is ezt a  francia szöveget fordította vissza 
németre és adta ki újra Frankfurtban 1745-ben, megjegyezve, hogy a francia változat 
sok hibát tartalmaz, vagy mert a fordító nem tudott elég jól németül, vagy mert nem 
vette a kellő fáradságot magának, ám ő ezeket az eredeti alapján korrigálta.42 A fran-
cia fordító, Jean Bertrand viszont arról számolt be, hogy a kivonat természetesen itt 
és ott mellőz részleteket és történeteket, amelyek az eredetiben vagy a holland folió 
kötetben megtalálhatók. A célba dobás leírása is ezek közé tartozik, nem szerepel 
sem az első francia kiadásban, sem az 1745-ös német visszafordításban.

37 Green 1746: III. V–VI.
38 Good 2006: 61, 92. 
39 Green 1746: III. 355. (Kiemelés tőlem – M. A.)
40 Green 1746: III. 181–182.
41 Kolb 1741.
42 Kolb 1745.
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Az angol útleírás-gyűjtemény harmadik kötetének bevezetőjében a nyomdász-ki-
adó Green büszkén tudósított arról, hogy a francia kancellár már elrendelte a mű 
fordítását.43 1747-ben meg is kezdődött a Prévost abbé által szerkesztett 19 kötetes 
útleírás-sorozat kiadása, aminek ötödik kötete tartalmazta a Kolb művéből készült 
kb. 100 oldalas kivonatot. Noha ennek felvezető sorai rövid tájékoztatást adtak az 
előzményekről (ilyet az angolban nem találtam), megemlítve a német, a holland és az 
első angol publikálást, a francia nem szerepelt köztük, és – legalábbis a célba dobás 
itt is előadott történetében biztosan – nem is annak szövegét használták, mert ebben 
a változatban jelen van a láthatatlan kéz: „Il semble que leur pierre soit portée par 
une main invisible.”44

A gyűjtemény német kiadása ezzel szinte párhuzamosan kezdődött meg, és a hot-
tentották leírása természetesen abból sem maradhatott ki. A sorozat ötödik kötetében 
olvasható a történet, amely itt is ugyanazokat a kifejezéseket használta a célra egyál-
talán nem figyelő hottentotta ügyességét jellemezve: „bis der Stein gerade nach der 
Ziele, wie durch eine unsichtbare Hand geworfen fliegt”.45 A kör tehát bezárult: Kolb 
1749-es másodszori visszatérésével a láthatatlan kéz is megérkezett német földre. 

E filológiai kurkászásnak annyi tanulsága mindenképpen van, hogy a  kiváló 
Rousseau-kutató, Robert Wokler két állítása, miszerint a láthatatlan kéz használatá-
ban Rousseau lett volna „Smith fő inspirálója” és a kifejezés forrása „nyilvánvalóan 
a francia szöveg” – legalábbis finomításra szorul. Wokler figyelmen kívül hagyta az 
1746-os angol fordítást, amely – mint láttuk – valószínűleg először használta a kife-
jezést, s amelyből az általa idézett francia fordítás átvehette azt. Azon is átsiklott, 
hogy Smith a  metaforát először a  csillagászat történetéről szóló esszéjében hasz-
nálta, ez viszont korábban íródott, mint Rousseau értekezése. Az pedig, hogy Rous-
seau lett volna „Smith fő inspirálója” és hogy a  láthatatlan kéz koncepciója furcsa 
átalakuláson ment keresztül, amikor a  felvilágosodás korának legfőbb kritikusától 
átkerült annak legkiemelkedőbb szószólójához, vagyis az őslakók önállóságának esz-
közéből a  piaci társadalom instrumentumává változott46 – részben bizonyíthatat-
lan,47 részben pedig a rousseau-i értekezés olyan olvasatára épül, amely az emberi 
tökéletesedést kizárólag tragikus vétségként fogja fel.

Kolb könyve ugyan nem volt meg Smith könyvtárában, sőt valószínűleg az 
a Green (Astley)-féle útleírás-gyűjtemény sem,48 amely kivonatosan közölte a Jóre-

43 Green 1746: III. VI.
44 Prévost 1748: V. 156. (Kiemelés tőlem – M. A.)
45 Schwabe (Hrsg.) 1749: V. 157. (Kiemelés tőlem – M. A.)
46 Wokler 2006: 93–94.
47 Judit Shklar Rousseau-könyvének figyelmeztetése ma is időszerű: a metaforák nyomonkövetése fáradsá-

gos és azt eldönteni, használatának mikor van és mikor nincs jelentősége, csak úgy lehet, ha esetről esetre 
minden használatát szemügyre vesszük – máskülönben spekuláció evidencia nélkül. Shklar 1987: 227.

48 A  Bonar-katalógusban szereplő Collection of Voyages című négy kötetes gyűjteményt Mizuta azo-
nosnak gyanította a Green-(Astley) által kiadottal, amely – mint láttuk – tartalmazza Kolb rövidített 
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ménység foka vidékének bemutatását, mégsem vonható kétségbe, hogy Smith nem-
csak Rousseau olvasójaként, hanem más kiadásokból is ismerhette Kolb könyvének 
valamelyik változatát. A forrásai megjelölésével többnyire igen szűkmarkú skót filo-
zófus a Wealth of Nations egyik fennmaradt első kézirat-töredékében hivatkozik is 
„Mr. Kolbenre” a rendszere legfontosabb kategóriájának, a munkamegosztásnak az 
elemzésekor. Annak bizonyítékát találja meg Smith „Kolbennél”, hogy már a hotten-
tották, „a legbarbárabb [értsd civilizálatlanabb] ismert pásztornemzet” falvaiban is 
létezik a munkamegosztás kezdeti foka. 

„Kolben szerint minden hottentotta faluban találhatók olyanok, akik a kovács, a szabó, sőt 
az orvos mesterségét űzik, és főként, bár nem kizárólagosan, ennek révén tartják el magu-
kat, ami alapvetően megkülönbözteti őket a többiektől.”49

Kolb Smithnél egy másik, fontos szövegkörnyezetben is felbukkan.  1762–63-ban 
és a következő évben tartott jogi előadásairól két – hivatásos írnokoktól származó – 
jegyzet is fennmaradt. Az  egyik jegyzet részletes illusztrációkkal támasztotta alá 
a létfenntartási eszközök megszerzésének egymásra következő módjairól (vagy sza-
kaszairól50) és a tulajdon intézményének kialakulásáról és fejlődéséről szóló smith-i 
magyarázatot, amelyre az igazságosság, a kormányzat és a politika elemzése épül. 
A  csere általa természetesnek jellemzett emberi hajlamát és emberi szociabilitást 
– amely az önérdeket a másik meggyőzése vagy a vele kötött megállapodás révén 
képes elérni – szembeállította az állati magatartással, amely nem képes ilyesmire. 
Bár a közös cél olykor egyesíti az állatok erőfeszítését, de soha nincs köztük megál-
lapodás arról, ami utána következik. Ez figyelhető meg a kutyáknál, „és még inkább 
a majmoknál, amikor a Jóreménység foka vidékén kifosztanak egy ültetvényt. Miu-
tán nagyon leleményes módon elvitték az almákat, mivel nincs köztük megállapo-
dás, viaskodnak (akár a pusztulásig) és számos halottat hagynak a helyszínen. Nincs 
más eszközük céljuk elérésére, mint hízelgéssel elnyerni valaki jóindulatát. Az embe-
rek, ha szükségük van rá, szintén ezt teszik, de általában az önérdek erősebb rugó-
jához folyamodnak.”51 

Mindebből annyi mindenképpen levonható következtetésként, hogy Smith két 
kulcsfontosságú elméleti kategóriája (a munkamegosztás és az önérdek) értelmezé-
séhez és illusztrálásához Kolb útleírásából vett példákat, mégha nincs is arra bizo-
nyíték, hogy Rousseau közvetítésével innen kölcsönözte volna a láthatatlan kéz kon-
cepcióját is.

változatát, de ez tévedés, mert az előbbi 1729-ben jelent meg, míg az utóbbi 1745-ben és címében is 
hangsúlyozta, hogy új gyűjtemény. Lásd Bonar 1894: 119; Mizuta 1967: 150.

49 Smith 1978: 583.
50 Ezt Meek nyomán szokássá lett a marxi szakaszelmélet előzményeként interpretálni: Meek 1967.
51 Smith 1978: 352–353.
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Visszatérve az Edinburgh Review-ban közölt íráshoz, amelyben Smith az Enciklo-
pédia addig megjelent kötetei mellett francia természettörténeti munkákat ismerte-
tett, s ahol a genfi polgár értekezésének szentelte a legnagyobb figyelmet, mint „amely 
Mandeville alapelveit finomítja, továbbfejleszti, feldíszíti és megfosztja” mindattól, 
ami az eredetiben „a romlottság és szabadosság színében” tüntette fel ezeket.52 Smith 
szerint, noha Mandeville és Rousseau teljesen eltérően jellemezte „az emberiség pri-
mitív állapotát” – az első a lehető legbűnösebb és legnyomorúságosabb állapotként, 
a második a  legboldogabb és az emberi természethez leginkább illő helyzetként –, 
abban egyetértenek, hogy az emberből hiányzik az az ösztön, ami társadalmi együtt-
élésre kényszerítené. Bár Smith tömören összefoglalta a rousseau-i értekezés számára 
lényeges mozzanatait egyenlőtlenségről, társiasságról, igazságosságról, szánalomról 
s  az erények eredetéről, de Rousseau részletes kritikája elől kitért: „mert az elem-
zés nem adhat képet egy olyan műről, amely kizárólag leírásból és retorikából áll”. 
Helyette inkább lefordított három részletet Rousseau értekezéséből, köztük azt, amely 
a munkamegosztásból vezeti le a tulajdont és az egyenlőtlenséget. Ennek elemzésére 
négy évvel később (1759) – hivatkozás nélkül – a Theory of Moral Sentiments-ben 
kerített sort, abban a fejezetben, ahol szerepel a láthatatlan kéz is.

Változatok a gondviselésre: a londoni pestis  
és az agyaglábú kolosszus
A 21. század, az internet és a  kereső motorok világában már nem különösebben 
nehéz összeállítani egy listát valamely metafora, szókép stb. előfordulásairól, s bár 
az így kapott eredmény legjobb esetben is csak egyfajta adatközlés, és távol van 
az eszme- vagy fogalomtörténeti elemzéstől, mégis adalékkal szolgálhat a  kifeje-
zés használatának jobb megértéséhez.53 Esetünkben sem abban segíthetnek, hogy 
kiderítsük, honnan vette Smith a láthatatlan kezet, ám abban igen, hogy érzékeltes-
sük, milyen diszkurzív terekben találjuk nyomát a metaforának a 17–18. században. 
A következő néhány példa ezt illusztrálja.

Az első egy jó útra tért kurtizán: Moll Flanders, Defoe oly sok viszontagság után 
révbe érkezni vélő hősnője, aki így számol be az életét megváltoztató fordulatról, 
amikor bankár férje belehal az őt megcsaló alkalmazott miatt bekövetkező üzleti 
csődjébe: „Öt évig éltünk szakadatlan nyugalomban és megelégedettségben, amikor 

52 Smith 1996: 134.
53 Emma Rothschild már idézett áttekintésére ez nem vonatkozik: az ő szövege hagyományos filológiai 

munkára épül érdemi elemzéssel párosítva (Rothschild 2001: 116–121). Warren Samuels korrekten 
felsorolja a kereső motorokat és az időpontokat és semmilyen kommentárt nem fűz a közel ötven téte-
les idézetlistához, ám az sem derül ki, hogy az idézett patrisztikai szövegek eredetiben használták-e 
a kifejezést (Samuels 2011: 16–30.). Lásd még Harrison 2011.
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egy láthatatlan kéz hirtelen csapása szétrombolta egész boldogságomat és kiűzött 
a világba, olyan helyzetbe, amelyik éppen az ellenkezője volt az eddiginek”.54

Defoe az 1721–22-es időszakban, a Déltengeri válság után55 és egy fenyegető pes-
tisjárványtól tartva írta meg azt a három, első személyben előadott narratívát (Moll 
Flanders, A londoni pestis, Jack ezredes), amelyben szerepel a láthatatlan kéz. Egy-
aránt szóltak a történetek a korabeli és az előző századi London sötét tereiről, a brit 
kereskedelmi és birodalmi terjeszkedésről és a  Gondviselés működéséről. Ahogy 
egyik méltatója fogalmazott: talán Defoe volt az első igazán modern angol író, felvi-
lágosodott, racionálisan pragmatikus a korabeli angol értelemben, vallásos, de nem 
fanatikus.56 Ezt példázza Moll Flanders férfi megfelelőjének, Jack ezredesnek a figu-
rája is, akit bűnözőként Virginiába deportálnak, de ott sikeres ültetvényessé válik, 
s ekkor szembenézve saját addigi életével, rádöbben az isteni gondviselés és a kegye-
lem jelenlétére: „ha pedig mindezt egy láthatatlan kéz művelte irántam való kegye-
lemből, mit tettem én, és hol éltem én, hogy a  legérzéketlenebb és leghálátlanabb 
vagyok isten minden teremtménye közül?”57

A Marseille-ben 1720-ban kitört pestis, amely az érintett terület lakosságának 
egynegyedét elpusztította,58 Angliában is nagy riadalmat okozott: a karantént sza-
bályozó intézkedések alkalmazása és újradefiniálása éppúgy része volt a  hivatalos 
reagálásnak, mint a bűnbánatra szólító nap meghirdetése.59 Defoe ennek hatására, 
nyergesmester nagybátyja fiktív beszámolójaként megírt tényregénye a  pestisről 
ugyanúgy az előző századot kelti életre, mint Moll Flanders „1683-ban írt” öregkori 
„emlékezései” – s annyiban is egymásra rímel a két történet, hogy mindkét szöveg 
az olvasóknak a  „valódi” emberek és események iránti igényét kívánta kielégíteni. 
A pestis leírása ugyanakkor az elbeszélő dilemmájával is szembesíti a szöveg olva-
sóját: míg személyes túlélését a nagybácsi az isteni sugallatba vetett hitével magya-
rázta, és az üstökösök megjelenésében egy ideig ő is az isteni ítélet előhírnökét látta, 
ám végül visszatért a józan tudományos objektivitáshoz. 

„Mégse túloztam el azonban annyira ennek az eseménynek jelentőségét, mint mások, 
mert tudtam, hogy a csillagászok ezeket a tüneményeket természeti okokra vezetik vissza, 
sebességüket, sőt keringésüket is kiszámítják, vagy legalábbis megkísérlik kiszámítani, és 
így alaptalan volna pestis, háború, tűzvész vagy más hasonlók előfutárainak, hírnökeinek, 
sőt előidézőinek tartani őket.”60

54 Defoe 1977: 176. (Kiemelés tőlem – M. A.)
55 Erről és Defoe gazdasági írásairól lásd Madarász 2011.
56 Richetti (ed.) 2008: 3.
57 Defoe: Jack ezredes. http://mek.oszk.hu/01600/01636/01636.htm. (utolsó letöltés – 2013. augusztus 

13.) (Kiemelés tőlem – M. A.)
58 Signoli – Séguy – Biraben – Dutour – Belle 2002: 837–838.
59 Healy 2003: 25. Ugyanott lásd a korábbi angol pestis-irodalom ismertetését.
60 Defoe 1978: 27.
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A pestis hirtelen megszűnését viszont már egyértelműen a Gondviselésnek tulaj-
donította.

„És ezeknek a megpróbáltatásoknak kellős közepén, amikor London városának helyzete 
valóban szörnyűséges volt, épp ekkor Istennek úgy tetszett, hogy, mondhatni, saját kezű-
leg lefegyverezze az ellenséget; a fullánk elvesztette mérgét. Csodálatos fordulat volt, még 
magukat az orvosokat is meglepte […] Ez pedig nem valamiféle újonnan feltalált gyógyszer 
következménye volt, sem holmi új gyógymódé vagy oly tapasztalaté, amelyet az orvosok és 
felcserek kezelés közben szereztek, hanem nyilvánvalóan ama Lény rejtélyes, láthatatlan 
kezétől származott, aki a pestist ítéleteként reánk küldte”.61

A providencialista narratíva politikai vonulata az Oxfordba menekült királyi udvar 
elleni kifakadásban csúcsosodik ki a szövegben: bár őket a ragály elkerülte, ezért sem 
a hála, sem a javulás jelét nem mutatták, holott „égbekiáltó bűneik sokasodtak meg 
már annyira, hogy e szörnyű istenítéletet az egész nemzet fejére idézték.” 62 Az isteni 
gondviselést politikai magyarázatként pedig már jóval az eddig látott irodalmi szöve-
gek előtt is alkalmazta Defoe, így például abban a szövegében, amely Anglia és Skó-
cia uniójának előzményeit mutatta be, vagyis azt a folyamatot, amelyben a kormány 
fizetett informátoraként és propagandistájaként vett részt. 1705 végén a két ország 
parlamentje és kereskedői olyannyira egymás ellen fordultak, hogy az már valóságos 
kereskedelmi háborúval fenyegetett. Az angolok új vámot vetettek ki a skót posz-
tóra, a skótok megtiltották az angol gyapjútermékek behozatalát, mire válaszul Ang-
lia a Franciaországba irányuló skót gyapjúexport megakadályozására készült.

„Ha ez megtörtént volna, az egész világ sem akadályozhatta volna meg a két nemzet hábo-
rúját, [...] de az isteni gondviselés leleplezte azokat a rossz terveket, amelyeket őrült embe-
rek saját országuk romlására kieszeltek; és miként az oly gyakran megtörténik, a gonosz 
szándékú elképzeléseket egy láthatatlan kéz megmásította, és azt a jó kimenetelt érte el, 
amit eredetileg tönkre akartak tenni.”63

Zárójelbe téve azt a kérdést, hogy a gondviselés mindent jóra fordító keze fogal-
milag azonos-e a cselekvések nem-szándékolt eredményeként létrejövő természe-
tes rend feltételezett első mozgatójával,64 Defoe után néhány olyan további részletet 
idézek, ahol az isteni gondviselés e két szerep valamelyikében jelent meg: vagy a jót 

61 Defoe 1978: 287–288. (Kiemelés tőlem – M. A.) Megjegyzendő, hogy a modern epidemológia sem ad 
monokauzális magyarázatot a pestis megszűnésére. Lásd Roberts 1966: 101–105; Thomas 1966: 105–110.

62 Mintegy ezzel is megindokolva a majdani Dicsőséges Forradalom szükségességét. „[S]ohasem tértem 
el a forradalom elveitől” – írta egyik pamfletjében 1715-ben. Defoe 1715: 50.

63 Defoe 1712: 55. (Kiemelés tőlem – M. A.)
64 Grampp, aki a láthatatlan kéz kilenc értelmezését veszi számba, ezt a teológiai olvasatot Vinerhez köti 

és elutasítja. Grampp 2000: 449. 
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a cselekvők tudtán kívül és akaratuk ellenére megvalósító felsőbb hatalomként, vagy 
a természet rendjét meghatározó végső okként.

Joseph Glanvill (1636–1680) anglikán lelkész és a Royal Society tagja, 1661-ben 
megjelent filozófiai értekezésében,65 bár maga is a providencialista teológia fogalmi 
keretében gondolkodott, egyszersmind a Royal Society célkitűzésével összhangban 
a  természet tapasztalati és fokozatos megismerése mellett érvelt, más szóval egy-
szerre akarta elkerülni a dogmatizmust és a szkepticizmust. A bűnbeesés következ-
tében elvesztettük Ádám érzékeinek hajdani tökéletességét (aki szabad szemmel 
látta az égi jelenségeket és a  vér mozgását a  bőr alatt), nem rendelkezünk biztos 
tudással az okokról, csupán azt ismerjük, ami külsőleg érzékelhető s  ez nem ele-
gendő az ésszerű bizonyossághoz. 

„Márpedig, ha valaki soha nem látta a belső fogaskerekeket és szerkezetet, akkor csupán 
a számlap és a mutatók puszta látványa alapján aligha képes csinálni egy órát. Igen rossz 
orvos lenne az, aki csak a fiziognómiát ismeri, de az anatómiát nem […] A legközönsége-
sebb jelenséget sem lehet megérteni, vagy tökéletesíteni, ha nem ismerjük rejtett szerkeze-
tét, mert a természet minden dologban egy láthatatlan kéz révén működik”.66

A metafora jótékonyan homályban hagyta, kié is ez a kéz, a világot teremtő Istené 
vagy az anyag törvényei szerint működő természeté, esetleg a kettő között közvetítő 
erőé, amelyet a Glanvillre nagy befolyást gyakorló Henry More, a cambridge-i plato-
nisták egyik vezéralakja a természet szellemeként írt le.67

Más szerepet kapott a  láthatatlan kéz Isaac Barrow (1630–1677) prédikációjá-
ban. A kiemelkedő matematikus és hittudós meggyőződéses royalista volt és síkra 
szállt amellett, hogy a Teremtő szabadon alkotta meg a világot és annak törvényeit, 
szemben az anyagot elvként Isten mellé állító materializmus felfogásával. Mintegy 
a cambridge-i platonistáknak válaszolva és saját korábbi véleményét felülvizsgálva 
elutasította a ható ok létezését és úgy fogalmazott, hogy Isten állandó jelenléte hozza 
létre és működteti a dolgokat és eseményeket, nincs mechanikus okság. Ha Istennek 
úgy tetszik, a holdfogyatkozás nem következik be, a napsugarak áthatolnak a Földön, 
vagy megkerülik azt, vagy a Hold más módon kap megvilágítást. Mindez ugyanak-
kor nem jelentette az észre hivatkozó érvelés elvetését, mert erre akkor is szükség 
volt, ha a Szentírás tekintélye előtt kellett meghajolni.68

Egyik példája visszavezet bennünket Dániel könyvéhez, az agyaglábú kolosszus-
ról és az öt monarchiáról szóló próféciához, amely fontos szerepet játszott 1649 és 

65 Az értekezést a 19. század elején Hume okság-kritikájának „szokatlanul pontos és világos” előfutára-
ként méltatta Dugald Stewart. Popkin 1953: 294; Stewart 1854: I. 84.

66 Glanvill 1661: 180. (Kiemelés az eredetiben.)
67 Malet 1997: 269.
68 Simon 1990: 324.
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1661 között azoknak a radikális vallási-politikai mozgalmaknak az elképzeléseiben, 
amelyek Krisztus ezeréves királyságának azonnali megvalósulását várták és akarták. 
A  vallási radikalizmus millenarista hívei szemében a  Stuart-restauráció azt jelen-
tette, hogy az isteni gondviselés bűneik miatt elfordult tőlük, vagy újabb próbatétel 
elé állította őket,69 Barrow viszont ezt a speciális isteni gondviselés művének látta, 
amely nemcsak a természet fölött vagy ellen érvényesül, hanem az emberek ügyeiben 
is, amikor az emberi okok nem elégségesek ahhoz, hogy megmagyarázzák, miként 
dől meg jelentéktelen okok miatt a hosszú ideje uralkodó gonoszság vagy zsarnok-
ság. Nem elegendő „sem a hatalmasok küzdelme, sem a politika erőfeszítései, sem 
az emberek iparkodása vagy körültekintése, hogy fenntartsák azt, egy láthatatlan 
kéz minden ilyen erőt megállít és keresztez minden fortélyt”.70 Még a gonosz uralko-
dóknak és zsarnokoknak is engedelmességgel tartozunk azonban tettben, szóban és 
gondolatban, hiszen csak a Királyok királya ítélheti és büntetheti őket.

A’ kegyetlen Nemesis

A láthatatlan kéz providencialista értelmezésének példáit még sokáig folytathat-
nánk, most azonban egy olyan szerzőt idézünk, aki ugyan maga is pap és hittudós 
volt, de a metaforát pogány környezetbe ágyazva használta. Fénelon, Cambrai érseke 
és a trónvárományos burgundi herceg nevelője 1699-ben megjelent politikai és gaz-
dasági reformprogramjában ókori történetbe ágyazva fejtette ki a  Napkirály hadi 
dicsőségre és fényűzésre alapozott despotikus politikájának kritikáját, és az eré-
nyes, takarékos és békés agrárállam létrehozásának tervezetét. Mindeközben egy 
drámai epizódban a végzet istenasszonyának szerepét jellemezte a láthatatlan kéz-
zel. Kréta királya, a trójai háborúból visszatérő Idomeneusz tengeri viharba került 
és meneküléséért áldozatot ígért a tenger istenének: az első élőlényt neki áldozza, 
akivel a parton találkozik. A parton fia és örököse sietett elébe, s hiába bánta meg 
a király „keservesen az ő meg nem gondolt fogadását, félt attúl, hogy az ő háza népe 
közzé elérkezik, rettegett annak meglátásátúl a’ mi előtte a legkedvesebb vólt a’ vilá-
gonn. De a’ kegyetlen Nemesis, ama könyörűletesség nélkűl való Isten Aszszony, a’ ki 
vigyázz, hogy megbüntethesse az embereket, mindenek felett a felfuvalkodott Kirá-
lyokat, toszíttya vala Idomeneust az ő láthatatlan fatalis kezével”.71 

Az elsőszülött fiú feláldozásának szörnytette azonban nem ad felmentést a király-
lyal szembeni engedelmesség alól. Fénelon nem hagyott kétséget afelől, hogy az ural-
kodójuk ellen fellázadt krétaiak, akik a törvényeiket meghozó bölcs Mínosz jóvol-

69 Capp 2008.
70 Barrow 1751: V. 217.
71 Fénelon európai hatása rendkívül jelentős volt, amit az is mutat, hogy a 18. század második felében 

hárman is lefordították magyarra. Itt Domokos Lajos, debreceni főbíró fordításában idézem. Fénelon 
1980: 113.
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tából – aki egyszerre volt „abszolút uralkodójuk és a törvények szolgája” – erényes, 
józan, törvénytisztelő és istenfélő módon éltek, élvezve a szükséges javakat és meg-
vetve a fényűzést, ebben a tragikus pillanatban éppúgy elfelejtik az „annyira szeretett 
bölcsességet”, mint az időlegesen önkívületbe kerülő gyermekgyilkos Idomeneusz.

az állati ökonómia és az isteni gondviselés

Kolb útleírásába, mint láttuk, egy ismeretlen angol fordító révén került bele a látha-
tatlan kéz. Vajon mennyire volt jellemző ez a gyakorlat a 18. századi fordításokra? 
Az biztos, hogy számos példát lehet rá találni. Köztük egy olyan szöveg fordítását, 
amely alapvetően fontos volt a  skót presbiteriánus egyház (Kirk) számára, amely 
lényeges szerepet töltött be Glasgow városa és egyeteme életében is, ahol Adam 
Smith 1737–40 között tanult, majd 1751-től 1763-ig tanított.72 Kálvin Institúcióiról 
(A keresztyén vallás rendszere) van szó, pontosabban ennek 1762-ben Glasgow-ban 
megjelent fordításáról. A szövegben Kálvin azt elemezte, hogy a számunkra véletlen-
nek tűnő dolgokban a hit felismeri Isten titkos impulzusát. S bár az ok nem mindig 
jelenik meg „de kétségkívül hinnünk kell abban, hogy a dolgok bármifajta változását 
a világban Isten láthatatlan kezének befolyása és irányítása idézi elő”.73

A gondviselés eszméje nem játszott központi szerepet Kálvin teológiájában és 
lényegesen kevesebb figyelem is jutott rá, mint a predesztináció tanára,74 a meta-
fora megjelenése azonban adott. A szöveg alapja Thomas Norton először 1561-ben 
megjelent fordítása, amelynek előszavában a fordító szembenézett minden fordítás 
alapkérdésével: az eredetihez kell-e ragaszkodni vagy a célnyelvhez kell-e alkalmaz-
kodni. Norton a  latinhoz való hűség mellett döntött.75 Ebben és a  későbbi kiadá-
sokban 1762-ig nem leljük a láthatatlan kéz nyomát, hanem csak az Úr kezének tit-
kos munkájáról (ex secreta manus Dei agitatione prodire) olvashatunk.76 Harrison 
úgy vélekedik, hogy az ismeretlen betoldó azért választhatta a kifejezést az 1762-es 
kiadásban, mert korabeli teológiai értelmét szilárdnak és a kálvini felfogást jól kife-
jezőnek tartotta, alkalmazásával érzékletessé tudta tenni a világot felügyelő általános 
és az emberek sorsát irányító speciális gondviselés elképzelését.77 

72 Phillipson kiváló Smith-monográfiájában idézi a glasgow-i polgárok jellemzését a 18. század közepé-
ről: „a polgárok fő gondja a vallás és a kereskedelem volt, a legfőbb eszköz arra, hogy valaki fontossá 
váljék közöttük – a vagyon és a pietizmus”. Phillipson 2010: 29.

73 Calvin 1762: 84. (Kiemelés tőlem – M. A.)
74 Lásd erről Helm 2004, 2009; Kirby 2003; Reardon 1975.
75 Calvin 1576: A fordító előszava.
76 Calvin 1576: 85. A magyar fordítás is ugyanilyen megoldást választott: „Az Úr kezének titkos munká-

jából”. Kálvin 1909: I. 194.
77 Harrison 2011: 39.
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„Az a bölcsesség, amely e  lények szerveit oly művészettel létrehozta és elrendezte, hogy 
egy közös cél érdekében működjenek együtt, ott munkál azokban a tevékenységekben is, 
amelyek természetesen következnek az állati ökonómiából. Egy láthatatlan kéz vezeti őket 
a cél felé. Csodálkozunk rajta, hogy pontosan és hibátlanul végzi feladatait. Úgy látszik, 
mintha racionálisan cselekedne, mintha céllal fordulna vissza, vagy tenne egy szükséges 
mozdulatot. Mindebben az állat csupán annak a titkos mechanizmusnak engedelmeske-
dik, amely mozgatja.”78

Eszmetörténetileg fontos pillanat volt-e, amikor Charles Bonnet, genfi természet-
búvár és filozófus 1764-ben kiadott művében az állatok racionálisnak tűnő viselke-
dését magyarázva kapcsolatba hozta a  láthatatlan kéz tevékenységét az ökonómia 
antik gyökerű fogalmával, vagy csupán véletlenszerűen került a két fogalom egymás 
mellé?79 Másként fogalmazva: vajon a gondviselés által elrendezett világ harmóniája 
érvényesül-e mindabban, amit a részek és az egész viszonyát leíró fogalom fejez ki? 

A Bonnetnél szereplő állati ökonómia antik eredetű kifejezés, amely Hippokra-
tész és Galen írásaiból kiindulva írta le azt az állapotot, amikor az egészség az alko-
tórészek egészséges és harmonikus egyensúlyának eredménye. Paracelsus úgy vélte, 
hogy a csillagok egymáshoz való viszonya meghatározó befolyást gyakorol az embe-
rekre, s ha a kettő közötti összhang megbomlik „az emberi ökonómia összeroppan”. 

„A természet ökonómiáján a  Teremtő bölcs rendelését értjük a  természeti tár-
gyakat illetően, amely révén ezek alkalmasak általános célokra és kölcsönös haszná-
latra.” Így határozta meg Carl Linnaeus 1749-ben azt az egész természet tudományos 
rendszerezésének alapjaként szolgáló átfogó elvet, amely a természeti világ felépíté-
sét és egyensúlyát teológiai keretbe ágyazva értelmezte. 

Linnaeus szemében a természet szent ökonómiája jelentette minden gazdálkodás 
alapját, az előbbit a Teremtő tartja egyensúlyban, az utóbbinál szerinte ez az állam 
feladata, hiszen kameralista volt. A természet teleológiájának újrafogalmazása lehe-
tővé tette, hogy a panteista és deista értelmezések vádját visszautasítva összebékítse 
a világi tudást és a vallási hevületet, a  teremtett világ sokféleségén való csodálko-
zást és a Teremtő iránti hálát. A két ökonómia párhuzama éppen ezért korlátozott. 
„Ne képzeljük azt, hogy a Teremtő a természet rendjét a mi ökonómiánk privát elvei-
nek megfelelően tervezte; mert a lappföldiek, az európai gazdálkodók és hottentották 
és vademberek életmódja más és más”, míg Isten egyetlen „csodálatos ökonómiát” 
hozott létre a  Földön,80 amelyben a  számunkra haszontalannak vagy éppenséggel 
károsnak tűnő lényeknek (a ragadozóktól a rovarokig) is megvan a helyük a teremtés 
nagy láncolatában.81

78 Bonnet 1764: II. 236–237.
79 Force 2003: 73.
80 Linnaeus 1775: 120–121.
81 Részletesen ehhez lásd: Koerner 1999; Lepenies 1982; Müller-Wille 2003; Schabas 2005.
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A láthatatlan kéz és az ökonómia találkozásának jelentőségéről két markáns állás-
pont létezik. Force szerint Bonnet és Smith egyaránt osztotta a neosztoikus provi-
dencializmus hitét természet és ész konvergenciájában, az ökonómia pedig a rész 
és egész összefüggését konceptualizálja.82 Linnaeus és Smith viszonyát pedig a svéd 
természetbúvár monográfusa, Koerner paradox recepcióként ábrázolja: a kamera-
lista Linnaeus tagadta az emberi gazdaság harmóniáját, ám „Adam Smith a nagy bio-
lógust olvasva, importálta a Linnaeus természetteológiáját kormányzó kibernetikus 
koncepciókat a »láthatatlan kéz« emberi ökonómiájába”.83 Egyetlen filológiai részlet 
viszont újraírja mindkét álláspontot: Smith könyvtárában Bonnet és Linnaeus több 
könyve is megvolt,84 Bonnettel találkozott is Genfben,85 de a láthatatlan kézről szóló 
mondatokat tartalmazó kötetek azután jelentek meg (Bonnet 1764-ben, Linnaeus 
1768-ban), hogy Smith már használta a kifejezést a History of Astronomy-ben (ami 
csak 1795-ben jelent meg) és a Theory of Moral Sentiments -ben (1759).

Levonható-e valamilyen következtetés a  metafora „nyomasztó történetének” 
(Emma Rothschild) néhány itt bemutatott szemelvényéből? Pierre Force két nar-
ratíva vitájába ágyazza ezt a történetet: az egyik szerint a természetet és az emberi 
történelmet kormányzó törvényeket maga a Teremtő sem lépheti át, a másik Isten 
mindenhatóságát a saját törvényeire is érvényesnek tartja, vagyis teret hagy a vélet-
lennek és a csodának. Az első a neosztoikus paradigma (ide tartozna Hutcheson, 
Rousseau, Bonnet és Smith is), amely számára Isten és a természet törvényei lénye-
gében azonosak, a  második az epikureus–ágostoni (Hobbes, Pascal, Mandeville, 
Hume, Montesquieu), amely az isteni gondviselést a  csodákban látja kifejeződ-
ni.86 A lényeg, hogy ami történik, az Isten akarata, akár megfelel annak, amit tudni 
vélünk okokról és következményekről, akár ellentmond neki. Némileg hasonlóan 
érvel Harrison is, aki szerint a láthatatlan kéz két koncepciójáról beszélhetünk: az 
egyik a történelemben érvényesülő különleges gondviselés, ami titkos és lényegében 
megmagyarázhatatlan, a másik a  természetben uralkodó törvényeket és kiszámít-
ható következményeiket megszabó általános gondviselés, ami megengedi a racioná-
lis magyarázatot. Vagyis innen nézve Smith azért alkalmazta a metaforát, mert így 
akarta kifejezni, hogy analógia áll fenn a természet és az erkölcsi és társadalmi világ 

82 Force 2003: 73
83 Koerner 1999: 102.
84 Bonar 1894: 59; Mizuta 1967: 6.
85 Hume-nak írt levelében „Genf, ha nem az egész világ egyik legértékesebb és legjobb szívű emberének” 

nevezte, de hozzátette: „jóllehet az egyik legvallásosabb is”. Smith 1977: 185–186. (146. levél). Force 
korrekten megjegyzi, hogy Bonnet és Smith között közvetlen hatásról nem lehet beszélni, csak az 
univerzum harmóniájának „nagyon hasonló neosztoikus kontextusáról”. Smith levele azonban nekem 
ironikus olvasatot sugall, amikor Bonnet vallásosságát említi. Vö. Bonnet csodálkozását, hogyan lehe-
tett Smith szoros barátságban Hume-mal, „e modern Pyrrhonnal”. Ross: 1995: 209.

86 Hutcheson 1747. Force idézi Mirabeau-t, aki a  népességet „a  gondviselés folyamatos csodájának” 
nevezte. Force 2005: 724.
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törvényei között, hogy a newtoni fizika és a gazdaság működése egyaránt az isteni 
gondviseléssel magyarázható, s hogy „kortársaihoz hasonlóan hitt abban, hogy a lát-
hatatlan kéz Isten keze”.87 Mindenesetre az a szöveg, a csillagászat történetéről szóló, 
valójában filozófiai koncepcióját felvázoló ifjúkori esszé, ahol Smith először hasz-
nálta a híressé lett metaforát, sok fejtörést okoz a kommentátoroknak: hogyan hoz-
zák összhangba ezt a fejtegetést azokkal az interpretációkkal, amelyek a láthatatlan 
kezet az isteni gondviselés vagy az önszabályozó piac rendjét meghatározó jótékony 
erő leírásaként adják elő. 

„Megfigyelhető, hogy minden sokistenhívő vallásban, a vadak között és az antik pogányok 
korai korszakában is, csak a  természet rendszertelen eseményeit tulajdonítják isteneik 
működésének és hatalmának. A tűz éget és a víz felfrissít, a súlyos testek lesüllyednek és 
a könnyebb anyagok felfelé szállnak, saját természetük szükségszerűsége folytán; soha nem 
folyamodtak Jupiter láthatatlan kezének alkalmazásához ezekben a dolgokban. De a menny-
dörgést és a villámlást, a viharokat és a napsütést, mindezeket az inkább rendszertelen ese-
ményeket az ő haragjának vagy jóindulatának tulajdonították. Ily módon a világ korai kor-
szakaiban a legalantasabb és legfélénkebb babona helyettesítette a filozófiát.”88

Amióta Alec Macfie 1971-ben felhívta a figyelmet e szövegre,89 sokféle válasz szü-
letett arra a kérdésre, milyen összefüggés vagy elméleti feszültség mutatható ki egy-
felől Smith és a  láthatatlan kéz metaforájának korábbi használói között, másfelől 
milyen viszonyban van ez a szöveghely a két másikkal. Azzal, ahol Smith az egyéni 
cselekedetek nem-szándékolt társadalmi következményei érzékeltetésére alkal-
mazza a metaforát: általa jelenítve meg a szélsőséges vagyoni egyenlőtlenség hatá-
sát mérséklő és a saját érdeküket követő emberek cselekvéseit a köz javára fordító 
erő működését. A kereskedelmi társadalom apológiája, a providencialista értelme-
zés elfogadása vagy gúnyolódás – ez a három címke kerülhetne azokra a mappákra, 
amelyekben valaki megpróbálná összegyűjteni a smithi szövegek tipikus kommen-
tárjait. A további diszkusszióra e keretek között nincs mód, csupán a providencia-
lista olvasattal kapcsolatos rövid zárómegjegyzésekre kell szorítkoznom. 

A providencialista interpretációk szerint Smith szövegeit csak akkor érthetjük 
meg, ha elfogadjuk a vallási mozzanat szerepét, vagyis azt, hogy erkölcsfilozófiája és 
gazdasági elemzése egyaránt a Gondviselés által az emberek javára alkotott rend esz-
méjén nyugszik. Azt lehet mondani, hogy ez az olvasat mintegy megfordítja a tanul-
mány elején bemutatott, Smith-t a  láthatatlan kéz felfedezőjeként, a modern köz-
gazdaságtan alaptételének kidolgozójaként ábrázoló közgazdasági olvasatot. Míg ez 
utóbbi a saját előfutáraként kanonizálja a skót filozófust, a providencialista olvasat 

87 Harrison 2011: 49.
88 Smith 1980: 49–50.
89 Macfie 1971.



29

A láthatatlan kéz – szemelvények egy metafora „előtörténetéből” 

az alapvetően teológiainak láttatott „előtörténet” folyamatába igyekszik elhelyezni 
Smith figuráját: „Smith egész művének egyesítő elve a Gondviselés láthatatlan keze.”90 
Nem nehéz észrevenni, hogy a  két interpretációs stratégia, bár ellentétes követ-
keztetésekre jut, módszertanilag hasonlóan jár el, olyan összefüggésekbe ágyazva 
Smith gondolatait, amelyeknek ő aligha volt tudatában. A providencialista olvasat 
így kívánta helyrehozni azt a hibát, amelyet szerinte a szekularizált modern eszme-
történet azzal követett el, hogy olyan, Smith idejében hagyományos díszítőelemnek 
tekintette az isteni Lényre, egyetemes jóakaratra, a természet nagy Kormányzójára 
stb. vonatkozó megfogalmazásokat, amelyek érdemben nem befolyásolják a gazda-
ság naturalista és racionális elemzését. Ha azonban eltávolítjuk gondolatrendszeré-
ből a láthatatlan kezet, a vallási mozzanatot, akkor Viner szerint az egész súlytalanná 
válik, szemben azzal, „amit [Smith] számára láthatóan jelentett”.91 

Hogy mit jelentett (volna) Smith számára a vallási mozzanat (és annak eltávolí-
tása), hogy hitt-e a Gondviselésben vagy ateista volt, azt teljes bizonyossággal aligha 
tudhatjuk eldönteni 250 év távolából. Azt azonban igen, hogyan írta le a gondviselés-
ből fakadó jóakaratba vetett hit örömét és vele szemben az apátlan világ rettenetét.

„Ez az egyetemes jóakarat, legyen bármily nemes és nagylelkű, nem lehet tartós boldog-
ság forrása senkinek, aki nincs alaposan meggyőződve arról, hogy a világegyetem minden 
lakója, a legegyszerűbbtől a legnagyszerűbbig, annak a hatalmas, jóakaratú és bölcs Lény-
nek a gondoskodása és védelme alatt áll, aki a természet minden lépését irányítja; és aki 
tulajdon változhatatlan tudása révén el van szánva arra, hogy ebben mindig a lehető leg-
nagyobb mennyiségű boldogságot tartsa fenn. 
Ellenkezőleg, ennek az egyetemes jóakaratnak egy apátlan világ lehetősége a  leggyászo-
sabb gondolatot jelenti, hiszen eszerint a végtelen és felfoghatatlan térben talán semmi más 
nincs, csupán szüntelen nyomorúság és boldogtalanság. A legnagyobb prosperitás minden 
ragyogása sem oszlathatja soha el a homályt, amellyel egy ilyen rettenetes gondolat szük-
ségképpen elfedi a képzeletet; a bölcs és erényes emberből pedig a legsúlyosabb csapások 
minden szomorúsága sem ölheti ki azt az örömöt, amely az ellentétes rendszer igazságába 
vetett rendíthetetlen és alapos meggyőződésből szükségképpen fakad.”92

90 Hill 2001: 2.
91 Viner 1972: 81–82. Lásd még Alvey 2004; Harrison 2011; Hill 2001; Oslington 2011; Waterman 2002.
92 Smith 1976a: 235. A  fordításért Greskovits Endrének tartozom köszönettel. Lásd Rothschild 2001: 

218–252.
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Vásár, piac, forgalom 

A „Piac a társadalomban és a történelemben” című 2012. évi konferenciát bár 
   társadalomtörténészek szervezték, de nem csak a maguk tanulságára. A piac 

témája bármikor napirendre kerülhetett volna a Hajnal István Kör – Társadalom-
történeti Egyesület konferenciáinak sorában (a 2012. évi volt a huszonhatodik), de 
talán nem véletlenül került ekkor rá a sor. A jelentkezők száma és az előadástémák 
sokrétűsége visszaigazolta a szervezők várakozásait. 

Mondhatjuk-e azonban, hogy piaca lett a piacnak? Szójátékként mindenképpen, 
hiszen a  köznapi szóhasználatban a  piac képzetét sok mindennel hozzák kapcso-
latba. Szokták hazánkat a  feltörekvő piacok közé sorolni, beszélnek a vélemények 
piacáról, egészségügyi piacról, politikai piacról, vallási piacról, s hogy ne csak mai 
képzeteket említsek, Thackeray A hiúság vására című, 1848 megjelent regényének 
már a címe is egy 17. századi vallásos műre utalt vissza. Ha azonban belesünk a fel-
szín alá, kiderül, hogy a piacról mindenkinek más képzete van. 

Egy 2012-es cikk1 – piac és erkölcs összefüggése kapcsán – hosszan sorolja, mit 
lehet megvenni és eladni ma a világban.2 Meg lehet például venni egy szigorúan védett 
faj, a fekete orrszarvú egyedeinek kilövési jogát, és eladhatja valaki gyógyszerkísérle-
tek számára saját testének használati jogát. Szempontunkból azonban a legfontosabb 
a cikk bevezetője, miszerint a piacok vonzereje abban áll, hogy nem ítélik meg azokat 
az igényeket, amelyeket kielégítenek. Ebben rejlik a piac előnye, de hátránya is, hiszen 
– mint a szerző írja – a piac a politikát puszta igazgatássá tette. 

Mit tehet a történész, ha a piac kérdése erkölcsi kérdésként vetődik föl? Szoká-
sos eljárásként, a rankei hagyományokat követve, paradox módon valamilyen maga-
sabb szempontra hivatkozva, relativizálhatja kérdést. Követve egyik korai társada-
lomtudósunk, Trefort Ágoston nagyon is mai szemléletét,3 hogy ugyanis a nyelv és 
a köznapi beszéd szótára a társadalmi jelenségek megismerésének alapja, forduljunk 
ekként a piac felé. Avval az alig leplezett céllal, hogy kölcsönösen értelmezzem köz-
gazdaságtan és a történeti tudományok terminológiáját, előbb egy pillantást vetek 

* Készült az OTKA 105086 (Vállalkozói kultúra a 19. században a csődiratok alapján. Vezető: Klement 
Judit) és az MTA–ELTE Válságtörténeti Kutatócsoport (vezető: Kövér György) támogatásával. 

1 Sandel 2012. Magyar ismertetése: „Amit nem lehet megvenni” 2012.
2 Egyébként a cikk szerzőjének „író-olvasó találkozóit” a Harvard egyetem nevét is magában foglaló 

honlap hirdeti, szóval még a piac ellen is csak a piacon keresztül lehet szólni. 
3 Trefort 1862. 

*
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szavaink etimológiájára, majd megnézem, mit is mondanak szótáraink és lexiko-
naink, s végül szórványosan áttekintem, milyen kérdéseket vet föl a szakirodalom. 

A piac – Markt, market, marché, рынок, illetve базар, rynek, illetve targ, a latin-
ban több megfelelője is van – nyelvünkbe a görög eredetű, latin platea szóból eredő, 
olasz piazza, vagyis tér jelentésű szó átvételeként került a 15. század első felében.4 
Jelentése a  15–16. században még sík terület, tér,5 másutt várudvar, de előfordul 
utca, illetve városi (fő)tér jelentésben is. Mai jelentését a 18. századtól kezdte fel-
venni. 1791-ből adatolja az elektronikus szótár6 forgalmas terület jelentéssel,7 de már 
ugyanez idő tájt létezett jelzői formában (piaci), és mai értelmű főnévként is.8 A szó-
tár példaszövegei alapján a következő fél évszázadban csak évi átlagos két előfordu-
lás mutatkozik, s ezek nagy része a tér, forgalmas tér értelemben használja. 

A piac szóval rokon értelmű vásár – Jahrmarkt, illetve Messe, fair, illetve mart, foire, 
illetve kermesse, базар, illetve ярмарка, illetve jarmark, targ – köznévként ugyanab-
ból az időszakból datálódik, tulajdonnévként azonban már a 11. században megjelent. 
Rokon az újperzsa bāzār szóalakkal,9 s etimológiai rokona a pazarol szó is. A törté-
neti etimológiai szótár szerint a perzsa szóalak a kereskedelem révén honosodott meg, 
a 14. századra „kijelölt helyen időszakosan tartott, nagyobb arányú adásvétel” értelem-
ben. A német és angol megfeleltetésekben a messe, kermesse vallási-egyházi jelentésű, 
egészben vagy részben latin eredetű szóalakot tartalmaz. A francia forradalom idejére 
a magyar etimológiai szótár „zűrzavar, kavarodás, Rummel” értelemben adja meg. 

Szintén az elektronikus szótár tanulsága szerint vásár szavunk 1800 előtt lényegé-
ben a mai piac értelemben volt használatos – a „piac” tizenvalahány előfordulásával 
szemben a „vásár” még a helyneveket leszámítva is kb. hússzor gyakrabban fordult 
elő. A 19. század első felében az arány már csak háromszoros; ismét fél évszázadot 
lépve már csak legföljebb kétszeres, majd a 20. század első felében már csak körül-
belül másfélszeres; később pedig még tovább csökken. Óvatos tanulságként leszűr-
hető, hogy – legalábbis a szövegminták szerint – a mezőgazdasági termelés ciklikus-
ságának megfelelő, jeles alkalmakkori tömeges tranzakciókat lassanként az időben 
kiegyenlítődő, állandó forgalmon alapuló adásvétel váltotta föl. 

4 A magyar nyelv történeti etimológiai szótára 1976; Bárczi 1941. A további források e művekben. 
5 18. század végi példák: 1776 (Barcsay Ábrahám) – „Bár menjek nagyvilág fényes piacára”; 1795 – 

„A  pályafutásnak piaca megnyittatott”; 1800 (Dugonics András) – „Ezeket a’ Tiszteket, kik a’ Csa-
ta-piacról gyalázatosan el-illantottak”; 1791 (Aranka György) – „Az ilyen új és ok nélkül való szók igen 
megkezdettek nemcsak szaporodni, hanem piacosodni is”. 

6 Magyar Irodalmi és Köznyelv Nagyszótárának korpusza. 
7 1791 (Aranka György) – „szüksége lenne a társaságnak egy házra a piacon vagy egy piacos utcában”; 

1791 (Gvadányi József ) – „Téren piacokon, dobok, trombitások”. 
8 „A piaci kofa készíti a bicskát, Hogy ásson az erdőn majd sok bubojicskát, Vagy jányának mondja: 

»Leányom, eredj el Az erdőre, rakd meg magad galambbeggyel: Megveszik az urak, mert jó salátának, 
Tavaly is csak ezért sok jó pénzt adának«”; 1792 (Benkő József ) – „Piacokon árulyák”. 

9 Bárczi 1941. 
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Az említett két szóval értelmileg szintén rokon (Handel, commerce, торговля, 
handel jelentésű) kereskedelem szavunk a  finnugor eredetű kér származéka, de 
nyelvújítási szóként csak a 19. század közepe felé jelent meg.10 Az elektronikus szó-
tárt vizsgálva a 19. század első felében kiszűrt nyolc előfordulásban (közülük több 
is egy műből származik) a kereskedelem az „angol”, a „műipar” és a „gazdálkodás” 
szavakkal együtt jelenik meg. A nagy ugrás a következő ötven évben következett be 
(68 előfordulás), aztán a növekedés üteme lassult, és az előfordulások száma a leg-
utóbbi fél évszázad alatt sem lett több 138-nál. 

A tőzsde szó nyelvújítás korabeli kifejezés. Elsőként Fogarasi kereskedelmi szó-
tárában jelent meg.11 Töve önkényes elvonás a tőzsérből.12 Utóbbi szóalak Bárczi sze-
rint a 15. század elején jelent meg (marha)kereskedő értelemben, a hasonló jelentésű 
arab tuğğar átvételeként. A szó előfordulásainak száma hasonló mintát követ, mint 
a kereskedelemé, eltekintve attól, hogy a 20. század második felében az előfordulá-
sok száma a két időszakkal korábbinak is a felére esett vissza. 

A rövid összehasonlításból is szembeötlik a szóhasználati váltás. A keleti eredetű 
szóalakot több esetben is nyugati eredetű váltja le. A vásár kezdetektől olyan helyet 
jelöl, ahová távolabbról, sokan, de csak alkalmanként gyűlnek össze. A piac szó már 
egy településen belüli helyre vonatkozik, léptéke talán kisebb, de eseménykénti gya-
korisága sűrűbb. 

a köztudalom – a lexikonok

A szóalakok története ma már elhalványult, a nyelv használói számára aligha nyil-
vánvaló jelentésekre vet fényt. A lexikonok normatív tudást tükröznek – arról beszél-
nek, amit tudni kell – amit a közvélekedés saját hordozóitól, az egyénektől elvár.13 

A lexikonok klasszikusa Magyarországon a Pallas.14 Érdekes módon ez az encik-
lopédia csak nagyon kevés tudnivalót kínál a piacról, annál többet a piac szinonimái-
ról, a vásárról és a tőzsdéről, amelyek, mondhatni, a piac elvont fogalmának megva-
lósulásai. 

A vásár szócikk általános meghatározása („az a hely és alkalom, ahol előre meg-
határozott időben vevők és eladók tömegesen találkoznak, hogy adás-vétel ügylete-
ket kössenek”) nem különbözik a piacétól, az enciklopédista számára a vásár a piac 
egy adott időben, vagy – hogy kitűzött tárgyunk szemszögéből fogalmazzuk meg 
azt, amit nem mond ki – a piac az időtlen vásár. Tekintsük át, mit ír az enciklopé-
dia a vásár időbeli változásairól. Egy visszafejlődés kifejezett története mögött a piac 

10 Bárczi 1941. 
11 Fogarasi 1843. 
12 Szily 1994 [1902]. 
13 Vö. Halmos 1991. 
14 Bokor (szerk.) 1893–1896. 
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 rejtett fejlődéstörténete húzódik meg: „Különösen fontosak voltak a vásárok a gaz-
dasági forgalom fejletlen állapotában; [amint] azonban tökéletesedtek a  forgalom 
eszközei […], azon mértékben csökkent a  vásárok fontossága.” Az  alapos lexikon 
nem hagy elvarratlan szálakat, foglalkozik a forgalom fogalmával is.15 

Alaposabban megnézve a szöveget, a szócikk szerzője a vásár intézménye tekin-
tetében egy három stádiumú fejlődésmenetet tár elénk – a  szélső stádiumokat 
a középső leírása alapján16 rekonstruálhatjuk. Az első állapot a gyér forgalom kora. 
A vásárok ritkás, búcsúnapi, tehát a szentséghez kötődő események voltak, amelyek 
a nép gyülekezéséhez igazodtak. A következő fázisban az intézmény szekularizáló-
dott – a rendszeres vásártartás korában a vásárok idejére a városok (antik) olümpiai 
állapotokat teremtettek. A forgalom tökéletesedése a vásárok jelentőségének csökke-
nésével járt. A harmadik stádiumban a vásárok vagy a gyér forgalmú területeket szol-
gálják, vagy szakosodott nagykereskedelmi eseményekké váltak. Majd csak a tőzsde 
szócikkből derül ki, hogy a forgalom igazi helyei a vásárok helyett a tőzsdék lettek. 

a „szaktudás” – a szaklexikonok

A hajdani Zsámboki-féle Magyar művelődéstörténeti kislexikon17 ugyanúgy nem 
tud a piacról, mint a későbbi Markó-féle Általános történeti fogalomgyűjtemény.18 
Zsámboki javára legyen mondva, a civitas értelemben vett város címszó tárgyalása-
kor – bár sajnálatosan csak bizonytalanul azonosítható forráshivatkozással – meg-
említi, hogy a városok elkerített, s ezáltal védett helyek lévén a piacok legvédettebb 
helyeként szolgáltak, s ekként városjogot is nyertek. A vásár sem szerepel címszó-
ként, csak összetételeiben: vásár- (vagy másként: piac-)bírák, illetve vásárfelügye-
lők – mindkettő 17. századi debreceni adatok alapján. Mindezek fényében ugyan-
akkor meglepő, hogy címszóként szerepel a  kötetben a  csere- (másként: vásárló-)
érték. A kislexikon összeállítója Hóman pénztörténetére hivatkozva egyértelműen 
közgazdasági meghatározást kínál: „mily mennyiségben szerezhetők meg más javak 
[…] a  pénzegység ellenében.” A  címszó szöveges része tovább vezet az árfolyam-
értékhez, amit szintén Hóman alapján összegez: „a pénznek más államok pénzéhez, 
vagy a kibocsátó másnemű pénzéhez […] megállapodott, vagy megállapított értékvi-
szonya.” A tanulságként leszűrhetjük, hogy a tudományok (veszélyesen) összeérnek: 

15 „A gazdasági tevékenység az a része, mely a  javaknak kézről-kézre adásával foglalkozik, a forgalom 
célja és feladata a  javaknak odajuttatása, hol azok a  legnagyobb gazdasági előnnyel használtatnak.” 
Mivel a lexikonok alfabetikus rendezésűek, itt és a továbbiakban nem adok meg oldalszámot. 

16 „Amikor állandó intézménnyé vált a  vásártartás, akkor a  városok rendes szervezettel biztosították 
annak sikerét; nevezetesen a vásár idejére felfüggesztették a céhek és grémiumok kiváltságait, ilyen-
kor szünetelt az árumegállításnak joga és a kirakodási kötelezettség; végre a vásárosok ügyeiben gyors 
vásári bíráskodással intézkedtek.”  Mindkét idézet helye: „Vásár”. In: Bokor (szerk.) 1893–1896.

17 Zsámbéki 1986. 
18 Markó 1998. 
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Zsámbéki Hóman tekintélye alapján közgazdasági fogalmakat is bevett az egyébként 
történeti szakkifejezéseket tartalmazó művébe. 

A Bán Péter szerkesztette történeti fogalomtár címszóként tárgyalja a  piacot, 
csakúgy mint a vásárt, illetve a tőzsdét. A szócikkek bizonyos mértékig a Pallas szó-
cikkeire épülnek, de egyrészt mentesek utóbbi kifejezett gazdasági optimizmusától, 
másrészt fontos kiegészítésekkel szolgálnak. 

A néprajz standard felfogásáról a Magyar néprajzi lexikon19 tájékoztat. A néprajzi 
lexikon a történelmi fogalomtárhoz képest a  térbeliség tekintetében ad újat: loka-
lizáció, térszervező erő, hátország, telephely. A címszavak alátámasztják az etimo-
lógiából nyert elképzeléseinket, azonban nem segítenek abban, hogy össze tudjuk 
hangolni a közgazdasági felfogást a köznyelvi szóhasználattal. 

A néprajzi lexikonban bár külön címszó a vásár és a piac, fogalmuk mégis össze-
csúszik. Árucseréről van szó, esetleg áru-pénz cseréről, viszont még a szolgáltatások 
piaca is alig kerül szóba, nemhogy pénzé vagy más szimbolikus javaké. A piac (vásár) 
a paraszti élet egy városban játszódó darabkájaként van jelen a lexikonban. 

Meglepő módon, a  közgazdaságtan úgy van a  piaccal, mint az eszkimó 
a hóval20 – nagyon keveset tud a piacról általában mondani. A mai tudást közvetítő 
 Pearce-féle lexikon21 szerint a piac – akár fizikai megtestesülés nélkül is – bármi, 
ahol javak vétele és eladása megy végbe. Valójában inkább egy-egy adott jószág pia-
cáról beszél a közgazdaságtan, amikor is a piac terjedelmét a jószág helyettesítőivel, 
vagy a  jószágra vonatkozó rugalmasságokkal közelítik meg. Társadalomtörténeti 
vonatkozásai (például professzionalizáció, kulturális üzem) miatt számunkra talán 
az a legérdekesebb közgazdasági megfontolás, amelyik a piacokat zártságuk, illetve 
nyitottságuk szerint osztályozza. Amilyen rövid a lexikonban a piac szócikk leírása, 
olyan sok a piac- előtagú jelzős szerkezet: piacgazdaság (piaci szocializmus), piacku-
darc, tökéletlen piac, piaci erő(fölény), piaci részesedés, marketing, piacközeli tele-
pítés (market orientation). 

A hazai közgazdasági lexikonok sem sokkal bőbeszédűbbek, annak ellenére, hogy 
hazánkban a közgazdaságtanon belül a 20. század közepéig még erős volt a történeti 
szemlélet. A Halász–Mandelló-féle lexikonban22 a piac szócikket Heller Farkas írta. 
Szemben az általános enciklopédiával a piac fogalmát végső soron nem a produk-
ció és konszummáció tér- és időbeli elválását áthidaló forgalomból, hanem a szük-
ségletek egyéni kielégítésével szemben álló munkamegosztásból eredeztette. Heller 
a piacok legfontosabb jellemzőjének a kiterjedésüket, a piaci aktorok legfontosabb 
feladatának a piacok kiismerését tartotta. A kettő között összefüggést is fölfedezhet 

19 „Piac”, illetve „Vásár” In: Ortutay Gyula (szerk.) 1977–1982. 
20 Még ha ma már tudjuk is, hogy a nyelvészeti példa nem igaz. 
21 Pearce (szerk.) 1993. 
22 Halász – Mandelló (szerk.) 1901.
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az olvasó a piaci árak tekintetében: „[minél] nagyobb kiterjedésű […] a piac, annál 
kevesebb ingadozásnak van alávetve [egy-egy adott cikk piaci ára]”.23 

A lexikon a tőzsdével címszó szinten nem foglalkozik, helyette a tőzsdeadót tag-
lalja, viszont kifejezetten említésre méltó Ary Lajosnak a vásárügyről írt szócikke, 
egyrészt történeti áttekintése miatt, másrészt a levéltári forrásokig menő irodalom-
jegyzéke okán. A szerző hangsúlyozza az egyház szerepét abban, ahogy a piac intéz-
ménye az ókorról a középkorra átörökítődött. Ennek oka részben az lehetett, hogy 
„vásár csak valamely felsőbb hatóság védelme alatt tartható.” A vásártartás elvilágia-
sodásának oka, hogy a „világi hatóságokra ugyancsak az ott [t.i. a vásárokon] szedett 
díjak” gyakoroltak vonzerőt. A szócikk szerzője részletezi a nagy európai kereske-
delmi vásárok „tervszerű beosztását” és a világkereskedelemre gyakorolt hatásukat: 
a  „continens árui és készítményei egyrészt Lyon és Baucaire felől Frankfurton át, 
másrészt pedig Bozen és Svájc felől Lipcsén át északkeletnek vándorolnak Lengyel- 
és Oroszország felé, míg a Kelet nyerstermékei a fordított irányban veszik útjokat.”24

A két háború közötti lexikonok tárgyunk szempontjából kevésbé informatívak. 
A  Teleszky-féle enciklopédia25 a  megfelelő címszavaknál ugyan érdekes összefog-
lalásokat kínál a kereskedelem és a  tőzsde történetéről, de piac helyett csak piac-
elmélet címszót tartalmaz, vásár helyett pedig csak vásárcsarnok címszót találunk. 
Megemlítendő viszont, hogy a  forgalom imént említett irányait is kifejező város-
hálózati térképet mellékelt a  lexikonszerkesztő a város címszóhoz. A Schack Béla 
szerkesztette Révai kereskedelmi, pénzügyi és ipari lexikon26 a piacról és a vásárról 
csak röviden szól (a piactól a vásárhoz utal, de vásár címszava nincsen), a  tőzsde 
címszó bár tartalmaz a régebbi időkre való visszatekintést, de a tőzsdét alapvetően 
a modern kor jelenségének tartja, és történetét is főként az újabb idők vonatkozásá-
ban tárgyalja. Tartalmaz viszont címszavakat az egyes termékek (például a gabona) 
kereskedelméről, és politikai-ideológiai áthallásoktól sem mentes a  kereskedelem 
címszó, mely hangsúlyozza, hogy a  modern gazdaságban a  közvetítés is termelő 
tevékenység.  Heller Farkas a saját maga által jegyzett 1937-es Közgazdasági lexikon-
ban27 sem változtatott a piacról kínált leíráson, amelynek lényege ezúttal is a piacnak 
a munkamegosztáshoz és a cseréhez fűződő kapcsolata – erősen (bár nem említve) 
Adam Smith szellemében. A hazai közgazdasági lexikonok áttekintését sematikus-
ságuk miatt nem terjesztem ki a  II. világháború utáni művekre, bár nyilván szol-
gálnának elmélettörténeti tanulságokkal a bikkfanyelvükön magát átrágó olvasójuk 
számára. Azt azért érdemes megemlíteni, hogy az alkotmányosság visszaállítását 
(a „rendszerváltoztatást”) nem sokkal megelőzően kiadott Pénzügyi és Kereskedelmi 

23 „Piac” In: Halász – Mandelló (szerk.) 1901. 
24 „Vásárügy” In: Halász – Mandelló (szerk.) 1901. 
25 Teleszky (szerk.) 1929–1931. 
26 Schack (szerk.) 1930. 
27 Heller 1937.
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Enciklopédia nem tartalmaz sem piac, sem tőzsde, sem vásár címszót, csak piacfel-
ügyeletet és piaczavarást.28 

Mivel a történelmi, néprajzi vagy közgazdasági szaklexikonokhoz hasonló magyar 
nyelvű földrajzi ismerettárról nem tudok, két angol nyelvű szak-zseblexikonhoz29 
folyamodom. Mindkettőben a market szócikket és szinonimáit, a commerce, (stock) 
exchange, fair és trade címszavakat kerestem. A Clark-féle általános földrajzi szótár 
a piac hétféle földrajzi használatát azonosítja, ezek között érdekes módon csak egy 
hordoz kifejezetten térbeliséggel kapcsolatos jelentést: a jelentésváltozatok többsége 
az áru vagy termény (commodity) jelentésvilágához kötődik. A  térbeliségre utaló 
jelentés, bár a már tapasztalt módon rövid, egy árnyalatnyi újdonságot tartalmaz: 
nem egyszerűen a csere lebonyolításának helyéről, hanem nyilvános helyről beszél. 
A Goodall-féle humánföldrajzi lexikon nem ilyen árnyalt, szinte rögtön a központi 
hely, illetve az ehhez kötődő periodic market fogalmához utal. 

A rokon terminusok közül a kereskedelem és a tőzsde egyik földrajzi szótárban 
sem bukkan föl, vásárról – nem meglepő módon – csak az utóbbi ejt szót. A magyar 
lexikonokban megszokottól eltérő értelmezést ad, mert alapvetően nem helyként, 
hanem emberek összegyülekezéseként határozza meg azt, prehistorikus eredetű-
nek tartja, és célját nem a javak (goods) adásvételében, hanem csak eladásában látja. 
Emellett rögtön megjegyzi, hogy az időszakos eseményhez mellék-látványosságok 
(side-shows) és szórakozások tartoznak. Ez a tömör megfogalmazás sokkal alkalma-
sabb a piac kultúrtörténeti vonatkozásainak megalapozására, mint a néprajzi lexi-
kon szócikkéé. E szócikk szerzőjének talán nem volna ellenére, ha napjaink plázáit 
és malljait nem korunk emblematikus képződményeinek, hanem az őskori eredetű 
emberi szokások új színtereinek minősítenők. A forgalom szócikket – amelyet csak 
a humángeográfiai lexikon tartalmaz – azért vontam be az ellenőrzendő fogalmak 
közé, mert – emlékezhetünk – a Pallas világképében a vásár jelentősége a forgalom 
függvénye volt. A  földrajzi lexikon nem kínál kapcsolatot a  két fogalom között – 
a forgalmat javak áramlásaként értelmezi, amelynek indító oka az egyik értelmezés 
szerint a komparatív előnyök, a másik szerint pedig (számunkra marxistának ható 
szóhasználattal) a termelési módokon belüli és kívüli csereviszonyok. 

a szakirodalom szemléje 

Reménytelen vállalkozás a  szakirodalmat a  maga teljességében áttekinteni. Ehe-
lyett csak érinteni fogok bizonyos kérdéseket, a  szigorú rendszeresség mellőzésé-
vel. A  hazai történeti művek vonatkozásában a  piacot tágabb összefüggéseiben 
Kövér György tanulmánya értelmezte.30 A  középkori hazai piactörténet kutatásában 

28 Bácskai (szerk.) 1988. 
29 Clark 1990; Goodall 1987. 
30 Kövér 1991. 
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 nemrégen két tanulmány is született.31 Az egyetemes történet vonatkozásában Rácz 
Lajos foglalta össze röviden az újabb irodalom tanulságait braudeli keretek között.32 
Egy commodity értelemben vett áru, a gabona piacáról – bár egy tanulmányt már 
réges régen Belitzky János is közölt33 – Glósz József tett közzé (tanulmányok soro-
zata után) monográfiát.34 Hajnal István Kör konferenciáin is hangzott már el olyan 
előadás, amely a pénzpiacokról szólt.35 A pénzpiacok földrajzos és a vásárok nép-
rajzos megközelítésének közös vonása a térbeliség. A pénzpiacok tere ugyanakkor 
már nem a városok, hanem a városhálózatok – akár a nemzeti kereteken is túllépő36 
– világa.37 De még a pénzforgalom is csak egy része a pénzpiacok történetének. Nem 
kevésbé fontos a mindenkori közhatalom és a pénzforrások közötti sajátos piaci kap-
csolat, legyen szó akár a közhatalmi szerepet is betöltött nagybirtokról,38 a városok-
ról, nem is beszélve a kiépülő modern államról.39 Megemlítendő még Baics Gergely 
dolgozata a modern nagyvárosi piacüzemről.40 (A szerző saját bevallása szerint is 
sokat köszönhet Benda Gyulának.) Bizonyos esetekben nehéz elválasztani a  nép-
rajzosok és a  történészek munkáit. Ilyen esetek Dankó Imre tanulmányain vagy 
Keresztes Gyula könyvén kívül például Molnár Ágnes munkái.41 Igen tanulságos 
a  történész–földrajzos Szilágyi Zsoltnak a kecskeméti piacról és Horváth Gergely 
Krisztiánnak Bécs piaci vonzásáról készített feldolgozása is.42 

Az egzaktabb tudományok terére áttérve, kezdjük a  leginkább formalizmusra 
törekvővel, a  közgazdaságtannal. A  közvélekedéssel ellentétben a  közgazdaság-
tan nemcsak elmatematizált, modellgyártó tudomány, hanem esettanulmányok-
ban megnyilvánuló mesterség is. Bár ez a  része kevésbé ismert, már csak azért is 
érdemes ezt az irányt a piacról szólva megemlíteni, mert monografikus módszere 
révén sok hasonlóságot mutat a történetírással. Megemlítendőek például Kapitány 
Zsuzsa írásai43 – köztük például az autópiacról szólók44 – vagy Laki Mihály művei.45 
Az elvont piacfogalom és a tanulmányokban kidolgozott „itt és most” esetek között 

31 Tringli 2010; Weisz 2010. 
32 Rácz 1997, 2001. 
33 Belitzky 1932. 
34 Glósz 2008, 2009a, 2009b, 2014. Glósz József műve annál is érdekesebb, mert hazánk egyszerűen nin-

csen rajta az európai tudomány gabonakereskedelmi térképén. Chilosi – Murphy – Studer 2011. 
35 Gál 1997. 
36 Gál 2010. 
37 Gál 1999, 2008. Lásd továbbá: Kövér 2002a [1995]. 
38 Bakács 1965. 
39 Kövér 2002b [1996]. 
40 Baics 2010. Igazán tanulságos volna, ha valaki elkészítené a vizsgálat budapesti párját.
41 Dankó 1980, 1982, 1991a, 1991b, 1992; Keresztes 1996; Molnár 2005. 
42 Szilágyi 2012; Horváth 2013.
43 Kapitány é.n. 
44 Például Kapitány 1996. 
45 Laki é.n. 
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is létezik átmenet. Kapitány Zsuzsa egyik autópiaci tanulmánya tulajdonképpen egy 
piaci anomália, a Kornai János által annak idején tanulmányozott hiány egyik pél-
dája volt,46 a  Nobel-díjas Akerlof 47 szintén egy – a  hagyományos közgazdaságtan 
felől ugyancsak anómikus – piacot emelt, mondhatni, metaforikus szintre, amikor 
a használt-autópiac ideáltipikus megjelenítése által mutatott rá az informáltság és 
a bizalom gazdasági jelentőségére.48 

Közgazdaságtan és szociológia határesetei a zsibvásárok, ezeknek közelmúltbeli 
(bizonyos helyeken máig létező) formái, a hiány kultúráját tükröző KGST-piacok, 
a ma virágzó, és éppen a bőség kultúrájára épülő lomizás vagy az illegális munka-
erőpiacok stb. 

Az etimológiai áttekintés végén a periodicitásbeli különbségnek véltem jelentő-
séget tulajdonítani. Az időbeli gyakoriságnak a közgazdasági elmélet szempontjából 
is van szerepe, például a  játékelméletben. Az intézményi elemzés manapság játék-
elméleti fogalmakkal igyekszik megközelíteni tárgyát. A  játékelméletben különb-
séget tesznek ismétlés nélküli és ismétléses játékok között. Az ismétlés azt jelenti, 
hogy a játszó felek emlékeznek a játék korábbi kimeneteleire. Az ismétlődő játékok 
kimenete ugyanazon játékszabályok esetén is egészen más lehet, mint az ismétlés 
nélkülieké. A különbség úgy jön létre, hogy az ismétlések során kifejlődik a biza-
lom. Ismétlés nélkül, ha tehát a  felek arra számíthatnak, hogy döntéseiknek nem 
lesznek hosszabb távú következményei, az elmélet szerint egészen másként fognak 
viselkedni, mint akkor, ha tudják azt, amit a  köznyelv az „amilyen az adjonisten, 
olyan lesz a fogadjisten” szólással fejez ki. Piac és vásár viszonyára alkalmazva mind-
ezt: ha a felek arra számítanak, hogy ügyfelükkel soha többet vagy csak hosszú idő 
múltán találkoznak, akkor az egyszeri lehetőséget törekszenek maximálisan kiak-
názni. Ha rendszeresen találkoznak, akkor ez a viselkedési stratégia kontraproduk-
tívvá válik, érdemes inkább az érdekek kölcsönös belátására törekedni. Az egyik eset 
a vásári, a másik a piaci viselkedés archetípusának volna mondható. 

A közgazdaságtan hajlamos az eszményi piac felől megközelíteni a valóságot, és 
ahol eltérést tapasztal, azt tökéletlenségnek, piaci kudarcnak minősíteni. Nem tekin-
tem feladatomnak ezek értelmezését, viszont érdekes lehet utalni azokra a történet-
írást is foglalkoztató kérdésekre, amelyeket ezek a kifejezések fölvetnek. A tökéletlen 
piac a versengés kérdéséhez vezet. A megszokott vélekedés szerint a versengés viszi 
előre a világot. Evvel kapcsolatban a történetírásnak több szinten is kételyei vannak. 
E kétely egyik lényeges eleme az oksági sorrendre vonatkozik. 

Néhai Vári András kollégánk az agrárvilág történeti antropológiájáról szólva 
fejtette ki,49 hogy a  paraszti kommercializáció történetében helytelen a  paraszti 

46 Kapitány – Kornai – Szabó 1982. 
47 Életrajza magyarul: Bekker 2005. 
48 Akerlof 1970. 
49 Például Vári 2009. 
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 gazdálkodók hosszú időn át és széles körben elterjedt tartózkodó magatartását vala-
miféle „csököttségnek” beállítani. A  jelenség valójában éppen az értelmes önzés 
jele: egy nem elegendően kiterjedt és stabil, illetve személyes ráhatásuktól független 
piac esetén a parasztok nem voltak hajlandók feleslegesen kockáztatni vagyonukat, 
illetve háztartásuk túlélését némi esetleges jövedelmi nyereség érdekében.50 A nem-
zetközi szakirodalom megkísérelte egy nagyszabású vizsgálat keretében igazolni is 
ezt. Eredményüket úgy foglalták össze, hogy a középkori piacok kevésbé voltak érzé-
kenyek, mint az ókoriak. Az árak érzékenységének csökkenése komolyan befolyá-
solhatta a mezei gazdák gazdasági viselkedését. Az árak változékonyságának a Kr. u. 
1000 után tapasztalt szintre kellett csökkenie ahhoz, hogy a gazdálkodók szakosítani 
kezdjék termelésüket. 

Hajnal István művelődéstörténeti műveiben érvelt a köztörténetírásban is elter-
jedt céhellenes felfogással szemben. Szerinte a  középkorban a  technikai fejlődést 
nem a verseny, hanem a szokásszerűség, a verseny korlátozása – de nem megsem-
misítése – tette lehetővé. Egy olyan világban, amelyikben a  szűkösség könnyedén 
csaphat át pusztító hiányba, és amelyik Pareto-optimálisan van berendezve, azaz 
a közösség tagjai csak egymás rovására javíthatnak helyzetükön, a racionális viselke-
dés a verseny korlátozása és a céhrendszer. 

Hasonlóképpen az angol ipari forradalom kapcsán is elmondható, hogy a modern 
ipari kapitalizmust – ahogy régen emlegették: manchesterizmust – és az abból 
fakadó gazdagságot nem a verseny szülte, hanem a sajátos geopolitikai konstelláció-
nak is köszönhető gazdagság, tőkebőség tette lehetővé azt a tartós és gyakran vesz-
teséges kísérletezést, amelyiknek végül is az ipari kapitalizmus lett az eredménye. 
Mindezeket a megfontolásokat a környezet- vagy – amiként szívesen nevezném – új 
természettörténet is támogatja, amikor a  fosszilis tüzelőanyagokra épülő világunk 
világtörténeti egyediségét hangsúlyozza.51 

A piaci erőfölény, piackudarc, illetve a piaci szocializmus hívószavak az intézmé-
nyek – köztük a hatóságok mint közigazgatás, központi vagy helyi közhatalom – és 
a piac viszonyára vonatkoznak. Piac és jog összefüggése olyan szerteágazó terület, 
hogy taglalását meg sem kísérlem. Kidolgozásra várna például magának a jog fogal-
mának időbeli változása, vagy az a  jelenség, ahogy formális jog és méltányos jog 
viszonya átalakul a különböző jogrendek, szokásjogok szerint élő helyi társadalmak 
fölé emelkedő piacok hatására.52 Fontos sajátosság, hogy az általunk tárgyalni kívánt 
dolgokat a jog más nyelvezettel fogja föl. A gazdaság formális fogalmának lebontása 
során Polányi is többek között Arisztotelész jogi nézeteihez ment vissza, és érdemes 

50 Erről szól Fónagy Zoltán e kötetbeli tanulmánya is: Fónagy 2014. 
51 McNeill 2011. 
52 Vö. Szmodis 2011. 
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megfontolni, hogy mennyivel árnyaltabb volt a római magánjog a mai közgazdaság-
tan és a mai jog homogenizáló szerződés-fogalmával összehasonlítva.53 

A szerződéseknek a  racionalitás szempontjából való vizsgálata a  közgazdaság-
tan viszonylag fiatal – pár évtizedes múltú – ága. Olyan kérdéseket vizsgál például, 
hogy mi történik, ha a szerződő felek nem egyformán tudhatják, mit adnak és mit 
vesznek meg; ha a szerződésekben képtelenség pontosan rögzíteni az adásvétel tár-
gyának pontos paramétereit; vagy ha a szerződő felek nem tudhatják értékelni saját 
hasznukat, mert az a többi szerződő számától és helyzetétől is függ. A legelemibb 
kérdés pedig az, milyen következményei vannak annak a  ténynek, hogy a kölcsö-
nös előnyöket ígérő megállapodások előkészítése áldozatokkal jár. A hagyományos 
közgazdaságtan ezeket a kérdéseket egyszerűen a versengés tökéletlenségeiként, és 
nem világunk adottságaiként kezelte. George A. Akerlof, illetve Ronald Coase és Oli-
ver E. Williamson közgazdasági Nobel-díjai jelzik ennek az iránynak a jelentőségét. 
Az analitikus közgazdaságtan eljutott oda, hogy kérdéseivel segítheti a gazdaságtör-
ténet, de talán általában is a történetírás iránt érdeklődőket. Szemben a kliometri-
ával, az a gazdaságtörténet, amelyiket ez az irányzat termelte ki, apparátusa miatt 
egyelőre nem könnyen követhető, és még nem is biztos, hogy érdemes volna követni. 
Talán megbocsátható módon ezúttal csak tekintéllyel érvelek. Vári Andrásra hivat-
kozom, aki többször is nem kis kajánsággal jegyezte meg, hogy a Douglass C. North 
nyomán Daron Acemoğlu, John Joseph Wallis és Barry R.  Weingast által művelt 
gazdaságtörténet-írás valójában játékelméleti köntösbe (vagy tetszés szerint: zub-
bonyba) bújtatott marxizmus.54 

Megemlítendő végül az a törekvés, amelyik a piac fogalmának kitágítására törek-
szik. A piac számunkra is kézzelfogható alakjai mellett értelmezni lehet az implicit 
piacokat, amivel más tudományágak által vizsgált jelenségek válhatnak piaci szem-
léletű elemzés tárgyává. Talán legismertebb képviselője ennek az irányzatnak Gary 
C. Becker, aki az emberi együttélés intézményeit kísérelte meg piacként értelmez-
ni.55 Néha a  történészek is hajlamosak hőseikre mint haszonmaximáló egyedekre 
gondolni, például, ha egyének vagy családok házassági stratégiájáról szólnak. 

piac, nem piac, piacon túli világ – eszmetörténeti kitekintés 

A 19. század nagy csodája a kortársak számára az volt, hogy a kor embere minden-
ből nagyobbat tud készíteni, mint elődei. Ami nem volt rajta e tereptárgyakon, az az 
árcédula, amiről az derült volna ki, hogy minden sokkal olcsóbban volt  elkészíthető, 

53 Polányi 1971b: 758–763. 
54 Annyival tartozunk az igazságnak, hogy e szerzők nem kívánják a proletárdiktatúra szükségszerűségét 

bizonyítani. Nem volna ugyanez elmondható róluk a piaci renden alapuló plurális demokrácia vonat-
kozásában. Ha annak idején a vallásosság nélküli egyházat ajánló Maurras nézeteit fehér katolicizmus-
ként lehetett címkézni, akkor az említett szerzőkre talán a színes marxizmus címke volna találó. 

55 Vö. Tittenbrun 2011. 
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mint korábban. A szállítási költségek csökkentek, az elérhető felvevőpiacok tágultak, 
a termelésnek a telephelyméretek sem szabtak többé növekedési határt. A sponta-
neitás világának tartott piacokon egyre inkább tervezni és szervezni kellett az érté-
kesítést, polgári tudomány lett az addig katonai akadémiákon oktatott logisztika. 
A  Nagy Háború ráadásul ki is kényszerítette a  forgalom kézben tartását – min-
den együtt volt tehát ahhoz, hogy fölmerüljön a kérdés, miként lehetne azt, amit 
a piac drágán költségesen, veszteségekkel és áldozatokkal végez el, költségmentesen, 
a veszteségek minimalizálásával elvégezni. 

Az I. világháború után Ludwig Misesnek, a neves bécsi közgazdász professzor-
nak hirdetnie kellett, miszerint „ahol nincs szabad piaci forgalom, ott nem ala-
kulnak ki árak; áralakulás nélkül pedig nincsenek gazdasági számítások” (1922).56 
Kári  Polányi-Levitt apjáról szóló életrajzában ez az idézet ott kerül elő, ahol Polányi 
Károly szocialista elképzeléseinek kialakulásáról esik szó.57 Megjegyzendő azonban, 
hogy Misesnek egy emberöltővel később írt hasonló témájú, magyarul is megjelent 
tanulmányából58 világosan látszik, miszerint szerzője doktriner módon föltételezte, 
hogy a piaci szereplők csak előrelátási képességükben különböztek. Avval azonban 
Mises nem vetett számot, hogy napjaink világában az előrelátás nem csak tehetség, 
hanem szerencse dolga is, amely szerencse a későbbi világunkra meghatározó erővel 
képes hatni ez az útfüggés. 59 

Amikor Mises a gazdálkodási szabadságot a dirigizmussal szemben kívánta védel-
mezni, Polányi – a gilde-szocializmus felé tájékozódván – az emberi szabadságot 
a nagyipar által látta fenyegetve. Mises vitát kiváltó cikke 1920-ban jelent meg. Polá-
nyi erre kétszer is (1922, 1924) reagált. Az eszmék harca folytatódott, sőt a pusztító 
Nagy Válság során még élesedett.60 A fő kérdés az volt, vajon miként lehetne szimu-
lálni a piacot. E vita egyik (kései) eredményeként Friedrich A. Hayek rámutatott az 
elvont, de koherens és a mindennapi, helyi „itt és most”, még szavakba sem feltétle-
nül öntött tudás közötti különbségre.61 Ugyancsak szinte közvetlenül a II. világhá-
ború után jelentette meg Polányi Károly a másik gondolati tradíció egyik fő művét, 
A nagy átalakulást.62 Polányi ebben a művében fejtette ki a modern piacgazdasággal 
kapcsolatban szkeptikus, de a történeti kutatások számára gondolatébresztő gondo-
latait. Ezek lényege, hogy az árszabályozó piacok történetileg nagyon friss fejlemé-
nyek, és a piac intézménye korábban a társadalom egyéb intézményeibe volt bele-
ágyazva. (Polányi további művei és tanulmánygyűjteményei ennek a  gondolatnak 

56 Polányi-Levitt – Mendell 1986: 28. 
57 Vö. továbbá: Duczynska 1971: 765. 
58 Mises 2010. 
59 Lásd David 2011. 
60 Hayek (ed.) 1975 [1933]: 291–293. 
61 Hayek 1945. 
62 Polányi 1997. 
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a kifejtései.63) Polányi módszertani javaslata az ún. szubsztantív elemzés, amely bizo-
nyos konfigurációk felmutatását és megállapítását követeli meg, szemben az általa 
formálisnak nevezett, a szűkösségre és a racionalitásra épülő elemzéssel. 

Polányira és követőire azért hivatkoztam, hogy lássék: mire a  közgazdaság-
tan mára eljutott oda, hogy ne az ideális piac működtetésének föltételeit keresse, 
hanem az idők során fölhalmozott módszertani apparátus segítségével elinduljon 
az emberi társadalom intézményeinek általános leírása felé, addigra a piacba mint 
szabályozó mechanizmusba vetett általános hit iránt kétségeket táplálók is megszer-
vezték magukat. Utóbbi hazai olvasata a Polányi-recepció mellett a Trade and Mar-
ket című kötetből64 készült összeállítás, majd – már a  történettudomány szűkebb 
mezején – Fekete Lászlónak az Aetas mellékletében megjelent fordításgyűjteménye 
volt.65 Ez a  rövid összeállítás részben újraközölt egy, a Trade and Market magyar 
válogatásában már megjelent írást,66 de emellett megjelentette Fred Hirsch tanulmá-
nyát is. Hirsch munkája ékes példája annak, miként lehet a piaci elemzést az analízis 
matematikai eszközei nélkül is művelni,67 de témánk szempontjából az összeállítás 
középső tanulmánya a legfontosabb.68 Alain Caillé – már Wallerstein felől nézve – 
Braudel nézeteit kapcsolja be a piac történetének a tárgyalásába. 

Braudel eredeti elgondolása az, hogy az újratermelési folyamat történetének leírá-
sához három szint elkülönítése szükséges. Az  alapszint az anyagi kultúra szintje, 
melynek – Droysennel szólva – története lehet, de történelme nincsen. Erre épül rá 
az árucsere és piac szintje, melytől – szemben Polányi felfogásával – már nem ide-
gen a racionalitás. Az is igaz azonban, hogy Braudel a racionalitást Polányitól elté-
rően értelmezi. Polányi racionalitás-felfogásának alapja a  döntési helyzetben való 
értékelés – ami hasonlít a közgazdaságtan osztrák iskolájának felfogásához. Braudel 
számára a  racionalitás – sokkal historikusabban – a  kereskedelem eszköztárának 
(például nyilvántartási rendszerének) fejlődése, ami tulajdonképpen szellemi tevé-
kenységek dologiasodása. Braudel felfogása tehát e  tekintetben a mi Hajnal Istvá-
nunkéval rokon. Braudel értelmezési keretének harmadik szintje a  kapitalizmus, 
ami az újratermelés felhőjátéka, inkább mutatván az irracionalitás, mint a racionali-
tás jegyeit. Ez az elképzelés a magyar szakirodalomban leginkább ifj. Leopold Lajos 
színlelt kapitalizmusával rokonítható. 

*  *  *

63 Polányi 1972, 1977, 1984. 
64 Polanyi – Arensberg – Pearson 1977 [1957]. 
65 Melléklet 1988. 
66 Neale 1988. 
67 Hirsch 1988 [1977]. Hirsch elgondolásainak analitikus kibontását lásd: Tóth 1988. 
68 Caillé 1988 [1986]. 
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Áttekintve az eddigieket kitűnik, hogy a piac – bár erős hívó szónak látszik – a tudo-
mányok számára egyes számban alig-alig létezik. Sokkal inkább megtestesüléseinek 
pólusaiként a vásár (néprajz) és a tőzsde (közgazdaságtan) alakjában, vagy időben 
(történelem), térben (néprajz, földrajz) szétterítve tárgyaltatik. Össze lehet állítani 
a piac történetét (kultúrtörténet), meg lehet vizsgálni egyes piacokat (közgazdaság-
tan), tekinthetünk rá mint archaikus formára (néprajz) és lehet építeni rá geometriát 
vagy topológiát (földrajz). 

Ha pedig a piacot nem csak tárgyként, hanem mint szemléletmódot is tekintem, 
két irány rajzolódik ki. Az egyik a redukcionista megközelítés, amely legszívesebben 
tőzsdeként (korlátlanul helyettesíthető javak piacaként) tekintene még a legbenső-
ségesebb emberi kapcsolatokra is, a másik a kultúrkritikai irány, amelyik még a leg-
célirányosabb tranzakciókat is szenvedélyek érzelmi viharaiként és hamis tudatok 
megnyilvánulásaként szemlélné. Szélsőségesen alkalmazva, egyeduralomra törve 
mindkettő túlzott, a másik ellensúlyaként viszont mindkettőnek van létjogosultsága. 

Vannak hiányok: a néprajzosoknak nem hiányzik a tőzsde néprajza (holott a 2008 
után készült pénzügyi válság témájú filmek alapján nagyon is helyén való volna fel-
tárni a tőzsdeügynökök törzsének antropológiáját), a közgazdáknak a tényleges föld-
rajzi adottságok, a  történészeknek a  piac vállalkozástörténete. Ezek felé elindulni 
talán nem túl egyszerű, de talán nem is reménytelen.69 
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Méliusz a „kétféle áros népről”

Méliusz Juhász Péter1 debreceni superintendens, a reformáció helvét (refor-
 mátus) irányzatának meghatározó hazai alakja többször foglalkozott 

a Debrecen felemelkedésében oly jelentős szerepet játszó kereskedők közösségével. 
Elsősorban a kereskedelem etikájáról írt, igyekezvén teológiai, biblikus alapvetést is 
adni tevékenységüknek. Jelen írás azt kívánja röviden bemutatni, hogyan vélekedett 
Méliusz a kereskedés etikájáról és honnan táplálkozhattak nézetei.

A debreceni Huszár Gál-féle nyomda alapításának évében, 1561-ben kiadott, 
A  Krisztus közbe járásáról való predikációk című munkáját is2 „a  magyarországi 
kereskedő és áros népeknek” ajánlotta, hozzájuk szólt a szerző Debrecenben, 1561 
október 1-én kelt előszava. A kötet hét prédikációt tartalmaz Krisztus közbenjáró 
szerepéről, elsősorban Francesco Stancaro unitárius irányba hajló tanításával helyez-
kedvén szembe. Fitz József könyvtörténész szerint azért ajánlhatta a kereskedőknek 
a  művét, mert a  kiadvány „talán a  debreceni vásáron eszközölt nyilvános gyűjtés 
eredményeként jelent meg.”3 Méliusz ugyanakkor azzal indokolta választását, hogy 
a kereskedők által terjesztette el Isten a megtisztított Szentírást, a „bálványimádás-
tól” megmentő tanításokat. „Mert a széllyel való járásban ti vöttétek és ti hallottátok 
előbb egyebeknél, és ti dicsértétek s beszéltettétek egyebeknek az Istennek kegyel-
méről való tudományt.”

A korabeli viszonyok között az egyház politikai felelőssége evidencia volt, a teo-
lógia a politika alakítójaként működött, ilyen összefüggésben a kereskedők egyaránt 
terjesztették a teológiai és a politikai eseményeknek hírét, beszámoltak a politikai 
eseménynek számító hitvitákról. Ezek az „áros népek” az átlagnál olvasottabb, tanult 
társadalmi réteget alkottak. Nyugodtan megállapíthatjuk, hogy a fentebb felidézett 
ajánlás ilyen jellegű „szolgáltatásaikat” köszönte meg.

Érdemes egy pillantást vetni arra a  Debrecenre is, amely Méliuszt fogadta 
 1558-ban, odakerülésekor. A  16. századi város inkább állattenyésztő, mint 

1 Méliusz Juhász Péter (Horhi, 1536 körül – Debrecen, 1572. dec. 15.) református püspök, egyházi író. 
Tanulmányait Tolnán végezte, majd 1556-tól egy évig Wittenbergben tanult és magisteri címmel tért 
haza. 1558-tól haláláig debreceni lelkész volt, 1561 nyarán püspöke lett a tiszántúli egyházkerületnek. 
Számos zsinaton fellépett a lutheri, majd leginkább az antitrinitárius tanok ellen. Írói működésének 
termékei közül legjelentősebbek a részben vagy egészen általa szerzett hitvallások és egyéb hivatalos 
kiadványok, egyházi törvénykönyvek.

2 Méliusz 1561.
3 Idézi Szakály 1989: 4. 
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 földművelő település volt, polgárai igen jelentős állatkereskedelmet bonyolítottak, 
az állati alapanyagok feldolgozására céhek sokasága szakosodott: mészáros, tímár, 
nyerges, szíjgyártó, varga, csizmadia, cipész, szappanos, fésűs, gombkészítő, szűcs, 
süveges, gubacsapó stb. Debrecen országos vásárainak számát 1508-ban II. Ulászló 
hétre emelte. Egy-egy országos vásár tizenöt napig tartott, a hét vásár évente százöt 
napot jelentett. A város kereskedői bekapcsolódtak a nemzetközi kereskedelembe is, 
marhát, lovat, sót, nyersbőröket, nemesfémet vittek Ausztriába, elsősorban Bécsbe, 
Bajorországba, főként Nürnbergbe, Augsburgba, Münchenbe, valamint Lengyelor-
szágba, mindenekelőtt Krakkóba és Lembergbe; a  visszaúton pedig olasz, német, 
németalföldi vagy éppen keleti árut hoztak. A  kelet-európai tranzitkereskedelem 
útjai ekkoriban Debrecenen haladtak keresztül.4 

Érdemes néhány gazdagabb kereskedőt név szerint is említeni. Kereskedelmi 
áruszállítmányai védelmére Vass Antal tőzsér 1577-ben saját költségén 200 magyar 
gyalogost tartott. Mikor Székely Antal 1565-ben Debrecent kirabolta, harmadfél-
százezer forintnál többet érő ezüstöt, marhát, krakkói, bécsi és törökországi árut 
harácsolt össze. Mivel Székely Antal a bécsi udvar szolgája volt, a budai nagyvezér 
fellépésére a magyar kamara kénytelen volt az ekkor érzékenyen károsodott Szabó 
Máté, debreceni kalmárt besztercebányai rézzel kárpótolni, hogy a belgrádi és budai 
török kereskedőknél fennálló 50 000 forintos tartozását rendezni tudja.5 A debre-
ceni marhatőzsérek között nem egy olyan akadt, aki évente egymaga 5-6, 10-12 ezer 
forintot fizetett a királyi harmincadokon. Bíró Gáspár tőzsérnek 1536-ban 10 000 
eladó ökre volt.

Debrecen az 1550-es években az ország leggazdagabb városának számított. 
A város vezetése teljes autonómiával rendelkezett, az egyház és az iskola ügyében 
felügyeleti joga volt, az egyház vezetése lényegében a városi tanács kezében volt. 
Az 1547-ben kezdődő magisztrátusi jegyzőkönyv ismeretében elmondhatjuk, hogy 
a város önállóan intézte saját ügyeit, a közjövedelmekről és iskolai ügyekről szaba-
don rendelkezett, törvényszéke pedig főbenjáró ügyekben is illetékes volt – a föl-
desúri szék joga igen korlátozott maradt. A város szellemi és kulturális közvetítő 
szerepe is működött már Méliusz Debrecenbe érkezése előtt is, az emlegetett keres-
kedőknek és vásározó polgároknak naprakész ismereteik voltak az Európában zajló 
reformációról. 

Méliusz a  kereskedelemről igen szigorú elveket vallott, világosan látta annak 
kísértéseit. 

„[A] katona rend után ők [az áros nép] merültek be a bűnbe: csalárdság a marhavételbe 
és lopás, csalárdság és lopás a harmincadlásba, lopás, sok hamis eskövés az eladás[á?]-ba; 

4 „Összeköttetéseik nyomát nem a városi levéltárban kell keresnünk, amely efféle adatokban felette sze-
gény; hanem inkább a felsőmagyarországi és erdélyi szász városok, a bécsi udvari kamarai, a brünni 
tartományi, a nürnbergi kerületi, augsburgi és müncheni levéltárakban, a határ-harminczadok kimu-
tatásaiban, a bécsi és auspitzi handgráfok számadásaiban találjuk.” Zoltai 1986: 179.

5 Zoltai 1986: 181.
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sokaknak semmi gongyok az Isten tisztességére nincsen, éjjel-nappal csak a marhakere-
sésbe jár, nyomorult szegényeket nem táplál, hanem csak mint egy mészárszékre hizlalt 
tulok, magát hízlallya, irégység, álnokság, usora és egyéb sok vadhús benne. Hát igazán 
kereskeggyetek, Isten áldása gazdagétson, ne a Sátán gyönyörködtető hazugsága.”6

A fentebb említett, 1561-es művének ajánlásában is szidalmazza a hitetlen, csa-
lárd, bálványozó, fösvény, telhetetlen kalmárokat: „kikbe a mag megfúl, a pénz Iste-
nük, álnokul gyűjtik a gazdagságot”.7

A kereskedés etikájával legrészletesebben az 1567-es debreceni zsinat eredményeit 
összefoglaló munkájában, az ugyanazon évben magyar nyelven kiadott debreceni hit-
vallás8 ajánlásában foglalkozik. Az ajánlás szerint tanításainak terjesztésekor Méliusz 
főként azokba „a magyarországi jámbor keresztyén áros népekbe” vetette reményét, 
„akik Debrecenben, Szombatban, Kassán és Váradon laknak”, s akik zömmel a török 
uralom alá került mezővárosokból ide menekültek közül kerültek ki.9 Méliusz hosz-
szasan fejtegeti, hogy az igaz kalmárság kedves az Úrnak, ha Isten nevében, Isten 
tisztessége szerint működik. Annak is szükségét érzi, hogy bibliai alapon kifejtse ezt 
vélhetően azért, hogy a debreceni áros népek további támogatását is megnyerje. 

„Tudom sokaknak szivöket és sokaknak véleködéseket, és itéletöket a keresködő népekről: 
Mert hogy az irás is kétképpen szól felölök. Azért hogy Isten előtt, ez világ előt is lelkötök 
csendes legyen, a kétféle áros népről szólok az irásból, s azt mondom, hogy az igaz Isten 
szerint való kalmárság és keresködés jó és kedves Isten elöt.”10

Méliusz hét biblia példát hoz arra, hogy a kereskedés kedves lehet az Úr előtt. 
Először Krisztusra hivatkozik, aki az igaz prédikálást ahhoz hasonlította, mint aki 
drága gyöngyöt keres és azt meg is veszi, avagy egy darab földet a benne elrejtett 
kincsért vásárol meg. Mint érvel, Isten biztosan nem hasonlítja a  jó és lelki dol-
got ahhoz, ami nem jó dolog (Máté 13, 44–46.), tehát „az igaz kalmárság kedves az 
Úrnak”. Második példájában Méliusz emlékeztet arra, hogy Máté evangélista koráb-
ban kereskedő és fukar (vámszedő, vámbérlő) volt, Zákeus szintén. Krisztus számára 
mégis mindketten kedvesek voltak, sőt hangsúlyozta, hogy a „megtért fukarok, áros-
népek” az önhitt „kevély igazakat” megelőzik majd az Úr országában (Máté 15, 23; 
Lukács 14, 15–19). Harmadszor Méliusz Pál apostolt idézi, aki szerint Krisztus és az 
apostolok számos vámszedőt és kereskedőt megtérítettek, de egyiknek sem mond-
ták, hogy hagyjanak fel foglalkozásukkal (I. Kor. 7.). Méliusz negyedik példája Jakab 
apostol, aki szintén említést tesz az Isten akarata szerint való kereskedésről (Jak. 
4.). Ötödszor arra utal, hogy az Ószövetség szerint maga Isten szabott törvényt az 

6 Méliusz 1568: Iii3.
7 Méliusz 1561: Iiia.
8 Méliusz 1567.
9 Szendrey 1984: 210−211.
10 Méliusz 1567: 520.
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 adásvételről (Levit. 25. Jer. 32.). Hatodszor Tímóteust idézi, aki első levelében „nagy 
keresködésnek [haszonnak] mongya az keresztyénséget, jó ugy mond földi testi 
keresködés is, de jobb a mennyei és nagyobb” (Jak. I. 6.). Hetedszer pedig Salamonra 
hivatkozik Méliusz, aki a kereskedelmet monopóliumként kezelte (I. Kir. 9–10.). 

Méliusz ezután a  Szentírást idézve, az igaz kereskedésnek négy szabályát álla-
pítja meg. Elsődleges szempont, hogy „Isten nevébe, Isten tisztessége, az Anya szent 
egyház épületire legyen az kereskedés” (Jak. 4; I. Kor. 12–14.), majd a kereskedők 
lelkére köti, hogy a világi kereskedésért, álnokságért az Urat és az Úr igéjének hall-
gatását, az Isten dolgát el ne mulasszák. Keressék Isten országát és az ő igazságát, 
adják meg, ami Istennek jár. A világi gond, szorgalom, futás, a magot, azaz az Isten 
igéjét, meg ne fojtsa, mint a tövis, mert annak eredménye az lesz, hogy nem figyel-
nek sem a papok tanítására, sem a szegényekre, sem azoknak a példájára, akik Isten 
tisztességén „igyekeznek”. Ha  így cselekszenek, mint írja, olyanok lesznek, mint 
a tolvaj Júdás: semmit nem adnak, csak fösvénykednek, maguknak gyűjtenek. Hiba, 
ha elfelejtik, hogy gazdagságukat Istennek köszönhetik, és nem a mennyekben gyűj-
tenek vagyont, éppúgy mint „ama fösvény béka természetűjek, kik futtyák e világot”. 
Az  ilyeneket hívja az írás „az ördögtőrébe esteknek, kik Isten ellen, hamissan, az 
Istené el lopásával el múlatásával, fele baráttya megcsalásával akar meg gazdagulni. 
Ezek paráználkodnak a Babiloniai paráznával, ezek bálvány imádók, elvesznek”.11 

Méliusz harmadik tanácsában Pál apostolra hivatkozik (II. Thess. 3), immár az 
adásvétel etikáját tárgyalva. A vásárlás során legyen „equalitas”, egymást ne csapják 
be, az áru valós értékét vegyék figyelembe („amminé a marha anné legyen az árra”), 
ne esküdözzenek az áru értékére. Méliusz kitér a  kölcsönügyletekre is: aki pénzt 
vesz fel, adja meg, a kölcsönadó pedig ne vezessen két kimutatást a kölcsönről, és ne 
kérjen többet vissza, mint amennyit adott. Méliusz negyedik pontja szerint a be- és 
kiviteli harmincadot és mindenféle adót meg kell adni, mert a fejedelem jövedelmét 
sem szabad ellopni. 

Zárásként pedig Méliusz leszögezi, hogy a fenti elvek szerinti kereskedés megen-
gedett, ugyanakkor szidalmazza a hitetlen, csalárd, bálványozó, fösvény, telhetetlen 
kalmárokat, akiknek a pénz az Istenük, pénzükből egyházra, iskolára, szegényekre 
nem költenek. Kikel a  szegény népet elnyomó és kifosztó fejedelmek ellen is: az 
Isten, a természet is határt szabott a fejedelmeknek, hogy miszerint éljenek. Ajánlá-
sát így zárja: 

„Ti nektek azért ajánlom és dedikálom ez kis könyvet, hogy tanuljatok, és tétova járván 
tudjátok az eretnekek száját bedugni, kik a  Szentháromságot, a  Krisztus fiúi valóságos 
Jehova istenségét, a Szentlélek személyét, istenségét, jehovaságát tagadják.”12

11 Méliusz 1567: 522.
12 Méliusz 1567: 524. A szentháromságtagadó, unitárius eretnekek – köztük Servet és Gentilis – szörnyű 

pusztulására utal.
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Hitvallását latinul is kiadta, hogy a magyarul nem tudók között is ismert lehes-
sen. Méliusz tehát a prédikátorok vallástételének magyar nyelvű változatát valóságos 
propagandairatnak: a tévtan elleni orvosságnak szánta, s annak terjesztését a gyüle-
kezet és a társadalom legmozgékonyabb rétegére, a kereskedőkre bízta.

Ha Méliusz kereskedelemmel kapcsolatos tanításának forrását keressük, hiába 
fordulunk Kálvin műveihez. Közismert, hogy a pénz „terméketlen” és a kamatszedés 
istentelen voltának középkori tanításával szakított Kálvin. Úgy vélte, nem lehet bib-
liai versekkel igazolni a kamat tilalmát, sőt annak a józanész is ellentmond. Méliusz 
ugyanakkor, akit hagyományosan „kálvinistának” tartanak, elítéli a  kamatszedést: 
„ha valaki a derekát is megkéri a pénznek s fölt is kér reája: usora”.13. Azt megengedi 
ő  is, hogy azt a pénzt, amit nem az élet fenntartására kap valaki kölcsön, hanem 
nyereséget is hoz számára az összeg, úgy adja vissza, hogy a kölcsönadó is részesül-
jön a haszonból. Ilyen esetben nem kamatnak (usurának) nevezi a többletet, hanem 
középkori terminussal interestnek. 

Egyértelmű párhuzamokat találhatunk ugyanakkor Luther és Méliusz kereske-
désre és kamatszedésre vonatkozó felfogásában. Elég Luther Nagy Kátéját megnézni, 
és megtaláljuk a méliuszi elvek és tanítások forrását.

„Sok azt gondolja, hogy van Istene s mindene, ha pénze és jószága van.” [A második paran-
csolat kapcsán írja]„[K]ülönösen sok visszaélés fordul elő Isten nevével a világi adás-vétel 
s  olyan dolgok körül, minők a  pénz, a  vagyon és becsület. Történhetik ez nyilvánosan, 
akár a  törvényszék előtt, akár a piacon vagy egyebütt, amikor az emberek esküsznek és 
hamis esküt tesznek le Isten nevében, vagy valami más dologgal terhelik meg a lelkiisme-
retüket.” [A hetedik parancsolatról írja]„Így van ez a vásáron, a közönséges mindennapi 
adásvételben, ahol egyik a másikat nyíltan csalja hamis áruval, mértékkel, súlylyal, valutá-
val [adulterina moneta]; ügyesen, ritka eszességgel, gyors találékonysággal jár túl a másik 
eszén, a vételben megcsalja, és gonoszsága szerint gazemberkedik, nyúz és gyalázatosko-
dik. Bizony ez a legelterjedtebb foglalkozás és a legnagyobb céh a világon, és ha a világot 
nézzük s a társadalmi osztályokat, bizony olybá tűnik az egész, mint egy óriási istálló tele 
nagy tolvajokkal. Ezek az uzsorások ugyan nem útonállók, nem betörők és titkos tolvajok, 
kik a készpénzt dézsmálják, ezek a gazok nyíltan mutogatják magukat, nemeseknek címe-
zik őket, tisztes, jámbor polgárok, kik szép külső alatt lopnak és rabolnak.” 14

A Miatyánk magyarázatában tér ki a fejedelmek kötelességére illetve az alattvalók 
fejedelmük iránti kötelességére: 

13 Méliusz 1562: 137. Méliusz sokat foglalkozott az usurával, amelyen általában a pénzkölcsönért fel-
számított bármilyen kamatot értett.

14 Luther 1930: 49. 
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„S bizonnyal a legfontosabb dolgok egyike, hogy a világi felsőbbségért és hatóságért könyö-
rögjünk. Mert Isten leginkább ezek által tartja meg mindennapi kenyerünket és nyugo-
dalmas életünket. Mert habár minden adomány bőségesen jón az Istentől, azt mégsem 
őrizhetjük meg, se nyugodtan és vidáman nem élvezhetjük, ha állandó, békés kormány-
zatot nem ad. Mert ahol békétlenség, civakodás, háborúság van, ott már eltűnt a minden-
napi kenyér, vagy legalábbis megfogyatkozott. Minden istenfélő fejedelem címerébe joggal 
tehetnénk azért egy kenyeret az oroszlán vagy babérkoszorú helyett, vagy a pénzérmékre 
a fej helyébe, intelmül a fejedelmeknek és az alattvalóknak, hogy minekünk az ő hivataluk 
nyújt oltalmat és békességet, s nélkülük a mindennapi kenyeret sem élvezni, sem megtar-
tani nem bírnánk.”15

Érdemes összevetni a fentieket Luthernek az Asztali beszélgetések-ben, azon belül 
a 111. beszélgetésben (Tischreden dr. Martin Luther’s vom Handel und Wucher) meg-
fogalmazott nézeteivel.16 A kereskedelemnek Luther ugyanúgy két formáját külön-
bözteti meg, beszél „jog szerinti” és „istentelen” kereskedésről. Méltányosnak csak 
azt a nyereséget tartja, amikor húsz pfennig után nem több, mint egy pfennig, száz 
arany után egy arany a haszon, és baj, ha „az átkozott kapzsiság” túllép ezen a hatá-
ron.17 Ezáltal az ember a mennytől is messze kerül, szembehelyezkedik Isten igéjével. 
Luther szerint például az összes lipcsei vásárban ezt messze meghaladó nyereségre 
tesznek szert a kereskedők, a bűn már nem számít bűnnek. Még mielőtt az utolsó 
ítélet eljönne, a fejedelmeknek kellene útját állniuk a nyerészkedésnek. 

A fentieket összevetve Méliusz tanításával, úgy tűnik, a kereskedelemről alkotott 
véleményét tekintve a debreceni superintendens, Wittenberg neveltje, megmaradt 
lutheránusnak, nincs semmi köze a kamatszedést határozottan megengedő kálvini 
tanításhoz. Ezt egy filológia érv is alátámasztja. Kálvin tanítása akár a kereskede-
lemről, akár a kamatról nem jelentkezhetett Méliusznál, hiszen Kálvinnak De usuris 
című, meghatározó munkája, egy kereskedő levelére adott válasza először 1575-ben 
jelent meg, Méliusz viszont 1572-ben elhunyt.

A debreceni magisztrátust és a város polgárait évszázadokon át irányító erkölcsi 
felfogás gyökerei a  reformáció-korabeli Debrecenben vannak, annak megformálá-
sában Méliusznak döntő szerepe lehetett. Számára pedig a Szentírás volt a mérce, 
az ótestamentumi parancsait is figyelembe vette sarkalatos munkái megalkotásakor. 
A mindennapok egyháza a várossal szoros szimbiózisban élte életét, az egyházköz-
ség kormányzása majd csak a 18. század végén kezd leválni a városi kormányzatról. 
Egy olyan korszak zárult le ekkor, amelynek öröksége a 20. század közepéig megha-
tározta a város szellemi arculatát és közgondolkodását.

15 Luther 1930: 91.
16 Luther 1836: I. 200–201. (Magyarul megjelent: Luther 1983: Asztali beszélgetések. Helikon, Budapest.)
17 “Ein billiger Gewinn ist, dass man von zwanzig Pfennigen Einen habe, von hundert Gulden einen 

Gulden; aber der verpfluchte Geiz schreitet ganz über die Schnur und dass Mass.” Luther 1836: I. 201.



61

Méliusz a „kétféle áros népről”

FORRÁSOK

Luther 1930: Doktor Luther Márton Nagy Kátéja. Sopron.
Luther 1836: Dr. Martin Luther’s sinnreiche Tischreden. Nach den Hauptstücken 

christlicher Lehre verfasst. Band I. Stuttgart. 
Méliusz Juhász Péter 1561: A Christus közbe járásáról való predicacioc. Debrecen, 

RMNy. 169. Országos Széchényi Könyvtár, Elektronikus Régi Magyar Könyv-
tár, http://www.arcanum.hu/oszk/lpext.dll/eRMK/1f0f/2167/2266?f=templa-
tes&fn=document-frame.htm&2.0#JD_RMNY0169 – Utolsó letöltés: 2014. július 
14.

Méliusz Juhász Péter 1562: Az Arán Tamás hamis és eretnek tevelgesinec és egyéb sok 
tevelgéseknec meghamisitási. Debrecen, RMNy 181. Országos Széchényi Könyv-
tár, Elektronikus Régi Magyar Könyvtár, http://www.arcanum.hu/oszk/lpext.
dll/eRMK/1f0f/2167/2278?f=templates&fn=document-frame.htm&2.0#JD_
RMNY0181 – Utolsó letöltés: 2014. július 14.

Méliusz Juhász Péter 1567: A Debreczembe oszve gyvlt kersztien predikatoroknac 
igaz es szent iras szerint valo vallásoc. Debrecen, RMNy 229. In: A XVI. század-
ban tartott magyar református zsinatok végzései. (Közli: Kiss Áron.) Budapest, 
1881. 520–560.

Méliusz Juhász Péter 1568: Az Szent Jánosnak tött jelenésnek igaz és írás szerint való 
magyarázása prédikációk szerint. Várad, RMNy 259. Országos Széchényi Könyv-
tár, Elektronikus Régi Magyar Könyvtár, http://www.arcanum.hu/oszk/lpext.
dll/eRMK/1f0f/2167/22e6?f=templates&fn=document-frame.htm&2.0#JD_
RMNY0259 – Utolsó letöltés: 2014. július 14.

HIVATKOZOTT IRODALOM

Szakály Ferenc 1989: „Jámbor keresztyén áros népek” História 11. 4.
Szendrey István 1984: Debrecen, a mezőváros. In: Szendrey István (főszerk.): Debre-

cen története I. Debrecen.
Zoltai Lajos 1986: Debrecen ipara és kereskedelme a XVIII. század elejéig. In: Haj-

dú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve 13. 171–182.



62

Fónagy Zoltán

A „lusta paraszt” és a piacgazdaság
A hagyományos és a modern gazdasági mentalitás konfliktusa  

a jobbágyfelszabadítás korában

„Az úrbérnek a jobbágyra áradott kárai részint szellemiek, részint anyagiak. Elsők a fér-
fias észt kifejleni nem engedők s erkölcsrontók; ez utóbbiak pedig iparölők, és őtet anyagi 
jólétre nem engedők. […] Ő nem ura saját idejének; önállólag nem kezdhetvén semmibe 
[…] hozzá szokik ahhoz, hogy parancsoljanak neki, mint a gyermeknek, mert különben 
magától mihez sem kezd. Így elméje elveszti rugékonyságát, és oly tompa, feszes marad, 
mint teste.
Erkölcsi hibái között kitűnő a henyeség. […] Ki nem gondolkozik, mit sem kíván; akinek 
kívánati nincsenek, nem leend kedve a munkához is. Munkásság akkor ébred fel az ember-
ben, midőn hasznot reményl; és mivel a paraszt munkái igen rosszul jutalmaztatnak meg, 
és ő véres verítékével is igen kevésre mehet honunkban, megkedveli a dologtalanságot. 
Főleg ipara [iparkodása, azaz szorgalma – F. Z.] marad igen alacsony fokon: mert föld-
birtoka sem elkülönzött, sem örök. Mily varázserővel hat a birtoksaját az iparra, erről már 
a nagynevű Széchenyink eleget írt Stádiumában, és ezen nagy emeltyűjét a nemzeti gazda-
ságnak ékes tollal kiemelte. [Hogy] a nagy agronomnak, Youngnak erőteljes szavait idéz-
zük: adj valamely embernek egy darab kősziklát szabad, örökös és elkülönözött birtokul, 
ő abból édent fog alkotni! 
[…] Ily viszonyok s körülmények között lehetetlen nem lustává lenni neki. […] A nemzeti 
gazdaság nagy kárával oly silány állapotban hagyják tengeni földjeiket a jobbágyok, minő-
ben azokat szemlélhetjük; kerülvén a szokottnál nagyobb szorgalmat, és mindent a jó ter-
mészetre bízva.”1

„Az alföldi […] kisebb gazda, ha olyan amilyen termését maga s családjával, vagy ha bő esz-
tendő volt, zsírosan élelmezett, jó sok boron s pálinkán tartott, s azon kívül még busásan 
meg is fizetett részaratójával letakarította s elnyomtatta, ha kukoricáját még egyszer beka-
pálta, őszi vetését felületesen felkapart földjébe elvetette, neki adhatja magát, fájdalom, 
a  téli henyélésnek, melyet legfeljebb az zavar meg, hogy családja egyik-másik tagja enni 
hány a marhának vagy birkának, ha ugyan valami nagyobb hóesés beterelte a  legelőről. 
[…] Őt ismét csak a pacsirta zengése csalja ki szántás vetés végett földjére, s egy-két heti 
munkával ezzel is elkészülvén, ismét csak egy kis kaszálás, kukoricavetés foglalkoztatja ara-

1 Hetényi 1845: 49.
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tásig.” [A Dunántúlon legfeljebb egy kis favágás jön még mindehhez,] „de csakis annyira, 
hogy téli fűtése meglegyen, azontúl nem kell neki a napszám, ha pedig bő esztendő volt, 
akár ott rohadjon az erdőn a fa, ő ugyan nem fárasztja a jószágát, bármi jó fuvardíjt ígérjen 
is a nagyobb birtokos. […] Szomorú kép, melyből csak itt-ott emelkednek ki üde oázisként 
rendezett birtokviszonyú, rendes gazdálkodást űző megyék, vidékek és községek.”2

A magyarországi parasztság munkamorálját egybehangzóan elmarasztaló fenti két 
szöveg születése között egy emberöltő telt el. Az elsőt az úrbéri rendszer alkonyán, 
1846-ban vetette papírra Hetényi János, ekeli református lelkész a Batthyány Káz-
mér által kiírt pályázaton első díjat nyert értekezésében, a másodikat pedig a sta-
tisztikus Keleti Károly 1873-ban megjelent Hazánk és népe című összefoglalásában.

a „szabad föld” mint a társadalmi reform metaforája

Az 1846-os pályázat a társadalmi reform kulcskérdésével, az úrbéres viszony felszá-
molásával kapcsolatos elképzelések számbavételét, rendszerezését célozta. A pályá-
zat címe, „Robot és dézma. Erkölcsi és anyagi, mező és státusgazdasági tekintetben”, 
mintegy vezetőül szolgált azon érvek összegzéséhez, amelyek az előző jó másfél évti-
zed reformdiskurzusának eredményeként ekkor már lényegében közszájon forgó 
beszédpanelnek számítottak. 

Az egyre szélesebb konszenzust élvező érvrendszer röviden összefoglalva így 
hangzott: A  gazdasági-társadalmi modernizációt szorgalmazók az úrbéri függést 
összeegyeztethetetlennek tartották a „korszellemmel”, konkrétan az egyéni szabad-
ságjogokon alapuló polgári társadalmi rend ideáljával. A földesúr–jobbágy viszonyt 
morális tekintetben mindkét félre nézve károsnak, illetve kényelmetlennek minő-
sítették, amely súlyos, akár robbanásveszélyes társadalmi feszültséget állandósít. 
A rendszert alacsony hatékonysága miatt célszerűtlennek is tartották: a földbirtok 
„feudális” formájában, az úrbéres viszonyra alapozva egyik félnek sem hoz elég hasz-
not, s ez nemcsak egyéni, hanem nemzetgazdasági szinten is súlyos károkat okoz.3

A liberális reformerek úgy képzelték, hogy a polgári földtulajdon és a kapitalista 
piacgazdaság megteremtése egy csapásra hatalmas alkotó energiákat szabadít majd 
fel az agrárnépességben. A  „szabad birtok varázsereje”, „a  közszorgalom növeke-
dése” – leggyakrabban ezekkel a kifejezésekkel fejezték ki a csodavárással határos 
reményeiket. A  „nép birtoktalansága” nyeli el a  „nemzeti gazdálkodás fő táplálé-
kát – a nép szorgalmát”; ha az örökváltság ezt az állapotot megszünteti, „honunk 
minden polgárait a közkielégülés édenébe vezeti” – jósolta röpiratában Záborszky 
Alajos 1843-ban. „A  jobbágy bizonyosan több értékű termést fog előállítani nyolc 
hold szabad földből, mint mennyit neki ugyanazon nyolc hold behozott, míg  szabad 

2 Keleti 1873: 157–158.
3 Dobszay – Fónagy 2003: 106–109.
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nem volt; ekként értéke is szaporodván, az adó fundusa is gyarapodik.”4 Különö-
sen a robotot tartották munkaerkölcs-rombolónak. Az egyes úrbéres terhek káros 
hatását a parasztság munkamoráljára az említett pályázat harmadik helyezettje így 
mutatta be: 

„Legkártékonyabb következése […] a robotnak az, hogy a köznépbe renyheséget olt; robot 
ugyanis azon munka, mellyet a jobbágy rendszerint igen egykedvűen, lomhán és hanyagul 
végez; fel lehet-e pedig tenni, hogy azon jobbágy, ki úrdolgán renyhe, hon igyekező; ezt 
csak úgy lehetne várni, ha kellőbben képezve lenne, ha telkét külön bírná, s a dézma szor-
galmát nem hűtené.”5

Széchenyi Stádium című művében a  nagyobb meggyőző erő reményében még 
számszerűsíteni is megpróbálta az úrbéres rendszerben művelt, illetve a  polgári 
tulajdonként bírt föld jövedelmezősége közötti különbséget: „A szolga azon mező-
bül csak = 30-at nyer, mellybül a’ szabad ember = 100-at szorít ki”. Egy későbbi feje-
zetben a „szolgai”, illetve a tulajdonosi „iparkodás és szorgalom” eredménye között 
egy kicsivel még nagyobb, négyszeres különbséget feltételezett. 6

a „lustaság” rendszereken átívelő kontinuitása

A jobbágyfelszabadítás utáni évek, sőt évtizedek azonban csak vontatottan és töre-
dékesen igazolták az optimista előrejelzéseket. A birtokjogi változás – a szabad pol-
gári földtulajdon létrejötte – önmagában nem idézte elő automatikusan a modern 
gazdasági mentalitás érvényre jutását, legfeljebb megkönnyítette azt. A mezőgazda-
sági szakirodalomban és szaksajtóban az 1850-es, 1860-as években számos tudósítás 
jelent meg az agrárnépességgel szoros érintkezésben álló értelmiségiek, uradalmi 
tisztviselők, földbirtokosok vagy lelkészek tollából, amelyek az úrbéres jobbágyból 
lett szabad parasztság lustaságára, motiválatlanságára, illetve tanulás- és fejlődés-
képtelenségére panaszkodtak.

Jellemzően azoknak a kritikáknak a hangneme a legenyhébb, amelyek a parasz-
tot az örökölt gazdálkodási hagyományhoz való makacs ragaszkodásáért kárhoz-
tatják. Általában még mentséget vagy legalább enyhítő körülményt is találnak szá-
mára: a népoktatás hiányát. A nagyobb tolerancia talán összefüggésbe hozható azzal 
a körülménnyel is, hogy ebben a „hibában” a mezőgazdasági szakírók szerint az egy-
kori földesurak nagy része is osztozott volt jobbágyaival. 

A szakírók szerint a parasztság kevés kedvet mutat a tanulásra, szellemi lomha-
sága akadályozza az okszerű gazdálkodáshoz szükséges ismeretek megszerzését. 

4 Záborszky 1843: 26.
5 Ploetz 1845: 33.
6 Széchenyi 1831: 122, 277.
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„Midőn egyfelől örvendve tekintetbe vesszük azon áldozatteljes kedvezményeket, jelesen 
a régi terhek alóli felszabadulást, melyben paraszt gazdáink a dolgok új fordulata követ-
keztében részesültek; másfelől azonban sajnosan tapasztaljuk, miként e kedvezményeket 
gazdaságunk javára kellőleg felhasználni s  így jólétök emelésére fordítani nem képesek. 
[A felszabadulás számukra] oly kincs, mely tulajdonuk ugyan, de melyhez – szellemi zár 
alatt lévén – nem férhetnek, oly világosság, amelynél paraszt gazdáink tompa szemei – fáj-
dalom! – még nem látnak.”7

Egy tolnai gazdatiszt két évvel később azért panaszkodott a volt úrbéresekre, mert 
„nem akarnak mit sem tenni, okulni és haladni […] ők ezen áldott, jó földet most is úgy 
szántják vetik, mívelik, mint a robot és dézsma világában, minden változtatás nélkül; 
háromnyomásos ugargazdaságot vezetnek, s üresen hagyják az ugarföldeket heverni”.8

Nem igen találtak viszont mentséget a morális hiányosságként leírt „lustaságra”. 
Visszatérően ezt okolták például az egyes vidékeken a  szezonális munkák idején 
tapasztalt munkaerőhiányért. Az alacsony munkavállalási hajlandóság problemati-
kája már a forradalom előtti évek sajtójában megjelent. 

„Gyümölcsözetlenül hever sok százezer munkatehető erős kéz, részszerint keleties haj-
lamánál fogva, amely szerint népünk, ha mindennapi kenyere iránt […] biztosítva érzi 
magát; vágya jobblétre nincsen, készebb henyélve elvesztegetni a legszebb dolognapokat, 
mintsem bárminő bérért munkálkodnék.”9 
„Sajátságos e vidék napszámosainál, hogy ők bő terméskor, ha van valamilyök, nem dol-
goznak annyit, mint szűk esztendőben – hiszen van kenyerük.”10

Részben változatlan fráziskészlettel megfogalmazva ismétlődtek a munkaerő-hi-
ány miatti panaszok a jobbágyfelszabadítás utáni évtizedekben. Némely beszámoló 
ugyanakkor már szólt a hiány objektív okairól is: a  robot megszűnte miatt ugrás-
szerűen megnőtt a nemesi birtokok bérmunka-igénye, a nagy infrastrukturális pro-
jektek – vasútépítés, vízszabályozás – pedig számos, jobban fizetett munkaalkalmat 
kínáltak, sőt némely régióban már egy-egy nagyobb ipari üzem (például cukorgyár) 
is elszívta a munkáskezeket.11

Ám a vélt morális fogyatékosságok változatlanul ott szerepeltek az okok között: 
„A nép, ha nyáron által a télire való élelmét beszerezte, nemcsak hogy nem hajlandó 
pénzért napszámra menni, de még a szerződésben lekötelezett napszámra sem áll ki 

7 Thirring Károly: Eszmék kis (paraszt) gazdáink nevelése tárgyában. Gazdasági Lapok 1855. március 
29. 148.

8 Gazdasági Lapok 1857. december 3. 654.
9 Hetilap 1846: 323–324. Tudósítás a Nagykunságból.
10 Hetilap 1845: 517. Tudósítás Debrecenből.
11 A munkaerő-helyzetet megyénként áttekinti Galgóczy 1855: 203–221.
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azon napra” – tudósított Vay Alajos Bánrévéről 1860-ban.12 Hasonló sirámok jó két 
évtizeden át olvashatók az egész országból, jelezve, hogy nem lokális problémáról 
van szó. „Népünk, ha egyszer télire való kenyerét megkereste, munkára nem örömest 
vállalkozik” – olvashatjuk 1874-ben Győr megye monográfiájában a mezőgazdaság 
állapotának leírásakor.13 A napszámos „férfi a rövid takarási időszak alatt (5-6 hét) két 
keze munkájával annyi élelmet kereshet, amennyi magának és családjának egész éven 
át elég. E készletre támaszkodva, télen át kevéssé érzi magát indíttatva a szorgalmas 
munkálkodásra” – tudósít ugyanerről a problémáról a hódmezővásárhelyi lelkész.14

Berzeviczy Gergelytől kezdve az 1870-es évekig számos, negatív morális ítélet-
tel összekötött leírást találhatunk a birtokos parasztság alacsony munkaintenzitá-
sáról is, legyen szó akár a saját gazdaságában végzett munkáról, akár – 1848 előtt – 
a kényszerített munkajáradék, a  robot teljesítéséről, akár a  szabad bérmunkáról.15 
Az elmarasztalások mennyiségi – keveset dolgozik – és minőségi – rosszul dolgo-
zik – kritériumokat egyaránt tartalmaznak. 

Ha a munkára való alacsony hajlandóság okainak magyarázatait rendszerezni akar-
juk, elég határozottan különválaszthatók az 1848 előtti és utáni beszámolók. Az előb-
biek – abból következően, hogy szinte kivétel nélkül társadalomkritikai céllal, a pol-
gári jogegyenlőségen és a piacgazdaságon alapuló társadalmi-gazdasági rend melletti 
argumentációként keletkeztek – a  fennálló társadalmi berendezkedést, az úrbéres 
függőséget jelölték meg a morális deficitnek minősített sajátosságok forrásaként.

Az úrbéres viszonyok felszámolása után azonban már nem lehetett ilyen egy-
tényezős magyarázattal szolgálni. Leggyakrabban közelebbről nem definiált nép-
karakterológiai terminusokkal magyarázták, hogy a paraszt az immár tulajdonává 
vált telket semmivel nem műveli jobban, mint jobbágy korában, és kihasználatlan 
munka- és igaerejét nem hasznosítja pénzért a munkaerőhiánnyal küszködő nagy-
birtokon. „Népünk indolentiáját, csekély munkakedvét” a magyarság ázsiai erede-
tével, nomád múltjával hozták összefüggésbe. „Az ázsiai szokások kiirthatatlanok, 
mert azok keleti henyeségüknek hízelegnek” – írta például a Sárrétről egy levelező 
a  Gazdasági Lapokban 1856-ban.16 A  magyar paraszt „örömest elnyugszik keleti 
nyugalmának puha párnáján” – öltöztette metaforába kritikáját Galgóczi Károly 
mezőgazdasági statisztikájának az egyes hazai etnikumok munkaerkölcsbeli különb-
ségeit leíró fejezetében.17 Megtaláljuk ugyanezt a kritikát azon szabadparaszti réte-
gekkel kapcsolatban is, amelyek nemzedékek óta mentesek voltak az úrbéres viszony 
„szorgalomgátló” hatásától: 

12 Gazdasági Lapok 1860. január 19. 37.
13 Fehér (szerk.) 1874: 266.
14 Szeremlei 1874: 13.
15 Számos, a parasztság lustaságát ostorozó tudósítást idéz Balogh 1965: 360–361.
16 Gazdasági Lapok 1856. december 18. 647.
17 Galgóczy 1855: 82–84.
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„A jász nép […] tavaszi s őszi munkáját kényelemmel elvégezte, s betakarított annyit, hogy 
télben a meleg búbos mögött várhatta a tavaszt. Hogy többről gondoskodott volna a szük-
ségesnél, az eszébe sem jutott.”18

A „lustaság” mértékét gyakran etnikumra jellemző sajátosságként írták le. 
Az összehasonlításban a magyar paraszt szorgalom tekintetében általában a német 
után következett, megelőzte viszont az összes többi nemzetiséget. A mezőségi oláh 
jellemzése például Orbán Balázsnál a 19. századi erdélyi országleíró irodalom nem-
zetkarakterológiai tézisét ismétli a román parasztságról. 

„[S]árviskóban lakik s  földje nagy részt míveletlen hever, mert ha beszerezte a  minden 
napra szükségest, a csaknem kizárólagos eledelét képező mamaligát [kukoricát – F. Z.], és 
hozzá a hagymát (melyet azonban pénzen vesz), akkor a napra kifeküdve sütkérezik, édes 
semmittevésbe, mert hiába keres a szem a faluban egy veteményes kertet, hiába egy árnyas 
fát […] vagy éppen gyümölcsöt.”

Ugyanott a  szomszéd székely falvakból viruló határokról, csinos házakról és 
a  háziipari munkákban a  „férfiakkal versengő nőkről” tudósít Orbán.19 Hasonló 
ellentétpárokat bőséggel sorolhatnánk a 19. századi magyarországi megyeismerte-
tések „népismereti” fejezeteiből is, az egymás melletti német, magyar, szerb, szlovák 
stb. falvak lakóinak jellemzéséből.

„misszionáriusok a csónakban”

Indolencia (közömbösség, nemtörődömség, hanyagság), fizikai és szellemi lustaság, 
tudatlanság, irracionális motivációk – ezek voltak az „intelligencia” leggyakrabban 
ismételt vádjai a parasztsággal szemben. A különbség az egyes kritikák között leg-
inkább abban állt, kerestek-e enyhítő körülményeket a „vádlott” magatartására. 

A zászló, ami alatt a népnevelők hadra keltek a hagyomány ellen: az okszerű (racio-
nális) gazdálkodás volt. A fogalom bevezetője, Albrecht Thaer szerint a mezőgazda-
ság olyan mesterség, amelynek célja növényi és állati termékek által nyereség elérése 
– a fogalomhoz tehát elválaszthatatlanul hozzátartozik a nyereségre, sőt annak maxi-
málására való törekvés is. A  felváltani kívánt hagyományos gazdálkodás jellemzője 
ezzel szemben az volt, hogy kritikátlanul követett évszázadok óta hagyományozódott 
eljárásokat és nem törődött a befektetett munka gazdaságosságával, vagy legalábbis 
nem ez volt a  fő szabályozó elv. A  racionális gazdálkodás hívei az ismeretszerzés 
módjában, illetve az ismeretek felhasználásában látták az új rend fölényének kulcsát. 

18 Gazdasági Lapok 1856. december 4. 619.
19 Orbán 1868–1873: 193.
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Türelmetlenségük, értetlenségük a történetileg kialakult gazdálkodási rendszerekkel 
szemben általános vonás, nem csak a magyar szakírók sajátossága volt.20

A teóriákból levezetett, 1848 előtti várakozások és a  jobbágyfelszabadítás utáni 
évtizedek társadalmi tapasztalatának ellentmondásáról tudomást vett már a korábbi 
társadalomtörténet-írás is. Két, az 1960-as évek közepén csaknem egyidejűleg meg-
jelent, a  paraszti gazdálkodás átalakulásával foglalkozó tanulmányban Balogh Ist-
ván, illetve Vörös Antal foglalta össze a problémát.21 A kiváló szaktörténészek szinte 
teljesen reflektálatlanul vették át az egykorú politikai-gazdasági modernizációs 
irodalom, illetve publicisztika magyarázatait. Főleg a jó százéves szövegek hangsú-
lyain, illetve nyelvi fordulatain módosítottak, hogy frazeológiájuk megfeleljen annak 
– a korukban kötelező – történelemszemléletnek, amely minden folyamat, illetve 
társadalmi jelenség végső okát az osztályharcban látta.

Az antropológia-orientált társadalomtörténet nézőpontjából vizsgálva a kortárs 
szövegeket, a morális síkon megfogalmazott negatív ítélet hátterében valójában két 
gazdasági mentalitás párhuzamos egymás mellett élését, illetve konfliktusát tapint-
hatjuk ki. Értelmezésünk szerint arról van szó, hogy – a német Alltagsge schichte 
korai manifesztumának metaforájával élve – a felvilágosodásból táplálkozó moder-
nitás világrendjével azonosult értelmiségiek csónakban ülő misszionáriusok mód-
jára, felszíni jelenségek alapján írták le a térben hozzájuk közeli, ám valójában szá-
mukra teljesen idegen, sőt ismeretlen „bennszülöttek” viselkedését, tették a  saját 
mérőrúdjukat egy másik elv szerint szerveződött társadalomra.22

A modernizáció 19. századi értelmiségi propagálói – Adam Smith teóriáját elfo-
gadva – axiómaként hirdették, hogy a  csere útján szerzett nyereségre való törek-
vés az ember antropológiai sajátossága, függetlenül a fennálló társadalmi-gazdasági 
rendtől. Polányi Károly tanulmányok sorát szentelte ennek a tételnek a cáfolására. 
Archaikusnak nevezett – ókori, illetve Európán kívüli – kultúrák sorának vizsgálata 
után arra a  következtetésre jutott, hogy Smith kora előtt ez az állítólagos hajlam 
a piaci jellegű cserére a közösségek életében alig mutatkozott jelentősebb mérték-
ben, azaz a nyereségre, növekedésre törekvés nem tekinthető valamiféle antropo-
lógiai állandónak, és főleg nem a gazdasági tevékenység legfőbb mozgatórugójának. 

Polányi példák sorával bizonyította, hogy a modernitás előtti vagy azon kívüli tár-
sadalmak termelési és elosztási rendjét nem a piaci jellegű csere, hanem a recipro-
citás és a  redisztribúció elve, valamint a háztartás elve (azaz a zárt csoport szük-
ségleteinek kielégítésére való törekvés) irányította; a  gyakorlatban általában ezen 
elvek kombinációja érvényesült. Polányi a materiális haszonra való törekvés helyett 

20 Schlipf 1853: Előszó; Balogh 1965: 349–351.
21 Balogh 1965: 349–375; Vörös 1966: 162–183.
22 Medick 1988: 63–64. Izgalmas kérdés lenne az is, hogyan lehetséges, hogy a tartós és szoros egymás 

mellett élés körülményei között sem értették már, még „idegen nyelvként” sem a  „bennszülött” 
idiómákat?
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a  közösségi presztízst nevezte meg mint legfőbb személyes motiváló tényezőt. 
A kapitalizmus előtti társadalmakban „a  javak szabályszerű termelését és elosztá-
sát ebben a keretben az általános viselkedési elvek által megrendszabályozott egyéni 
motívumok igen változatos köre biztosította. A nyereség nem tartozott a jellegzetes 
motívumok közé.”23 Ezt látjuk visszaköszönni a „nagy átalakulás” előtti agártársada-
lomról még személyes tapasztalatokkal rendelkező Berzeviczy Albert megállapításá-
ban is a birtokos nemességről:

„[A] legtöbb esetben csupán a közéleti szereplés biztos alapját látta benne [a gazdálkodás-
ban], rendesen nélkülözte a változott viszonyok és a szabad verseny közepett sokkal szük-
ségesebb gazdasági szakértelmet és üzleti szellemet is.”24

Ha a  szociálpszichológia terminológiáját alkalmazva szembeállítjuk a  hagyo-
mányos – modernitás előtti – személyiséget a  modern emberrel, szembetűnővé 
válik, hogy az 1850-es, 60-as években visszatérően ismételt „vádpontok” egysze-
rűen a modern személyiségjegyek hiányát, vagy egyenesen azok elutasítását róják fel 
a parasztságnak. A hagyományos emberre jellemző, hogy szűk csoportosulásokban 
él, bizalmatlanul szemléli a világot, azonosul az idősebb generációval és elfogadja 
annak irányítását. A  tervezgetést időpazarlásnak tekinti és azonnali örömkielégí-
tésre törekszik. Hajlamos a miszticizmusra, és ahelyett, hogy ura lenne környezeté-
nek, önmagát érzi sötét erők hatalmában. A modern ember ezzel szemben nyitott az 
új tapasztalatok irányában, független a szülői tekintélytől, fokozottan törődik az idő-
tényezővel és tevékenysége hatékonyságával. Képes lemondani az azonnali szükség-
let-kielégítésről, hatalmat érez a természet fölött, világképe tudományos, versengő 
és kitűnni vágyik, környezetére igyekszik befolyást gyakorolni.25

A hagyománynak meghatározó jelentősége volt a  parasztság életmódjában és 
mentalitásában. Az íratlan normarendszer aprólékosan szabályozta nemcsak a gaz-
dálkodás módját, hanem az élettevékenységek minden területét. A  hagyomány 
a „régi jó” szokást, az elődöktől öröklött tudást adta át, azt konzerválta, s ezzel nehe-
zítette a  hasznos újdonságok bevitelét is a  paraszti világba. „Apám is így szokta, 
mégis pógár vót” – utasította vissza a darányi paraszt jobb művelési módot ajánló 
papjának javaslatát.26 „A földmívelő osztály nem hiszi, hogy könyvből jobban lehes-
sen gazdálkodni, mint az ő idem per idem módja szerint. Látni kell e népet és csu-
dálni, milyen ellenszenvvel viseltetik még a gazdasági eszközök javítása iránt is” – 
írta egy Szentes környéki sajtólevelező.27 Az írástudatlan és zárt paraszti társadalom 

23 Polányi 1976: 50–51, 57, 60–61, 66–72.
24 Berzeviczy 1926: II. 375.
25 Moussong Kovács 1978: 543–545.
26 Idézi Balogh 1965: 356.
27 Gazdasági Lapok 1854. szeptember 21. 468.
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ismeretszerzési módjában az intézményes formáknak még igen csekély szerepük 
volt. A paraszti élet meghatározó tényezői közt ki kell emelni a közösség szerepét. 
A hagyomány e közegen keresztül érvényesült; a falu vagy mezőváros közvéleménye 
kényszerítő erővel szabta meg a magatartás normáit.28

A hagyományos társadalom archaikus gazdaságában a munkára kényszerítő ok 
megszűnt, ha a család elemi létszükségletei (élelem, fedél, fűtés, ruha) fedezve vol-
tak. „A magyar paraszt megszokta, csak annyit dolgozni, amennyire élete fenntar-
tásához múlhatatlanul szüksége van. Ha szükségének kiállítása többe kerül, többet, 
ha kevesebbe, kevesebbet” – ragadta meg Galgóczy Károly néhány évvel a jobbágy-
felszabadítás után a  hagyományos mentalitás munkához való viszonyának lénye-
gét.29 A termelést folyamatosan kiterjeszteni, a munkaintenzitást fokozni akaró, nye-
reségben, növekedésben gondolkodó modern, piacorientált gondolkodás számára 
ez a mentalitás már teljességgel idegen volt, ráadásul útjában is állt az új gazdasági 
rendnek – ezért kapta a morális megbélyegzést.

A hagyományos társadalom emberének fenti szociálpszichológiai jellemzésében 
szereplő sajátosságok majdnem mindegyikét megtaláljuk a 19. század középső har-
madának parasztjellemzéseiben 

Szeremley Sámuel például morális elmarasztalásként fogalmazta meg a  hagyo-
mányos ember tervszerű cselekvésre, illetve a szükséglet-kielégítés (későbbi előny 
érdekében) elhalasztására való képtelenségét.

„Népünknél […] egyfelől a legzsugoribb fillérezés és fösvénység mindenre nézve, aminek 
rögtöni előnyét és hasznát nem érzi, másfelől pedig valóságos tékozlás, ha szenvedélyének 
vagy becsvágyának kielégítéséről van szó. Körültekintés és józan belátás, mértékletesség, 
rend- és tisztaságszeretet, lelkiismeretesség, szorgalom és tőkegyűjtés tekintetében igen 
sok még a kívánni való. [...M]it ér, ha népünk a szorgos munkaidőn át csaknem a megsza-
kadásig dolgozik; mit ér a sokszor túlságig vitt zsugoriság, mely egy krajcárért képes egy 
óra hosszán át alkudozni és hazudozni, ha nincs meg a kitartó és folytonos igyekezet az 
alsó osztályban, ha a férj a menyecske egyetlen öltözetdarabjára kidobja mindazt, amit egy 
éven át összekuporgatott, vagy eldorbézolja mindazt, amin iskolázatlan és rongyos gyer-
mekeinek ruhácskát és könyvet vehetett volna?”30

A külső erők hatalmába való belenyugvást a modern ember már nem csak nem 
értette, de irritálta is. Ezt mutatja a Budapesti Hírlap levelezője által készített beszá-
moló a Somogy megyei Ádándról:

28 Dobszay – Fónagy 2003: 95–97; Balogh 1965: 356–358.
29 Galgóczy 1855: 171.
30 Szeremlei 1874: 15–16.
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„Egy alkalommal ajánlám a biztosítást nehány gazdának, de bámulva kellett tapasztalnom, 
miként irtóztak attól; a tüzet és a jeget – úgymond – Isten büntetése gyanánt kell venni, az 
Isten ellen pedig bolondság magunkat biztosítani.”31

A hagyományos társadalom lassúbb és hullámzó életritmusához való ragaszkodás 
is irritálta a kapitalizmus és a polgári társadalom „az idő pénz” jelszavával már azo-
nosult szakértelmiségit. Az 1850-es évek közepén Moson megyében „a munkások 
a régi robothoz akarván tartani magokat, se reggel, se estve nem akarják kitölteni 
az időt, délben pedig hosszan tartják az alvást”. Galgóczy Károly tudósításából kive-
hető, hogy a mezőgazdaságban is megkezdődött már a munkaadók részéről a harc 
a megvásárolt idő feletti totális rendelkezésért, annak intenzív kihasználásáért, épp-
úgy, ahogy ez a 19. századi nagyipari munkásság konfliktusaiból ismerős.32

a mentalitásváltozás kezdetei 

Melyek voltak azok a tényezők, amelyek ha lassan is, de kikezdték az agrártársadalom 
archaikus, háztartási termelésközpontú rendjét? Első helyen a  pénzben fizetendő 
közterhek drasztikus emelkedését kell említenünk, ami a  csekély pénzforgalmú, 
termelő és fogyasztó közösséget alkotó családi gazdaságokat lassanként rendszeres 
kapcsolatra kényszerítette a piaccal. Az egyenes adók, köztük a parasztságot érintő 
földadó másfél évtized alatt közel háromszorosára emelkedtek. A  közvetett adók 
esetében az emelkedés még nagyobb, közel négyszeres volt.33 A folyamatot így fog-
lalta össze keserű öniróniával egy Arad megyei gazda 1861-ben, a Gazdasági Lapok-
ban megjelent levelében:

„Bejött az idő, hogy a robotot, a dézsmát eltörölték, mi örültünk végtelenül, hogy most már 
nem robotolunk, se dézsmát nem adunk. Ettünk, ittunk, délibóztunk a kövér medve nagy 
bőrére. […] Végre 1850-ben a kövér medve elment, elvitte nagy bőrit. […] Dézsmát nem 
adunk – igaz – de fizetünk százalékot, fogyasztási adót s így minden öt évben saját jószá-
gomat kell megvennem.”34

31 Budapesti Hírlap 1853: 36. Idézi Balogh 1965: 358.
32 Fónagy 2000: 145–146.
33 Galgóczy 1855: 215–216; Fónagy 2001: 33.
34 A levél idézete: A jobbágyfelszabadítás és hatása a paraszti kultúrára 1998: 38. Az első mondatok az 

1848–49-es évekre vonatkoznak. A szabadságharc idején, az igazgatás zilált viszonyai közepette nem-
hogy a közteherviselés gyakorlati bevezetésére nem került sor, de még a volt jobbágyoktól is alig szed-
ték be az adókat. 1849 tavaszán egyes kormánybiztosok már azért is szorgalmazták legalább a jelképes 
adószedést, hogy eloszlassák a nép között elterjedt hiedelmet, miszerint nem kell többé adót fizetni. 
Fónagy 1998: 256.
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A városiasodás következtében gyarapodó számú és kiterjedésű piackörzetek, 
a  közlekedés modern hálózatának kiépülése nyomán a  kialakuló egységes belső, 
sőt a  világpiac az állandó élelmiszerszükséglettel hozta kapcsolatba a  termelőt. 
Az   1850-es évek ebből a  szempontból kedvező külpiaci viszonyokkal ösztönözték 
a mezőgazdasági termelőket az árutermelésbe való bekapcsolódásra. A krími háború 
miatt megnőtt a kereslet, ráadásul Magyarországon jó termésű évek követték egy-
mást, miközben Nyugat-Európát többször kedvezőtlen időjárás sújtotta.35 

A fogyasztás oldaláról is érkezett ösztönzés a mentalitásváltásra. A kiépülő kis-
kereskedelmi hálózat szaporodó elemei, a  falusi boltok, a házalók és az ügynökök 
egyre közelebb hozták az ipari szféra kínálati oldalát a paraszt számára is. A paraszti 
fogyasztás egyes típusaiban az értelmiségi kritikusok a  „fényűzést”, az azonnali 
örömkielégítést, illetve a presztízsköltést látták, s ezért rosszallták, nem ismerve fel 
annak a gazdasági mentalitás modernizálását elősegítő hatását. 

„Hódmezővásárhelyen a napszámos legény ugyanazon susterrel dolgoztat, akivel az ura-
csok; a  kocsis tajtékpipából pöfékel; a  szolgálónak selyemkendője és matéria-topánkája 
van; a zsellér neje bársonyfelöltőben pompázik. Hasonló dolgokat láthatni Makón, Szege-
den, Szentesen stb.”36

A század végi társadalomtudós viszont a „fogyasztás ingerének” hiányát már mint 
a mentalitás modernizációjának deficitjét említi egy elzártabb vidékről. 

„Baj, hogy a marosvölgyi népnek általában kevés a szüksége. […] A jó termés a birtokos-
ságra nagyon kétes értékű, mert akkor a lakosság nem megy munkára. Ha adóját leróhatja, 
dohányát, sóját megveszi, egyéb készpénzszükséglete nincs.”37

1848 után a jog eszközeivel is ösztönözték a családi-közösségi szolidaritáson ala-
puló hagyományos társadalom felbomlását, a piaci viszonyok érvényesülését. A pol-
gári jogrend a  föld kötöttségeit nagyrészt megszüntette, azt egyszerű áruvá tette. 
A  közös birtoklás helyett az egyéni tulajdont szorgalmazta. Az  individualizmus, 
egyéni szorgalom, egyéni felelősségérzet kapott szabályozó szerepet a gazdálkodás 
rendjében. A régi jogi jellegű korlátozások felszámolása közép- és hosszú távon két-
ségtelenül látványos eredményeket hozott a  termelés produktivitásának fokozása, 
illetve a termelési technika fejlődése terén.38

Néhány kiskörzetben már az 1830-as, 40-es években leváltak egyes termelési ágak 
a háztartási gazdálkodásról és kizárólagosan piacra termeltek. Az ottani parasztgaz-

35 Berzeviczy 1926: 375.
36 Szeremlei 1874: 15.
37 Gaál 1898: 168–169.
38 Czettler 1914: 43–46.
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daságok kiléptek a zárt, háztartási jellegű termelési keretekből. Egyes ipari vállalko-
zások – elsőként főleg a cukorgyárak – megjelenése „indolens köznépünket a nyere-
ségvágy által munkára ébreszti” – regisztrálták a piaci kereslet „szorgalomserkentő” 
hatását, vagy másképp fogalmazva: a haszonelvű racionális gazdálkodás térhódítását 
már a jobbágyfelszabadítás előtt is.39

Noha a  századfordulón a parasztságról szóló szépirodalom, illetve a néprajz és 
a  társadalomtudomány főhőse inkább már a  saját és családja munkaerejét kímé-
letlenül kizsigerelő paraszt, még két emberöltővel a  jobbágyfelszabadítás után 
sem érvényesült teljes mértékben a piaci elv az agrártársadalomban. Czettler Jenő 
 1914-ben megjelent nagy monográfiája szerint a  kisgazda még mindig nem felelt 
meg a piacgazdaság ideáltípusának: becsületes, de nehézkes, az időhöz való viszonya 
pedig változatlanul archaikus:„a pontos határidő iránt érzéke nincs”. Még mindig 
kevéssé jellemezte szerinte a piaci mechanizmust mozgásban tartó fogyasztásvágy 
is: „igénye végtelenül csekély és takarékossága szinte a fösvénységig megy, amit az 
is mutat, hogy még az esetben is, ha jó jövedelme van, s fényesebb lakást, több cse-
lédet tarthatna, maga megelégszik a legszegényebb berendezkedéssel, és cselédeivel 
egyformán dolgozik.” A szorgalom, takarékosság, a pénzgazdálkodás ismeretének, 
valamint a racionális számítás képességének elsajátíttatását még mindig a moderni-
zátorok előtt álló feladatokként sorolta fel Czettler.40
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Ipar, kereskedelem, mezőgazdaság
Az 1920-as évek magyarországi gazdaságpolitikai vitáinak  

néhány aspektusa

Jelen tanulmány az 1920-as évek első felének magyarországi gazdaságpolitikai 
 vitáiról ad vázlatos képet, azt keresve, hogy az érdekeltek hogyan vélekedtek 

a  helyes kormányzati gazdaságpolitikáról. A  viták részletesebb elemzése egyrészt 
pontosítani tudja az akkori főbb gazdaságpolitikai érdekütközésekről alkotott képet, 
hiszen nem egyszerűen az ipar és a  mezőgazdaság érdekei ütköztek össze, ennél 
összetettebb volt a vita.1 Másrészt a viták elemzése arra is alkalmas, hogy bepillan-
tást engedjen a  korabeli magyar közgazdasági gondolkodás különböző szintjeibe, 
a tudományostól, a politikai vagy a hírlapi szintig. 

A gazdaságtörténeti kutatásban újabban előtérbe került a  közgazdasági érvelés 
nyelvezetének vizsgálta. A  különféle társadalmi szereplők által használt gazdasági 
fogalmak a mai közgazdaságtan számára esetenként nehezen értelmezhetőek, már 
csak ezért is vizsgálatra érdemesek. Ide tartoznak mindazok a  kutatások, amelyek 
a  társadalom különböző közegeire jellemző „morális gazdaságtanokat” vizsgálják, 
azaz azt, hogy elsősorban a társadalom alsóbb rétegei – a parasztság vagy az ipari 
munkások – milyen elképzeléseket fogalmaztak meg a gazdaság igazságos, morálisan 
helyes működésmódjáról. A különböző gazdaságpolitikai érdekcsoportok által hasz-
nált nyelvezetben ugyanakkor – bár szofisztikáltabb formában, mint az alsó rétegek 
„morális gazdaságtana” esetében – szintén fellelhetőek értéktelített fogalmak.2

A gazdasági gondolkodás fogalomtörténetének jól megfogható aspektusa például 
a gazdasági statisztika kialakulása, amely a nemzetgazdaság fogalmi keretének része-
ként született meg. A 19. század végén a gazdasági statisztika még éppen csak elkez-
dett kinőni a vámstatisztikából, s fokozatosan jelent meg a nemzeti jövedelem, kül-
kereskedelmi mérleg, fogyasztás, beruházások, vásárlóerő stb. statisztikája, amely 
mind nemzeti vonatkoztatási keretben közölt adatokat.3 Különösen a vámpolitikai 
viták történetének kutatása tanulságos, hiszen a politikai participáció kiszélesedé-

1 Az 1924-ben életbe lépett új vámrendszer kapcsán ismétlődő megállapítás volt, hogy a mezőgazdaság 
alacsony behozatali vámokat, az ipar pedig erőteljes védővámokat kívánt volna, s hogy a két álláspont 
közül végül inkább az ipari érdekeltségeké kerekedett felül. Árnyaltabb ábrázolás, amely a kereskede-
lem külön érdekeire is kitér Berend – Ránki 1966: 157–170. 

2 Berghoff – Vogel 2004. Általában lásd: Wischermann 2011.
3 Tooze 1999, 2004.
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sével, a 19. század végétől, a közvéleményt befolyásolni igyekvő viták a társadalom 
széles rétegeiben terjesztették el a nemzetgazdaság fogalmát és a nemzetgazdaság-
hoz fűződő érdekek elképzeléseit. Az I. világháború gazdaságtörténetének kutatása 
szintén ebből a szempontból tanulságos terep, mert az 1914–1918-as évek kormány-
zati hadigazdasági politikája szükségszerűen nemzetgazdasági egységekbe integrálta 
a  regionális piacokat, például a  munkaerőpiacot, és valóban nemzetállami szintű 
gazdasági koordinációt teremtett.4

E kutatási előzményeket követve vizsgáljuk jelen tanulmányban az 1920-as évek 
magyar vámpolitikai vitáit, anélkül, hogy a vita egészét elemeznénk. Az I. világháború 
után az új Magyarországnak új vámrendszert is kellett alkotni, illetve a békeszerző-
dés által adott határidő után erre lehetőség nyílt. Az erről szóló komoly vitákban 
a gazdaságnak eltérő – de egyformán nemzetgazdasági – víziói, különböző jövőké-
pek versenyeztek, s változatos érvrendszerek ütköztek. Az eszmecsere ugyanakkor 
nem csak a közgazdaságtan elvont fogalmi nyelvén, vagy gazdasági számításokkal 
megterhelt szövegekben folyt. Valamennyi érdekelt fél – meggyőzendő a szélesebb 
közvéleményt – hatásos kifejezésekhez, képszerű megjelenítéshez, metaforákhoz, 
történeti és morális érvekhez folyamodott. A továbbiakban elsősorban ezeket sze-
retnénk bemutatni és értelmezni.5

Az I. világháború Magyarországon is véget vetett az addig jellemzően szabadpia-
cinak nevezhető gazdasági berendezkedésnek, amely a Monarchia aránylag alacsony 
védővámjai által körülhatárolt nagy gazdasági térségben jellemző volt. A  hábo-
rús kötött gazdálkodás, a  nyersanyagok állami elosztása, az árak maximalizálása, 
a beszolgáltatás és a jegyrendszer teljesen új gazdasági viszonyokat eredményezett. 
Már a  háború alatt magától értetődővé vált, hogy a  tisztán piaci magatartás más 
szempontok alapján is megítélhető, például politikai és morális normák mentén. 
Ez a logika hívta életre az árdrágítási törvényt még a háború alatt, ami lehetővé tette 
az árdrágítóknak – tehát a hiánycikkekkel a maximalizált ár felett kereskedőknek – 
a  büntetőjogi felelősségre vonását. A  háború végével a  kötött gazdálkodási rend-
szer nem ért véget, sőt a gyorsan változó kormányok még inkább kiterjesztették azt. 
Ráadásul a sokféle egyéb gazdasági nehézség (nyersanyaghiány, üzemleállások stb.) 
mellett az infláció is elszabadult. Ez a kortársak számára – bár a „drágaság” már az 
I. világháború előtti években sem volt ismeretlen – mentálisan nehezen feldolgoz-
ható, a korábbi tapasztalatok alapján értelmezhetetlen jelenség volt. Bár természete-
sen akadtak, akik képesek voltak az infláció jelenségét világgazdasági folyamatokba 
illesztve a kor közgazdaságtanának fogalmai szerint megérteni, sőt Keynes munkája 
sem volt ismeretlen Magyarországon a háború és a békeszerződések gazdasági követ-
kezményeiről, – Szterényi József például idézte is 1920-ban a   nemzetgyűlésben –, 

4 Zimmermann – Didry – Wagner 1999.
5 A  századforduló angliai szabadkereskedelem kontra vámvédelem vitáinak hasonló elemzésére lásd 

Trentmann 2004.
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de a szélesebb közvélemény számára az infláció okait megszemélyesítő és morális 
terminusokban értelmező magyarázatok sokkal kézenfekvőbbek voltak. Nem igen 
lehet úgy kinyitni egy lapot az 1920 körüli évekből, szinte pártállástól függetlenül, 
hogy ne találkoznánk benne az árak „igazságtalan” emelkedésének panaszával, és 
a felelősök megnevezésével. 

A szemlélet elterjedtségét mutatja, hogy amikor 1920 nyarán a nemzetgyűlés egy 
újabb törvényt hozott az árdrágítás ellen, egy szaklap így kommentálta a bűnösök-
kel szemben alkalmazandó büntetési tételeket: „Miért börtön és fegyház a büntetés? 
[...] Akasszák fel az árdrágítókat… a hóhér kötelét nekik, az árdrágítóknak, az iga-
ziaknak.” Az idézet az Országos Magyar Kereskedelmi Egyesület (OMKE) lapjából, 
tehát a kereskedelem szaklapjából való. Persze az ő érvelésük oda fut ki, hogy a „legi-
tim kereskedelmet” – már maga a szóösszetétel is sokat mondó – viszont hagyják 
működni.6 Az OMKE és a Gyáriparosok Országos Szövetsége (GYOSZ) egyébként 
nem is tartotta megfelelőnek az árdrágítási törvényjavaslatot,7 mivel az az üzleti élet 
működését az „igazolt ár” fogalmához kívánta kötni, amit az áru előállítási költsé-
gei vagy beszerzési ára és egy méltányos haszon alapján definiáltak. Így azonban, 
ha a meg-meglóduló infláció megemelte a rezsi költségeket vagy megtöbbszörözte 
a  készletek újrafeltöltésének költségeit, akkor a  cégek forgótőkéje gyorsan elillan-
hatott. Az  inflációt sok egyéni áremelés eredményének látó szemléletből fakadt, 
hogy komolyan fölmerült javaslatként, minden üzlet hatósági ellenőrizésének igé-
nye. Dietz Károly, volt budapesti rendőrfőkapitány a  Nemzeti Újságban javasolta, 
hogy menekült tisztviselőkből és katonatisztekből szervezzenek egy ellenőrző tes-
tületet, amelynek tagjai minden nagyobb vállalkozást napról-napra ellenőriznének.8 
Hasonló követelések a nemzetgyűlésben is gyakorta elhangoztak. Az árdrágító áru-
felhalmozó megjelenítője a különben liberális, ellenzéki Bródy Ernő képviselő egyik 
beszédében például a hörcsög volt. 

„[I]lyen nagy mozgalmak idején, mint a háború és a  forradalmak, az emberekben, mint 
a  parazitákban kifejlődik a  szerzési ösztön túlzása. Ez  egy alacsonyrendü ösztön, mely 
megvan az állatoknál is. Mint ilyenre az állatok közül rámutatok a hörcsögre, a Hamsterre 
– innen származik a »hamszterolás« – mely oly óvatos és elővigyázatos, hogy bár decem-
bertől februárig alszik, téli lakába, barlangjába élelmet hord magának össze, hogy magát 
idejében ellássa. Igazi árufelhalmozó. 
Weiss Konrád: Mennyi hörcsög van a Telekitér környékén ! (Derültség.) 
Bródy Ernő: Hörcsög mindenfelé van, mert az hörcsög-féle tulajdonság, a parazita tulaj-
donság, alacsonyrendü, minden fajtában megtalálható és nincs egy helyen specializálva.”9

6 Omke 1920. április 29. 189.
7 Magyar Gyáripar 1920. június 1. (7–8. szám) 15–16.
8 Omke 1920. április 15. 132.
9 Nemzetgyűlési Napló 1920. június 16. 61. ülés.
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Bródy nem tartozott a korban jobboldalinak számító képviselők közé, akik persze 
rendszeresen mondtak hasonlókat. A haszonra törekvés alacsonyrendű ösztönként 
való azonosítása tehát a  különben szabad kereskedelem párti gondolkodásban is 
megjelent. A mögöttes gondolat szerint a haszonra törekvésnek természetes határa 
kell legyen, és létezik egy olyan erkölcsi norma, amely nem engedi a másik ember 
kárára történő haszonszerzést, még akkor sem, ha különben a kereslet és a kínálat 
viszonyai lehetővé tennék azt. E szemlélet számára egy ár egyszerre lehet piacilag 
logikus, s  ugyanakkor igazságtalan, és ez utóbbi volt az, amit a  további cselekvés 
szempontjából számított. A piaci viszonyok érvényesülésének ezt a morális korlát-
ját lényegében minden korabeli, gazdasági kérdésekkel kapcsolatos megnyilatkozás 
mélyén megtalálhatjuk.10 Különbség legföljebb abban mutatkozott, hogy ki meny-
nyire várta a hatósági beavatkozástól ezeknek az erkölcsi korlátoknak a megvédel-
mezését. Liberális pólusnak a  korszakban az tekinthető, amelyik például firtatta 
a szükséges árukészlet és az árdrágító felhalmozás közti fogalmi különbség nehézsé-
geit, vagy amelyik a hatósági beavatkozásnak csak átmeneti szerepet szánt. A libe-
rálisok véleménye szerint a  tisztességes haszon határain belül maradó magatartás 
legjobb garantálója maga a versenyelvű piac, s az állami szerepvállalásra csak addig 
van szükség, míg a piaci viszonyokhoz vissza lehet térni.

a gazdaságpolitikai hogyan továbbról

A kötött gazdálkodás lebontásával és az új vámtarifával kapcsolatos álláspontok 
esetében is kijelenthető, hogy itt sem találunk semelyik érdekelt fél részéről tisztán 
közgazdasági érvelést. Mindegyikben megbújik – többé-kevésbé rejtve – valamilyen 
normatív értéktételezés, célkitűzés, morális szempont, s a színvonalas vagy kevésbé 
színvonalas közgazdasági érvelés csak eszközként szolgál a normatíve meghatározott 
cél eléréséhez. Áttekintetésünk forrásai: a GYOSZ és az OMKE szaklapja, a mező-
gazdasági érdekképviseletek forrásaként a  Köztelek és az 1921-ben életre hívott 
Országos Mezőgazdasági Kamara jelentései, valamint a Szocializmus és a Népszava 
gazdaságpolitikára, különösen a kötött gazdaság versus szabad piac, illetve a vám-
politika kérdéseire vonatkozó közleményei az 1920-as évekre nézve, továbbá a vám-
tarifa törvény nemzetgyűlési vitája.

Még a színvonalas közgazdasági érvelések mögött is mindig fellelhető valamikép-
pen az az egyszerű gondolat, hogy ez vagy az az ár nem lenne igazságos vagy célszerű. 
Egyfelől kivétel nélkül valamennyi érdekelt fél részéről lehet olyan érveléseket találni, 
amelyek azt állítják, hogy egy másik fél helytelen eszközökkel torzítja a piac, a gazda-
ság működését a saját jogosulatlan hasznára és az „összesség”, vagyis a  nemzet kárára. 

10 Vagyis – ellentétben a mai közgazdaságtannal – nem a piaci kudarcok fogalmaiban értelmezték az 
ilyen eseteket, amiből orvoslásként gazdasági, piackonform megoldások következnének, hanem 
erkölcsi kategóriákban, amelyekből a politikai igények voltak levezethetők. 
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Másfelől ugyanakkor mindegyik érdekelt oldal a piaci folyamatok korrekcióját köve-
telte a maga helyesnek és igaznak gondolt szempontjai alapján egy vagy más áralaku-
lás kapcsán, ott ahol a piaci árat a maga szempontjából károsnak ítélte.

Lássuk egy kicsit közelebbről a konkrét álláspontokat. Kétségtelenül voltak konf-
liktusok az ipar és a mezőgazdaság között, hiszen a mezőgazdasági birtokosok az 
agrártermékek szabad forgalmát kívánták, s ennek részeként a közalkalmazottak 
és az ipari munkások háborúból visszamaradt hatósági élelmiszerellátásának meg-
szűntetését szorgalmazták. A  GYOSZ ezt ellenezte, mert tartott az elszabaduló 
élelmiszerárak nyomása miatt szükségesé váló béremelésektől.11 Idősebb Chorin 
Ferenc egy 1921. márciusi cikkében például, miután röviden utalt a  szabadpiaci 
álláspont elvi helyességére, rögtön leszögezte, hogy sem az élelmiszerek forgal-
mát nem lenne szabad felszabadítani, sem pedig a  behozatalt, mert a  nyugaton 
felhalmozódott hatalmas ipari árukészletek tönkre tennék a magyar ipart.12 A sza-
bad forgalomnak így e gondolatmenet szerint nem igen maradt más tere, mint az 
iparcikkek belföldi forgalma. A  szociáldemokraták szintén ellenezték az élelmi-
szerek szabad forgalmát, a munkások megélhetési költségeivel érvelve. E tekintet-
ben egy véleményen volt viszont az OMKE és a mezőgazdasági érdekképviselet. 
A  termelők nyilván az árak emelkedésére számítottak, és a  kereskedelemnek is 
érdeke volt a szabad forgalom, hiszen amíg a felvásárlás állami ellenőrzés alatt állt, 
az OMKE-ba tömörült cégek nem juthattak felvásárlási engedélyhez. Felvásárlási 
engedélyt az állam kizárólag „kereszténynek” tekintett szövetkezeteknek adott, 
amelyek viszont az OMKE szerint csak formálisan voltak szövetkeztek, valójá-
ban részvénytársaságokként működtek, amelyek így jogosulatlan állami előnyök-
höz juthattak. A kormány az élelmiszerek tekintetében végül a szabadpiaci állás-
pontnak, vagyis az agrár lobbi igényeinek engedett, és 1922. szeptember elsejével 
– a GYOSZ minden tiltakozása ellenére – beszüntette az állami alkalmazottak és 
az ipari munkások hatósági élelmiszerellátását.

Másként húzódtak a  vita frontvonalai a  vámtarifa kidolgozása terén. Ellentét-
ben azzal, amit néhány helyen olvasni lehet, e  tekintetben a  fő konfliktus nem az 
ipar és a mezőgazdaság érdekei, illetve lobbistái között húzódott.13 A mezőgazdaság 

11 A GYOSZ egyébként 1921 őszén az állami lisztellátás kiterjesztését tartotta szükségesnek. A munká-
sok és a közalkalmazottak mellett szerintük a magántisztviselőknek és a kereskedősegédeknek is állami 
lisztet kellene kapniuk. Magyar Gyáripar 1921. október 16. (17. szám) 5. Érvelésüket a mezőgazdasági 
cikkek forgalmának felszabadítása ellen lásd: Magyar Gyáripar 1922. június 1. (11–12. szám) 4–5.

12 Hasonló érvelésre példa: Magyar Gyáripar 1921. április (7–8. szám) 1–5. Fenyő Miksa hozzászólása 
a Kereskedelmi Minisztériumban tartott értekezleten a gazdasági válság kérdéséhez. Fenyő távlatos elem-
zés végén jutott el a GYOSZ gazdaságpolitikai igényeinek megfogalmazásáig. A gazdaság változó kihívá-
saihoz jól alkalmazkodó piaci rendszerről beszélt, amit a háború széttört, és amelyet jó lenne, de jelenleg 
nem lehet helyreállítani. A Monarchia gazdasági egysége felbomlásának következményeiről, a világpiaci 
nyersanyag és késztermék árak alakulásáról, a  háborúban szerinte túlzottan felfutott amerikai iparról 
beszélve jutott el az ipari vámvédelem igényéig, és tulajdonképpen egy inflációs politika javaslatáig. 

13 Ez az elképzelés leginkább a századfordulós agrár–merkantil vitáknak a rávetítése az I. világháború 
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érdekvédői lényegében elfogadták a magasabb ipari védővámokat, illetve a törvény-
javaslatban szereplő, az iparihoz képest alacsonyabb agrárvédővámok számukra 
megfelelőek voltak. A mezőgazdaság jelentős exportálható fölöslegekkel rendelke-
zett, s aránylag alacsony vámtételek mellett is kizárható volt, hogy egy másik, ala-
csonyabb termelési költséggel dolgozó mezőgazdaság komoly versenyt támasszon 
a  magyar termelőknek idehaza. Bár elhangzottak aggodalmak arra vonatkozóan, 
hogy a magas magyar ipari védővámokat Ausztria és Csehszlovákia majd a maga 
oldaláról agrárvédővámokkal fogja megtorolni, az Országos Mezőgazdasági Kamara 
vezetése számára ez sem volt fajsúlyos érv. Tapasztalatból tudták, hogy ezek a szom-
szédos országok saját agrár lobbijuk nyomására amúgy is megnehezítik a magyar 
termékek exportját. A  nagy gazdasági érdekeltségek – Országos Magyar Gazda-
sági Egyesület (OMGE), GYOSZ, Mezőgazdasági Kamra, Budapesti Kereskedelmi 
és Iparkamara – létrehoztak egy vámpolitikai egyeztető bizottságot, amelyet a kor-
mány bevont a különböző országokkal való kereskedelmi szerződések tárgyalásaiba, 
s  ennek révén az érdekeltek tisztában lehettek mind a  magyar diplomáciai erőfe-
szítésekkel, mind az érintett országok álláspontjával.14 A  magyar mezőgazdasági 
érdekek védelmezői ekkoriban közelebb érezhették magukat a magyar gyáriparhoz, 
mint osztrák vagy cseh agrárius kollegáikhoz. Megjegyzendő, hogy a Mezőgazda-
sági Kamarát amúgy sem jellemezték olyan antikapitalista ideológiák, mint a század-
forduló agrárizmusát.15 Nekik nem a  kapitalizmussal vagy a  piaccal volt gondjuk, 
hanem a saját kedvezőtlen piaci pozícióikkal. Az ipari védővámok kapcsán legfon-
tosabb aggályuk az volt, hogy a beinduló iparfejlődés elszívja majd a tőkét a mező-
gazdaságtól, amely így nem tudja korszerűsíteni termelését. Értékelték viszont, hogy 
az iparvédelem által teremtett konjunktúra csökkenti a munkanélküliséget, ezáltal 
pedig növeli a belső keresletet a mezőgazdasági áruk iránt.

A vámpolitikai küzdelmek fő frontja, még ha elsőre esetleg meglepő is, a GYOSZ 
és az OMKE között húzódott.16 Az  OMKE minden erővel ellenezte az ipari 

utáni korszakra. Akkor valóban ez a két érdekelt fél állt konfliktusban egymással, és épp a mezőgazda-
ság érdekvédői kívánták a védővámokat.

14 Jelentés az Országos Mezőgazdasági Kamara működéséről az 1925. június hó 16-iki közgyűlés elé 1925.
15 Az Országos Mezőgazdasági Kamarát – és a tagszervezeteit képező kerületi Mezőgazdasági Kamará-

kat – az 1920: XVIII. tc. hívta életre. A nagybirtokosoktól a napszámosokig és cselédekig a mezőgaz-
daságban tevékenykedők minden csoportja reprezentálva volt benne a törvény szerint. Az 1920-as és 
1930-as években nem eredménytelenül tevékenykedtek a mezőgazdasági termelés szintjének emelé-
sében. Politikai funkciója elsősorban a vidéki népességnek a fennálló rendszerbe való integrálása volt 
az által, hogy a legtöbb mezőgazdasághoz kötődő társadalmi csoport érdekeinek – bizonyos esetekben 
és mértékben még a mezőgazdasági munkásságénak is – a meglévő társadalmi hierarchiát és hatalmi 
viszonyokat nem sértő módon biztosított teret. Lásd: Bódy 2013.

16 Az egyik első nyilvános összecsapás a GYOSZ reakciója az OMKE szabadkereskedelmi és kimondot-
tan iparellenes állásfoglalására: Magyar Gyáripar 1921. augusztus–szeptember (13–14. szám) 1–2. 
Az OMKE Dániát ajánlotta példaként, amely ipar nélkül is gazdag ország. A GYOSZ részéről a felhábo-
rodásuknak azzal adtak hangot, hogy hangsúlyozták, ez a javaslat nem a Köztelekben jelent meg, nem 
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 védővámokat és síkra szállt a  lehetőség szerint nyitott gazdaság eszméjéért. A két 
szervezet közötti vita számos szintéren folyt a nemzetgyűléstől a Közgazdasági Tár-
saságig, szaklapok és napilapok hasábjain, sőt plakátokon és röplapokon is, gyakran 
igen csak személyeskedő stílusban. Sándor Pál, az OMKE elnöke, egyben parlamenti 
képviselő támadta id. Chorin Ferencet, a GYOSZ elnökét, amiért a tatainál szerinte 
gyengébb minőségű salgótarjáni szén magasabb hatósági árat kapott. Erre válaszul 
a Schlesinger és Polákovits cég – Sándor Pál gabonafelvásárló cége – háború előtti 
viselt dolgait hánytorgatta föl a GYOSZ. A két érdekcsoport szakmai vitáiban rend-
szerint nem volt egyezség a különféle export-import árak és az elért hasznok tekin-
tetében. Meglepően sok iparág részletkérdéseit vitatták meg a vámtarifa elfogadása 
előtti időszakban nyilvánosan – a bőripartól a textiliparon át a gyertyagyártásig – 
anélkül, hogy a felek a számadatokban megegyezésre jutottak volna.17 A viták tételes 
elemzése helyett szempontunkból a  viták mögött meghúzódó gazdasági víziók és 
értékválasztások az érdekesek.

Mindkét oldal többrétegű érvelést alkalmazott. Sándor Pálék az ipar jogosulatlan 
„vámnyereségét” emlegették, ezzel a szóval utalva arra, hogy a vámvédelem tulaj-
donképpen árdrágítás a belső piacon. Ezt hangsúlyozandó egy módosító javaslatot 
is benyújtott Sándor Pál a büntetőnovellához, amely szerint öt év fegyházzal bünte-
tendő az, aki külföldön olcsóbban ad el egy terméket, mint idehaza. Az indítványt 
a GYOSZ oldaláról komolyan sem voltak hajlandóak venni. Az OMKE arról a „nem-
zeti ajándékról” beszélt, amelyet a gyáripar a védővámok révén kap, továbbá arról, 
hogy a magyar állam az ipari védővámokkal voltaképpen külföldi fogyasztókat véd. 
Érvelésük szerint a magas belföldi ár lehetővé teszi egyes kivitelre is dolgozó gyárak-
nak, hogy külföldön dömping áron, azaz a tényleges termelési költségeknél olcsób-
ban értékesítsék áruikat, így szerezve piacot külföldi versenytárasaik elől és juttatva 
ugyanakkor olcsó áruhoz a külföldi fogyasztókat. Az ilyen védővámmal erősített ipa-
rok Sándor Pál szerint szakállas csecsemők maradnak, amelyek szakállassá öregedve 
is olyan fejletlenek, mint egy csecsemő. A hazai–külföldi szembeállítás ugyanakkor 
más dimenzióban is megjelent Sándor Pálék érvelésében. A  vámtarifa ellen Tria-
nonnal is érveltek, mondván, hogy ezzel magunk emelünk elbonthatatlan bástyákat 

egy kisgazdavezér mondta. Tudósítás a GYOSZ választmányának vámpolitikával foglalkozó üléséről: 
Magyar Gyáripar 1921. november 16. (20. szám) 2–3. Belátva, hogy a vámvédelem jelentős vesztesé-
geket okoz a kereskedelemnek, az írásban úgy érveltek, hogy nemzeti szempontból a gyáripar a fonto-
sabb, mert az sokkal több embert foglalkoztat, s az ipari munkanélküliség elkerülése emiatt elsőrendű 
érdek, ebből következően a „hazafias kereskedelemnek” vállalnia kell a vámvédelemmel járó áldozatot.

17 Sándor Pál például megvádolta a parlamentben a Goldberger-gyárat, hogy termékei kétszeres áron 
kerülnek hazai forgalomba a cseh textilipar prágai áraihoz képest. A GYOSZ egy független zsűri fel-
állításával védte meg Goldbergert. Vizsgálatuk kimutatta, hogy valójában alig drágábbak a Goldber-
ger-gyár termékei a prágaiaknál, s  a különbözet bőven megtérül a hazai munkások foglalkoztatása 
révén. „Szabad-e a nemzetgyűlésben, amely amúgy sem túl megértő a magyar ipar iránt, ilyen meg-
gondolatlan vádakkal dobálózni?” – tették fel a kérdést a GYOSZ oldaláról Sándor akciója kapcsán. 
Magyar Gyáripar 1924. február 1. (2. szám) 5–6. 
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a trianoni határokon, amelyek elválasztanak minket az elcsatolt területektől és eltá-
volítják ezeket tőlünk. A vámvédelemben a szomszédos országokkal való feszültség 
fokozódásának veszélyét is látták, amely akár új háborúhoz vezethet. Védővámok 
helyett kereskedelmi megegyezéseket szorgalmaztak a  szomszédokkal, és nemzeti 
szempontból annak jelentőségét hangsúlyozták, hogy milyen fontos volna, ha Buda-
pest válna a  Balkán felé irányuló tranzitkereskedelem központjává Bécs helyett. 
Ez megnövelné Magyarország súlyát Európában. Az említett érvek mellett az OMKE 
meglepő módon csak a  vita végső szakaszában – amikor valójában már minden 
eldőlt – fedezte fel a fogyasztók érdekével való érvelést, vagyis hogy a vámvédelem 
a hazai fogyasztók számára drágítja meg a termékeket.

Mindezen túl az OMKE igyekezett a GYOSZ propagandáját mint hamis agitációt 
leleplezni. Sándor Pál beállításában szinte úgy festett a helyzet, mintha Fenyő Miksa 
– a  GYOSZ ügyvezető igazgatója – a  gyáripar érdekében egy jól irányított sajtó-
kampánnyal az egész magyar közvéleményt megtévesztené, amiben Ferenczi Izsó, 
a vámtarifát ténylegesen kidolgozó miniszteri tanácsos segít neki.18

Kétségtelen, hogy a  GYOSZ oldaláról nem csak a  színfalak mögött működtek, 
hanem kétségtelenül volt összehangolt nyilvános kampány is. Volt sajtókampány 
napilapokban, a  képviselőket ellátták a  vámvédelem hasznait ecsetelő látványos 
kimutatásokkal, sőt a képviselőket több körben meghívták ipartelepekre, ahol bemu-
tatták a  gyáripar működését, miközben a  vámvédelem szükségességét fejtegették 
nekik.19 Görgey István képviselő vállalkozott arra, hogy ezeket a látogatásokat szer-
vezze, s ő általában is a GYOSZ szempontjait képviselte a nemzetgyűlésben. Törté-
nelmi tanulmányok formájában is folyt az érvelés, Kossuth iparvédő tevékenységének 
két különszámot szenteltek a  GYOSZ lapjában, a  Magyar Gyáriparban. Tulajdon-
képpen meglepő, hogy a  kormányzati döntéshozók szűk körén túl a  képviselők és 
az egész nyilvánosság meggyőzésébe ennyi energiát fektettek a felek, hiszen például 
a miniszterelnök – a kérdésben nyilván irányt szabó – álláspontja ismert volt.20

A vízió, amelyet a  GYOSZ oldaláról minden formában közvetítettek, egy nem 
annyira nyitott, de erőteljesen iparosodó gazdaság képe volt, amely ellátja a belső pia-
cot és exportra is termel. Elismerték, hogy a védővám némileg drágább árukat jelent 

18 Sándor kirohanásait Fenyő ellen lásd: Nemzetgyűlési Napló 1924. május 27. 
19 1924. május 15-ére a GYOSZ meghívta az egész nemzetgyűlést, s a meghívást elfogadó képviselőknek 

id. Chorin Ferenc tartott beszédet a vámvédelem szükségességéről. Ennek vezérgondolata a gazdasági 
függetlenség eszméje volt. Az OMKE ugyanekkor plakátokon hívta fel a figyelmet arra, hogy a vám-
védelem meg fogja drágítani az iparcikkeket. Magyar Gyáripar 1924. június 1. (7. szám) 1. 

20 1922 júniusában a GYOSZ id. Chorin Ferenc 80. születésnapját és a szövetség alapításának – kétséges 
pontosságú – 20. évfordulóját egy bankettel ünnepelte, amelyen az akkor éppen második kormányát 
alakító Bethlen István is részt vett. A GYOSZ számára rendkívül fontos volt, hogy a háború óta először 
egy kormányfő vállalja a nyilvános szereplést a rendezvényükön. A Chorin és Weiss Manfréd között 
helyet foglaló miniszterelnök itt már leszögezte ipartámogató vámpolitikai elképzeléseit. Magyar Gyár-
ipar 1922. július 1. (13–14. szám) 11–18. A GYOSZ és a kormányzat kapcsolataira lásd: Bódy 2010.
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a  hazai fogyasztóknak, ezzel viszont szembe állították a  sok magyar munkahelyet. 
A nemzetgyűlési tárgyalás idején a 170 ezres cseh munkanélküliségre utaltak, hang-
súlyozva, hogy őket nem a magyar fogyasztóknak kellene álláshoz segíteniük. Fenyő, 
akit a vitában cseh ellenes háborús uszítóként állítottak be, ez ellen így védekezett:

„[A] gyűlölség, amely a magyar és cseh közt ma fennáll, kisebb lesz-e, ha a vámvédelem 
híján beözönlő cseh vasáru kioltásra kényszeríti a  magyar kohókat, lezülleszti a  magyar 
gépipart és megállítja fejlődésében a magyar textilipart? Nem! Ha én azt látom, hogy ez 
a Csehország, amely az én legszebb területeimet szedi el, most az ipari fejlődés lehetőségeit 
is el akarja szedni előlem s a magyar tisztviselő elhelyezkedési lehetőségeinek biztosítása 
helyett a csehekét biztositja, akkor én vallom, hogy a gyűlölség Csehország és Magyarország 
közt nem fog megszűnni”.21 [Mármint attól, ha Magyarország eltekintene a védővámoktól.]

Számtalanszor utaltak arra, hogy Magyarország gazdasági kiszolgáltatottsága 
milyen hátrányokkal járhat a jövőben, s elrettentő példaként idézték, hogy a Felvi-
déken milyen csődhullámot hozott a cseh ipar versenye. Szerintük egy erős Magyar-
országhoz éppen a vámvédelem „kínai falára” van szükség a határokon. Ezt kívánja 
meg a külkereskedelmi mérleg hiányának eltüntetése, sőt az ország tőkevonzó képes-
sége is, hiszen a védővámok jelentette biztonság fogja idevonzani a külföldi tőkét. 
(Sándor Pál ugyanezt az ellenkezőjére fordította, azzal vádolva a  kormányt, hogy 
ajándékokat készül adni külföldi pénzcsoportoknak a védővámok révén.) A GYOSZ 
érvelésének alapja végül is az a megállapítás volt, hogy vámvédelem nélkül a magyar 
ipar nemhogy fejlődni nem tud, de egyes iparágak még vissza is fejlődhetnek. Vagyis 
kétségtelen ténynek tekintették, hogy nemzetközi szabad verseny esetén a magyar 
ipar egy része versenyképtelennek bizonyulna. Éppen ezért van nemzeti szempont-
ból szükség a védővámokra. Ebből a kiindulópontból kérték számon a hazafiasságot 
az OMKÉ-n. Sándor Pál pedig válaszként – egy rövid időre „agrárromantikussá” 
válva – Dánia példájával érvelt, miszerint ipar nélkül is jólétben és békében élő 
mezőgazdasági állam lehetne Magyarország. A GYOSZ igyekezett elhárítani azokat 
a külföldről, főleg a kölcsön kapcsán a Népszövetség felől érkező ajánlásokat, hogy 
Magyarországnak a  mezőgazdaságot és ezzel összefüggésben az élelmiszeriparát 
kellene fejlesztenie, mondván, hogy a mezőgazdaság amúgy is értékesítési nehézsé-
gekkel küzd, s egyes élelmiszeripari ágak – malomipar, szeszfőzés, élesztőgyártás – 
éppen hogy túlzott kapacitásokkal rendelkezik lehetőségeihez képest.22 Az OMKE 
lapja ezzel szemben a népszövetségi ajánlások mellett érvelt.23

21 Bíró Pál a nemzetgyűlésben Fenyőnek a Közgazdaságtudományi Társaság vitáján elhangzott szavai-
ként idézte ezt Sándor Pál parlamenti beszédére válaszul. Az 1922. június hó 16-ára hirdetett Nemzet-
gyűlés Nyomtatványai. Napló, XXIV. 226. 292. ülés, 1924. május. 30.

22 Magyar Gyáripar 1924. február 1. (2. szám) 1.
23 Balkányi Kálmán: Magyarország újjáépítése és a kereskedelem lerombolása. Omke 1924. január 26. 

31–33. 
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A szociáldemokrácia nevében felszólalók következetesen a fogyasztók álláspont-
jával azonosították magukat. Ők elvben mérsékelt védővámokat kívántak, „nevelő 
vámokat” az olyan iparágak számára, amelyek bár már léteznek Magyarországon, 
de a külföldi árucikkekkel nem bírnák a versenyt. Akkora védővámot tartottak volna 
elfogadhatónak, amely a  külföldi iparok versenyelőnyét kiegyenlíti, de annál nem 
nagyobbat, mert azt már méltánytalan extraprofitnak tartották. Leszögezték ugyan-
akkor, Peyer Károly szavait idézve, hogy „a munkabér nem lehet egy verseny- vagy 
kalkulációs-alap”, annak alakítását tehát piacidegen szempontok alapján kell megha-
tározni, a munkások méltányos igényei szerint.24 A védővámokat így addig tartották 
jogosnak, amíg azok haszna a bérekben is megjelenik, s azt sem támogatták, hogy 
a béreket a versenyképesség érdekében le kelljen szorítani.

*  *  *

Összefoglalásként elmondható, hogy ezeknek a  vitáknak két állandó vonatkoztatási 
pontja volt: a nemzet, nemzetgazdaság és a piac. A közgazdasági érvelések – bármi-
lyen színvonalúak is voltak – sohasem úgy épültek fel, hogy a célkitűzés meghatáro-
zását a közgazdaságtanra, avagy a piacra bízták volna. A célok meghatározását nem 
tekintették közgazdaságtani feladatnak, ott a nemzet eszméje, illetve morális és szo-
ciális szempontok játszották a döntő szerepet. A közgazdaságtan pusztán eszköz volt 
számukra. A szabadpiaci működést csak akkor helyeselték még az ún. liberális pólus 
képviselői is, ha annak eredménye megfelelt a normatív elvárásaiknak, különben kor-
rekcióját kívánták. A nemzetgazdaság fogalmára alapozó érvelés láthatólag sokféle vál-
tozatban létezhetett, a vita lényegét éppen az képezte, hogy mi volna a nemzeti érdek. 
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Szélsőjobboldali gazdasági elképzelések  
a két világháború között

A két világháború közötti korszakban tevékenykedő nemzetiszocialista szerve-
  zetek politikai programját áttanulmányozva látható, hogy gazdasági elkép-

zeléseik hasonló elvek mentén, de igen kidolgozatlanul fogalmazódtak meg.1 Közös 
strukturáló alapelveik közül ki kell emelni a kapitalizmus-ellenességet és az antisze-
mitizmust, amelyek logikai kapcsolatban is álltak egymással. Elképzeléseik alapját 
az a narratíva alkotta, hogy a világ gazdasági életét a pénzvilág urai, a zsidók tartják 
a kezükben, akik világuralomra törnek a liberális kapitalizmus révén, és a felkészü-
letlen államokat ebben a  gazdasági rendben függőségbe kényszerítik. A  folyamat 
azonos módon zajlik a világpiacon és a nemzetgazdaságban: a gazdasági élet sze-
replői a kiélezett versenyben hiteleket vesznek fel az „életben maradásuk” érdeké-
ben, így eladósodnak és kialakul a kamatrabszolgaság, egy függő helyzet, amikor az 
adós ki van szolgáltatva hitelezőjének. Országok, vállalatok és magánszemélyek is 
kerülhetnek ilyen helyzetbe, de a másik oldalon mindig ugyanazok állnak: a zsidók. 
Az eladósodás szükségszerűen bekövetkezik, mert a különböző, zsidó kézben lévő 
cégek jelentős előnyben vannak, egyrészt mivel „hitsorsosaik” velük szemben nem 
lépnek fel olyan kíméletlenül, mint egy keresztény féllel szemben, másrészt a zsidó 
nemzetközi kapcsolatrendszer miatt. (Utóbbi alapján feltételezték például, hogy 
Magyarországon „zsidó cég” mindig jut áruhoz vagy kedvezményes hitelhez, míg 
egy keresztény nem.) Magyarországon a zsidóság elsődleges terepe a bankszektor, 
amely szinte teljesen zsidó kézben van, s ezen keresztül tartják gazdasági függésben 
a társadalmat. E gondolatmenetnek megfelelően szinte minden szélsőjobboldali párt 
programjában megtalálható volt a keresztény takarék- és hitelszövetkezetek kiépíté-
sének és állami támogatásának a követelése. 

Logikájuk szerint a modern kapitalizmus zsidó találmány, ezért inkább vissza kell 
térni a  preindusztriális korszakhoz és azokat a  termelési formákat kell preferálni, 
amelyek nem a kapitalizmus szülöttei. Ilyen a céhrendszer modernizált formában és 

1 E körbe a következő pártokat és programokat soroljuk (zárójelben az alapítókat feltüntetve): Nem-
zeti Szocialista Magyar Földműves- és Munkáspárt (Meskó Zoltán) és Egyesült Magyar Nemzeti Szo-
cialista Párt (Pálffy Fidél) azonos programja, Nemzeti Szocialista Magyar Dolgozók Pártja (Svaszta 
Gyula, Szedlár Vilmos) és Magyar Nemzeti Szocialista Párt (Festetics Sándor) azonos programja, 
Nemzet Akaratának Pártja (Szálasi Ferenc) és újjáalakított pártjainak hasonló programja, Nemzeti 
Front (Salló János, Rajniss Ferenc), Keresztény Nemzeti Szocialista Front (Maróthy-Meizler Károly) és 
Magyar Megújulás Pártja (Imrédy Béla). Programjaikat lásd: Gergely – Glatz – Pölöskei (szerk.) 2003.
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ennek rendszerszerű kiterjesztése, a korporativizmus, amikor állami beavatkozás-
sal szervezik meg és irányítják a termelést az egyes gazdasági ágakban. A gazdasági 
életet nem a gyáriparra, hanem a kisiparra és kiskereskedelemre kell építeni, s így 
mivel a magyar gyáripar döntő része szintén zsidó kézben van, automatikusan meg-
oldódna az őrségváltás. A pártprogramokban mindez elég kidolgozatlanul szerepelt, 
visszatérő konkrét követelési minimumként általában a nagyvállalatok és a közszük-
ségleti cikkeket gyártó üzemek államosítását említették. 

Nézetük szerint kiemelten támogatni kell a magyar társadalom „autentikus” gaz-
dasági életterét, az agráriumot. Ez az elem többnyire hagyományos agrárius köve-
telések formájában jelent meg: például kedvezményes hitelek, telepítési programok, 
állami támogatások követeléseként. Új  elem volt a  földreform kérdése, amellyel 
azonban – annak ellenére, hogy e pártok bázisának jelentős részét képezte a föld-
nélküli vagy törpebirtokos parasztság – nem hirdettek radikális reformot. Nézetük 
szerint ugyanis a nemzeti szocialista földbirtok-politikának alkalmazkodnia kell az 
elsődleges szemponthoz, az állam megerősítéséhez, ezért olyan reformot kell végre-
hajtani, amely a leginkább biztosítja a termelés növelését. Ezt pedig nem a néhány 
holdas parcellák, hanem a középbirtokok képesek produkálni, vagyis ezek létreho-
zását és megerősítését támogatták. A  programokban az első lépés természetesen 
minden esetben a zsidó birtokok elkobzása volt, de visszatérő elemként szerepelt 
a hitbizományok és a mamutbirtokok megszüntetésének követelése. A további lépé-
sekről azonban eltérő álláspontok fogalmazódtak meg a különböző pártokban.2

Szálasi szerint (Nemzet Akaratának Pártja) a Kárpát-medence gazdasági szem-
pontból önfenntartó, de mezőgazdasági jellegű. Ezt figyelembe véve az új társadalmi 
rend felépítése kapcsán minden alkalommal arról beszélt, hogy „iparral rendelkező, 
magas fokon álló parasztállamot akarunk, nem paraszttal rendelkező, alacsony fokú 
iparállamot”.3

Az általuk elképzelt, régi-új – preindusztriális – rendszer létrehozásának a legiti-
mitását az önérdek előtt álló közérdek elve alkotta, ezen alapult legfontosabb gondo-
latuk: a korlátozott magántulajdon elmélete. A gazdasági termelésnek véleményük 
szerint nem szabad kizárólag a piac törvényei szerint működnie, mert a gazdasági 
racionalitást felül kell írniuk a „közérdek” szempontjainak. Amíg a kapitalista gazda-
ság a haszonelven működik, addig a nemzetiszocialista berendezkedés a társadalom 
boldogulását szolgálja. A közérdek elsődlegessége azt jelenti, hogy nincsenek munka 
nélküli nagy jövedelmek, senki sem gazdagodhat meg a közösség kárára. Ennek az 
új társadalmi-gazdasági rendnek a kialakítását a magántulajdoni viszonyokba való 

2 Itt kivételt képezett a Matolcsy Mátyás és Maróthy-Meizler Károly vezette Keresztény Nemzeti Szo-
cialista Front, amelyik radikális földreformot követelt az 500 holdnál nagyobb birtokok felosztásával 
és életképes, 20–50 holdas paraszti birtokok kialakításával. 

3 Ez a kitétel szerepel mind a „Cél és követelésekben” (Gergely – Glatz – Pölöskei [szerk.] 2003: 326.), 
mind a hungarista párt 1938-ban kiadott programjában (Gergely – Glatz – Pölöskei [szerk.] 2003: 374.).
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beavatkozással képzelték el. Szálasi Ferenc ezt az elméletet a szociálnacionálé fogal-
mával definiálta:

„Az egy ember által összehalmozott tőkének van egy határa, melyen felül a tőke már nem 
egyetlen egy ember munkájának a gyümölcse, hanem a tőke felhalmozódáshoz a munká-
sok tömege a termeléssel, az állampolgárok milliói a  fogyasztással, az állam pedig a ter-
melés, fogyasztás és haszon élvezetének a nemzet akaratából történő biztosításával járul 
hozzá. Az államnak tehát joga van ahhoz és kötelessége, hogy az így közös erővel felhal-
mozott tőke élvezetébe szabályosan befolyást gyakoroljon és a tőke áldásos hasznából az 
összegyűjtésben résztvevőknek is megfelelő részt juttasson oly módon, hogy ez a részjut-
tatás a köz érdekeit szolgálja.
A nemzeti szocialista államhatalomnak tehát joga van ahhoz, sőt kötelessége is, hogy az így 
közös erővel felhalmozott tőke termelésébe, értékesítésébe, hasznosításába, jövedelmez-
tetésébe és vagyont adó élvezetébe szabályozóan befolyást gyakoroljon és a tőke áldásos 
hasznából az összegyűjtésben részt vevőknek megfelelő részt juttasson oly módon, hogy 
ez a  részjuttatás a népi közösség anyagi érdekein keresztül erkölcsi és szellemi érdekeit 
szolgálja.”4

A korlátozott magántulajdon mellett az elképzelt rendszer másik alappillére a tel-
jes foglalkoztatottság bevezetése, a munkaállam volt, vagyis a munkavállalás, mint 
állampolgári kötelesség elrendelése. Ez az elv gyakorlatilag az összes párt program-
jában szerepelt, sőt a Nemzeti Front munkatáborokat, Imrédy Béla Megújulás Pártja 
pedig kötelező munkaszolgálatot vezetett volna be a munkanélküliek részére. Szálasi 
szerint a „nemzetkapitalizmusban” minden állampolgár egyenjogú és „képességének 
megfelelő termelői munkakörben dolgozik.” 

Ezek mellett a  meglehetősen elnagyolt, pártprogramokban megfogalmazott 
elképzelések mellett az 1930-as években több szerző is kidolgozott szélsőjobboldali 
gazdasági alternatívákat, a pártprogramokon jóval túlmutató elképzelésekkel. Ezek 
a mai napig kevéssé ismertek és feldolgozottak, pedig jól reprezentálják az általuk 
elképzelt nemzetiszocialista magyar állam gazdasági berendezkedését. A továbbiak-
ban közülük hármat külön is bemutatunk.

4 Szálasy [!] 1933: 11. A szöveg csaknem szó szerint megismételve: Szálasi Ferenc – Széchenyi Lajos: 
Út és cél. A Hungarizmus nemzetgazdasági vonatkozásai. III. Összetartás 1938. jún. 5. 3. Vö. Lackó 
1966: 49–50.
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Bell miklós

A gazdasági alternatívák kidolgozói közé tartozott Bell Miklós országgyűlési kép-
viselő, fajvédő politikus,5 aki az 1920-as évek közepétől folyamatosan adott ki gazda-
sági tematikájú kiadványokat nagyszabású gazdasági reformprogramjáról. Érdekes, 
hogy egyik brosúrájának cáfolatára a kormányzat komoly energiákat mozgósított: 
Népboldogítás vagy népbolondítás? Bell Miklós gazdasági reformtervének szóki-
mondó bírálata a magyar nép felvilágosítására címmel külön bírálatot adott ki és 
terjesztett a miniszterelnökség sajtóosztálya.6 Az 1930-as évek elején Bell ismét poli-
tikai akcióval próbálkozott, megalapította a Gazdasági Reform Pártot, amely szélső-
jobboldali körökkel, az Ébredő Magyarok Egyesületével és az ekkor szerveződő első 
nemzetiszocialista pártokkal állt kapcsolatban. 

Bell már 1923. január 8-i parlamenti beszédében keményen támadta a kapitalista 
gazdasági rendszert, s itt kifejtett alapelvei később sem változtak.7 Kiindulópontja, 
hogy a kapitalizmus jelenlegi formájában nem teljesíti azokat az elvárásokat, ame-
lyek mentén létrejött, azaz nem biztosít gazdasági fejlődést és nem teremt jólétet 
a társadalom szélesebb tömegei számára. Konklúziója azonban nem az, hogy ezért 
a kapitalizmust el kell törölni és egy új rendszert kell létrehozni, hanem hogy alap-
jaiban kell megváltoztatni. A kapitalizmus Bell leírása szerint 1694-ben, az Angol 
Bank és az aranyfedezetű pénzrendszer megszületésével keletkezett. Ezt a rendszert 
nevezi ő  bankokráciának, „nemzetközi bankáruralomnak”, ahol egy nagytőkések-
ből, pénzemberekből és menedzserekből álló elit tartja kezében a világ pénzpiacát 
és ezen keresztül gyakorol döntő befolyást a  világgazdaságra. Ennek a  bankrend-
szernek természetes szövetségese a  „plutokrácia”, vagyis a nagytőke, összefonódá-
suk révén tulajdonképpen már meg sem lehet tőle különböztetni. Utóbbiak kapják 
a kedvezményes hiteleket és azokat a speciális banki szolgáltatásokat, amelyek segít-
ségével extraprofitot érhetnek el. 

A bankokrácia rendszerének jellemzője, hogy részvénytársasági formában műkö-
dik, így a  tulajdonlás névtelen marad, elrejti az igazi tulajdonosokat, a bankokrá-
cia valódi tagjait. Felmérhetetlen a tulajdonlás mértéke is, nem lehet tudni, hogy ki 
milyen arányban tulajdonosa az ingó és ingatlan vagyonoknak. Észrevétlenül vásá-
rolnak fel országokat, „idő kérdése, mikor lesz Magyarország rabszolgagyarmattá”.8 
A pénz funkciója ebben a rendszerben nem gazdasági, hanem politikai: a gyarma-

5 Bell Miklós (1879–1938) Szatmár vármegyében született, majd Heves megyében lett főszolgabíró. 
1922-ben választották képviselővé az Egységes Párt jelöltjeként, de 1923-ban követte Gömbös Gyu-
lát, és a Fajvédő Párt egyik megalapítója lett. Ellenzéki állásfoglalása a politikai pályafutásának a végét 
jelentette, a következő országgyűlésbe már nem került be. Ezután vállalkozásba kezdett, Mátraderecs-
kén téglagyárat működtetett.

6 A kiadványra Bell ismét válaszolt: Bell 1932. 
7 Vö. Bell 1924a, 1924b, 1926, 1929, 1931a, 1931b, 1932, 1933. 
8 Bell 1931b: 30. 
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tosítás eszköze. Maga a  rendszer egyébként sem gazdaságos, mert árdrágító ter-
mészetű, Bell szerint „hatványozottabb adminisztrációs költséggel dolgozik, mint az 
egyéni üzemek”.9

A bankokrácia véleménye szerint egy hatalmas átverésre épül. Az aranyfedezetű 
pénzrendszer lényege ugyanis az, hogy egy bank vagy pénzintézet papírpénzt bocsát 
ki vagy ad kölcsön, az összeg egy részének fedezetéül pedig – elvileg az egyharmad-
nyi, valójában jóval kevesebb arányban – aranyat biztosít, míg a többiről bankszerű 
fedezettel gondoskodik, például kereskedelmi váltók formájában. A hangsúly az „egy 
részén” van. Egy valós gazdasági ügylet úgy néz ki, hogy ha az általam birtokolt érté-
kemet kölcsönadom, akkor annak használatáért jogosan kérek kamatot. Az átverés 
abban áll, hogy az aranyfedezetű pénzrendszerben nem valóságos csere vagy ügy-
let köttetik, hiszen az átadott érték csupán egy része után biztosítanak fedezetet. 
Ez lehetőséget ad arra, hogy a pénzintézetek többszörös hasznot, így összességében 
óriási profitot érjenek el, hiszen gyakorlatilag nincs korlátja a pénzkihelyezési tevé-
kenységüknek. Bár a hivatalos eljárás szerint a kihelyezett tőke harmadáért aranyat 
kell vásárolniuk, Bell részletesen ismertette könyvében a korabeli jegybankok arany-
tartalékait, bizonyítva, hogy ennek valójában jóval kisebb hányadáról gondoskod-
nak. Ennek a következménye, hogy a bankokrácia a valós értéknél sokkal nagyobb 
tőke fölött diszponál, s ezzel kezében tartja a pénzvilágot és ezen keresztül a kormá-
nyokat. A kihelyezett tőke után hatalmas mértékű kamatot is kell fizetni, amely egy-
részt horribilis jövedelmet biztosít a bankoknak, másrészt gazdasági függőségben 
tartja az országokat. Ez  a kamatrabszolgaság: a  kapitalizmus „új hűbérisége”. Bell 
szerint így döntötte romba a bankokrácia Magyarországot is az 1920-as évek elején, 
amikor olyan kötvények és értékpapírok is elértéktelenedtek, amelyek mögött biztos 
fedezet (például ingatlanfedezet állt), mivel a gazdasági folyamatokat nem a keres-
let-kínálat fikciója mozgatta, hanem a bankokrácia érdeke. Ha a bankokrácia elha-
tározza, hogy Magyarországot „bedönti”, akkor az ország „bedől”. A kereslet-kínálat 
piaci törvénye Bell szerint egy a bankokrácia által kitalált liberális maszlag, amely 
azt a célt szolgálja, hogy a gazdasági élet szereplői higgyenek a piaci folyamatokban 
és a kapitalizmus működőképességében. Az elv bizonyos körülmények között Bell 
szerint is működhet, de a bankokrácia bármikor beavatkozhat és a piaci folyamatok-
kal ellentétes hatást érhet el, ha érdekei úgy kívánják. Erre biztosít nekik lehetőséget 
a már említett óriási, felső határ nélküli tőkemennyiség és a kamatrabszolgaság. 

Bell szerint ennek megfelelően nem a  gazdasági szükségszerűség és a  verseny 
határozza meg a  nyersanyagok és árucikkek árát, a  munkabér mértékét, hanem 
a bankokrácia érdeke. A bankokrácia igazi terepe pedig a tőzsde, ahol a spekuláció 
zajlik. A tőzsdei részvényrendszer hasonló manipulációt rejt, mint az aranyfedezet: 
a lombard hitelezés révén mindenki jóval nagyobb értékben lehet tulajdonos, mint 
amennyi tőkéje van. A tőzsde a spekuláció és a gazdasági manipuláció helyszíne.

9 Bell 1931b: 30.
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Ebből ered az igazságtalan jövedelemeloszlás is. A bankokrácia tagjai természe-
tesen „horribilis jövedelmet húznak”, nem kevésbé a hozzájuk kapcsolódó külső sze-
mélyek.

„[M]inden részvénytársaságnál van néhány igazgatósági tag, aki sem szaktudással, sem 
pénzzel nem járul hozzá a vállalat előmozdításához, hanem kizárólag mint cégtábla és vil-
lámhárító tölti be szerepét és pirulás nélkül felvesz sokszor százezrekre menő fizetést”.10

E típus leggyakoribb példái a politikusok, akik biztosítják a rendszer működését. 
A jövedelem tehát a kapcsolati hálóból és a pozícióból ered, és nem a valós gazda-
sági teljesítményből. A másik oldalon ugyanakkor a kemény munkát végző dolgozók 
éhbérért dolgoznak. 

A megoldás Bell szerint a kapitalizmus átalakítása a természeti törvények alap-
ján. Először is meg kell teremteni az államok gazdasági szuverenitását, és meg kell 
szüntetni a kamatrabszolgaságot. A forgótőkére szükség van, mert e nélkül gazda-
ság nem működhet, de ennek biztosítását nem lehet magántársaságokra bízni, mert 
azok soha nem képviselnek nemzetgazdasági érdekeket, kizárólag saját érdekeiket. 
Csökkenteni kell a kamatlábakat is, mert az alacsony kamatláb serkenti a gazdaság 
működését, az új érték előállítását. Meg kell teremteni a termelés és fogyasztás har-
móniáját, amit segít a  külkereskedelem állami szabályozása. Adócsökkentést kell 
végrehajtani, mert ez a gazdasági növekedés motorja. Meg kell teremteni – ameny-
nyire csak lehetséges – az ország nyersanyag-függetlenségét, valamint aktív kül-
kereskedelmi mérlegre kell törekedni, hiszen a  passzív mérleg a  nemzeti vagyon 
apadását jelenti. A  tőzsdét természetesen meg kell szüntetni, és csökkenteni kell 
a fuvarköltségeket is, mert az a gazdasági növekedés gátja. A legfontosabb intézke-
dés azonban, az egész folyamat alfája és omegája az aranyfedezetű pénzrendszerről 
való letérés és új pénzügyi rendszer, az ingatlanfedezetű pénzrendszer létrehozása. 

Az új pénzügyi rendszerben minden állampolgár ingó és ingatlan vagyonát arany-
értékben fel kell becsülni és erről katasztert kell készíteni. Ezután mindenkinek 
jogában áll a vagyona erejének 30%-áig részt venni a pénzkibocsátásban úgy, hogy 
„a nemzeti jegyintézethez váltót nyújt be, amely váltó egyúttal bekebelezési okmá-
nyul is szolgál”. „A benyújtott váltó összegének erejéig az illetőknek a pénzt éppen 
úgy fizetik ki, mint ahogy a jegyintézet kifizeti jelenleg a kereskedelmi váltókat.”11 

A kifizetett összeg a  kataszterben feljegyzésre kerül, s  utána az állam kamatot 
szed, ennek mértékét Bell először öt, majd későbbi tanulmányaiban két száza-
lékra tette. A visszafizetésre nem szükséges határidőt szabni, hiszen mindenkinek 
érdeke, hogy a gazdaságban elegendő tőke forogjon, s ha az illető folyamatosan fizeti 
a kamatot, akkor a tőkét bármeddig használhatja. Ezzel gyakorlatilag biztosítottuk 

10 Bell 1931b: 31.
11 Bell 1933: 11–12. 
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az ország gazdasága számára a szükséges tőkemennyiséget és a gazdaságban jelen-
tős pénzbőség alakul ki, amivel el lehet szakadni a  nemzetközi pénzintézetektől. 
Ez egyben azt is lehetővé teszi, hogy a belső fogyasztópiac jelentősen kiszélesedjen, 
és képessé váljon a hazai gazdasági termelés árucikkeit felvásárolni. Külföldre csak 
az itthon szükségtelen, egyben további feldolgozásra alkalmatlan vagy készterméket 
lehet kivinni, amit egy hatóság, a külkereskedelem állami szerve felügyel, az export 
ennek engedélyéhez kötött. 

A gazdasági életben Bell szerint a részvénytársasági rendszert meg kell szüntetni, 
és helyette „modern céhrendszert” kell működtetni. A modern céhrendszer egyéni 
cégekből áll, és „az egyes céhek a különféle gazdasági ágazatok és társadalmi rétegek 
szerint alakulnak és megkapják a teljes autonómiát”.12 Minden céhnek lenne egy céh-
központja, ez kapja a jegybanktól a tőkét, amit aztán a céh folyósít tovább a céhtag 
vállalatoknak. A tőkéhez jutás a vállalat igényei szerint történik, és azok is ugyanúgy 
törlesztik a hitelt, mint a magánszemélyek. 

matolcsy mátyás

Bell mellett a  másik, tudományos szempontból is komolynak tekinthető szerző 
Matolcsy Mátyás közgazdász, agrárpolitikus, országgyűlési képviselő volt.13 Bár 
Matolcsy nem tartozott az establishmenthez, tudományos munkásságát annak szín-
vonala miatt elismerték, a magyar gazdaságról szóló írásait tekintélyes szerzők és 
szakfolyóiratok is hivatkozták.14 Az új földreform munkaterve című könyvéhez pél-
dául az előszót Szekfű Gyula írta, Magyarország nemzeti jövedelme 1924/25–1934/35 
című könyvében pedig kiszámolta és Fellner Frigyes mellett,15 az elsők között pub-
likálta Magyarország nemzeti jövedelmét. (A kötet angolul is megjelent.) Matolcsyt 
erős szociális elkötelezettség jellemezte, elsősorban az agrárszegénység és a magyar 
parasztság sorsa iránt. Munkássága nyilas politikai múltja miatt a mai napig szinte 
teljesen feldolgozatlan, pedig a két világháború közötti Magyarország gazdasági éle-
tének egyik legszakavatottabb kutatója volt. 

Nézetei sokban hasonlóak Belléhez, szerinte sincs a kapitalizmusnak alternatívája, 
mert a  tulajdonlás és a  szerzés vágya az emberi természetből fakadó legfontosabb 

12 Bell 1931b: 58. 
13 Matolcsy Mátyás (1905–1953) a Műegyetemen szerzett gépészmérnöki oklevelet, majd közgazdasági 

doktorátust. Ösztöndíjasként megfordult Európa több országában és Amerikában. Az 1930-as évek 
elején a Magyar Gazdaságkutató Intézet mezőgazdasági munkatársa, 1935-től 1944-ig képviselő, elő-
ször kormánypárti, majd a Független Kisgazdapárt színeiben. 1938-ban e pártból is kivált, s csatla-
kozott a nyilas mozgalomhoz, az 1939-es választásokon mint nyilas képviselő került a parlamentbe 
testvérével együtt. 1942-ben elhagyta a nyilasok táborát, s a következő évben ismét belépett a kor-
mánypártba. Gyurgyák 2001: 689–690. 

14 Főbb munkái: Matolcsy 1933a, 1933b, 1934a, 1934b, 1938a, 1938b, 1939, 1940.
15 Fellner 1930. 
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mozgatórugó a gazdaság fejlődéséhez, ezért a kommunizmus zsákutca. Matolcsy sze-
rint is a kapitalizmuson belül kell rendszerváltozást végrehajtani. Ennek első lépése 
a sérthetetlen magántulajdon elvének feladása. Nincs szó azonban totális államosí-
tásról vagy jelentősebb vagyonelkobzásról, Matolcsy a  kérdést a  következőképpen 
körvonalazza: a  gazdasági liberalizmusban mindenki azt csinál a  vagyonával, amit 
akar, ezzel szemben az új rendszerben a vagyonával mindenki felelős a nemzet előtt. 
„A tulajdonnal mindenki csak addig és oly módon rendelkezhet, amíg a nemzet egye-
temes érdekeit nem sérti.”16 A nemzet érdekei azt diktálják, hogy a termelési ténye-
zőket maximálisan ki kell használni a nép jólétének biztosítása érdekében, így meg 
kell határozni az egy kézben lévő tőke maximális hasznát is. Gondoskodni kell a dol-
gozó tömegek szociális ellátásáról és maximálni kell az egyéni jövedelmeket. Az egy 
kézben összpontosuló tőke mértékére a földbirtokot hozza példának: egy tulajdonos 
nem képes gazdálkodni százezer holdon, ugyanakkor a  törpebirtokok is alkalmat-
lanok a  megélhetésre. Bár felső határt nem állapított meg, földreformtervében az 
500 holdnál nagyobb birtokok felosztását látta szükségesnek. 

Részletes statisztikai és gazdasági elemzésekkel és adatokkal dolgozta ki – a mun-
kásságának egyébként gerincét képező – földreformtervét és a  mezőgazdasági 
termelés fejlesztésének lehetőségeit. A  programot az állam révén látta megvaló-
síthatónak, mégpedig egyfajta „irányított gazdálkodás” kialakításával. Az  állami 
beavatkozás része lett volna egy radikális földreform végrehajtása, a  munkabérek 
meghatározása az arányosítás elve alapján, valamint egy helyes adó- és vámpolitika 
kialakítása. A földreformot hosszabb távon, 20–25 év alatt látta végrehajthatónak, 
kártalanítás mellett, részben önfenntartó módon.17 Elképzelése szerint először a zsi-
dóbirtokokat kellene elvenni – kártalanítás nélkül –, ezekből kell paraszti kisbirto-
kokat létrehozni, melyért az új tulajdonosok az államnak részletekben fizetnek. Ezek 
az összegek jelentenék azt az alapot, amiből Telepítési Kötvényeket hoznának létre, 
majd erre alapítva lehetne folytatni a birtokreformot, újabb birtokokat felosztani és 
parcellázni. A földjüket vesztett nagybirtokosokat – a zsidók kivételével – teljes egé-
szében kártalanítani kell. A  kisparaszti gazdaságok esetében nem határozott meg 
konkrét méreteket, ezek kialakításánál szerinte figyelembe kell venni a föld minő-
ségét, a  földrajzi viszonyokat és a  gazdálkodó képességeit, lehetőségeit: tehát egy 
nagyon rugalmas struktúrát képzelt el, nem mechanikus földosztást. 

Matolcsy szerint – amennyiben mindezek az elvek és reformok életbe lépnek – 
megindulhat a  gazdasági fejlődés, csökkenhet a  munkanélküliség és a  jövedelmi 
egyenlőtlenség, amely Magyarországon a korban kirívóan magas volt. Ráadásul ezek 
a folyamatok a gazdasági haszon mellett más előnyökkel is járnak nemzetpolitikai 

16 Matolcsy 1938b: 60.
17 Az önfenntartás azt jelentette, hogy a rendszer nem igényelt volna külső forrást, mert Matolcsy sze-

rint mindig annyi földet kell a reform során kiadni bérletbe vagy tulajdonba, amennyinek a költségeit 
a már kiadott földekből befolyt jövedelem fedezi. 
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szempontból, hiszen növekedhet általuk a népességszám is. Matolcsy részletes ada-
tokkal elemezte, hogy a  nagybirtokokkal teli régiókban mennyivel kisebb a  nép-
sűrűség, mint a kisbirtokos vidékeken. Mi több: „az ország nagyobb biztonságban 
van, ha az ország földjének minden holdjához tulajdonjogilag is hozzá van kötve 
a nemzetfenntartó nép”.18 A földreform végrehajtásáig átmeneti megoldásnak java-
solta a  kisbérleti rendszer kialakítását, amely hasonló eredményeket hozna, mint 
a  tulajdonreform, de hosszabb távon mindenképpen tulajdonossá kellene válnia 
a kistermelőknek. 

Az ipari termelés körülményeinek javítását Bellhez hasonlóan látta Matolcsy is. 
Ha a belső fogyasztópiac kiszélesedik, lehetőség van a növekedésre. Adatai szerint az 
iparcikk export 1929-ben a teljes kivitelnek csupán 29%-a volt. Mivel a magyar tár-
sadalom fele az agráriumból él, az ő vásárlóerejüknek a növekedése magával húzza 
az ipari termelést. Emiatt a  földreform finanszírozásában a  bank- és ipari tőke is 
érdekelt, mivel számukra ez megtérülő beruházás. A gyáripar fejlődését Matolcsy 
a korszerű késztermékek előállításában, a nyersanyag-felhasználás csökkentésében, 
illetve importhelyettesítő magyar gyártású termékekkel történő kicserélésében látta.

Az adórendszernek Matolcsy szerint nem a gazdasági fejlődést, hanem a szociál-
politikát kell szolgálnia a következő módon: 

„1. Az antiszociális fogyasztási és forgalmi adók fokozatos visszafejlesztése és kiküszöbö-
lése, 2. a föld-, ház-, kereseti-, társulati-, vagyon és jövedelemadók progresszív irányú foko-
zása, 3. valamennyi adónál – egyenes adóknál – az adókulcsoknak a családtagok száma 
szerinti erőteljes mérséklése, 4. az adókivetés és behajtás egyszerűsítése.”19

Vágó pál
Végül a harmadik szerző dr. Vágó Pál.20 Gazdasági elképzeléseit a Munkanélküliség, 
hitel, országépítés című könyvében fejtette ki, amely először 1937-ben jelent meg 
a Salló János által alapított Nemzeti Front kiadványaként, majd 1939-ben a Nyilas-
keresztes Párt hivatalos gazdasági programja lett – miután Vágó belépett a pártba.21

18 Matolcsy 1938b: 84. 
19 Matolcsy 1938b: 146.
20 Vágó 1889-ben született Budapesten, régi nemesi családban. Apja, Vágó Pál világhírű festőművész. 

Ifj. Vágó Pál a József Műegyetemen végzett, majd ott is doktorált. A nevét nemzetközi hírű műszaki 
találmányai tették ismertté, amelynek eredményeként sokáig dolgozott Németországban is, Magyar-
országon pedig több díjat kapott munkásságáért. 1919-ben kezdett politizálni az ellenforradalmi 
szervezetekben, radikális keresztényszocialista irányultságú nézetekkel. Komolyabb politikai szere-
pet azonban csak az 1930-as évek második felében vállalt, amikor csatlakozott a  hungarista moz-
galomhoz. 1939-ben a Nyilaskeresztes Párt képviselőjeként szerzett mandátumot, a párt gazdasági 
szakértője volt. 1944-ben a Szálasi-kormányban államtitkárként tevékenykedett. A világháború után 
külföldre menekült, a nyilas emigráció egyik legismertebb alakjaként 1982-ben, Torontóban halt meg.

21 Vágó 1937, 1939. 
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A kötet az eddig ismertetett szélsőjobboldali gazdasági elképzelésekhez képest 
kevés újdonsággal szolgál, azok főbb állításait ismétli. Magyarországon Vágó sze-
rint is „a pénzügyek csalhatatlan pápái, a nemzetközi kölcsöntőke helytartói, nagy 
bankjaink idegen fajú vezérkara”22 az úr, akik a Nemzeti Bank monetáris tanácsában 
elfoglalt helyükön keresztül irányítják az országot. 

„Valóságos állam az államban ez a szervezet, amely a kereskedelem szabadságát hirdeti, de 
kartell-diktatúrát gyakorol, amely demokráciát hirdet, de a legkérlelhetetlenebb fajvédel-
met gyakorolja: mert állást, kenyeret, áruhitelt, bevásárlási árukedvezményt csak fajtájuk 
és a fajtájuk szolgálatában állók kapnak.”23

Ebből vezeti le a kamatrabszolgaság kialakulását Magyarországon, amelyet Vágó 
Bellhez és Matolcsyhoz igen hasonlóan interpretált. Vágó is hangsúlyozza:

„[A] tervszerű nemzetgazdaságban a pénz nem lehet öncél – mint jelenleg –, hanem csak 
eszköz, amely a nemzet érdekeit kell, hogy szolgálja. Ennélfogva a pénz és hitelszervezet 
nem lehet magán-egyének önkényére bízva. A pénz és hitelszervezet a termelés egyik leg-
fontosabb tényezője, amelynek irányítása óriási hatalmat jelent, sokszor nagyobbat, mint 
a politikai hatalom. Ez tehát csak az állam vezetőinek irányítása alatt állhat.”24

Vágó szerint is az elsődleges cél az állam megerősítése. A munkanélküliséget tehát 
fel kell számolni, mert annak létezése azt jelenti, hogy a nemzeti erőforrás egy része 
kihasználatlan. A munkanélküliséget úgy lehet megszüntetni, ha a tőkét a teljes fog-
lalkoztatottság és a leghatékonyabb termelés szolgálatába állítják. 

„[A] tőke egyesek kezén nem lehet öncél, hanem ellenkezően minden tőke birtoklása köte-
lezettséget jelent annak tevékeny közérdekű hasznosítására.25 […A] tőkeképzés, iparvál-
lalatok alapítása és az ezekből folyó busás haszon […] bizonyos faji kapcsolatok nyújtotta 
kitűnő összeköttetések eredménye. [… Az állam] a magántulajdon elvét csak azzal a fel-
tétellel és oly mértékben ismerheti el, ameddig a magántulajdon nem nő a gazdasági élet 
folyamatát megbénító, öncélú hatalmi eszközzé.”26

A cél a termelés fokozása, mert ez együtt jár a jövedelmek növekedésével: „Az álta-
lános jólét feltétele ugyanis a  fokozott termelés, párosulva a  termelt javaknak egy 
igazságosabb, arányosabb szétosztásával.”27

22 Vágó 1937: 17.
23 Vágó 1937: 19.
24 Vágó 1937: 1.
25 Vágó 1937: 8.
26 Vágó 1937: 5.
27 Vágó 1937: 7.
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Újdonságot jelentett ugyanakkor Vágó elmélete a  pénz- és hitelrendszer átala-
kításáról. Ő  is az aranyfedezetű pénzrendszer azonnali megszüntetését javasolta, 
a  pénz ellenértékéül azonban nem a  Bell-féle ingatlanfedezetet, hanem a  munkát 
ajánlotta. Bevezette a „klasszikus pénzegység” fogalmát, amely alatt azt az „ideális 
pénzt” értette, „amelyért az országos viszonylatban számottevő közszükségleti cik-
keknek mindig ugyanazt az arányos mennyiségét lehet megvenni”.28 

„[E pénz bevezetésének] egyetlen feltétele az, hogy a pénz forgalmát, ellentétben az avult 
aranyfedezetes diszkont politikával, nem a  jegybank birtokában levő, a  gazdasági élet 
szempontjából egészen elméleti jelentőségű aranytartalék, hanem a piacon jelentkező áru-
kínálat arányában szabályozzuk, azaz árutöbblet, olcsóbbodás esetén növeljük, áruhiány 
esetén csökkentsük a pénzforgalomnak fogyasztói és növeljük termelői hányadát!”29

A Nemzeti Bank e  pénz értékének ellenőrzését „teljesen statisztikai alapon, az 
értékesítési index ellenőrzésével, nem pedig a diszkont-kamat politikájának a köz-
gazdasági életre kimutatott káros és bénító szabályozó elve alapján”30 határozza meg, 
s folyósításáért legfeljebb 1% kamatot szed. Utóbbi tétel pusztán a jegybank költsé-
geinek fedezésére szolgál. Vágó pénzelmélete sok hasonlóságot mutat Bellével, csak 
itt nem ingatlanfedezetről, hanem pontos számítások alapján kivonatolt munka- és 
szolgáltatás-érték fedezetről van szó. 

Vágó szerint „meg kell alkotni a jelenlegi idegen bankárérdekeltségektől teljesen 
független magyar hitelszervezetet”, „Községi Takarékpénztárak országos hálózatá-
nak kiépítése után a hitelszervezet nem a magánosoknak, hanem a községek közön-
ségének lesz egyetemes örökös és osztatlan tulajdona”.31 A teljes foglalkoztatottság 
nála is cél, amit nemcsak a  kihelyezett tőkemennyiség növekménye által generált 
beruházások biztosítanának, hanem be kell vezetni a közmunkaprogramot. Minden 
olyan embernek, aki nem tud saját szakmájában elhelyezkedni, kötelező lenne köz-
munkát végeznie. Vágó kitért végül a jövedelem eloszlás szabályozására is: 

„[A] gazdasági élet ütemének fokozására végre meg kell valósítani a  nagyjövedelemnek 
komoly progresszív megadóztatását, a kényszer-kölcsönt, ezzel szemben minden gazda-
sági vérkeringést gátló, tehát antiszociális adónemek – elsősorban a fogyasztási adóknak – 
korlátozását, az árdrágító kartelldiktatúra és kamatuzsora megrendszabályozását.”32

*  *  *

28 Vágó 1937: 15.
29 Vágó 1937: 16.
30 Vágó 1937: 16.
31 Vágó 1937: 47.
32 Vágó 1937: 5.
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Összefoglalva elmondhatjuk, hogy az 1930-as évek szélsőjobboldali táborának vol-
tak tudományos munkásságot felmutatni képes szerzői, s voltak szép számmal poli-
tikai frázispufogtatók is. E vegyes színvonalon megfogalmazott elképzelések közös 
jellemzője, hogy a korabeli problémákat ugyanúgy ítélték meg, s a megoldási javasla-
taik is hasonló logika mentén fogalmazódtak meg. Ahogy láttuk, a három különböző 
irányból érkező szerző – egy korábbi fajvédő, népi-kisgazda és radikális keresztény-
szocialista – is képes volt a nemzetiszocialista állam alapvetéseit, az eltérő részle-
tek vagy módszerek mellett, hasonló módon megfogalmazni. A pártok programját 
áthatotta a militarizmus és az etatizmus, amelyek logikailag is összefüggtek. Politi-
kai programjukban és elméleteikben mindent az állam megerősítésének rendeltek 
alá. Gondolataik logikája az volt, hogy Magyarországot egy belső rendszerváltással 
át kell alakítani, s ennek legfontosabb elemét a zsidó befolyás teljes megszüntetése 
jelentette. Az  ezután következő gazdasági reformokról láthattuk az egyes szerzők 
érdekes és színes elképzeléseit, amelyek révén az országot kívánták megerősíteni, 
hogy képessé váljon a  területi revízióra, illetve a  közép-európai hegemón szerep 
betöltésére. A magyar társadalom szociális problémáinak a megoldása náluk nem 
mint végcél, hanem csak mint eszköz jelent meg az igazi célhoz vezető úton: a magyar 
állam nagyhatalmi helyzetének visszaállítása érdekében. Ebből a körből csak Matol-
csy Mátyás vehető ki, aki valódi szociális elkötelezettséggel bírt, ami előbb-utóbb 
felszínre kerülve a nyilas táborból való kirekesztését eredményezte. 
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Vásári forgalom és vásározók a középkori Észak-Alföld 
és peremvidéke mezővárosaiban

Mára már egyértelmű, hogy a középkori mezővárosok legfontosabb funkciója 
 a  városi feladatkörök ellátása volt az ország hatalmas, „városmentes” 

tájain.1 Ezen városi feladatkörök egyik legnagyobb jelentőséggel bíró eleme az volt, 
hogy a  mezővárosok egy-egy kisebb-nagyobb régió kereskedelmi központjaiként 
funkcionáltak: a környékbeli parasztság és nemesség részére mind a legfontosabb 
közszükségleti cikkek (úgy élelmiszerek, mint iparcikkek) előállításának és beszer-
zésének, mind pedig az ennél sokkal specifikusabb igényeket kiszolgáló termékek 
(így például a különféle külföldi eredetű minőségi posztófélék vagy fűszerek) köz-
vetítésének feladatát ellátták.2

Nem véletlen, hogy Kubinyi András komplex centralitási szempontrendszere 
a hetipiacok és sokadalmak tartásának jogát is figyelembe veszi, akárcsak az ezzel 
szoros összefüggést mutató úthálózati csomópont szerepet.3 A  mezővárosok által 
ellátott kereskedelmi szerep fő színtere a sokadalom, azaz a településenként évente 
egyszer vagy többször megrendezett országos vásár, illetve a hetipiac volt.4 A kettő 
közötti különbség minőségileg és mennyiségileg is megfogható: előbbire nagyobb 
távolságból, nagyobb számban és változatosabb portékákkal érkeztek a kereskedők, 
míg az utóbbi leginkább a környékbeli árutermelő parasztság és kézműves rétegek 
érvényesülési terepe volt és igazából csupán lokális jelentőséggel rendelkezett, még 
ha a városfejlődés szempontjából szerepe nem is volt elhanyagolható.5 A kereskede-
lemnek azonban volt egy további, jól megfogható szférája is, amelyet akár  „informális 

*  A tanulmány elkészítését az OTKA PD 78132 számú kutatási pályázat támogatta.
1 Lásd például Bácskai 1965: 9; Kubinyi 1971: 58–60. 
2 A mezővárosok kereskedelmi szerepére: Bácskai 1965: 70–83; Fügedi 1981: 340–343. Főként a mező-

városok által előállított kézműipari cikkekre és élőállatra fókuszál Székely 1961. Lásd még Bácskai 
1964: 32–33.

3 A városias és kevésbé városias központi helyek kereskedelmi szerepéről az Alföldre vonatkozóan jó 
összefoglalót nyújt Kubinyi 2000a: 26–39. A térség középkori úthálózatának nagy részét rekonstruálta 
Blazovich 2002: 47–56. Lásd továbbá az utóbbi munkához mellékelt térképet is!

4 A középkori heti- és éves vásárok kialakulásával és jellemzőivel kapcsolatosan lásd a korai időszakra 
főleg Püspöki Nagy 1989; Weisz 2007; a késő-középkori helyzetre: Kubinyi 2000a, 2000b; Weisz 2010; 
Tringli 2011; Weisz 2012. Az említett munkák a korábbi szakirodalmat is megfelelően összefoglalják.

5 A heti- és éves vásár közötti különbségre: Kubinyi 2008: 234–242; Tringli 2011: 35–52.

*
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árucserének” is nevezhetnénk. Ez  nem vásárokon vagy piacokon, hanem azokon 
kívül, egyéni egyeztetés, levelezés segítségével zajlott egész évben.6

Természetesen nem minden országos vásár eredményezett kézzelfogható városias 
fejlődési pályát a jogot megszerző település számára.7 Egyrészt a földrajzilag kedve-
zőtlen helyzetben lévő mezővárosok sokadalma nem volt igazán jelentős, csupán 
a szűkebb környékre fejtett ki gazdasági hatást. Másrészt tömegével fordulnak elő 
a forrásokban az olyan jobbágyfalvak is, amelyek országos vásártartási joggal bírtak, 
mégsem váltak mezővárossá. Ilyen volt például az elsőrangú úthálózati csomópont 
Lök, amely összesen öt éves vásárral rendelkezett, mégsem tudta elérni a mezővá-
rosi szintet, amelyben nyilván a földesúr elutasító magatartása játszhatta a legfon-
tosabb szerepet.8 Az ugocsai Bekényen, a zempléni Abarán és a bihari Keresztesen 
szintén többször, évente három alkalommal rendeztek országos vásárt, míg a bihari 
Bolcson és Marcellházán kétszer.9 Nem ezek voltak azonban a környéken az egye-
düli, országos vásárt, vásárokat tartó, ennek ellenére mégis csak egyszerű falunak 
minősíthető települések. A teljességre való törekvés nélkül: egyetlen sokadalmat tar-
tott évente a falvak közül például a hevesi Apc, Páli, Kömlő, Mezőtárkány, Maklár 
és Vámosgyörk, az ugocsai Ardó és Halmi, a bihari Feketebátor, Nagymihályfalva, 
Piskolt, Szentjobb, Örvénd és Varsány, a szatmári Gacsály, Sződemeter, Vada, Vaja és 
Zazár, a zempléni Butka, a szabolcsi Bököny és Berkesz, az abaúji Abaújrákos, vagy 
a borsodi Alsóábrány, Kistálya és Montaj is.10

A vizsgált területen és annak északi határvidékén – mely egyébként földrajzi érte-
lemben nem tartozik már az Alföldhöz, de szoros kereskedelmi kapcsolatrendszerük 
miatt mégis fontos az itteni oppidumokat is megemlíteni – a legfontosabb vásártartó 
településnek egyértelműen a  11 (Olaszival és Váradvadkerttel együtt összesen 13) 
országos vásárral rendelkező11 Várad tekinthető, bár ez köztudottan nem „egyszerű” 
mezőváros, hanem egyházi civitas volt. Vásárai révén Várad komoly kereskedelmi 
vetélytársa volt a közelben található Debrecen is, hat éves vásárával. Rivalizálásuk az 
oklevelekben is jól megfogható.12 Egerben ugyanennyi sokadalmat tartottak évente. 

6 Eperjes és Bártfa középkori okleveles anyaga bővelkedik az ezzel kapcsolatos levelezésben, de az 
ugyanitt nagy számban található tartozással kapcsolatos missilisek hátterében is a  legtöbb esetben 
áruhitel állhat. A forrásokra lásd Iványi 1910, é. n., 1931.

7 Ezért nem fogadható el Csánki Dezső véleménye, miszerint minden vásárjoggal rendelkező település 
(így országos szinten összesen 800) város lett volna a középkorban. Kubinyi 2000a: 8. Vö. Csánki é. n.

8 Kubinyi 2000a: 76; Weisz 2010: 1442–1443.
9 Weisz 2010: 1448, 1452, 1429, 1430; és MNL OL DL 44614.
10 A felsorolt adatokat Kubinyi András és Weisz Boglárka is közli adattárában (utóbbi valamelyest Kubi-

nyit is kiegészíti). Kubinyi 2000a: 59–94; Weisz 2010: 1425–1453. 
11 Weisz 2008:1430. A vásár jelentőségét jól mutatja az az 1469. évi hatalmaskodás is, amikor a váradi 

vásárról hazatérőben fosztanak ki egy személyt, és nagy értékű textíliákat vesznek el tőle. MNL OL DL 
27920.

12 A kérdést – s  így Várad és Debrecen a korábbi szakirodalomban feltételezett árumegállító jogának 
realitását is – mindenre kiterjedően elemzi Weisz 2011.
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Hasonlóan fontos kereskedelmi szereppel bírt Károly és Nagymihály (5–5 országos 
vásár), Rimaszécs, Lelesz, Váralja, Gönc, Túr (4–4), Fegyvernek, Újváros, Várda, Cset-
nek és Namény (3–3). Bátor, Kálló, Sajószentpéter, Kaza, Muhi, Gálszécs és Szőllős 
(2–2). Boldogasszonyfalva, Dobsina, Forró, Fülek, Heves, Jászó, Jolsva, Kapi, Lubló, 
Margitta, Munkács, Nagyhatvan, Nagykapos, Patak, Pásztó, Pelsőc, Podolin, Somos, 
Szalárd, Szentgyörgy, Székelyhíd, Szerencs, Szikszó, Szobránc, Újhely, Újlak, Ungvár, 
Úrmező, Varsány és Vári mezőváros egyszer tartott sokadalmat minden évben.13

Sok esetben nem is az évente tartott vásárok száma minősíti legjobban egy tele-
pülés kereskedelmi-központ funkcióját, hanem vásárainak látogatottsága és az, hogy 
milyen messziről érkeznek oda az árusok és a vásárlók. Erre remek példa Túr, amely 
az egész térség egyik legfontosabb vásárhelye volt. Ugyancsak jó elhelyezkedésének 
köszönhette egyébként népszerűségét a  szomszédságában fekvő varsányi vásár is. 
A tiszai vízi út és az észak-déli kereskedelmi folyosó itt kapcsolódott össze ugyanis 
a gyulai úttal, illetve a révnek köszönhetően a Duna-Tisza közével.14  1522-ben pél-
dául egészen távolról, Bátorból érkeznek Túrra jobbágyok, de az is fontos, és a nagy 
áruválasztékra és árumennyiségre utaló adat, hogy különféle – sok esetben nem is 
éppen közeli – uradalmak képviselői is igen gyakran keresték fel az itteni sokadalmat, 
így például a gyulai uradalom, vagy az egri püspökség is rendszeresen vásárolt a túri 
vásárban.15 A  szomszédos, és hasonló jelleggel bíró Varsányba szintén  1522-ben 
károlyi jobbágyok érkeztek portékáikkal, de megfordultak itt kassai, simándi, sze-
gedi, debreceni kereskedők is.16

Az éves vásárok tengerével találkozhatunk tehát a régióban, így felmerül a kérdés, 
melyik volt közülük a kevésbé jelentős, s melyik az, amely regionális szempontból is 
kiemelkedő látogatottsággal bírt. Minél több árus minél többféle portékával jelent 
meg egy vásáron, annál távolabbról is érdemes volt felkeresni azt a kereskedőknek és 
a vásárolni szándékozóknak. Az egyes sokadalmak fontosságát tehát az oda érkezők 
lakhelye és a sokadalom–lakóhely távolság alapján is meg lehet határozni.

Ha a váradit mint nem mezővárosit nem számoljuk,17 akkor az Észak-Alföld legfon-
tosabb országos vásárai a debreceni sokadalmak lehettek. Jelentőségüket az adta, hogy 
Debrecen az Alföld, a Felvidék és Erdély kereskedői számára egyaránt könnyen elér-
hető volt, azaz a mezőváros a tájközi árucsere kiemelkedő központjaként  funkcionált. 

13 Lásd a 10. jegyzet hivatkozásait!
14 Blazovich 2002: 50.
15 A bátori adat: MNL OL DL 56431. A túri és varsányi vásár jelentőségére, látogatóira lásd Bácskai 1965: 

72–73.
16 Bácskai 1965: 73.
17 A váradi vásároknak a tájközi árucserében megfigyelhető jelentőségét remekül illusztrálja, hogy pél-

dául 1447-ben bártfaiak is érkeztek ide, mégpedig egyáltalán nem üres kézzel, hiszen 100 forint értékű 
posztót raboltak el tőlük. Iványi 1910: 555. Adatunk kiválóan modellezi a határvidéki kereskedővá-
rosoknak az országos áruelosztásban játszott szerepét, hiszen az elrabolt posztó minden bizonnyal 
lengyel eredetű lehetett.
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A közvetítő szerep mellett nagy volumenű állattenyésztéssel és fejlett szövőiparral is 
rendelkezett a település, amely szintén növelte a kereskedelem intenzitását.18

A debreceni vásáron tapasztalható, imént említett nagy választékot mutatja, hogy 
1418-ban a  Bátoriak familiárisai itt szerezték be a  család esküvőjéhez szükséges 
javakat. Figyelemreméltó, hogy 1466-ban a  távolabb fekvő Homonnáról érkeznek 
a  vásárba, sőt 1450-ben Kolozsvár környéki jobbágyok (Szentmihálytelke, Nádas, 
Szomordok, Boc és Vista falvak lakói) is Debrecenben vásároztak.19 Emellett bártfai 
kereskedők is bizonyosan rendszeresen jártak a debreceni vásárokon, mivel a debre-
ceni polgárok 1485-ben az ottani vámmal kapcsolatosan írtak nekik.20

A debreceni vásár mellett a környéken néhány kisebb jelentőségű vásárt érdemes 
még megemlíteni, amelyek azonban Debrecenhez képest mégis inkább csak lokális 
jelentőséggel bírtak. Ilyen volt például a  bátori vásár, amely szintén remek fekvé-
sének köszönhetően tett szert nagy jelentőségre. A település az Erdély-Buda és az 
Erdély-Kassa kereskedelmi út fontos állomása volt. Az elhaladó kereskedőkre 1332 
óta útkényszer volt érvényes, amelyet korábban többen árumegállító jogként érté-
keltek.21 Érkeztek ide vásározók Semjénből (1366), Kállóból (1466), a  szomszédos 
Gyulaj faluból (1494) és Várdáról (1498), de felbukkantak szalacsiak és erdélyiek is.22 

Ugyanilyen lokális jelentősége volta kállói vásárnak is. 1377-ben egy Eszlárból 
érkezett jobbágy lopott a vásárban, 1406-ban bátoriak tűntek fel, 1420-ban két bal-
kányi és egy gúti kovács érkezett a vásárba, 1422-ben pedig panyolaiak keresték fel 
a sokadalmat, hogy szalonnát adjanak el.23 Azért itt is megjelentek olykor távolabb-
ról érkezett kereskedők: a 15. század végén a lelesziek és a bártfaiak egy ló lefoglalása 
miatti ügyükben Kállón találkoztak, minden bizonnyal a vásáron.24

A hasonló, azaz elsősorban helyi fontosságú székelyhídi vásárba többek között 
a  közelben található Molnospetriből (1420), és a  szintén szomszédos Véd faluból 
érkeztek (1497), utóbbi esetben a jobbágyi státuszú vásározótól erőszakkal elszedett 
7 forintnyi összeg komoly vásárlási szándékról tanúskodik. A 15. század utolsó har-
madában debreceniek részvétele is adatolható az itteni sokadalmon.25

Az alföldi mezővárosokban rendezett vásárok közül forrásaink szerint a  leg-
többnek elsősorban lokális jellege lehetett. Így például a naményi vásárokat rend-
szeresen látogatták semjéni jobbágyok, a leleszieket tuzsériak és butkaiak, habár itt 
– az egyébként az egész országrészben rendszeresen és nagy távolságra utazgató – 

18 Debrecen ipari életére, céheire lásd Bácskai 1965: 52–55. Vásárainak jelentőségére: Uo: 72. Vesd össze: 
Fügedi 1981. 356–358.

19 ZSO VI. 1521. MNL OL DL 55827, 36407.
20 MNL OL DF 215181.
21 Kubinyi 2000a: 127–128; Draskóczy 2006. 
22 MNL OL DL 52102, 55823. C. Tóth 2003: 696. MNL OL DL 20752. Fügedi 1981: 359.
23 MNL OL DL 52253, ZSO II. 4473, ZSO VII. 1832, ZSO VII. 1880, 1882. és ZSO IX. 838.
24 MNL OL DF 216368.
25 ZSO VII. 2160. MNL OL DL 48053, 38434.
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bártfai kereskedők is megfordultak. A nagymihályi sokadalmon a közeli Samogy és 
Kraszna, valamint Komoróc lakosai is jelen voltak, a károlyin dománhidaiak, míg 
a szőllősin barkaszóiak tették tiszteletüket. A gálszécsi országos vásáron 1508-ban 
kisszebeniek tűnnek fel, a Szepsin tartott sokadalmon pedig recsiteiek.26

Voltak az Alföld és a hegyvidék találkozásánál olyan országos vásárok is, amelyek 
vagy nagy választékukkal és árumennyiségükkel, vagy pedig speciális termékeikkel 
akár nagyobb távolságból is magukhoz vonzották a vásárlókat. Így például a muhi 
sokadalom nem csak a  környékbeli parasztságot csábította vásárlásra, de a  kör-
nyékbeli uradalmak és a városi polgárság is szívesen költötte itt a pénzét.27 Amikor 
 1519-ben kolozsvári kereskedők fordulnak meg a  szerencsi vásáron, nem tudunk 
másra gondolni, mint hogy a hegyaljai bor miatt tették meg ezt a korabeli viszonyok 
között nem éppen kis távolságot.28

Különösen fontos kiemelni a  már említett bártfai polgárok vásározásait. 
Ők ugyanis rendszeresen kereskedtek a közelebbi és távolabbi környék mezőváro-
saiban,29 így például a varannói, ungvári és lublói vásárokon is. A szikszói sokadal-
mon 1520-ban azonban nem csak bártfaiak, hanem eperjesiek is jelen voltak, sőt, 
a két város képviselői összetűzésbe is kerültek, amelynek során durván sértegették 
egymást.30 A bártfaiak súlya az áruforgalomban azért is kiemelkedő, mert külkeres-
kedelmi szempontból kiváló fekvésű civitasként komoly szerepet játszottak a lengyel 
területekkel folytatott árucserében, és az idegen származású termékeknek a régió-
ban történő alsóbb szintű elosztásában is. Ha a bártfaiak feltűntek a környék mező-
városaiban, akkor kisebb részt saját, nagyobb részt lengyel területről hozott porté-
káikat adták el, miközben főleg kivitelre szánt bort próbáltak beszerezni. A bártfai 
polgárok rendszeresen jártak át a Lengyel Királyság városaiba, de a lengyelek is sok-
szor megfordultak a bártfai vásáron, ahová legjellemzőbb módon tengeri halat, tex-
tilféléket és fűszereket szállítottak.31

A vásárokra utazó mezővárosi kereskedők a legkülönfélébb dolgokkal keresked-
tek ezeken a  sokadalmakon. Nem túl gyakran, de azért található erre vonatkozó 

26 Namény: ZSO II. 3701; C. Tóth 2003: 354; Lelesz: MNL OL DL 42208. ZSO II. 7307; ZSO III. 474. 
Nagymihály: ZSO V. 2355; ZSO VI. 431. Károly: ZSO VI. 842. Szőllős: Neumann 2006: 207. Gálszécs: 
Iványi é. n.: 4028; Szepsi: MNL OL DL 43527.

27 1422-ben Gesztről jön egy jobbágy a vásárba, 1466-ban pedig egyenesen Kassáról érkezik egy keres-
kedő, aki óriási mennyiségű, a  kocsival és az igásállatokkal együtt 700 forintnyi árucikket hozott 
magával (közte például posztót is), és élelmiszervásárlás után szándékozott hazatérni onnan. Terve 
végül kudarccal járt, ugyanis a vásárról hazafelé kifosztották. ZSO IX. 548. és MNL OL DL 16315.

28 MNL OL DL 26850.
29 Említi a jelenséget Bácskai 1964: 31–32.
30 Varannó: Iványi é. n.: 3613; Ungvár: Iványi é. n.: 4886; Lubló: Iványi 1910: 2327; Szikszó: Iványi é. n.: 4963.
31 Kimutathatók Bártfán például újszandeciek (Iványi 1910: 1363.), krakkóiak (Iványi 1910: 1501.), 

muszinaiak (Iványi 1910: 1565.) és brzezowiak is. Utóbbiak cáfolhatatlanul rendszeres látogatói voltak 
a helyi sokadalomnak, ugyanis 1490-ben vámmentességet is megpróbáltak kijárni maguknak a városi 
tanácsnál (Iványi 1910: 2764.).
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említés okleveleinkben.32 Adataink szerint mindenhol gyakori volt a bor adásvétele, 
amelynek jelentős hányada hegyaljai eredetű volt, mint például a Varannón, a Han-
nusfalván, a Gálszécsen, a Sztropkón áruba bocsátott bor. A lengyel úton kivitt bor 
nagy részét Bártfa közvetítette. A borok között olykor szerémi is szerepelt, máskor 
pedig a minőségéről is szó esik: többször is „édes fehérbort” említettek.33

Zabot és árpát is árultak nagy mennyiségben többek között Szikszón, de Miskol-
con is jelentős volt a gabonakínálat.34 Az árpa a sör miatt volt igazán fontos. A sör 
gyártása a határvidék nagyrészt német nyelvű oppidumaiban, illetve városaiban folyt 
(Bártfán, Varannón, Sztropkón, de például Gálszécsen is). Kassa többször is ezekről 
a helyekről szerzett be magának italt.35 A sörkészítés egyik alapanyagát, a komlót 
többek között Bártfán lehetett nagy tételben megvásárolni.36

Az élelmiszeripari termékek közül megemlítendő a  Lengyelországból behozott 
sózott hal (leginkább hering), melynek szintén Bártfa volt a  legfontosabb lerakó-
helye, ahonnan a többi településre (Héthárs, Homonna, Jekelfalva, Lubló, Varannó, 
Kurima stb.) is eljutott.37 Igaz, minőségével gyakran volt gond, a  vevők sokszor 
panaszkodtak a bártfai tanácsnak, hogy a vásárolt hal büdös, azaz romlott volt.38

Élőállatot gyakorlatilag minden jelentősebb vásáron bőségesen lehetett kapni. 
A szabad királyi városok lakossága elsősorban a környékbeli oppidumokból és fal-
vakból látta el magát. Csak néhány példa az állatkereskedelemre: Héthárson és Szat-
máron adataink alapján marhát,39 Miskolcon, Varannón, Kállón, Meinhardorffon és 
Bártfán lovat,40 Varannón sertést árultak.41 Naményben lisztet és gyümölcsöt,42 Kál-
lón, ahogy azt már említettük, szalonnát is lehetett vásárolni.

A kor legfontosabb árucikkei a különféle szövetek voltak, amelyek változó minő-
ségben és árban, de hatalmas mennyiségben forogtak a piacon. Textilfélékről tesznek 
említést Beregszászon, Miskolcon, Szepsiben (itt egyértelműen lengyel a  vászon), 

32 Az adatok egy részét említi Bácskai 1965: 73–75.
33 Iványi é. n.: 4421, 3583, 3637, 4546, 4293, 5302. stb. A szerémi illetve a fehér borra: Iványi é. n.: 5226, 

4546, 5302. Varannón 1489-ben a kaboldi soltész vásárolt bort. MNL OL DF 215495.
34 Bácskai 1965: 73.
35 Iványi 1910: 1373. Varannó: MNL OL DF 215495. Gálszécs: MNL OL DF 229403. Kassai sörvásárlás 

Bártfán: Iványi é. n.: 4838, 4971.
36 Sztropkóiak vettek itt például komlót: Iványi é. n.: 5357.
37 Bártfa: MNL OL DF 217851. Héthárs: MNL OL DF 217110. Homonna: MNL OL DF 217069. Jekelfalva: 

MNL OL DF 217333. Lubló: Iványi 1910: 1863. Varannó: MNL OL DF 216228. Kurima: Iványi é. n.: 5152.
38 Például héthársiak és varannóiak vettek a  bártfaiaktól ilyen romlott heringet: DF  217110 és a  már 

említett MNL OL DF 216228. Sajószentpéteren 1520-ban vásároltak Bártfáról halat, amelynek – mint 
az utólag kiderült – a mennyisége nem stimmelt teljesen. MNL OL DF 217851.

39 Héthárs: Iványi 1910: 845. Szatmár: MNL OL DL 51401.
40 Miskolc: MNL OL DF 229673. Varannó: MNL OL DF 217618. Kálló: MNL OL DL 51214. Meinhar-

dorff: MNL OL DF 215370. Bártfa: Iványi 1910: 3397.
41 MNL OL DF 213115.
42 C. Tóth 2003: 354. és ZSO II. 3701.
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Bártfán.43 Hogy éppen a  bártfaiak ellenezték Sztropkó és Hannusfalva mezőváros 
lakosainak vászonfehérítését, az jól mutatja, hogy a forgalmazott textiláruk már nem 
kizárólag Lengyelországból származtak, hanem a határvidéki civitasok környékének 
mezővárosai is egyre inkább bekapcsolódtak a szövőiparba.44

Borssal kereskedtek Hannusfalván, sáfránnyal Lublón, sóval Bártfán és Varsány-
ban, de Debrecen vagy Túr sókereskedelemben betöltött szerepéről is meg kell emlé-
keznünk.45 Speciálisabb termékeket, így például salétromot, puskaport, deszkát és 
téglát a környező civitasokból lehetett beszerezni.46 Különféle építőanyagokat (zsin-
delyt, ácsszeget stb.) Miskolcon, Sajószentpéteren, Muhin, Szikszón volt érdemes 
keresni.47 Kést egy alkalommal a már említett balkányi kovácsok vittek eladni a kállói 
vásárra. A muhi és a miskolci vásár híres volt emellett fegyverválasztékáról,48 nem 
véletlen, hogy a környező uradalmak is gyakran vásároltak ott.

A fent felsorolt példák értelemszerűen nem jellemzik a térség teljes kereskedel-
mét, sporadikus adatainkkal csak egyfajta pillanatképet sikerült felvillantani. Szintén 
erre vállalkozhatunk csupán, ha a mezővárosi kereskedőréteg legfontosabb jellem-
zőit szeretnénk bemutatni.49

A kereskedők személyének meghatározása eleve alapvető nehézségekbe ütközik, 
így társadalmi státuszukat és a saját településükön betöltött helyzetüket sem könnyű 
megítélni. Először is le kell szögezni, hogy minden olyan mezővárosi polgár folytatott 
valamilyen szinten kereskedelmi tevékenységet – még ha az csak másodlagos volt is 
például a kézművesség mellett –, aki komolyabb mértékű mezőgazdasági tevékeny-
séget folytatott, hiszen mindenki piacra vitte valamilyen formában a feleslegét. Ebből 
a szempontból értelemszerűen a helyi és a környékbeli hetipiacok lehettek a döntők. 
Ha a mezővárosi polgárnak volt szőlőbirtoka és a saját fogyasztása mellett eladásra is 
futotta belőle, akkor a  jó külkereskedelmi lehetőségekkel bíró tájakon, mint például 
a Hegyalján és környékén még a bor eladásával sem kellett sokat bíbelődnie, hiszen 
hivatásos kereskedők járták a területet, hogy felvásárolják és valamely szabad királyi 
városba, végül pedig pedig Lengyelországba szállítsák a bort. Ezek a nem rendszeresen 
vásározó, mondjuk úgy, „alkalmi kereskedők” csak akkor bukkannak fel az oklevelek-
ben, ha éppen a bor eladása során történt velük valamilyen feljegyzésre méltó dolog.

43 Beregszász: MNL OL DL 51839. Miskolc: MNL OL DL 20606. Szepsi: MNL OL DF 232774. Bártfa: 
Bártfa II. 4091.

44 Iványi 1910: 770.
45 Bors: MNL OL DF 216479. Sáfrány: MNL OL DF 214420. A bártfaiak lengyel sót is vásároltak (Iványi 

1910: 1306). Debrecen só kereskedelmére lásd: Draskóczy 2011. Túrra szállított só: Bácskai 1965: 72–73.
46 Tégla például: Bártfa II. 4284; Salétrom: Iványi 1910: 2848. Puskapor: ZSO I. 986; Iványi 1910: 2880; 

MNL OL DF 271616.
47 Bácskai 1965: 73–74. Bácskai 1964: 24.
48 Ilyen adatunk például: MNL OL DL 57114. Bácskai 1965: 73–74.
49 A mezővárosi kereskedőkről Bácskai Vera is számos fontos információt közöl alapvető összefoglalójá-

ban. Bácskai 1965: 75–85.
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Szintén nem tekinthetők állandó kereskedőnek azok a kézművesek sem, akik csak 
több-kevesebb rendszerességgel jelentek meg a  piacon, mint vevők vagy eladók. 
Ez egyébként igen gyakori volt például a mészárosok körében, akik a zavartalan és jó 
minőségű húsellátás érdekében olykor egyúttal tőzsérként is tevékenykedtek, azaz 
maguk vásárolták fel a vágásra szánt jószágot.50 A másik ilyen réteg, amely bizonyít-
hatóan folytatott kereskedelmet a térségben, a már említett kovácsok csoportja volt, 
de például a  Bártfa és Eperjes körüli soltésztelepüléseken élő mészégetők (olykor 
maguk a soltészek) is többször adták el meszet a városoknak, amelyeknek a város-
fallal kapcsolatos és egyéb építési munkák során folyamatosan szüksége volt erre 
a fontos alapanyagra.51

Ugyancsak bonyolulttá teszi a kereskedők kiszűrését a mezővárosi társadalomból, 
hogy igaz sok esetben már a 14., de még inkább a 15. századtól a kereskedőket erre 
utaló megkülönböztető névvel is ellátták, a „főállású” kereskedők mégsem mindig 
viseltek ilyen vezetéknevet.52 Így például az oklevelekből tudunk arról, hogy a han-
nusfalvai Swarz Pál borral kereskedett 1501-ben, vagy a pataki Rufus Péter is keres-
kedő volt 1348-ban,53 de mint látható, nevükben ez mégsem jelent meg. Bort adott 
el, de mégsem kereskedőként nevezték meg, azaz könnyen elképzelhető, hogy nem 
rendszeresen foglalkozott bor eladással a gönci Rezik Pál és Kys Mátyás 1514-ben, 
illetve 1522-ben és az Újhelyi Crisan Tamás 1515-ben. Lovat adott el a detrihvágási 
Wamfra de Papina 1525-ben, ami szintén csupán alkalomszerű üzlet lehetett.54

Azok a  megkülönböztető nevek, amelyek egyértelművé teszik, hogy az illető 
alapvetően kereskedelemből tartotta fenn magát a latin mercator és institor, illetve 
a magyar Kalmar, Calmar nevek voltak. Több ilyen polgárról maradt fenn adat a tér-
ségből, de még egyszer fontos hangsúlyozni, hogy nem az összes hivatásos kereskedő 
viselt ilyen nevet.

Az imént már citált pataki példa mellett rendelkezünk egy ugyanonnan származó 
korai adattal: Jetlinus institor neve 1324-ben tűnik fel. Több hasonló személy ismert 
Miskolcról: 1492-ben Mihály és Márton institorokat, 1499-ben és 1506-ban Mátyás 
institort említik az oklevelek.55

Szőllősről 1478-ból ismerjük Calmar Jánost, Leleszről a  15. század utolsó har-
madából Gál institort, Csengerről 1448-ból Péter institort, Várdáról 1498-ból János 
institort, Egerből 1513-ból Kalmar Oszvaldot, Husztról 1480-ból Kalmar Jánost.56

50 Szűcs 1955: 74–75.
51 Gulyás 2012: 113., 116.
52 A személynevek társadalomtörténeti vonatkozásainak – azon belül is a foglalkozásneveknek – prob-

lémáira lásd Gulyás 2008.
53 MNL OL DF 216479; MNL OL DL 76896.
54 MNL OL DF 217381, 218040, 217474, 218353.
55 MNL OL DL 76337; MNL OL DF 252619; MNL OL DL 107804, 88946.
56 MNL OL DL 70984; MNL OL DF 216368. MNL OL DL 80897, 20752. MNL OL DF 263157, 285466.
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Varannón 1470-ben Simon mercator, 1515-ben Calmar Miklós, 1525-ben János 
mercator neve kerül említésre. Újhelyről is ismerünk egy Kalmar János nevű polgárt, 
akit 1474-ben és 1477-ben összesen négy alkalommal említettek. Aszalón 1500-ban 
Kalmar Mátyás, 1521-ben Calmar Ferenc és Calmar Orbán neve szerepel a források-
ban. Debrecenben 1526-ban Calmar Albertet említik.57 Szintén valódi kereskedő élt 
1494-ben Varannón, aki saját kereskedelmi jelét Bártfának mutatta be azok kérésére.58

A felsorolt adatok száma nem túl nagy, mégis érdekes lehet megvizsgálni, milyen 
társadalmi háttérrel rendelkeztek ezek az oklevelekben kereskedőként aposztrofált 
személyek. Nem elsősorban a  birtokviszonyokra kell koncentrálni, hiszen például 
a bortermelő mezővárosokban értelemszerűen a legtöbb lakos rendelkezett szőlő-
birtokkal, ugyanakkor ez nagyon ritkán adatolható okleveles forrással is. Ha azonban 
egy mezővárosi polgár borral üzletelt, akkor ez alapján nyugodt szívvel következtet-
hetünk arra, hogy kiterjedt szőlőkkel rendelkezett, még ha erre nincs is adatunk.

Jó példa erre, hogy mindkét említett pataki kereskedőről tudjuk, hogy a Király-
hegyen, illetve a Megyer hegyen volt szőlőbirtoka, ami egyértelműen arra a helyzetre 
utalhat, hogy főként borral kapcsolódtak be az áruforgalomba. Ugyanez mondható 
el az újhelyi Crisan Tamásról, aki bizonyíthatóan rendelkezett szőlővel lakóhelyén.59

Sokkal fontosabb viszont, hogy több kereskedőnek is a  lakóhelye főterén, vagy 
piacán („in theatro”) állt a lakóháza, amely egyrészt kereskedelmi szempontból sem 
lehetett mellékes, másrészt pedig a  civitasokhoz hasonlóan a  mezővárosokban is 
lehetett valamilyen presztízsértéke annak, hogy valaki nem a külvárosban, hanem 
a központban lakott. Az említett miskolci Mátyás, Mihály és Márton kereskedőknek 
is a település központjában állt a háza.60 A lakóhely arra is utal, hogy a mezővárosi, 
hivatásos kereskedők minden bizonnyal jómódúak voltak, és városuk vezetőrétegé-
hez tartoztak. A jó egzisztenciát igazolja például, hogy az említett szőllősi Kalmar 
Jánosról meggyőzően állítható, hogy komoly ingatlanokkal rendelkezett, több szán-
tója mellett rétjei és malomföldei is voltak.61

A vezetőréteghez tartozás másik bizonyítéka a helyi magisztrátusban való rész-
vétel volt. Persze itt is komoly adathiánnyal kell megküzdeni, hiszen a tanács tag-
jainak megállapításához a  legjobb forrás a mezőváros által írásba foglalt ingatlan-
szerződés lenne, amely részletesen felsorolja a tanács tagjait. Ilyen források azonban 
csak egy-két helyről állnak nagyobb számban és hosszabb intervallumra rendelke-
zésre, azaz tanácslisták összeállítása a  legtöbb esetben még kezdetleges formában 
is képtelenség. Ennek ellenére igazolható, hogy az egri Kalmar Oszvald, a miskolci 
Calmar Mátyás, a varannói János kereskedő, az aszalói Kalmar Mátyás, és Kalmar 

57 MNL OL DF 214492, 270965. MNL OL DL 47636. Kalmar János: MNL OL DL 17631, 17632, 17633, 
18005, 16887, 23541, 24291.

58 MNL OL DF 215944.
59 A már említett MNL OL DL 76337, 76896; MNL OL DF 217474.
60 Konkrétan: „in Theatro” és „prope plateam Malom”. MNL OL DF 252619; MNL OL DL 88946.
61 MNL OL DL 70984.
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Ferenc legalább egy-egy, az újhelyi Kalmar János pedig minimum két alkalommal 
volt esküdt, míg az aszalói Kalmar Orbán bíró is volt. A szintén újhelyi Bochmann 
György bíró és kapitány valószínűleg szintén kereskedhetett, mivel borért jelentős 
összeggel tartozott neki egy bártfai.62 

A kereskedelem – attól függetlenül, hogy rendszeresen, vagy alkalomszerűen 
űzte-e az illető – fontos egzisztenciális tényező lehetett a középkori mezővárosok-
ban, és a kézművesek helyzetéhez hasonlóan elősegítette a polgárság bizonyos réte-
geinek kiemelkedését az oppidumok társadalmából.

MELLÉKLET

A kereskedők vásárlátogatásai a középkor végi Északkelet-Magyarországon

62 MNL OL DF 217669.
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Piacközpontok Zala megyében a 18. század  
második felében az úrbérrendezés kilenc kérdőpontos 

vizsgálata alapján

A piackörzetek, piacközpontok kutatása kapcsán érthetően mindenki a ma már 
  szinte klasszikusnak számító Bácskai – Nagy-féle munkára gondol, amely az 

1828-as összeírás alapján vizsgálta a 19. századi magyar városokat, illetve a központi 
szerepkört betöltő települések hálózatát rekonstruálta.1 

A 18. századi piachelyeket ez ideig kevésbé kutatták. Az 1715., 1720., 1728. évi 
országos összeírások, valamint az 1767. évi úrbérrendezés paraszti vallomásai képe-
zik azt a forrásbázist, amely alapján rekonstruálni lehet a 18. századi piachelyeket 
és piacközpontokat. A század végéről, 1796-ból Vályi András országleírása áll még 
rendelkezésre.2

Jelen dolgozatban a Mária Terézia-féle úrbérrendezés kilenc kérdőpontos vizs-
gálatai (paraszti vallomások, urbarialis investigatio, fassio) alapján próbálom felraj-
zolni Zala vármegye piachelyeit. Érdemes lenne a század eleji országos adóössze-
írásokkal, valamint a Vályi-féle adatokkal összevetni, de erre ebben a tanulmányban 
nem vállalkozhatom, a továbbiakban azonban elkerülhetetlen lesz, ha a 18. század 
egészéről akarunk a piacok tekintetében információkat kapni. 

zala megye 18. századi közigazgatási beosztása és birtokviszonyai

A II. József-féle népszámlálás idején Zala megye területe 5995 négyzetkilométer 
volt.3 A megye határait az 1715: LXXXVI. törvénycikkben állapították meg, a 20. szá-
zadi változásokig ez meg is maradt. A 20. században többször változott a megyeha-
tár: a  trianoni békeszerződés értelmében a  Muraköz és a  vend vidék, 172 község 
Jugoszláviához (ma jobbára Horvátország, kisebb mértékben Szlovénia), ugyanak-
kor két Vas megyei település és kilenc Somogy megyei Zalához került. Az 1950. évi 
megyerendezés értelmében a keszthelyi, a sümegi és a tapolcai járás, vagyis szinte az 
egész Balaton Veszprém megyéhez került. A keszthelyi járást 1978-ban Keszthellyel 
együtt visszacsatolták Zala megyéhez. Az úrbérrendezés időszakában hat járása volt 
a megyének: a kapornaki, az egerszegi, a szántói, a tapolcai, a muraközi és a lövői. 

1 Bácskai – Nagy 1984.
2 Vályi 1796.
3 Dányi – Dávid (szerk.) 1960: 55.
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Szabad királyi városa nem volt, a nem túl sok mezővárosból kettő volt jelentősebb, 
Zalaegerszeg és Kanizsa. A  megye lakossága 1785-ben 229  617 fő, a  népsűrűség 
négyzetkilométerenként 37,7.4

1715-ben megszűnt Zala és Somogy megye 1596-tól tartó egyesítése, ezután a köz-
gyűlések zömét Egerszegen tartották. 1733-ig elkészült a megyeháza, Egerszeg ezzel 
egyértelműen megyeszékhellyé vált.5 A megyében a neoacquistica comissionak ugyan 
nem volt jelentős szerepe,6 de a megye felső világi nagybirtokos rétege kicserélődött. 
A töröktől visszafoglalt kanizsa-homokkomáromi uradalom egy része a kincstár, másik 
része egy külföldi főnemes, Ech báró kezére került. A  Muraközt a   Wesselényi-féle 
összeesküvésben való részvétel miatt kobozták el Zrínyi Pétertől, átmenetileg a stájer-
országi kamara kezelte, majd bérletbe adták. 1720-ban kapta meg gróf Althan János.7 
A muraközi uradalomhoz több mint száz falu és mezőváros tartozott.8

A Wesselényi-féle összeesküvésben való részvétele miatt kivégzett Nádasdy Ferenc 
országbíró kezén lévő alsólendvai, csobánci és nemti (lenti) uradalom  1712-ben 
királyi adományozás révén Esterházy Pál nádor tulajdonába került. Az úrbérrende-
zés idején a hercegi család feje, Esterházy Miklós birtokolta. A család grófi ágának 
devecseri uradalma átnyúlt Zala megyébe is.9 A belatinci uradalom, amelyet szintén 
Nádasdy Ferenctől koboztak el, előbb a kincstár, majd 1682-ben Széchenyi György 
esztergomi érsek mint zálogbirtokos kezébe került. 1725-ben gróf Csáky György és 
felesége bírta zálogban.10 A Nádasdyak elkobzott pölöskei és szentgyörgyvári birto-
kát 1677-ben Széchenyi György megvásárolta a kamarától, 1767-ben gróf Széchenyi 
Zsigmond a birtokosa mindkét uradalomnak. A Festetics-birtokok közül Keszthely, 
Rezi és Tátika Kristóf kezén volt, Kemend Pál kezén.11 A  Batthyány család kezén 
volt a kanizsa-homokkomáromi és a szentgróti uradalom, Szentgrótot 1654-ben és 
1656-ban vásárolta Batthyány Ádám, ezt 1712-ben a grófi ág kapta. Kanizsát gróf 
Batthyány Lajos 1743-ban megvásárolta a  kincstártól, Homokkomáromot pedig 
1744-ben Ech bárótól. A hercegi ág, személyesen Batthyány-Strattmann Ádám bir-
tokolta a kanizsa-homokkomáromi uradalmat. Szentgrót a grófi ág, az úrbérrende-
zés idején gróf Batthyány Imre kezén volt. Az úrbérrendezés időszakában a megye 
legnagyobb egyházi birtokosai a  veszprémi püspökség, a  veszprémi káptalan és 
a budai társaskáptalan voltak.12 Az említett nagybirtokokon kívül néhány jobb módú 
középbirtokos, sok néhány telkes kisbirtokos és rengeteg töredéktelkes kisnemes és 

4 Dányi – Dávid (szerk.) 1960: 55.
5 Turbuly 1986: 271. 
6 Erről lásd: Szabó 1978: 99–112. 
7 Zrínyi 1905. 
8 Buzási 1970: 363. 
9 Buzási 1970: 363. 
10 Buzási 1970: 363.
11 Buzási 1970: 364. 
12 Buzási 1970: 364. 
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parasztnemes élt a megye területén. Az összes birtokosnak majdnem 93%-a világi 
magánbirtokos volt, ők tartották a  kezükben a  megye úrbéres területének közel 
 80%-át az úrbéresek majd 79%-ával.

Egyházi birtokos 35 volt, közülük 29 világi papi és 6 szerzetesrendi, ők az összes 
birtokosok közel 7%-át adták. A  megye úrbéres lakosságának 17,51%-ával és az 
úrbéres földterület 17,99%-ával. A fentebb említett egyházi birtokokon kívül jelen-
tős volt még a budavári prépostság (budai társaskáptalan), a csáktornyai pálos kon-
vent, a zalavári bencés apátság, a türjei premontrei prépostság és a tihanyi bencés 
apátság.13 Nemzetiségi tekintetben a megye lakossága nem sokat változott az idők 
során, bár vannak adataink német telepesekre,14 a  telepítések során főleg magyar 
lakosok érkeztek. A  megye nyugati részét megkímélte a  török pusztítás, ezért itt 
megmaradt az eredeti lakosság. Csesztreg és Lövő környéke magyar, az alsólendvai 
uradalom egy része és a belatinci uradalom vend, a Muraköz horvát lakosságú volt.15 
A paraszti vallomásokban az aláíró paraszti névanyag vizsgálata egyértelmű magyar 
túlsúlyt bizonyít. 

a paraszti vallomások

A Mária Terézia által elrendelt úrbérrendezés forrásainak, különösen a paraszti val-
lomásoknak értéke közismert a kutatók előtt, mégis kevesen vállalkoztak a források 
közlésére és viszonylag kevesen elemezték azokat.16

A paraszti vallomások forrásértéke a  tömeges jellegből, valamint abból fakad, 
hogy a parasztok maguk vallottak állapotukról, földesurukhoz való viszonyukról, és 
mindazon körülményekről, amelyek mindennapi életüket meghatározták. A kilenc 
kérdést úgy állították össze, hogy a jogi helyzettől a gazdasági körülményekig min-
den, a jobbágyok életét befolyásoló tényező feltáruljon. Az úrbérrendezés első lépé-
seként a királyi biztos – Zalában Brunswick Antal udvari tanácsos – jelenlétében 
a megyei közgyűlésen megválasztották azokat a tisztviselőket, akik a megyét járá-
sonként végigjárva a kilenc kérdés alapján megvallatták a parasztokat.

Az első három kérdésben arról kérdezték a jobbágyokat, hogy az úrbérrendezés 
előtt mi alapján adóztak, volt-e urbáriumuk, vagy szerződésük (contractus), esetleg 
szokás (usus) szerint rótták-e le kötelességüket. A vallomások általában húsz-har-
minc évre visszamenőleg tartalmaznak adatot, néhány esetben ötven-hatvan évre 
emlékeznek vissza. A  negyedik kérdőpont alapján a  válaszadóknak arról kellett 
vallaniuk, hogy milyen haszonvételei és kárai vannak a helységüknek, milyen ter-
mészeti adottságok befolyásolják a  parasztközösségek gazdálkodását, életét a  jogi 

13 Buzási 1970: 370. 
14 Lásd a telepítésekre: Molnár 1996: 138. 
15 Buzási 1970: 364. 
16 Ezek részletezésétől itt eltekintek. Lásd: Horváth 2001, 2003.
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 viszonyokon túl (nádvágás, faizás, halászat, malom léte vagy nemléte, az utak álla-
pota, piac közelsége stb.). Az ötödik kérdés az egy egész telekhez tartozó szántóföld 
és rét nagyságáról, minőségéről kérdezte a falubelieket, és arról, hány pozsonyi mérő 
gabonát szoktak vetni egy, ott szokásos holdban; illetve, hogy lehet-e a réten sarjút 
kaszálni. Általában ezt a kérdést kell a legnagyobb forráskritikával szemlélni, ui. minél 
nagyobb földet vallott be a jobbágy, annál többet kellett utána adózni. A pontatlan 
telek bevallásnak azonban gyakran a mértékegységek ismeretének hiánya lehetett 
az oka: „semmi bizonyos hold száma szántóföldeinknek nem volt, ugyanazért hány 
posonyi mérő ment egyik-egyik földenkben, nem tudgyuk, mivel egy tagban lévő 
mind nagyobb, mind kisebb földünket csak egy holdnak tartottuk…”17 A hatodik kér-
dés a robot mennyiségére, formájára – igás vagy gyalog robot – irányult. Rákérdez-
tek arra is, hogy az igás robotot hány ökörrel kellett végezni, illetve hogy a robotra 
menetel és visszajövetel ideje beszámított-e a robot idejébe. Ha pénzben váltották 
meg a robotot, úgy kérdés volt, hogy az milyen összeggel volt egyenértékű. A hetedik 
kérdés a természetbeni és pénzbeli szolgáltatásokat vette számba, külön kiemelve az 
ajándék (culinaria, munera) és a földesúri kilenced adásának kötelezettségét. (Zala 
megyében a  legtöbb helyen a parasztok csak az úrbérrendezést követően kezdtek 
kilencedet adni: pl. „Még ezen új urbárium bé nem hozatott, mink a földesuraságnak 
kilencedet sohasem attunk…”18) A nyolcadik kérdés a puszta jobbágytelekre kérde-
zett rá. A kilencedik kérdés a jobbágyság társadalomtörténete szempontjából izgal-
mas problémára, az örökös jobbágyság kérdésére nyújthat releváns adatokat, arra, 
hogy örökös vagy szabadmenetelű jobbágyok élnek-e a községben. 

a negyedik kérdőpont

A paraszti vallomások vizsgálatára a piacközpontok vonatkozásában még kevésbé 
került sor. Jómagam kiadtam két kötetben a  zalai paraszti vallomásokat, és több 
tanulmányban különböző szempontok alapján elemeztem is azokat, de a  piache-
lyekkel nem foglalkoztam.19 Országos szinten eddig csak Nagy Erzsébet elemezte 
a  paraszti áruértékesítés problémáit,20 illetve néhány megyei vizsgálat készült el. 
Nógrád megyét Schneider Miklós,21 Pest megyét Wellmann Imre,22 míg Fejér megyét 
Nagy Lajos vizsgálta.23 Tehát úgy tűnik, van értelme, ha csak egy megye esetében is, 
megvizsgálni az úrbéri kilenc kérdőpontot a piachelyek vonatkozásában is.

17 Szentpéterúr paraszti vallomása. Horváth 2001: 195.
18 Kollátszeg paraszti valomása. Horváth 2001: 138.
19 Horváth 2001, 2005, 2009.
20 Nagy E. 1957.
21 Schneider 1971.
22 Wellmann 1967. 
23 Nagy L. 1975.
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A piachelyek felrajzolása előtt azonban meg kell nézni, hogy a forrás e tekintet-
ben mennyire használható. A válasz röviden: használható, de hiányos. A negyedik 
kérdőpontban vallottak a  parasztok a  haszonvételekről és a  károkról: itt a  termé-
szeti adottságok felsorolására került sor, a nádvágásról, a faizási- és halászati jogról, 
a malmokról, az utak állapotáról, és ezen kívül bármiről, ami a  jogi helyzeten túl 
befolyásolta a paraszti közösség mindennapjait.

Elvileg itt vallottak a  piachelyekről is, de mivel nem kérdeztek rá kifejezetten, 
ezért nem mindenhol volt erre vonatkozó vallomás. A kérdés így hangzik: „Minémű 
haszonvételei vannak ezen helységnek és határjának? Avagy ellenben minémű 
károk szokták közönségessen érni őtet és határját?”24 Bácskai Vera adatai szerint az 
 1715–1728. évi összeírásoknál a települések 50%-a, 1767-ben 49%-a vallott a piacok-
ról.25 Zala megye esetében a települések – a fennmaradt kilenc kérdőpontok alap-
ján – 37,7%-a vallott a piacokról, 187 település a 496-ból (járásonkénti bontásban: 
kapornaki 40, szántói 28, tapolcai 31, egerszegi 58, lövői 23, muraközi 7).

A forrás általános hiányossága, hogy gyakrabban szűkszavú, mint beszédes, ami 
nem csak a negyedik kérdőpontra vonatkozik. Zala megyében az első kilenc kérdő-
pontos felvételekre 1766–1768 között került sor, de az 1770-es években megtörtént 
ezek felülvizsgálata és a települések egy részénél újra megvallatták a parasztokat, így 
jó néhány esetben rendelkezésünkre áll egy második változat is. Ezekben az esetek-
ben az újabb variáns mindig részletesebb, alaposabb, több mindenre kiterjedő. Arács 
községben 1768-ban és 1778-ban is megvallatták a parasztokat. Mindkét változatból 
szó szerint idézem a negyedik kérdőpontra kapott válasz szövegét. 

Az 1768-as felvétel szerint: „Ezen helységbélieknek tűzifájok vagyon, marhá-
joknak legeltetőföldök egész esztendeig való, korcsmájok is további rendelésig az 
uraságnak vagyon. Szántóföldgyek jók ugyan, de kevesek, réttyeket is az Balaton 
némelykor elönti.”26

Az 1778-as felvétel szerint: 

„Helyiségünk haszonvételei:
1.  Szántóföldeink az kécceres búzát, midőn ideje szolgál, megtermik.
2.  Veszprém városa egy mérttföldnyire vagyon helységünktűl, aholis kiváltképpen sót, 

magunk szükségére közel vásárolhatunk és némelykor leginkább őszi időben fuvarba is 
borokat szoktunk Veszprémbe vinni.

3.  Határunkban mindenféle marháinknak elegendő legelője vagyon.
4.  Úgy nemkülönben itatóvizek is az forrásokon alkalmatos vagyon, és ha az Balaton felül 

lévő mezző be nincs vetve, oda is kaszálás után le szoktak marháink itatás végett járni.
5.  Tűzre való fájészásunk is határbéli erdőnkön vagyon.

24 Horváth 2001: 50.
25 Bácskai – Nagy 1984: 79.
26 Horváth 2001: 321.
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6.  Szőllőhegyünk határbéli vagyon, aholis szőllőket többnyire bírunk, s  abban termett 
borainkbúl szoktunk valamely pénzt venni.

7.  Papi dézma helységünkben szokásban nincsen.
8.  Határunkban egy malom vagyon, aholis szükségünkre szoktunk őlleni, de közellévő 

szomszédságunkban is Füreden, Csopakon és Kövesen vannak elegendő malmok, ahol 
száraszságban is őrölhetünk. 

9.  Helységünk határunkban másfél kaszás rétet bír.

Helységünknek fogyatkozása:
1.  Réttyeink az Balaton mellékében lévén, töbnyire egy az, hogy marháinknak legeltetésére 

nem elegendők, más az pedig, hogy sássot és bozótot teremnek, s az víz által, ha essős 
idő jár, megnyomattatnak, és sarjút sem lehet rajtok kaszálni.

2.  Épületnek való fa határbéli erdőnkön nem találtatik, hanem máshonnénd köll pénzen 
szereznünk.”27

Mivel a települések nagyobb részénél csak egy bevallást készítettek vagy csak egy 
maradt fenn, vélelmezhető, hogy a piacok megvallásának hiánya a forrás jellegéből 
adódik és nem abból, hogy a jobbágyok ne éltek volna az adás-vétel lehetőségével. 
Ez  azért is feltételezhető, mivel a  zalai jobbágyok nagy többsége a  természetbeni 
adók mellett pénzben is adózott, ami csak akkor volt lehetséges, ha valamilyen for-
mában pénzhez is jutottak. Ennek pedig, ha nem is egyedüli, de legjellemzőbb módja 
a piaci értékesítés volt.

További hiányossága a forrásnak, hogy a piacra szállított áruk fajtája ritkán tud-
ható meg, a vásároltaké pedig szinte alig. Leggyakrabban ilyen megfogalmazásokkal 
éltek a válaszadók: „ami eladni való jószágunk vagyon, ott könnyen eladhattyuk”; 
„ha eladni való gabonánk vagy akárminémű jószágunk volna”. Néha a  gabonát és 
a bort nevesítik. Tehát pusztán ezekből a válaszokból az árutermelés differenciáltsá-
gára, a gazdálkodás módjára, a termelt növényekre és az állattartásra stb. nem lehet 
rálátásunk. A megyében bizonyosan volt kézműipar, ennek ellenére a bevallásokban 
ennek nincs nyoma. Hogy ez így van, az inkább a forrás e téren való hiányosságára, 
szűkszavúságára utal, nem pedig arra, hogy a 18. század második felében ez a szek-
tor hiányzott volna a megye gazdaságából.

Ugyancsak ritkán tudható meg a  piacok gyakorisága, vagyis, hogy heti, havi 
vagy éves piacról van szó. Egerszegről és Körmendről vallják egy-két helyen, hogy 
országos és heti vásárok színhelyei.28 Ezeken kívül Dobronak vallotta, hogy: „Vásár 
esztendőben kettő szokott tartattni városunkban…”29 A  piacok távolságára csak 
a  következőket találjuk: „nem messze”, „egyórányi alkalmatos úton járóföldnyire”, 

27 Horváth 2001: 322.
28 Például Alsóbagod községnél. Horváth 2006: 18.
29 Horváth 2006: 233.
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„fertályórányi”, 1, 2, 3 órányi „járóföld”; piac nincs közel stb. Ha megnézzük a megye 
térképét, sokszor nem indokolt a „piac nincs közel” megállapítás, amire rendszerint 
annak magyarázatául hivatkoztak, hogy miért nem járnak piacra. Gyakran ugyanis 
közelebb van az adott településhez egy ismert piachely, mint olyan településekhez, 
ahonnan viszont rendszeresen jártak venni vagy eladni. Így például Búcsúszentlász-
lónak volt piaca, három település jobbágyai nyilatkoztak erről, maga a  falu azon-
ban nem vallotta meg. A viszonylag közeli – egyórányi járóföldre lévő, ahogy ezt 
a  jobbágyok mondták volna – Alsónemesapáti piacának vallotta, a hasonló távol-
ságra lévő Nemeshetésben nem vallanak piacról, a közeli Bucsa szintén Szentlász-
lóra vitte áruit, ami tőle „fertályórányira” volt, de a  faluból a két órára lévő Eger-
szegre is jártak.30 Szigligeten azt vallották a parasztok, hogy „Piac, mellyen csak az 
házbéli majorságainkat is elladhatnánk, közel hozzánk nincsen.”31 Tapolca mezővá-
rosban azonban, amely viszonylag közel, legalábbis elérhető közelségben van Szig-
ligethez egészen biztosan volt piac, tehát nem felel meg a valóságnak a jobbágyok 
állítása. Főként annak a fényében, hogy például Rendes (mai Balatonrendes) nincs 
közel Veszprémhez, mégis oda járnak eladni és venni a jobbágyok: „vásárlóhelyünk 
közel nem lévén, Veszprémben majd négy mérföldnyire is menni kénteleníttetünk.”32 
Bazsiból négy helység piacát is felkeresik a jobbágyok: járnak Sümegre, Tapolcára, 
Keszthelyre és Szentgrótra, miközben ezek közül egyedül Sümeg van kifejezetten 
közel a faluhoz. A példák még hosszan folytathatóak lennének. Vannak természe-
tesen olyan települések, amelyek tényleg messze vannak a piactartó városoktól és 
falvaktól, több esetben azonban nem erről volt szó, még akkor sem, ha a jobbágyok 
ezt állították. Úgy vélem, inkább arról lehet szó, hogy nem termelnek annyit, hogy 
legyen mit értékesíteniük, vagy nem termelnek annyit, amennyivel érdemes útra kel-
niük a jobbágyoknak.

Arra is akad példa, hogy vallomásuk szerint a jobbágyok járnak piacra, csak éppen 
azt nem mondják, melyik településre: „Ha valamit venni vagy adni akarunk, két 
s három mérföldnyire, s tovább is fárodnunk kölletik, s vámfizetéssel is terheltetünk.”33

A lövői járásban lévő Szalapatak községről három kilenc kérdőpontos felvétel is 
készült. Az első 1769-ből, itt a szűkszavú bevallás nem szól piacról. A második felvé-
tel 1777. június 23-án kelt, a jobbágyok e szerint Körmendre és Zalaegerszegre járnak 
piacozni. A harmadik 1780. május 24-én készült. A jobbágyok ekkor úgy nyilatkoztak, 
hogy „Ha eladni való jószágunk volna, magunk helységében folóáron eladhatnánk.”34 
Itt, úgy vélem, inkább egymás közötti eladásról, esetleg vándorkereskedőknek tör-
ténő értékesítésről lehet szó, mint arról, hogy a kicsi falu piachely lett volna.

30 Horváth 2001: 77, 107, 147, 190.
31 Horváth 2001: 407.
32 Horváth 2001: 393.
33 Horváth 2006: 253.
34 Horváth 2006: 332–335.
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piachelyek zalában

Az úrbérrendezés idején a megye 496 települése közül 23 volt mezőváros, szabad 
királyi városa nem volt. A piachelyek zöme mezőváros volt, de nem minden mező-
várost vallottak piachelynek. Ez nem azt jelenti, hogy ezeknek ne lett volna piaca, 
inkább abból fakad, hogy nem minden kilenc kérdőpontban vallottak a piacokról.

A következő településekről vallották a  parasztok, hogy áruikat ott értékesítik, 
és ott vásárolnak. A  többségük természetesen Zala megyei, de van köztük Vas és 
Veszprém megyei helység is. 

Zala megyében megvallott piachelyek: Zalaegerszeg, Nagykanizsa, Búcsúszentlászló, 
Kiskomárom, Zalaszentgrót, Keszthely, Szentlászlóegyháza, Sümeg, Tapolca, 
Türje, Alsólendva, Lenti, Csáktornya (összesen 13 település, közte 10 mezőváros 
és 3 falu: Búcsúszentlászló, Kiskomárom, Szentlászlóegyháza). 

Vas megyében megvallott piachelyek: Körmend, Jánosháza.
Veszprém megyében megvallott piachelyek: Pápa, Veszprém.

Ha a piachelyeket járásonként vizsgáljuk Zalában a következő településeket találjuk:
Kapornaki járás: Zalaegerszeg, Kanizsa, Szentlászló, Kiskomárom, Szentgrót, Keszt-

hely, Szentlászlóegyháza.
Szántói járás: Sümeg, Keszthely, Tapolca, Szentgrót, Türje, Pápa, Jánosháza
Tapolcai járás: Veszprém
Egerszegi: Egerszeg, Körmend, Kanizsa, Alsólendva, Lenti, Sümeg
Lövői: Alsólendva, Körmend, Keszthely, Stájerország, Dobronak, Bagonya, Eger-

szeg, Kanizsa, Csáktornya
Muraközi: Stájerország (Grác, Regede).

Nagyon érdekes, ugyanakkor megmagyarázhatatlan, hogy a  muraközi járás-
ban miért csak egy-egy településről nyilatkoztak piachelyként a parasztok, az sem 
a járásban van, sőt nem is a megyében és nem is az országban: Stájerországot vallják 
piachelyként, néha Grácot és Regedét35 nevesítik. A közeli mezővárosok hiányára 
nem hivatkozhatunk, – a muraközi járás mezővárosai: Csáktornya, Kottori, Perlak, 
Nedelic, Strido, Muraszerdahely, Légrád – inkább elképzelhető, hogy a  parasztok 
a haszonvételek és károk felsorolásakor a piacok számbavételét nem tartották szük-
ségesnek, vagy a kérdezőbiztosok erre nem kérdeztek rá kifejezetten. A lövői járás-
ból is említik Csáktornyát, igaz csak egy településnél, érdekes azonban, hogy a mura-
közi járásban nem említik. A tapolcai járásban két mezőváros volt ekkor, Tapolca 
és Tihany, a  járásban mégis Veszprémet jelölik piachelyként, nem életszerű, hogy 

35 Ma Bad Radkersburg, osztrák kisváros a Mura bal partján.
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Tapolca piacán ne fordultak volna meg a környező települések parasztjai. A járásban 
Tapolca városát mindössze saját lakosai említik, így: „Nálunk lévő piac”.

Amint látszik, vannak olyan települések, amelyeket kizárólag egy adott járásban 
említenek, de vannak több járás parasztjai által látogatott piachelyek.

Több járás parasztjai által látogatott piacközpontok: Zalaegerszeg, Nagykanizsa, 
Zalaszentgrót, Keszthely, Sümeg, Tapolca, Alsólendva.

Piachelyek említése szám szerint: Zalaegerszeg (47), Nagykanizsa (24), Búcsúszent-
lászló (3), Kiskomárom (1), Zalaszentgrót (16), Keszthely (16), Szentlászlóegy-
háza (1), Sümeg (20), Tapolca (4), Türje (2), Alsólendva (15), Bagonya (1), Dobro-
nak (2), Lenti (1), Csáktornya (1). Más megyében látogatott piachelyek: Veszprém 
megye – Pápa (2), Veszprém (13); Vas megye – Körmend (2), Jánosháza (1). Kül-
földön látogatott piachelyek: Stájerország, főként Grác (5), még Regedét említik, 
gyakrabban csak azt írják Stájerország. 

Vagyis a  felsorolt piachelyek közül komolyan számba vehető, jelentős piachely 
a megyéből – legalábbis a forrás szerint – Zalaegerszeg, Nagykanizsa, Zalaszentgrót, 
Keszthely, Alsólendva. Kétségtelen, hogy ezek jelentős mezővárosok voltak, Zala-
egerszeg közigazgatási központ, megyeszékhely már ekkor, Nagykanizsa a legfejlet-
tebb, Keszthely mint a Festetics család uradalmi központja jelentős,36 piacközponti 
szerepkörük egyértelmű volt. 23 mezővárosa volt ekkor a megyének, 15 települést 
vallottak piachelynek, köztük 3 falut. De a többi mezőváros is kellett, hogy piacot 
tartson. És ha nem is központi funkcióval bíró települések voltak, legalább a közeli 
települések eladó- és vásárlóhelyei kellett, hogy legyenek. 

Bácskai Vera és Nagy Lajos monográfiájukban összevetették a  18. század eleji, 
közepi és végi források piachelyekre vonatkozó adatait az 1828. évi országos össze-
írással. A  kiindulópont az 1828-as összeírás volt, az ebben szereplő, jelentősebb 
városokat vetették össze a korábbi forrásokban fellelhető piachelyekkel. Ez alapján 
Nagykanizsa, Zalaegerszeg és Keszthely voltak a megye fontosabb piacközpontjai, 
ugyanis a 18. századi összeírásokban – kivéve az 1715. évi adóösszeírást, ahol csak 
Zalaegerszeg szerepel – éppúgy említésre kerültek, mint az 1828-as összeírásban.

1767-ben, 1796-ban és 1828-ban Nagykanizsa, Keszthely, Zalaegerszeg a jelentős, 
központi szereppel bíró piachelyek, 1715-ben csak Zalaegerszeget említi a  forrás. 
De amint az a fentiekből kiderül, a 18. században nemcsak ezt a három települést 
említik a  parasztok piachelyként, kétségtelen azonban, hogy gazdasági, kulturális 
jelentőségük nem mérhető a többi településéhez. 37

36 Keszthely társadalmára, foglalkozási rétegződésére lásd: Benda 2008.
37 Bácskai – Nagy 1984: 317–319. alapján.
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A 18. század közepének, végének sok tekintetben, és általában a paraszti társada-
lomtörténetnek megkerülhetetlen forrásai a paraszti vallomások. A forrás a piachelyek 
tekintetében is fontos, összehasonlító vizsgálatra alkalmas bázis. Ugyanakkor a piac-
helyek kutatásának szükséges, de nem elégséges forrásáról van szó. Míg az 1828. évi 
országos összeírásnak egyik kérdőpontja a piachelyekre vonatkozott, megkönnyítve 
a piacközpontok felrajzolását, addig a kilenc kérdőpont alapján valló parasztok, vagy 
éppen az őket faggató kérdezőbiztosok nem szükségszerűen értették bele a haszonvé-
telekbe a piaci lehetőségeket, így a bevallások esetlegesek. A viszonylag kevés megval-
lott piachely és a bevallások piacra vonatkozó része nem feltétlenül a belső áruforgalom 
szegénységét, mint inkább a forrás hézagosságát mutatja. A 18. századi piachelyeket, 
a  jelentősebb piacközpontokat a paraszti vallomások mellett a nagy országos össze-
írások alapján lehet rekonstruálni, de valószínűleg minden kérdésre így sem kapunk 
választ. Más, nemcsak statisztikai jellegű források bevonása is szükséges.

Zala vármegye a 18. század közepén
(A térképet rajzolta Nagy Béla.)  
Forrás: Horváth 2001: 34.
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A piac szerepe a nagykanizsai gazdaság változásaiban 
(1780–1914) 

Kanizsa mezőváros és földesurai

Kanizsa mezőváros és uradalma 1743 végén került Batthyány Lajos kezébe.1 
 Az  uradalom mintegy 24  000 holdat tett ki, amelyhez Batthyány gróf egy 

évvel később a mellette elhelyezkedő homokkomáromi uradalmat is megszerezte, 
s így együttesen egy 31 000 hold területű nagybirtokot hozott létre.2 A tulajdonos 
1746-ban a nyugat-magyarországi és Dráván túli birtokaiból hitbizományt alapított, 
amellyel hosszú időre biztosítani tudta a földek egyben tartását.3 Bár a nádor egye-
nes ági családi vonala a 19. században férfiágon megszakadt, oldalági leszármazottai 
egészen 1945-ig meg tudták tartani földjeik nagy részét.4 A 18–19. században Kani-
zsa két részből állt. Keleti oldala (Nagykanizsa) volt a nagyobb, míg a nyugati része 
(Kiskanizsa) az összlakosságnak csak a 30%-át adta. A két városrész között állt haj-
dan a vár, amelyet egy hatalmas mocsár vett körbe. Ennek oka az északról befolyó, 
sokáig szabályozatlan Kanizsa-patak volt, amelyet 1802-ben gátak közé szorítottak, 
s több nekifutás után a mocsarat is lecsapolták, a kiszárított területet rétként és lege-
lőként hasznosították.5 A 19. század elején a kanizsai uradalom mintegy kétharma-
dát erdők tették ki, ám a szinte folyamatos erdőirtások eredményeképpen a földek 
eltartó képessége növekedett. 

a mezőváros és az uradalom: az agrárium szerepe  
a város fejlődésében
A mezőváros sokat fejlődött a  18. században. A  város lakossága gyorsan nőtt: az 
1720 körüli mintegy 1500–2000 fős népesség az 1780-as évek közepére már csaknem 

1 A  tanulmányhoz felhasználtam az OTKA 037621 számú program, valamint a  2002–2005 közti 
Bolyai-ösztöndíj alatt gyűjtött adatokat. 

2 MNL OL P 1322. Fasc. 100. No. 377. (A tanulmányban minden területi adat katasztrális holdban sze-
repel.) 

3 A hitbizományhoz négy uradalom (Körmend, Kanizsa, Inta és Ludbreg) és több kisebb ingatlan, illetve 
örökíthető tisztség tartozott. Lásd: Zimányi 1962: 16.

4 Lásd: Kaposi 2012. 
5 Lásd: Kunits 1824: 141.
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6000 főre szaporodott.6 Ebben az osztrák, a cseh és a német területekről, valamint 
a környező zalai-somogyi, illetve horvát vidékekről betelepedő népességnek, illetve 
a belső szaporodásnak egyaránt szerepe volt. A 18. század vége felé Kanizsa tipikus 
hazai mezőváros volt, ahol a lakosság döntő többsége mezőgazdasággal foglalkozott.7 

A város fejlődését elősegítette a jó közlekedés-földrajzi elhelyezkedése. A telepü-
lés öt országos útvonal találkozási pontjában feküdt, ahonnan a jelentősebb kül- és 
belföldi piacok egyaránt elérhetők voltak.8 

Zalaegerszeg, Körmend, Szombathely,  
Kőszeg, Sopron, Bécs Keszthely, Sümeg, Veszprém,  

Balaton környéke, Buda, Pest

Csáktornya, Varasd,  
Marburg, Trieszt

Kanizsa  
városközpont

Kaproncza, Zágráb, 
Károlyváros, tengerpart 

Szigetvár, Pécs, Eszék 
Balkán, török területek

1. ábra. A kanizsai kereskedelem legfontosabb irányai

A városon átmenő utak államilag fenntartott, kövezett utak voltak, amelyeken 
viszonylag jól lehetett szállítani.9 A  forgalom növekedésével létrejöttek a kereske-
delem működését elősegítő szolgáltató intézmények: így például már a 18. század 
végén is 4-5 vendégfogadó működött a városban, amelyek a regálé jogok miatt a föl-
desúr kezében voltak. Ugyanakkor a piac működése a városnak is érdeke volt, hiszen 
a  földesúrral kötött szerződések szerint a  vásárok jövedelme a  városi közösséget 
illette, amely a forgalom erősödésével egyre fontosabb bevételi forrássá vált. 

A város a 18–19. század fordulóján az állami kereslet növekedése, a külföldi piacok 
szélesedése, valamint a hazai igények emelkedése révén gyorsan növekedett. Kani-
zsa egy 50-60 km-es sugarú kör legfontosabb piacközpontja volt: 1828-ban 257 zalai 
és somogyi település vallotta Kanizsát egyedüli piacának, s  így a  város az ország 

6 1720-ra becsült adat; 1784-re: Dányi – Dávid: 1960. Nagykanizsa, Kiskanizsa.
7 MNL ZML IV.14/e. Causarum sedialiter revisarum. Fasc.1. 1773.
8 Kaposi 2009: 212.
9 Bencze 1983: 132–133.
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nyolcadik legnagyobb piackörzetével rendelkezett.10 A  kanizsai országos vásárok 
eleinte inkább a sertéskereskedelemről, később pedig a marha-, a ló- és a gabonael-
adásról váltak híressé. Az átrakodó forgalom nagy szerepet játszott Kanizsa városia-
sodásában. Az évente előbb négyszer, majd a 19. század első felében évente már hat-
szor megtartott országos vásárok kiváló lehetőséget biztosítottak a majorsági, illetve 
a  lakossági termékek forgalmazására.11 A piac fejlődését elősegítette, hogy a város 
környékén lévő hatalmas kiterjedésű Zichy, Széchenyi stb. uradalmaknak is Kanizsa 
volt a legfontosabb értékesítési pontja.

A piacosodásában komoly szerepe volt a zsidó közösségnek. Kanizsára főleg az 
1770-as évek után indult meg a  zsidóság beköltözése.12 A  napóleoni konjunktúra 
idején tovább nőtt a számuk, de az igazi nagy lökést a reformkori beköltözés adta. 
Az 1840-es években Batthyány herceg Nagykanizsa déli részén számos telket mére-
tett ki a beköltözők számára.13 A zsidóság munkája hasznos volt a földesúrnak, hiszen 
komoly adófizetők voltak,14 ugyanakkor az uradalom termékeit is forgalmazták, ami 
révén tekintélyes jövedelemre tett szert a földesúr, s akkor még nem is beszéltünk 
a különböző bérletekből származó bevételekről.15 

A kanizsai piac erősödésében egyre fontosabb szerepet játszott az ipartermékek 
iránti kereslet növekedése is. Nem véletlenül írta a reformkori Kanizsáról egy sta-
tisztikus, hogy „…  csaknem egész Somogy vármegye innen veszi a  gyári és gyar-
mati portékákat”.16 A  városi kézműipar is gyorsan fejlődött a  század első felében. 
Az  1820-as évek vége felé különböző szervezeti struktúrákban mintegy 400-an, 
1848-ban pedig már mintegy 600-an foglalkozhattak ipari termeléssel, ami a kora-
beli magyarországi városokat illetően is tekintélyes nagyságrend.17 Mindamellett úgy 
tűnik, hogy bár a mezőváros lakosságának foglalkoztatottságában a mezőgazdaság 
még a 19. század közepén is a legfontosabb ágazat volt, ám a város gazdasági rend-
szerében egyre inkább a kereskedelem vált dinamikus ágazattá. 

nagykanizsa mint kereskedő város (1850–1890)

Az 1850-es évektől a  város fejlődésében új korszak kezdődött. A  birodalmi belső 
vámok eltörlése, az úrbéres időkből megmaradt erdő- és legelőkérdések rendezése, 
az osztrák jogrendszer bevezetése kétségtelenül elősegítette a kereskedelem fejlő-

10 Bácskai – Nagy 1984: 45.
11 MNL OL C 35. 106. Lad. A. Fasc. 33. No. 36. Lásd még: Bencze 1983: 133.
12 Kaposi 2009: 258.
13 Lásd: MNL OL P 1313. Fasc. 37. Eladási szerződések.
14 MNL ZML NVL V.1501. Fasc. 3. 1837. évi adóbevallás alapján. Elemzése: Kaposi 2009: 279–280.
15 MNL OL P 1322. Fasc. 70. No. 89–96.
16 Fényes 1836: 1. k. 456–457. 
17 Kaposi 2009: 161–191.
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dését. A reformkorban megindult gazdasági folyamatok igazából az abszolutizmus 
éveiben teljesedhettek ki. 

Nagyban elősegítette Kanizsa gazdasági működését a közlekedési infrastruktúra 
gyors fejlődése. A korábbi szekerező szállítást az 1860-as évektől a sokkal gyorsabb 
vasúti szállítás váltotta föl. Kanizsa a  vasút szempontból is jó helyen volt. A  Déli 
Vasút 1861-re építette meg a Budát Prágerhoffal összekötő vasutat, amely Kanizsán 
haladt keresztül, s amellyel rá lehetett kapcsolódni a Bécs-Trieszt vonalra. 1865-ben 
adták át a  Kanizsa–Sopron vonalat, amelyen Bécs megközelítése vált lehetővé.18 
1868-ban Kanizsáról Murakeresztúron, Barcson és Pécsen keresztül már Mohácsig 
lehetett vasúton eljutni.19 A vasútnak multiplikátor hatása volt: működéséhez raktá-
rak, kiszolgáló épületek, rávezető utak kellettek. Sok kanizsai vállalkozó gazdagodott 
meg a vasút építésén és működtetésén. Közülük is kiemelkedett Gutmann S. Henrik, 
aki a Monarchia egyik legnagyobb fakereskedőjévé vált a 19. század második felé-
ben.20 A Südbahn egy mozdonyszínt és egy fűtőházat is épített. A vasút sok embert 
foglalkoztatott, amely a helyi keresletre, így a kereskedelemre is nagy hatással volt.21 

A kereskedelem és az ipar fejlődése elképzelhetetlen lett volna a hitelélet intéz-
ményesedése nélkül. A legnagyobb pénzintézet a helybeli nagykereskedők, polgárok 
és nemesek által 1845-ben létrehozott Nagykanizsai Takarékpénztár volt.22 Verseny-
előnyét kihasználva az 1850-es második felétől gyorsan növekedett, s a későbbiek-
ben szoros kapcsolatokat ápolva a város mindenkori vezetésével, nemcsak a lakos-
ságnak, hanem a  városnak is a  legnagyobb finanszírozójává vált.23 De  gyorsan 
fejlődtek az ipart és a kereskedelmet kiszolgáló egyéb pénzintézetek is, különösen 
a helyi vállalkozók által 1873-ban alapított Bankegyesület tett szert nagyobb szerep-
re.24  1873-ban Nagykanizsán már két takarékpénztár, két bank és egy segélyező szö-
vetkezet működött, amivel a város pénzügyi fejlettsége messze meghaladta a többi 
zalai és somogyi települését.25 A fejlődés nem állt meg: a századfordulón két újabb 
takarékpénztár alakult.26 

A nagykereskedelmi üzletág gyorsan növekedett. 1851-ben a városban működő 
39 nagykereskedő közül 9 foglalkozott gabonaforgalmazással.27 A kereskedők ese-
tében a  felemelkedést leginkább a  gabonaforgalmazásba kapcsolódás biztosította. 
 1857-ben már 58 nagykereskedő működött a  városban, s  közülük 23 foglalkozott 

18 Barbarits 1929: 197. 
19 Lovas 1965: 302. 
20 Kerecsényi 1979: 151.
21 Tarnóczky 2010: 217–218.
22 MNL ZML XI.207. Fasc. 1. Lásd még hozzá: Tripammer 1895: 5–6. 
23 Barbarits 1929: 123. Lásd még: Halász: 1995: 180. Táblázat.
24 Weiser 1929: 319.
25 Halász 1995: 183.
26 Hitelintézetek 1913: 295.
27 Nieder-österreichische Gewerb-Verein 1851. június 12. 
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gabonakereskedelemmel.28 Sokat javult a város belső közlekedése is: viszonylag jó 
minőségű utakat építettek vagy éppen klinker téglával rakták ki azokat.29 „Napon-
kint megy ki a pályaudvarba 4-500 kocsi különnemű gabona, s a raktárakat annyira 
telezsúfolják, hogy a beérkező nagy mennyiségből még az indóház színbe is kény-
telenek a felesleget lerakni” – írta egy kortárs.30 Szükség is volt a helyi tároló kapaci-
tások növelésére, hiszen a gabonaforgalom volumene gyorsan emelkedett: 1863-ban 
543 590, 1865-ben 894 700 mérőnyi gabonát forgalmaztak a kanizsai nagykereske-
dők, de volt olyan esztendő az évtizedben, amikor már az 1,2 millió mérőt is elérte 
a forgalom.31 Nem véletlenül jegyzi meg az egyik kamarai jelentés, miszerint „a vasút 
miatt a forgalomnak valóságos gyűjtőpontjává vált” a város, ahonnan Bécs, Pest-Buda 
és Trieszt felé visznek nagy tömegű árut.32 Az 1873. évi válság és az  1880-as évek-
től jelentkező áresés33 miatt a gabonakereskedelem dominanciája csökkent, s egyre 
jelentősebbé vált a bor-, a fűszer- és a déligyümölcs kereskedelem.34

A kereskedések a városkép fontos formálóivá váltak. A város központi területein 
egyre több kereskedő cég telepedett meg. A Fő úti nagyobb üzletek közül említsük 
meg Rosenfeld Sándor fűszer-, és az Axenti-család bőrkereskedését, a Lováck-féle 
patikát, a  Grűnhut-féle céget stb.35 A  Városháza melletti boltban működött az 
 1880-as évekig Fesselhoffer József híres „fűszer-, anyag-, festék-, dísz- és norinbergi” 
kereskedése, amelyben az 1860-as évek elején „chinai-, bécsi és herendi porczellán-
ból asztali edények, a  legnemesebb külföldi borok, valódi tajt pipák és serteáruk; 
lőpor, salitrom, paraffin kenőcs”-öt árultak, mely a vevők kiszolgálására 5-6 segédet 
alkalmazott.36 Még többen voltak jelen az Erzsébet téren, ahol a  Benzián, a  Blau, 
a Danneberg- és Weiss, a Gutmann, a Lőwy stb. kereskedések telepedtek meg.37 Ezek 
olyan neves kereskedő családok voltak, amelyek közül többen építettek országos 
vagy birodalmi hatókörrel bíró nagykereskedelmi hálózatot.38

Sok jele volt annak, hogy az 1890-es évek felé – az országos viszonyokkal pár-
huzamosan – Nagykanizsán is lanyhult a nagykereskedelem dinamikája. Eltolódást 
figyelhetünk meg a nagykereskedők szakmai portfóliójában. A jelentősebb nagyke-
reskedők egyre több ipari részvénytársaságban, igazgató tanácsban, felügyelő bizott-
ságban, vármegyei vagy városi politikai testületben is megjelentek. Leszármazottaik 

28 Verzeichniss 1857: 50. 
29 A változásokhoz lásd: Barbarits 1929: 114–116. 
30 Horváth 1861: 61.
31 Kamarai jelentések 1860–62: 95–95; 1864–65: 103. adatai. 
32 Kamarai jelentések 1860–62: 95–95; 1864–65: 103. adatai.
33 Konkrét ársorokra lásd: Földes 1905: 42.
34 Ez már az 1876. évi Soproni Kamara: 538–543. adatai alapján is világos tendenciának látszik. 
35 Lásd például: Kunics 1992. adatait. 
36 Horváth 1861: 63; illetve Zala-Somogyi Közlöny 1862. július 1. 
37 Lásd: Kunics 2003.
38 Blankenberg 1928: 294.
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közül sokan váltak diplomás értelmiségivé (jogász, ügyvéd, mérnök stb.), amivel biz-
tosíthatták famíliájuk befolyását a helyi viszonyok között. A kereskedelmi iskolákban 
végzett fiatalokat sokszor képzettségük alatt foglalkoztatták, sok esetben olyan mun-
kákat bíztak rájuk, amelyet korábban inasokkal szoktak elvégeztetni.39 Valószínűleg 
jól tükrözte az általános kereskedelmi visszaesést egy 1904-ben, a helyi lapban meg-
jelent írás, amely szerint „Kanizsa egykor virágzó kereskedelme ma már csak silány, 
gyászos emléke a szép múltnak”.40 

Nem véletlen, hogy a nagykereskedelem mellett egyre fontosabbá vált a helyi kis-
kereskedelem is. A korabeli városokban a gyorsan növekedő népesség ellátásában 
mindig nagy jelentősége volt a helyben, vagy annak közvetlen környékén megtermelt 
élelmiszereknek. Az első világháború előtti 26 000 fős Nagykanizsán a helyi ellátás 
nagyrészt a napi- és heti piacok révén valósult meg.41 A város nagyobb terein külön-
böző vásárokat tartottak.42 Napi élelmiszerekhez főleg az Erzsébet téri standokon 
és kofáknál lehetett hozzájutni.43 A kiskanizsai „sáskák” termékeit nagyrészt a helyi 
kofák vásárolták föl, s árulták tovább.44 De megjelentek a mozgóárusok is, akik szeke-
rekről, hűtött, zárt kocsikról húst mértek, vagy zöldséget árultak. A vásárló közön-
ség sajátos megoszlást mutat: a gazdagabb polgárcsaládok, akik már alkalmazottakat 
tudtak tartani, a házvezetőt küldték egy-két cipekedő cseléddel a piacra vásárolni; 
ugyanakkor az átlagos lakosok személyesen jelentek meg a piacon. 

a piacok átalakulása: a gyáripar a 19–20. század fordulóján

Nagykanizsán már a  reformkorban is voltak gyárszerű kezdeményezések, mégis 
lassú volt a haladás. Egy 1876. évi kamarai kimutatás szerint nagyobb létszámú vál-
lalat akkor még nem volt a városban. Az ipar legfontosabb ágazata sokáig a ruházati 
ipar és a  bőripar maradt.45 Közismert, hogy a  vidéki városokban, s  ez különösen 
igaz a dél-dunántúli területekre, csak lassan indult meg a gyáriparosodás. Egy 1893. 
évi kimutatás szerint csak hat olyan vállalkozás volt a városban, amelynek a foglal-
koztatása meghaladta a  20 főt. A  hatból csak négy használt gőzerőt (két malom, 
egy vasgyár és egy konyakgyár), de ezekben mindösszesen csak 85-en dolgoztak. 
Mellettük volt még két téglagyár, amelyben összesen 70 főt foglalkoztattak,46 vagyis 
összesen 155 fős gyári foglalkoztatást regisztrálhatunk. Ez az idő azonban még csak 

39 Zalai Közlöny 1901. október 10. 
40 Zalai Közlöny 1904. május 28. 
41 Népszámlálás 1913: 2. rész, 190.
42 Barbarits 1929: 115.
43 Zalai Közlöny 1901. október 5. 
44 A „sáska” a kiskanizsai kisüzemi agrártermelő gúnyneve volt. Az elnevezés a későbbiekben büszkén 

vállalt közösségi öntudattá fejlődött. Lásd erre: Molnár 2005. 
45 Soproni Kamara 1878: 538–543.
46 MNL ZML NVL V.1512. Városi tanácsi iratok. Közigazgatási iratok. 1893/4212.
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a  gyáriparosodás hajnala volt a városban, hiszen igazából ekkortól indultak meg az 
alapítások. A következő két évtized alatti gyors fejlődés eredményeképpen  1910-re 
Nagykanizsán már 16 gyár működött, csaknem 1000 főt foglalkoztatva. Az  első 
világháború előtti években a korábban pár tucat embert alkalmazó gyárak helyett 
már jellemzően 70-100 fős cégeket találunk a városban.47 

A nagykanizsai gyáripar fejlődésének három útja volt. A legelterjedtebb az, ami-
kor korábban megalakult kisüzemeket fejlesztettek tovább, megnövelve a termelési 
kapacitást és javítva a minőséget, úgy azonban, hogy az egyéni vagy családi tulaj-
donosi jelleg megmaradjon. Az első ilyen üzemek a téglagyártásban, a vasiparban 
és a  szesziparban jöttek létre. Két esetet hozunk. Stern Mór kereskedő 1863-ban 
kibérelte, majd később megvette a vasútállomás melletti, a Déli Vasút működéséhez 
már nem szükséges téglagyárat, amelyet kibővítve üzemeltetett. A  cég a  20. szá-
zad elején már több mint 100 embert foglalkoztatott.48 A gyár főleg a városban és 
környékén értékesített, de termékeivel eljutott a Balaton vidékéig, illetve Horvátor-
szágba is.49 Egy másik eset a Weiser-család terjeszkedése. A reformkorban vaskeres-
kedéssel rendelkező család az 1860–70-es években fordult a vas- és gépgyártás felé, 
s 1884-ben már sikerült egy jól működő, s egészen a második világháborúig fennálló 
üzemet kialakítani. A  kapacitás növelése érdekében nagyobb telepre volt szüksé-
gük, ezért a belvárosi üzemet a város északi részére költöztették.50 A századforduló 
körül a hazai gyártású talajművelő eszközök előállítása terén a vidéki üzemek közül 
a Kühne- és a Shramm-gyár mellett a Weiser-gyár volt a legfontosabb üzem.51 A gyár 
termékei megjelentek a török, az olasz és a horvát piacokon is.52 A két említett vállal-
kozás tulajdonosai megbecsült polgárok voltak, akik a belvárosban szép házzal vagy 
palotával rendelkeztek, s  akik mind az adófizetés, mind a  városvezetés gazdasági 
vonatkozásaiban jelentős szerepet töltöttek be.53 

Egy másik modell volt az olyan vállalkozások létrehozása, amelyekkel új iparága-
kat honosítottak meg. Ilyen volt például a pótkávégyártás. Magyarországon az első 
kávégyárak külföldi vállalkozók kezében voltak, de az első hazai alapítású pótká-
végyár Nagykanizsán jött létre 1906-ban. Ez volt a Patria Pótkávégyár, amit a helyi 
Schwarz és Tauber alapított.54 A Schwarz és Tauber egy 1865-ben alapított nagy-
kereskedő cég volt, amely gyarmatáru forgalmazásában széles kereskedelmi kap-
csolatokkal rendelkezett, s számos ipari beruházást is fundált.55 Óriási konkurencia 

47 Thirring 1912: 309.
48 Thirring 1912: 309.
49 Weiser 1929: 310.
50 Tarnóczky 2010: 770.
51 Estók 1996: 47.
52 Weiser 1929: 310.
53 Lásd Kunics 2009 adatait.
54 MNL ZML VII.1d. Cégbírósági iratok. A Nagykanizsai Királyi Törvényszék iratai. II. 227. No. 200.
55 Tarnóczky 2010: 336.
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mellett kellett talpon maradnia, hiszen a multinacionális Franck-konszern erőtelje-
sen terjeszkedett Európában. Az első évek működése során minőségi termékeikkel 
megszerezték a hazai piac 6-7 %-át. A vállalkozás fejlesztéséhez azonban szükség lett 
volna külső tőkeforrás bevonására,56 de végül is a versenyt nem bírva, a céget pár év 
működés után átszervezték, majd pedig eladták a Franck-konszernnek. 

Új innovációt honosított meg Mayer Károly 1892-ben alapított vegytisztító műhe-
lye is.57 A vállalkozás fejlesztéséhez jelentős állami támogatást kapott. A cég alapve-
tően vegytisztító, pliszírozó és gőzműfestő gyár volt. A tulajdonos feltalálta és meg-
alkotta a körforgó kefélő gépet. Ezzel a gőzerővel működő géppel „…bármely alakú 
és minőségű ruhát, plüst, szőrmét, függönyt stb. pormentessé lehet kikefélni” – írták 
a találmányról 1910 végén.58 A tulajdonos 1911-ben Budapesten, az Iparcsarnokban 
rendezett kiállításon is bemutatta a gépet, amelyről a szakma elismerően nyilatko-
zott. Mayer Magyarországra, Ausztriára, Németországra és az Egyesült Államokra 
szabadalmaztatta találmányát. A háború előtt a cég az „Első dunántúli ruhafestőgyár 
és műszaki vegytisztító intézet” nevet vette fel.59

A harmadik út a részvénytársaságok alakítása volt, amelyek révén jelentős tőke-
erőt feltételező beruházások is megvalósíthatóvá válhattak. 1892-ben határozta el 
 Gutmann Vilmos javaslatára néhány helyi vállalkozó egy malátagyárral együtt lévő 
sörgyár létrehozását.60 Az alapítók szándéka „egy a modern technika és a kor igényei-
nek mindenben megfelelő sörfőző-gyár részvény-társaság” létrehozása volt.61 A két és 
fél évig tartó építkezésen 400-nál is több munkás dolgozott, s két helyi téglagyár mint-
egy 3 millió téglát készített hozzá. A malátagyár 1894 őszén, a sörfőzde 1895 elején 
kezdte meg működését. A minőséget mutatja, hogy a millenniumi kiállításon a gyár 
kitüntetést kapott.62 A  sörfőzde termékei eljutottak Budapestre, illetve a  nagyobb 
hazai városokba is.63 A századforduló körüli évek nehézségein a Pesti Magyar Keres-
kedelmi Bank segítségével jutottak túl, s a Schutzverband Graz-hoz csatlakozva új 
osztrák (tengerparti) piacokat is sikerült meghódítaniuk.64 A gyárnak Magyarorszá-
gon 40 saját kocsmája volt, de mértek kanizsai sört Fiumében és Spalatóban is.65

Az 1859-ben létrehozott, de csak időszakosan működtetett gőzmalom áram-
termelésre való átalakítása, s az ehhez szükséges befektető megszerzése Rotschild 
Samu ügyvéd érdeme volt, akinek kliense volt Franz Lajos, marburgi és leibnitzi 

56 MNL OL Z 40. Fasc. 53. No. 976–977.
57 Tarnóczky 2010: 146.
58 Zalai Közlöny 1910. december 25.
59 Zalai Közlöny 1911. december 24.
60 Rózsás – Háncs 1992: 5. 
61 Zalai Közlöny 1892. július 9.
62 Címtár 1906: 82.
63 Rózsás – Háncs 1992: 9.
64 Söptei 2003: 490.
65 Rózsás – Háncs 1992: 10.
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malomtulajdonos. Franz megvásárolta a  gőzmalmot, míg eközben Rotschild dok-
tor keresztülvitte a városi képviselőkön a villamos beruházás témakörét, amelynek 
kiépítési jogát Franz Lajos nyerte el.66 1892-ben kötötte meg a város a vállalkozó-
val a villanyvilágításra vonatkozó, 40 éves koncesszióról szóló szerződést.67 A cég 
10 évi adómentességet kapott.68 1910-ben a vállalat részvénytársasággá alakult át. 
A kanizsai igények növekedése és a folyamatos bővítések eredményeképpen az első 
világháború előtt a cég már 1500 lóerős gépparkkal és általában 100 munkással dol-
gozott.69 Alaptőkéjét tekintve ez volt a legnagyobb nagykanizsai vállalat a dualizmus 
időszakában. A Franz-cég a háború után Tarnsdanubia Rt. néven a Dunántúl leg-
nagyobb malomipari vállalkozásává vált. 

Példáinkból látható, hogy az ipari nyersanyagokban alapvetően szegény délnyu-
gat-dunántúli térség gyáriparának kialakulásában igen nagy volt a helyi agrártermelés 
és a kereskedelem szerepe. A mezőgazdaság alapanyaggal, s nem utolsósorban mun-
kaerővel is hozzájárult az ipar erősödéséhez. A  nagyipari vállalkozások tőkéje sok 
esetben a korábbi nagykereskedelemből származott, a vállalatalapítók zöme keres-
kedő volt. A  gyáriparosodás hatásai a  korabeli gazdasági és társadalmi élet szinte 
minden területén érzékelhetők voltak. A munkássá válás egyre több kezet vont el az 
agráriumtól, aminek következtében a mezei produktumok árai némileg emelkedtek. 
A gyárak gyors terjedése miatt a város gazdasági szerkezetében dominánssá vált az 
ipar: a háború előtt már minden harmadik foglalkoztatott ebből az ágazatból élt.70 
A  cégek finanszírozása a  városban lévő pénzintézeteknek biztosított stabil jövőt. 
A gyárépületek szaporodása a helyi építőiparnak adott megrendeléseket. A változá-
sokat érzékelve 1911-ben a helyi lap egyik újságírója is felhívta a figyelmet arra, hogy: 

„[A]z utolsó évtizedben Nagykanizsa gyáripara olyan lendületet vett, hogy egy egész mun-
kástársadalmi réteg alakult ki közöttünk, melynek fogyasztási képessége megtermékenyí-
tőleg hatott kisiparunk, kereskedelmünk fokozottabb forgalmára.”71

A gyáriparosodás révén Nagykanizsának erősödött a régióban betöltött piaci sze-
repe, de messze túl is terjeszkedett azon. Jó néhány kanizsai gyár termékei a horvát 
és osztrák területeken, illetve a Monarchián túl a balkáni országokban és a Török 
Birodalom területén találtak piacokat. Arra is találunk eseteket, hogy egyes kani-
zsai gyárak termékeit Nyugat-Európában is el lehetett adni. A gazdasági folyamatok 

66 Erre egy visszaemlékező cikk: Zalai Közlöny 1932. május 13.
67 MNL ZML NVL V.1512. Városi tanácsi iratok. Közigazgatási iratok. 2827/1893. A  villanyvilágítás 

bevezetése ellen a város kiskanizsai városrészének gazdái erőteljesen tiltakoztak, de ettől még a beru-
házás megvalósult. MNL ZML NVL V.1512. Városi tanácsi iratok. Közigazgatási iratok. 11384/1893.

68 MNL ZML NVL V.1512. Városi tanácsi iratok. Közigazgatási iratok. 9586/1892.
69 T. Mérey 1997: 54.
70 Ehhez lásd: Népszámlálás 1913: 190.
71 Zalai Közlöny 1911. december 24. 
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eredményei összekapcsolódnak: a jelentős külföldi üzleti kapcsolatokkal rendelkező 
nagykereskedők által alapított kanizsai gyárak termékeinek értékesítése pontosan 
azokon a piacokon történt, ahol már korábban is stabil kereskedelmi hídfőállásokat 
sikerült kiépíteni. Ilyen előzmények után nem véletlen, hogy az 1920. évi trianoni 
diktátum következtében Nagykanizsa hatalmas veszteséget szenvedett. Joggal írta 
az egyik kanizsai gépgyáros az 1920-as évek vége felé, hogy „… ma Nagykanizsától 
25 km-nyire már osztrák és cseh gépeket adnak el és vesznek meg a nagykanizsai 
gyáripar volt vevői”.72 
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Nagyvárad piaci funkcióinak változásai  
a 19. és a 20. században

A városok központi funkciói között általánosságban a gazdasági, és ezen belül 
  a  kereskedelmi szerepkör igen jelentős, tanulmányunkban az ennek szer-

ves részét képező vásártartó, piaci funkciót, összességében a piacközponti szerepet 
tárgyaljuk, egy a  vásárövben fekvő jelentősebb város, Nagyvárad tekintetében, az 
utóbbi két évszázadra vonatkozóan. Az itt megfigyelt gyakori változások hátterében 
nem csak a  gazdasági és társadalmi viszonyok általános változásai állnak, hanem 
a gyakori politikai és államhatár módosulások is. A tanulmány ezeknek a régebbi és 
újabb típusú piaci, piacközponti funkcióknak a bemutatására, azok módosulásának 
és sokrétű hatásainak körvonalazására törekszik.

Általánosságok

A városfejlődés szempontjából döntő jelentősége van annak, hogy a lakosság tagjai 
között munkamegosztás jön létre, és ennek következtében megjelennek a kézműve-
sek, és kisebb számban a kereskedők is. Ez egyszerre európai és magyar viszonylat-
ban is egyrészt a városiasodás, másrészt a vásárfejlődés nélkülözhetetlen tényezője. 
A városok településhálózati szerepköréből, a városok-és a falvak közötti munkameg-
osztásból következik a  városoknak a  cserében játszott kiemelkedő szerepe. Köz-
ismert Mumford megállapítása: „A város voltaképpen már eredetétől fogva olyan 
struktúraként jellemezhető, amely kiválóan alkalmas a civilizáció javainak tárolására 
és közvetítésére, átadására...”1 A városok sokrétű funkcióinak működtetése jelentős 
munkaerőigénnyel is jár „ezért: a város erős vonzást gyakorol környezetére és annak 
lakosságára, lélekszámára nézve kiemelkedik a környezetéből.2 

A kialakuló vásárok alapja a vásárszabadalom vagy vásárprivilégium volt. Ezeket 
királyaink egyházi és világi földesurak, püspökségek, káptalanok, kolostorok kéré-
sére adták ki valamelyik város részére. Szűkebb, hagyományos értelemben a piacok 
vagy piachelyek konkrét helyek, amelyek a bizonyos árukkal való rendszeres keres-
kedést szolgálják. Ha viszont a kereskedés nem kötött helyszínen zajlik vagy idő-
ben rendszertelen, azt a népnyelv többnyire vásároknak nevezi, megállapítva a piaci 
tevékenység kialakulásának, elterjedésének és kibontakozásának általános feltételeit. 

1 Mumford 1985: 36
2 Beluszky – Győri 2004: 16.
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előzmények

Mivel tanulmányunkban csak az utóbbi két évszázadot vizsgáljuk, a távolabbi múlt-
nak csak néhány jellegzetességét emeljük ki. 

Földrajzi fekvése Nagyváradot eleve arra jelölte ki, hogy az árucsere forgalomban 
fontos szerepet játsszon. A város az úgynevezett vásárvonal mentén fekszik, a síkság 
és a hegyvidék találkozásánál, így a két térség termékeinek cseréje kezdettől fogva 
jellemző volt. A Sebes-Körös völgyében és így Nagyváradon át Erdély közlekedett az 
Alfölddel és az ország többi részével.3 

Funkcionális szempontból Várad, mint kiváltságolt püspöki város, az erődít-
ményekkel kapcsolatban álló, egyházi-szellemi funkciójú településnek tekinthető, 
amely egyben egyértelműen regionális gazdasági és kereskedelmi központ is volt. 
Az  árucsere a  heti és az országos vásárokon zajlott. A  középkor végén a  vásárok 
sűrűn behálózták az országot.

Az országosan egységes belső piac kialakulása lassan haladt, az egyes piackörzetek 
még önálló gazdasági egységet képeztek, gyakran más országok szomszédos terüle-
teivel is.4 A vásártartás komoly bevételi forrást jelentett Várad számára. A városnak 
kezdettől fogva fontos piacközponti szerepe volt, hiszen hetente két alkalommal tar-
tottak piacot és a 14. századtól évente országos vásárt. 

A 15. században a városiasodás lényeges mutatója volt a piac megléte. Várad ese-
tében ennek fejlődéséhez hozzájárult a Mátyás királytól 1474-ben kapott szabada-
lomlevél, amely egyben Várad első ismert szabadalomlevele, mivel felmentést adott 
a harmincad és a királyi adók fizetésétől a püspökség és a káptalan birtokain.5 A káp-
talan kérésére Mátyás az 1478. február 17-én kelt oklevelében azt is megengedte, 
hogy a legközelebbi szent héten tartandó váradi vásárra, „minden városbeli polgár 
elmehessen és addig, amíg fizetendő vám végérvényesen meg nem állapíttatik, vám 
ne szedessék”.6 

A város gazdagságát nevezetes vásárainak köszönhette, melyek áruforgalma az 
idők során megnövekedett. A sokadalmak száma szerint Várad kimagaslott a kör-
nyezetéből, mivel a váradi agglomerációban összesen 11 országos vásárt tartottak. 
Ez  nem csak országos csúcs, de nemzetközi összehasonlításban is jelentős, akár-
csak Várad piackörzetének sugara, amely mintegy 300–370 km közötti lehetett. 
Mindez – ne feledjük – a középkori helyzet volt, amelyet egyébként a kisvárosok 
korszakaként ismerünk.7 A fejlődés egy ideig még tovább tartott, azonban a folya-
matot megszakították a sorozatos csapások, és főleg a török uralom 1660-tól, amely 

3 Bulla –Mendöl 1999: 169.
4 Draskóczy – Honvári 1996: 70–71.
5 Lakos 1904: 70–72.
6 Bunyitay 1883: 291–294.
7 Kubinyi 2000: 45.
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a 17.  század vége felé számottevő visszaesést okozott. A város újjászületésére a 18. 
század folyamán került sor, amit az is illusztrál, hogy a városiassági érték alapján 
Várad az  1715-ben elfoglalt országos 41. helyről 1828-ra feljött a 19. helyre.8 

nagyvárad piaci szerepkörének változásai a 19. és 20. században

Az utolsó két évszázadban a városok szerepe a gazdaságban jelentősen felerősödött, 
és régóta nyilvánvaló, hogy a régiók és végeredményben az ország gazdasági telje-
sítőképessége is a fontosabb városok teljesítményétől függ. A mai kutatások a többi 
gazdasági szektor hozzájárulása mellett kiemelik a  kereskedelem, és ezen belül 
a piac jelentőségét az általános fejlődésben. Voltak városok, ahol ez volt a haladás 
legfőbb motorja, máshol csak a többi tényezővel együtt vált fontossá. Mint ismere-
tes, a 19. század elején a város és a vidék kapcsolatrendszerében a gazdasági kapcso-
latok játszották a főszerepet. Az akkor létező 743 vásároshely közül azonban mind-
össze 282-t neveztek meg piachelyeként.9

A központi szerepkörű városok állományát és típusait elemezve Bácskai Vera 
és Nagy Lajos Nagyváradot 1828-ban a  fontos kereskedelmi csomópontok har-
madik csoportjába, a gyűjtő- és elosztó központok közé sorolták, többek között 
Debrecen, Szatmárnémeti, Eger, Miskolc és Arad mellett.10 Az  ide sorolt váro-
sok útviszonyaik és földrajzi pozíciójuk miatt nem kapcsolódhattak be közvetle-
nül a nyugatra irányuló forgalomba, így inkább az eltérő tájegységek, a különböző 
országrészek közötti forgalom csomópontjai és elosztó központjai voltak. Tevé-
kenységükben a  szűkebb vonzásterületen túlnyúló, regionális kereskedelem ját-
szott vezető szerepet.11 

A térségében legnagyobb vonzást gyakorló Nagyvárad (az akkor még közigaz-
gatásilag külön álló várost egészében tekintve) tiszta vonzásterületének népesség-
számát tekintve (87 342 fő) országosan a kilencedik, míg egész vonzásterületének 
lélekszáma alapján (285 637 fő) pedig Pest-Buda, Debrecen, Miskolc és Pécs után 
az ötödik helyen állt az ország piacközpontjainak rangsorában.12 Ennek ellenére, az 
összesített pontszám érték alapján csak a második kategóriába, vagyis az erős piac-
központi funkciót betöltő települések közé került.13 

A 19. század elején közigazgatásilag széttagolt Váradnak két piaca is volt, egy 
belső, és egy külső a város keleti részén. A belső piac naponta működött, a külsőn 
heti és országos sokadalmakat tartottak. 14 

8 Bácskai – Nagy 1984: 264.
9 Bácskai 2002: 98.
10 Bácskai 2002: 105.
11 Bácskai 2002: 105.
12 Bácskai – Nagy 1984: 198.
13 Bácskai – Nagy 1984: 197.
14  Lakos 1904: 16, 20–22.
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Fényes Elek 1847-beli leírásában számol be arról, hogy Várad: 

„[S]zerdán tartott hetivásárai igen népesek, s különösen gabonára, azután deszkára, lóra 
és szarvasmarhára nagy fontosságúak. Hat országos vásárai közül, melyeket pesti és bécsi 
kereskedők is látogatnak, legnevezetesebb az úrnapi.”15

A város lassan visszaszerezte egykori jelentős piacközponti szerepét. A nagyobb 
fejlődés azonban az 1850-es városegyesítéssel kezdődött, és a század utolsó negye-
dében bontakozott ki igazán. A gabonakonjunktúra és a korai vasútépítés lendítette 
előre Nagyvárad piaci és általános helyzetét. A város sikeresen kihasználta a gabona-
kereskedelem által nyújtott konjunktúrát, ennek következtében jelentős tőkét hal-
mozott fel, gazdag polgári réteg és jelentős szellemi élet fejlődik ki benne. A 19. szá-
zad második felétől az urbanizációs folyamat felgyorsulása, a kiépülő vasúthálózat 
indított el jelentős szelekciót a  piaci központok között, amelynek következtében 
elsősorban a vásáröv, vagyis az Alföld peremének központjai váltak vasúti csomó-
pontokká és fokozatosan gyáripari központokká. Ezek a központok több megyére 
kiterjedő térségeket láttak el.16 

Nagyvárad 1860 körül egyike volt az ország jelentős központi funkcióval rendel-
kező településeinek, egyben növekvő piacközpont is volt. Ezt jelzi például az 1869 
júniusában létrehozott a  Kereskedelmi Csarnok. Az  infrastruktúra korszerűsítése 
azonban eleinte csak lassan haladt, amiről a korabeli beszámolók is tájékoztatnak: 

„Olyan áldott egy város nincsen hetedhét országban, mint jó Nagyváradunk, itt minden 
ember és minden asszony azt teheti amit akar, így például a mostani és egyéb vásárok alkal-
mával, a kenyér, a csirke és a libaárus kofák a Kert, a Magyar és Teleki utca járdáját lepik 
el sátraikkal és áruikkal, úgy hogy a közönség kénytelen a kocsiútra a  legnagyobb sárba 
kitérni”.17

A piaci tevékenység számottevő megélénkülésével párhuzamosan jelentősen 
megnőtt a városban tevékenykedő kereskedők száma is, míg 1828-ban csak 70-en 
voltak,1889-ben már 504-ről tudunk.18 1900-ban pedig már a  lakosság 12,5%-a, 
vagyis 2382 fő foglalkozott a kereskedelemmel a városban, Várad ezzel a 4. volt az 
országban Budapest, Pozsony és Zágráb után.19

Megközelítőleg 1892-re zárult le Nagyvárad dualizmuskori fejlődésének első szaka-
sza, amely megalapozta a következő mintegy 25 évnyi gyors fejlődést is. A 20. század 

15 Fényes 1847: 389–390. 
16 Gál 1999: 234. 
17 Nagyváradi Lapok 1869. november 17.
18 Bácskai – Nagy 1984: 211.
19 Magyar Statisztikai Közlemények 58.
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elején a nagyváradi piac egyike volt a legélénkebbeknek az egész országban, de egyben 
a drágábbak közé is tartozott. 1908-ban itt volt az ország egyik legnagyobb állatvására, 
ahol évente összesen 75 175 állatot adtak el. Nagyváradnak ekkor már 5 piactere volt. 
A kontinentális körforgásban részt vevő, a  felzárkózás összes előnyeit élvező váradi 
kereskedelem európai szintű áruválasztékot és minőséget tudott felmutatni.20 

Nagyvárad kiemelkedő piaci, piacközponti funkcióit részben a  város magas 
tőkekoncentrációjának köszönhette, másrészt a  város és vonzáskörzete gazda-
sági struktúrájának, amely kedvező feltételeket és gazdasági környezetet teremtett. 
Az  1900–1910-es évekre, a városok hierarchiájára és a központi szerepkörre vonat-
kozóan számos kutatás késszült, azonban az egyes alapfunkciók részkutatása még 
jobbára várat magára, eddig csak néhány szerepkörre terjedt ki, mint például a pénz-
intézeti funkcióra.21 A  kereskedelmi, piackörzeti funkciók esetén, a  szakirodalom 
alapján ezért csak kisebb általános összevetésekre vállalkozhatunk.

Nagyvárad a  20. század elejére felzárkózott azon városok közé, amelyek piac-
körzeti funkciójuk alapján is a  modernizáció aktív formálói voltak, mint például 
Pozsony, Kassa, Pécs, Szeged, Újvidék stb. Ezek piaci körzetüket jelentősen ki tud-
ták terjeszteni. Amíg az Alföld peremén elhelyezkedő regionális centrumok városi 
funkciók alapján kialakult vonzáskörzete eléggé szűk volt, addig más térségekben az 
ugyanilyen besorolású központok piaci szerepkörének kisugárzása sokkal nagyobb 
térségre terjedt ki. A kulcsszerepet játszó ellenpólus városok, mint Nagyvárad, Arad, 
vagy Temesvár, nemcsak a fővárossal és egymással, de a külfölddel is élénk kapcso-
latokat alakítottak ki. Civilizációs kisugárzásuk méretüknél is jóval nagyobb volt, 
nagyobb települési potenciállal, illetve gazdasági jelentőséggel bírtak. A helyi piac 
keretein felülemelkedve az ország egész keleti régiójában éreztették hatásukat.22 

Nagyvárad piacközponti szerepe egyenesen következett a  fekvéséből, a  gazda-
sága színvonalából, a  közlekedéshálózat és a  környező települések fejlettségéből, 
a város jelentőségét pedig a lakosság életszínvonala és polgárosultsága is alátámasz-
totta. Új típusú piaci, kereskedelmi és közlekedési funkciók is megjelentek és a város 
rohamléptekkel fejlődött. 

A regionális központok általában a múlt századfordulón nyerték el mai arculatu-
kat. A piaci szerepkörnek a városfejlődésre gyakorolt hatása nyilvánvaló volt. A váradi 
vásárok ugyancsak hatással voltak a  város a  településszerkezetére. A  piac-, illetve 
vásártér eleinte a térré kiszélesedő központban helyezkedett el, később, a forgalom 
növekedésével a  központi piacot a  Szent László térről a  nagyobb, és a  központtól 
távolabb fekvő Piac térre helyezték át. A piacterek környékét különböző nagy boltok, 
vendéglők foglalták el; kialakult a nagyvárosias kereskedelmi negyed. Később a város 
szélén lévő térségekbe költözött a terménypiac és az állatvásár is, az ún. ócskapiaccal 

20 Thirring 1912: 273; Fleisz 1996: 29–30.
21 Beluszky 1999; Beluszky – Győri 2005; Gál 1999: 227.
22 Gál 1999: 233–234. 
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együtt. Utóbb a piacok még tovább költöztek, régi helyük, csakúgy, mint a Fő utca ma 
is tanúskodik az egykori Várad nagy vásárairól, fejlett kereskedelméről.

A 20. században Nagyvárad városi életének nagy problémája volt a vásárcsarnok 
hiánya, amelyet már 1900-ban is terveztek, de egy egész évszázad nem volt elég 
a létrehozására. A vevők és az eladók még a század közepe fele is sárban gázoltak, és 
elavult sátrakban árultak.23 

A dualizmusban zajló dinamikus felzárkózás az első világháború idején lelassult, 
majd meg is szakadt, a politikai és területi változások pedig teljesen más irányba for-
dították a folyamatokat. Az 1919. április 20-ával elkezdődő román uralom Nagyvá-
rad történetében egy új időszak kezdetét jelentette. A város a határszélre szorult, és 
rövidesen halmozottan hátrányos, periférikus helyzetbe került. Elvesztette befolyási 
övezetének közel felét és periférikussá vált helyzeti, fejlettségi és hatalmi szempont-
ból egyaránt. Jelentős volt a piac és a nyersanyagvesztés is. A kereskedelem megma-
radt a lakosság fő megélhetési forrásának, és ezt a város foglakozási szerkezetében 
betöltött súlya is jelezte, a piaci funkció azonban féloldalassá vált. Az 1930-as évekre 
a helyzet kezdett volna némileg javulni, ám a gazdasági válság tovább gyengítette 
a lehetőségeket. Az újbóli hanyatlás ugyan nem borította ki gazdasági egyensúlyából 
a várost, de lényegesen visszavetette a piaci szerepkörét is.24 

A II. világháború idején, 1940–1944 között, az újból Magyarország részévé vált 
város kiküszöbölt néhány hátrányos gazdasági tényezőt, de a hadi helyzet súlyosbo-
dása, hamar elsöpörte a reményeket. 

1945 után, a rövid átmenetet követően berendezkedő román szocialista rendszer-
ben, a piaci, piacközponti funkció annak függvényében bontakozhatott ki, ahogyan 
a pártállam ellenőrizte a termelő folyamatokat a piac minél nagyobb kiiktatásával. 
Az uralkodó ideológiából egy sor alapelv és alapérték következett, amelyek messze-
menően befolyásolták a települések sorsát és funkcióit. A város piaci és piacközponti 
szerepköre nagyrészt külső tényezők függvényévé vált. Nagyváradnak az új gazda-
sági körforgásban másodrangú szerep jutott, mindössze a belső gazdasági folyama-
tok szintjén tudott megtartani némi önállóságot. 

Az 1960–1970-es években hatalmi koncentráció ment végbe az összes ágazatban, 
így a  piaci tevékenység is eltorzult. A  háború utáni hiánygazdaságból az 1970-es 
évek végére, a konszolidált szocializmus idején, a város piaci szerepe a központilag 
megtervezett és megengedett szinten állandósult. Az extenzív gazdálkodás műkö-
dési zavarai, piacérzéketlensége (állandó hiányok mellett hatalmas eladhatatlan áru-
készletek felhalmozódása) gazdasági reformok kidolgozását és elindítását követelte 
meg, de a „szabályozott piac” még a  legdinamikusabb fejlődése idején sem tudott 
valós piaci körforgást beindítani. Ebben a  mesterséges gazdasági körforgásban 

23 Adorján 1941: 60.
24 Recensamîntul 1930.
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 Nagyvárad piacközponti szerepköre erősen korlátolt volt, hiszen a központi elosz-
tásnak és a tervgazdaságnak alárendelt helyzetbe került.

A hetvenes évek végétől kezdődő időszakot a recesszió jellemezte, amely az addigi 
mennyiségi növekedést hozó extenzív fejlődési szakasz végleges kifulladását jelen-
tette. 1980-tól kezdve az újabb hiánygazdaság keretei között, a város már nehezen 
találta meg a helyét. Ekkorra már a piac egész működésében nagymértékű diszfunk-
ciók jelentek meg. Ebben az időszakban a piacokon a háborúk idején megszokott 
szűkös ellátás és a feketézés elterjedése volt tapasztalható.

Az 1989. decemberi változások a várost szétzilált gazdasági állapotban találták, 
lényegesen távol egykori meghatározó piaci szerepkörétől. A gyökeres politikai, gaz-
dasági és társadalmi változások a folyamatos gazdasági recesszió közepette zajlot-
tak, a termelés jelentős visszaesése mellett. A válságjelenségek közepette, 1990-től 
elindult a piacgazdaság kiépülése, amely azonban nagyon lassan, és az addigi ver-
senyképtelen piac átalakulásával folyt. A valódi piaci intézmények kiépülésének, és 
a többi lényeges átalakulásnak kedvező kihatásai voltak. 1990 után a város, ha lassan 
is, de kezdte visszaszerezni pozícióit, ami azonban csak részlegesen sikerült, mivel 
az általános gazdasági folyamatok csak részben voltak kedvezők számára. 

Nagyvárad helyzete ellentmondásosan alakult. Egyrészt nehezen tudott talpra 
állni a sok évtizedes hányódásból, amely az egyensúlyvesztés határára sodorta, más-
részt bizonyos értelemben nyertese is volt az átalakulásoknak, hiszen a határok meg-
nyílásával lehetőség nyílt a sok évtizedes elzártságból való kitörésre. A változások 
következtében a városi szerepkörök súlya is módosult. Nagyvárad piaci, piackörzeti 
jelentősége megállapodott egy az addiginál magasabb szinten, de ezzel még részle-
ges regionális szerepkört sem tudott betölteni. A modern funkciók lassan hódíta-
nak teret és ebben csak a határok teljes lebontása (Schengen) hozhat majd pozitív 
változást. A harmadik évezred kezdetén a kereskedelmet Románia legdinamikusab-
ban fejlődő gazdasági ágazataként tartják számon. 2010-ben Nagyváradon összesen 
7 piac volt, amelyek területe összesen 85 500 m2 tett ki. Közülük a váradi várban lévő 
ún. nagypiac, a Rogériusz negyedbeli piac és a vegyes vásárpiac (ócskaságok, autók 
stb.) volt a legnagyobb.25 

Összefoglalva kitűnik, hogy Nagyvárad jelentős piaci, piacközponti szerepe a tár-
gyalt két évszázados periódusban végig megmaradt, de a különböző időszakokban 
eltérő módon alakult. Ez  főleg a  város térbeli helyzete megváltozásának, a  cent-
rumból a perifériára kerülésének, és a kedvezőtlen általános gazdasági folyamatok-
nak volt köszönhető. A második világháborút követően folytatódott a visszaesés és 
a  már-már konzerválódó periféria, frontier jellegen az 1989 utáni alapvető válto-
zások hoztak csak fordulatot. A 20. század utolsó évtizedében Nagyvárad elindult 
a lassú felzárkózás útján, így a jelenlegi város újból keresi régi pozícióinak a vissza-

25 Raport 2010.
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szerzési lehetőségét. Hogy ez mennyire fog sikerülni, az a jövő kérdése, de nagymér-
tékben függ a térségben érvényesülő folyamatok általános irányától is. 
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Hajnali Suttogó II.
Kecskeméti gyümölcskereskedők a 20. század első felében*

„Egy tenger, homokból.” E szavakkal idézi meg Mikszáth Kálmán jól ismert regényé-
ben a török kori Kecskemét határát. „Azóta már megfogták a faültető unokák, akkor 
még szabad volt a homok s futott, vándorolt, hömpölygött a végtelenbe”.1 A 20. szá-
zad elejére alaposan megváltozott a tájkép. A homoktengerből szőlőskertek és gyü-
mölcsösök emelkedtek, erdők és új szántóföldek nőttek ki. Általánosan elterjedt volt, 
hogy Kecskemét gazdag város. A beszélő köntös sikere, majd későbbi megfilmesítése2 
nagyban hozzájárult e kép kialakulásához, később megszilárdulásához. E sztereotí-
pia ellen szólalt fel 1940-ben a kecskeméti Katona József Társaság felolvasóülésén 
Horváth Ödön, a helyi elit tagja: 

„Ha Kecskemétről valahol az országban szó esik”, akkor „vállveregető elismeréssel, némi 
irigykedő szinezettel […] mint gazdag várost” emlegetik. „Majdnem reménytelen [… eme] 
országos tévhiedelem eloszlatása. Valahogyan megbabonázta a közvéleményt és kiirtha-
tatlanul megmaradt benne, hogy Kecskeméten” a „hires tözsérek süveggel mérték a temér-
dek pénzt, hogy Kecskemétnek 40 000 hold földje van, hogy 70 millió pengőre becsülik 
a város vagyonát és hogy évente 3-4 millió pengőt árulunk csak a barackból”. „A városnak 
tényleg jelentős a vagyona, de jövedelme kevés, kötelezettségei pedig szinte határtalanok. 
[…] Hiába mondjuk, hogy Kecskeméten a legkevesebb a magánépitkezés, hogy a bankbe-
téteknek az országos arányszáma alapján háromszor akkora összeget kellene kitenni, hogy 
itt csupa kisemberek laknak, nagycsaládu apró egzisztenciák. A  városon kívül nincsen 
egyetlen mezőgazdasági nagybirtokosunk sem és általában nincs Kecskeméten egyetlen 
országos mértékkel mérhető gazdagember.”3

A századfordulón alapvető gazdaságszerkezeti átalakulás zajlott Kecskeméten. 
Az  1880-as években Mikszáth, saját jelenkorát visszavetítve a  múltba, még úgy 

* A Hajnal István Kör 2012. évi debreceni konferenciáján elhangozott A hajnali Suttogó – piac a két 
világháború közötti Kecskeméten című előadásom szövegét lásd: Szilágyi 2012d. Jelen tanulmány 
ennek az előadásnak a továbbgondolt kiegészítése.

1 Mikszáth 1910 [1889]: 90–91.
2 Mudrák – Deák 2006.
3 MNL BKML X.52. 4. doboz, 3. tétel/P. Horváth Ödön 1940: Parasztváros–kulturváros. Előadás kéz-

iratban. Felolvasva: 1940. január 9-én. (Kiemelés – Sz. Zs.)
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emlegeti a várost, mint ami az almájáról nevezetes.4 Ezzel szemben az 1930-as évek-
ben Móricz Zsigmond már a „szóló szőlő, csengő barack, mosolygó alma” hármast 
hangsúlyozza.5 A  korábban tengernyi gondot okozó homok, helyi szóhasználattal 
élve, „arannyá” avanzsált a 19. század végén. A filoxéra okozta hegyvidéki szőlőpusz-
tulás révén a Homokváros6 határának gazdasági potenciálja gyökeresen megválto-
zott. Előtérbe került a helyi szőlő- és borkultúra.7 A szőlőtelepítés, a zöldséges- és 
gyümölcsöskertek kialakítása mélyen ható változásokat indított el. A  földbirtokos 
kisparaszti réteg aránya, más alföldi városok viszonylatában, egyedülállóan magasra 
nőtt az 1930-as évekre.8 Ez  hatással volt a  helyi gazdasági és demográfiai folya-
matokra, a  térszerkezeti, térhasználati viszonyokra. A  külterületi lakosság száma 
már az I.  világháború előtt meghaladta a  31  ezer főt, 1935-ben pedig megközelí-
tette a 47 ezret.9 Mindent összevetve a két világháború között Kecskemét egy olyan 
mezőváros volt, ahol a települést koncentrikus formában körbeölelő tanyazónákban, 
kivált a belső gyűrűben, országos jelentőségű, nemzetközileg keresett és ezért volu-
menében növekvő, sikeres gyümölcs- és zöldségtermesztés folyt.

A századfordulón felgyorsuló, majd a  két világháború között kiteljesedő lokális 
gazdasági-társadalmi átrendeződés olyan új távlatokat nyitott, amelyek kiaknázására 
újabb pénzintézetek kezdték meg működésüket a városban. A hitel elérhető közel-
ségbe kerülése a helyi vezetés szándékával találkozva ösztönzőleg hatott a gazdák vál-
lalkozó kedvére. A körülmények szerencsés együttállása nemcsak kedvezően hatott 
a szerkezeti átalakulásokra, hanem óhatatlanul együtt járt a kecskeméti gazdatársa-
dalom viharos gyorsasággal zajló, rendkívüli méretű és mértékű eladósodásával.10

A korábban idézett vonás, miszerint a  helyi bankbetétállománynak háromszor 
akkorának kellett volna lennie, inkább a helyi gazdasági prosperitásra, az átalakulás 
lázas folyamatára, a tőkeigényes vállalkozásokhoz szükséges nagyarányú beruházá-
sokra utalt, és nem arra, hogy a kecskemétiek – országos mércével mérve – szegé-
nyek lettek volna, ahogyan azt Horváth sugallta. Ez inkább a helyi társadalom magas 
vállalkozói kedvét, vállalkozói szellemét tükrözi. Másmilyen mentalitás volt ez, 
mint ami a fővárosban vagy az ország nyugati felén működött. Hajtóereje egyszerre 
a bizalmatlanság és a helyi közösség értékrendje volt. Bizalmatlanság a pénzintéze-
tekkel szemben, mivel a háborús évek gazdasági konjunktúrája alatt megtakarított 
betétállományok az 1920-as évek elejének inflációjában „elpárologtak”. És értékrend, 
mivel a földbirtok nemcsak magas presztízst kölcsönzött tulajdonosának, hanem jól 
konvertálható szimbolikus tőkét is biztosított a helyi társadalomban. E kettő sajá-

4 Mikszáth 1910 [1889]: 107.
5 Móricz 1958 [1932].
6 Szilágyi 2012a.
7 Bende 1929: 56–58.
8 Szilágyi 2012a: 120.
9 Szilágyi 2011b: 32.
10 Szilágyi 2012a: 124–140.
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tos kombinációja szülte azt a feltűnő kecskeméti gyakorlatot, hogy a megtakarítá-
sok döntő részét a lakosság ingatlanba fektette. Ezt ragadta meg a kortárs közgaz-
dász, Wolf István, amikor azt írta, hogy az „ingatlanszerzés utáni mohó vágy – mely 
a kecskeméti ember sajátos tulajdonsága – tetőfokára lépett. Minden garast élére 
raknak s még saját magukkal szemben is fukarok.”11 Ennek aztán látványos eredmé-
nye lett az, hogy 1916 és 1935 között csaknem 5 ezer kat. holddal, több mint 40%-kal 
nőtt a zöldségeskertek, szőlők és gyümölcsösök területe.12

A II. világháború előestéjén a gyümölcsfaállomány 72%-át a kajszibarack, az alma 
és a szilva adta.13 A Magyar Királyi Központi Statisztikai Hivatal kiadványaiban sze-
replő 1935. évi adatok azonban jelentősen eltértek a helyi gyümölcsfakataszterben 
iktatott értékektől. Az 1937 nyarán, polgármesteri megbízás alapján lefolytatott vizs-
gálat megállapította, hogy Kecskemét területén például 31%-kal több barackfa és 
9%-kal több almafa volt, mint amennyit a hivatalos statisztika kimutatott.14 A különb-
séget még az 1930-as években is az egyre növekvő telepítésekkel magyarázták. Tehát 
a felpörgő kereslet, alig néhány évtized alatt a barackot a város legfontosabb kiviteli 
terményévé emelte. Az 1920-as évek végére már az országos barackkivitel 80–84%-át 
innen szállították külföldre.15 Ez az arány azonban jelentős ingadozást is mutathatott, 

11 MNL BKML XV.7. Nr. 8. Wolf István: Kecskemét hj város monográfiája. Doktori értekezés, kéziratban. 
[1926.] 32.

12 Balásfalvi Kiss 1939: 35; OMC 1937: 44; MSK ÚS 1941: 542. (Saját számítás – Sz. Zs.)
13 MSK ÚS 1941.
14 MNL BKML IV.1910.a. 70. doboz, 110/eln./1937.
15 Szabó 1983 [1934]: 81.
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hiszen a termésátlag, sok egyéb mellett, nagyban függött a mindenkori helyi időjárás-
tól. Az 1. ábra nemcsak a fagy, a jégverés és az aszály következményeit tükrözi, hanem 
jól mutatja a telepítések eredményeként növekvő gyümölcsfaállomány termésmeny-
nyiségre gyakorolt hatását is. Amíg a századfordulón évente átlagosan 7 ezer tonna 
gyümölcs termett, addig ez a két világháború között már 9 ezer tonnára emelkedett.

Ezek a  gazdasági változások hozzájárultak a  város fizikai és társadalmi terének, 
térhasználatának az átalakulásához.16 E folyamatok olyan piaci szempontokat helyez-
tek előtérbe a városvezetés elgondolásaiban, amelyeknek köszönhetően a millennium 
közeledtével felmerült egy tágas, kereskedelmi célokra is jól használható, központi tér 
kialakításának az igénye, ahol a helyi termelők kényelmesen értékesíthetnék nemcsak 
a belföldre, hanem az exportra szánt áruikat is. Így született meg a századfordulón, 
a lényegében három térből (Széchenyi, Kossuth és Szabadság) álló „főtér”, amelyet egy 
több mint 40 méter széles sugárút, a Rákóczi út, és az észak felől párhuzamosan futó 
Nagykőrösi utca kötött össze a vasútállomással. E nagyszabású városrendezés hátte-
rében azonban nemcsak a gazdasági prosperitás állt, hanem az attól elválaszthatatlan, 
s legalább akkora súllyal szerepet játszó polgári közigazgatás kiépítése is. A város tör-
vényhatósági jogú rangra emelkedése (1870) szintén nagy hatással volt a helyi társa-
dalom szerkezetének az átalakulására. A felgyorsuló tercializálódás, a számos új szol-
gáltatás megjelenése, és a hivatalnoki réteg látványos földuzzadása tette szükségessé 
a városháza felépítését és közelében a bérházak megjelenését.

A város főtere tavasztól őszig, de különösen nyáron legendásan híres volt a pia-
cáról.17 Ebben persze nem kis szerepe volt a  Móricz által publikált, népszerű-
sítő írásoknak, vagy annak, ahogyan Erdei Ferenc beszélt a jelenségről. Hogy mi 
ragadhatta meg őket? – azt ma már nehéz megválaszolni. Az viszont kétségtelen, 
hogy olyat tapasztaltak Kecskeméten jártukban, amit máshol nem; ami ismeret-
len és szokatlan volt számukra, valamit, ami rendezettnek és harmonikusnak tűnt 
a maga idejében. 

16 Ehhez lásd: Szilágyi 2012b, 2012c.
17 De ugyanez a piac szolgált arra is, ha valaki informálódni akart, vagy ha valami információt el akart 

terjeszteni a  városban. Kovács Bálint református lelkész visszaemlékezésében megjegyezte, hogy 
amikor fiatalon az 1940-es évek elején Kecskemétre került, az egyik helyi lakos azt tanácsolta, „hogy 
nekem két réteggel kell Kecskeméten jóban lennem. A kofákkal és a konfliskocsisokkal. Kérdeztem: 
»Miért?« Azt mondta: »Nézd, a kofák – akkor a templom előtt volt a gyümölcs- és zöldségpiac –, azok 
nem csak zöldséget és gyümölcsöt cserélnek.« »Hanem?« – kérdeztem. »Információt is« – válaszolta. 
A  konfliskocsis [pedig] hajnaltól hozza a  vendégeket az állomásról. Beszélgetnek, és mire beérnek 
a központba, kicserélik a gondolataikat.” Egy másik történetben azt is elmondta, hogy „Kecskemét-
nek rendkívül népszerű lelkésze volt Muraközy Gyula […, akinek] volt Szikrában egy kis nyaralója, 
a nyarat általában ott töltötte. Amikor Kecskeméten voltam és Muraközy lejött a szikrai birtokra, két 
vonat indulása közben mondtam neki: »Gyula bácsi, este tessék a templomban prédikálni!« Kimen-
tem a kofákhoz és a konfliskocsisokhoz, és estére tele volt a templom, mert ők elterjesztették a hírt. 
Az információ átadásának akkor ez volt az egyik leginkább járható útja. Ez nem volt eredménytelen. 
Ez hozzátartozott az ottani élethez.”– Rigó 2009: 24.
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Az 1930-as években így írt erről Erdei:

„A hajnali sötétség lélegzetelállító jelenéssel fogadja az érkezőt. A tornyok közti térségre 
végeláthatatlan sorokban ömlenek a [gyümölccsel megrakott] kocsik százai és ezrei […], 
olyan az egész, mint a varázslat. Mire a nép fölkel, a város is kibontja színeit. Tornyok és 
paloták hivalkodnak a város közepén, amelyekről nem tudja a néző, hogy szépnek vagy 
torznak tartsa-e őket, csak azt érzi, hogy ilyeneket még nem látott és ámul fölöttük. Nem 
hasonlók a nyugati, sem a keleti tájak képeihez.”18

A termelői piac, a „Suttogó” tehát hajnal 2-3 óra körül állt fel. Az 1930-as évek végén 
az adás-vétel kezdetét pedig már a Nagytemplom harangkondulása jelezte.19 Amire 
a  termelők elfoglalták helyüket, a kereskedők megbízottjai is megérkeztek a piacra. 
Ha egy áru megfelelt az exportelvárásoknak, akkor a megbízott megalkudott a  ter-
melővel és kiállította a bárcát, amin a felvásárló cég neve, címe és az áruért fizetett 
összeg szerepelt. Ezután az árut másnak eladni már nem lehetett. Ezzel a bizonylattal 
a termelő behajtott a kereskedő telepére, ahol a mázsálást követően kifizették, majd 
kezdődött a feldolgozás: az osztályozás, az átválogatás végül a csomagolás. A barackot 
10 kilogrammonként sorba rendezve, papírral kibélelt hollandi ládákba tették. Tizen-
egy óra tájt a ládákat a vasútállomásra fuvarozták, ahol ismét lemérték, majd vagonokba 
rakodták. Közben a napon álló szerelvényt folyamatosan hűteni kellett, ami lehetővé 
tette, hogy a következő utójegelő állomásig az áru minősége megfelelő maradhasson. 
Erre azért is volt szükség, mert az 1920-as években egy szállítmány Kecskemétről 
Bécsbe 1, Berlinbe közel 3, Hamburgba pedig csaknem 4 nap alatt érkezett meg –,20 
ami a harmincas években valamivel kedvezőbben alakult. Amíg az exportigényeknek 
megfelelő helyi gyakorlat ki nem alakult, előfordult, hogy maguk a külföldi kereskedők 
vagy a kereskedőcégek megbízottjai utaztak Kecskemétre, hogy felügyeljék a munka-
folyamatot. Az importőrök kezdeti bizalmatlansága azonban a harmincas évek elejére 
megszűnt, mivel a termelők is és az exportkereskedők is gyorsan megtanulták a magas 
minőségi követelmények teljesítését. Az  áru már első- és másodosztályba sorolva, 
szétválogatva került a piacra. A csomagolás pedig kifogástalan volt. (Jellemző, hogy 
a belső piacra, például a közeli fővárosba szánt gyümölcsöt nem rakták ládánként ízlé-
sesen rendezett sorokba, hanem ömlesztve, papírbélelés nélkül borították rekeszekbe.)

A városvezetés tisztában volt a  gyümölcsexport felbecsülhetetlen jelentőségé-
vel, mégis meglepő, hogy még 1941-ben sem volt elfogadott piaci szabályrendelete 
Kecskemétnek.21 Láthatóan óvatosak voltak. Törekedtek ugyan a szabályozásra, de 

18 Erdei 1937: 77–78.
19 A piac működésének részletes leírást lásd: Szilágyi 2012d.
20 MNL OL K 428.a. MTI 1926. augusztus 2. Heti kiadás: 31. sz. 7–8.
21 1941 novemberében még mindig nem volt elfogadott piaci szabályrendelete Kecskemétnek. A  város 

polgármestere ekkor levélben fordult a  m. kir. kereskedelem- és közlekedésügyi miniszterhez, s  arra 
kérte, hogy engedélyezze a  már összeállított szabályrendelet-tervezet megtárgyalását (vitáját) a  helyi 
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egyúttal távolságot is tartottak, hogy a  szabadpiaci viszonyok szerint formálódó 
exportkereskedelem nagyobb városi beavatkozás nélkül bontakozzon ki. Arra azon-
ban kezdettől fogva ügyeltek, hogy a keretek fenntartásával elősegítsék a folyamatot, 
és hogy közben a város (vezetőinek) érdekei se sérüljenek.

Mindent egybevetve a  piaci termelésre és a  helyi infrastrukturális viszonyokra 
épülő kecskeméti gyümölcs-, zöldség- és borkereskedelem virágkorát élte a  két 
világháború között. Ez abban is megmutatkozott, hogy a kereskedők száma a húszas 
években 773 főre duplázódott.22 1940-ben a csaknem 850 kereskedő közel harmada 
(228 fő) zöldség-gyümölcs (11%), élőállat (11%), bor (5%) és gabona (3%) forgalma-
zásával, mindenekelőtt exportjával foglalkozott. A húszas években gombamód sza-
porodó kereskedelmi vállalkozások egy része tönkrement a  világgazdasági válság 
éveiben, mások társultak vagy profilt váltottak, miközben az új kereskedések száma 
a harmincas években már csak lassan emelkedett.

Kecskeméten 1922 és 1938 között összesen 149 magánszemély foglalkozott gyü-
mölcskereskedelemmel. 1930-ig számuk ugyanolyan gyorsan emelkedett, mint aho-
gyan azt követően csökkent. A látványos növekedést meglepő módon a női vállalko-
zók adták. Számuk alig két-három év alatt több mint négyszeresére, 9 főről 35 főre 
ugrott. (2. ábra) Felmerül, hogy többségük megözvegyülve, férjük után vette át a vál-
lalkozást – ez azonban nem így volt. A 35 női kereskedő ötöde (7 fő) már 1930 előtt is 
foglalkozott gyümölcskereskedelemmel. A többiek viszont nem szerepelnek a korábbi 
összeírásokban, amiből következik, hogy ekkor kezdték vállalkozásukat. A 28 új keres-
kedőnő közül azonban csak 5 volt özvegy, közülük Tóth Zsigmondné (Bencsik Teréz) 
volt az egyetlen, aki férje helyébe lépve vitte tovább az üzletet. A többi asszony özvegy-
ségében kezdett gyümölcskereskedésbe. Közülük csak Gyuris Sándorné és Farkas 
Lászlóné tudott talpon maradni a gazdasági depresszió éveiben. Velük együtt összesen 
heten „élték túl” a válságot.23 Többségük nem exportált, csak Budapestre szállított árut.

Az 1. táblázat adataiból jól látszik, hogy a vizsgált kereskedők döntő többsége, 
61%-a, csak gyümölccsel üzletelt. Ugyanakkor volt egy jelentős réteg, amely a gyü-
mölcs mellett baromfikereskedéssel is foglalkozott. A Magyar Nemzeti Bank hitelin-
formációs jelentései alapján bizonyítható, hogy azok a kecskeméti vállalkozók, akik 
csak gyümölcskereskedelmet folytattak, átlagosan vagyonuk negyed részéig voltak 

 törvényhatósági bizottságban. (MNL BKML IV.1920. 1. doboz, Nr. 37741/1941. A város  polgármesterének 
a kereskedelem- és közlekedésügyi miniszterhez intézett levele, 1941. november 17.) Tekintettel a hábo-
rús állapotokra és a hivatali útvesztőkre az említett levélre csak 9 hónappal később érkezett dorgáló 
hangvételű válasz: „felhívom Polgármester Urat, hogy Kecskemét thj. városnak a Polgármester ur jelen-
tése szerint már elkészitett vásári és piaci rendtartásról szóló szabályrendeletét a város törvényhatósági 
bizottságával sürgősen tárgyaltassa le”. – MNL BKML IV.1920. 1. doboz, M. Kir. Kereskedelem- és Köz-
lekedésügyi Miniszter Nr. 104 357/II.1942. számú utasítása, 1942. augusztus 24. (Kiemelés – Sz. Zs.)

22 KNC [1922]: 108–112; KNC 1930: 268–276; KNC 1940: 207–218. (Saját számítás – Sz. Zs.)
23 Burics Erzsébet, Faragó Gáborné, Gacza Jánosné (később Almási Istvánné, 1938), Kolo(z)svári Teréz 

és Vörös Lászlóné.
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eladósodva. Ezzel szemben azoknak az adósságállománya, akik a gyümölcs mellett 
baromfival, borral vagy mással is üzleteltek, meghaladta vagyonuk értékének leg-
alább harmadát, nemritkán a felét is.24 Mindez jól mutatja, hogy a többféle tétellel 
üzletelő nagykereskedők nagyobb kockázati terhet viseltek, mint társaik. E maga-
sabb kockázatvállalás, a  nyilvánvaló előnyök mellett, a  gazdasági válság éveiben 
inkább hátrányosan hatott.

1. táblázat: A gyümölcskereskedelemmel (is) foglalkozók számának alakulása, 
1922–1938

Megnevezés 1922 1927 1930 1935 1938 1922–1938*
Gyümölcs 33 34 47 37 27 91 61,1%
Gyümölcs, baromfi 3 7 28 11 17 43 28,9%
Gyümölcs, bor 3 3 2 3 2 8 5,4%
Gyümölcs, baromfi, bor 1 3 3 1 0 7 4,7%
Összesen (fő) 40 47 80 52 46 149 100,0%

Forrás: KNC [1922]: 108–111; KNC [1927]: 240–241; KNC 1930: 268–269; KNC [1935]: 
 269–274; KNC 1938: 318–319.
Megjegyzés: Az  egyes mintaévekben előforduló kereskedők személyi átfedéseit leszámítva, 
mindenki szerepel, akit az 1922 és 1938 közötti nyilvántartás szerint legalább egyszer mint 
gyümölcskereskedőt rögzítettek. (A százalékos értékek Excel szerinti kerekítés alapján kerül-
tek közlésre.)

24 Szilágyi 2012a: 139–140.
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2. ábra. Kecskeméti gyümölcskereskedők összlétszáma nemek szerinti bontásban, 1922–1938.
Forrás: KNC [1922]: 108–111; KNC [1927]: 240–241; KNC 1930: 268–269; KNC [1935]: 
 269–274; KNC 1938: 318–319. (Saját szerkesztés – Sz. Zs.)
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A vizsgált gyümölcskereskedők 15%-a (23 fő) a város elitjéhez tartozott.25 Tóth 
Zsigmond kivételével mindannyian a  gazdasági elithez sorolhatók. Tóth bár egy-
szerre volt gyümölcs-, bor- és baromfiexportőr, neve nem szerepelt a legtöbb adót 
fizetők névsorában, így a legvagyonosabb kecskemétiek közé sem sorolható. Ennek 
ellenére egészen biztosan nagy tisztelet övezte, hiszen 1927 nyarán bekövetkezett 
haláláig a törvényhatósági bizottság választott tagja, a református egyház presbitere, 
a Kecskeméti Kereskedelmi Kaszinó és az Országos Magyar Kereskedelmi Egyesü-
lés alelnöke volt.26 Városatyai kötelezettségének – a korabeli viszonyokhoz képest – 
kiemelkedő módon igyekezett eleget tenni; a  közgyűlések felén-háromnegyedén 
jelen volt akkor, amikor a képviselők többsége az ülések harmadán sem vett részt.27 
Özvegye, a már említett Bencsik Teréz, nemcsak a vállalkozást vitte sikeresen tovább 
néhány évig, hanem ügyesen gyarapította a családi földvagyont is. Az üzletet a gaz-
dasági válság éveiben ugyan befejezte, ám kihasználva az ingatlanpiac összeomlását, 
3 kat. hold szőlőt és 13 kat. hold földet vásárolt, aminek forgalmi értéke 1939-ben 
megközelítette a 20 ezer pengőt.28 

A gazdasági elitbe sorolható gyümölcskereskedők közül kiemelkedik Szilágyi 
Mór és Aszódi József alakja. Szilágyi a két világháború között végig tagja volt a tör-
vényhatósági bizottságnak, előbb virilis, majd 1929-től választott jogon. Vagyona és 
jövedelme alapján a város egyik leggazdagabb polgára volt. 1925-ben befizetett adója 
alapján a második, nyolc évvel később már csak a 29. helyet foglalta el a vagyoni 
elitben. Földje, szőleje nem volt, házvagyona ellenben a  74 ezer pengőt is elérte 
 1933-ban. Utoljára 1922-ben rögzítették gyümölcs- és borkereskedőként. A húszas 
évek közepén ugyan felhagyott a gyümölcskereskedelemmel, de borral továbbra is 
üzletelt. Vállalkozásának profilját ezen túl a gabonafelvásárlás adta, ami után csak 
1200 pengőnyi éves bruttó jövedelmet vallott be 1934-ben. Erősen gyanítható, 
hogy bevétele ennél lényegesen magasabb lehetett, tekintettel arra, hogy ekkor már 
a város legjelentősebb gabona-exportőreként tartották számon. Emellett igazgató-
sági tagja volt a Kecskeméti Magyar Banknak és elöljárója az Izraelita Hitközségnek.

25 Helyi eliten a  település azon társadalmi csoportját értem, amely a  helyi szinten rendelkezésre álló 
humán és anyagi tőke mentén épül fel, amely e tőkék révén magas formális vagy informális (szervezett 
vagy látens) pozíciókat birtokol, s amelynek megfelelően formális és informális hatalom is a birtokában 
áll, mellyel elsősorban helyi viszonylatban bír befolyással a helyi közösség egésze vagy egy része fölött. 
A helyi elit minden esetben az adott település teljes elitjét jelenti, ami funkcióját tekintve, három másik 
elitcsoportra bomlik, Kecskemét esetében a  városirányítási elitre, a  gazdasági elitre (ami áll a  helyi 
vagyoni-jövedelmi elitből, a helyi gazdasági szervezetek felső pozícióinak birtokosaiból) s végül a társa-
dalmi elitre. A helyi elit értelmezéséhez bővebben lásd: Szilágyi 2010 [2012]; 2011a [2012].

26 KKN [1928]: 105.
27 MNL BKML IV.1903.a. 43. és 47. köteg, Közgyűlési jegyzőkönyv, 1921 és 1925. – Saját számítás.
28 Forrás: MEA (Multifunkcionális Elit Adatbázis – MNL BKML IV.1903.a.; IV.1903.c.; IV.1908.b.; 

IV.1905. 4–6. doboz; IV.1928.a. 1. doboz; IV.1904. 56. csomó; KNC [1922]: 49–54; KNC [1927]: 
33–184; KNC 1930: 49–163, 175–178; KNC [1935]: 53–153, 165–167; KNC 1938: 61–214, 220–246, 
260–275, 289–293, 324–334; KNC 1940: 115–116.)
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Aszódi József ugyancsak izraelita vallású, többgenerációs kecskeméti kereskedő-
család sarja volt. Nagyapja, Aszódi Lipót még 1855-ben indította el vállalkozását 
Kecskeméten. Kezdeményező és úttörő módon baromfi, zöldség és gyümölcs értéke-
sítésével foglalkozott. Halála után az üzletet fia, Béla vette át, aki jó érzékkel a város 
egyik legjelentősebb vállalkozásává növelte örökségét.29 Béla idősebbik fia korán 
(1916-ban) meghalt, így amikor váratlanul ő maga is elhunyt, kisebbik fia, József vette 
át az üzletet. Édesanyja, ameddig nyomon tudjuk követni, 1940-ig segítette fiát a vál-
lalkozásban. József feleségét, Schiffer Jankát is hamar bevonta az üzletbe: 1930-ban 
már ő  is baromfi-, gyümölcs- és zöldségkereskedőként szerepel az összeírásokban. 
Majd 1938 után, amikor már a gyermekeik is felnőttek, felesége visszalépett az üzlet-
től, helyét György (Gyula), József és Miklós vette át – társulva az apával.30 Ezekből az 
adatokból is jól látszik, hogy Aszódi József nemcsak megőrizni, hanem bővíteni is 
tudta örökségét. A város egyik legnagyobb exportőrének számított. Telephelye a felső 
pályaudvarhoz közel feküdt. Sajnos közvetlen adatok híján nem lehet megállapítani, 
hogy mekkora forgalmat bonyolított le, de az elmondható, hogy neve az 1930-as évek 
közepétől már nem szerepel a  legnagyobb gyümölcsexportőrök között.31 Ez  azon-
ban nem annak a  jele, hogy a családi vállalkozás meggyengült volna, hanem pusz-
tán arra utal, hogy az exporttevékenység fő vonala a baromfikereskedésre tolódott. 
A meggyöngülést cáfolja az is, hogy az 1930-as évek második felében Aszódi József 
a törvényhatósági bizottság tagja volt, ahová a helyi kereskedők „társulata” érdekkép-
viseleti alapon delegálta. 1938-ban a kecskeméti zsidóság 26. legvagyonosabb tagja, 
és a 16. leggazdagabb kereskedője volt.32 Lakóingatlanának becsült értéke a korszak 
végén meghaladta a 23 ezer pengőt. 1938-ban vállalkozásból befolyt éves jövedelme 
(ha gyermekei üzleti tevékenységét nem számítjuk) több volt, mint 20 000 pengő. 
Emellett 1926-ban tulajdonát képezte egy fél kat. holdnyi szőlő, amelyről nem tudni, 
hogy a későbbiek során is megtartotta-e vagy túladott rajta. Édesapjához hasonlóan 
megbecsült tagja volt a helyi társadalomnak, ahogy azt már 1922-ben is írták róla: 
„egyik elsőrangú, közkedvelt és tisztelt tagja kereskedői társadalmunknak és helyi 
közéletünknek”.33 A sikeres üzletvezetés mellett elég időt tudott szánni arra is, hogy 
„becsülettel” foglalkozzék a város ügyeivel: például  1935-ben a közgyűlések 80%-án 
jelen volt. Városatyai teendői mellett a két világháború között mindvégig igazgatósági 
tagja maradt a Kecskeméti Magyar Bank Részvénytársaságnak és képviselőtestületi 
rendes tagja volt az Izraelita Hitközségnek.

Természetesen folytatható volna az egyéni életutak bemutatása, azonban az 
előbbiek is jól tükrözik a kecskeméti gyümölcskereskedők lehetőségeit, vállalkozói 

29 KNC [1922]: 224.
30 KNC [1922]: 108, 111; KNC [1927]: 236, 240; KNC 1930: 268, 273; KNC [1935]: 269, 274; KNC 1938: 

318, 313; KNC 1940: 207–208, 214.
31 KKN 1935: 131. vö. KKN 1937: 164. 
32 A kecskeméti vagyoni elit 51. helyén ált mind 1921-ben, mind 1938-ban (egyszeres adószámítás szerint).
33 KNC [1922]: 223.
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 stratégiáját és azt az utat, ami a helyi gazdasági-, olykor városirányítási- vagy társa-
dalmi elitbe vezetett. 

A terjedelmi korlátok miatt, már csak a  gyümölcskereskedők gazdasági és tár-
sadalmi térhasználatát érintem.34 A  település két világháború közötti funkcioná-
lis térszerkezetét többen vizsgálták.35 Röviden elmondható, hogy a  földrajzi város 
(a  belterület) gazdasági tengelyét a  korábban említett (három) főteret és a  vasút-
állomást egymással összekötő északkelet–délnyugati futású Rákóczi út, és a  vele 
párhuzamos Nagykőrösi utca alkotta. Ez  tükröződött abban a  gyakorlatban, ami-
kor késő tavasztól kora őszig a gyümölcskereskedők vagy megbízottjaik a Széchenyi 
téren, a Hajnali Suttogón felvásárolták az árut, amit a telephelyi csomagolást köve-
tően a vasútállomásra szállítottak. Jól látszik, hogy 1922-ben a gyümölcskereskedők 
háromnegyede e tengelyhez gravitálva, attól főleg északra helyezkedett el (3. ábra). 
Az évtized végére felfutó kereslet okán, láttuk, számuk megduplázódott. Az újonnan 
belépő gyümölcskereskedők szociotopográfiája más mintázatot rajzolt, társadalmi 
térhasználatuk eltért a társadalmi kapcsolatok hálójában konstruálódó térhasználati 
gyakorlattól. Ez arra utal, hogy egy új, eltérő társadalmi háttérrel, más összetételű, 
más minőségű kapcsolati tőkével rendelkező kereskedőcsoport jelent meg, s pró-
bált érvényesülni. Mivel az új kereskedők többsége 1930-ban a meggyökeresedett 
kereskedői-társadalmi térből, egyben e lakószigetekből kiszakadva működött, ezért 
gazdasági tevékenységük (gazdasági és társadalmi térhasználatuk) sem követhette 
szorosan a fizikai tér preformációit. Talán feltehető, hogy az új gyümölcskereskedők 
és vállalkozásaik, a  régiekhez képest kevésbé integráltan működtek a város fizikai 
terében. Így e vonás is hozzájárulhatott ahhoz, hogy sokuk a válság alatt vállalkozá-
sát feladni kényszerült. Mindenesetre tény, hogy a kecskeméti gyümölcskereskedők 
gazdasági-társadalmi térhasználata 1938-ra már visszarendeződött az 1922-es álla-
potra, azzal nagy hasonlóságot mutatott.

A rendelkezésre álló források alapján nem lehet egyértelműen megválaszolni, 
hogy mi állhatott a  húszas évek végén a  nők szerepének hangsúlyosabbá válása 
mögött. Tény, hogy az említett évtized gazdaságszerkezeti átalakulása, illetve 
a növekvő külföldi és belföldi kereslet miatt a helyi gyümölcstermesztés felfutóban 
volt. Kétségtelen, hogy e „gyümölcskonjunktúra” okozta a gyümölcskereskedők szá-
mának csaknem megduplázódását. Ez azonban még mindig nem magyarázza, hogy 
miért jutottak – a korábbihoz képest – nagyobb szerephez a nők. Annyi bizonyos, 
hogy férjeik többnyire nem foglalkoztak kereskedelemmel.36 Ráadásul figyelemre-
méltó egybeesés, hogy az 1930-ban regisztrált női gyümölcskereskedők közel fele 
baromfikereskedéssel is foglalkozott.

34 A társadalmi térhasználat fogalmára lásd: Szilágyi 2012c.
35 Vö. Mendöl 1936; Entz – Genthon – Szappanos 1961; Lettrich 1968; Novák 1989; Juhász 1998; Szilá-

gyi 2012c; illetve lásd még a korábbi időkre vonatkozó térszerkezeti elemzést: Sárosi 2011.
36 KNC 1930: 268–276.
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3. ábra. A kecskeméti gyümölcskereskedők gazdasági-társadalmi térhasználatának alakulása, 
1922–1938.
Forrás: KNC [1922]: 108–111; KNC 1930: 268–269; KNC 1938: 318–319. Felhasznált alaptér-
kép: MNL BKML XV. 1. a. Kecskemét, 1933/1. – Kecskemét th. város átnézeti térképe 1933, 
M=1:5000, készült: Hlatky József és Freud Imre okl. mérnök felmérése alapján, Magyar Királyi 
Állami Nyomda, Budapest, é. n. (Saját szerkesztés – Sz. Zs.)
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Ezzel párhuzamosan, az 1930-as években megfigyelhető a városirányítási elit jobb-
ratolódása is. Hogy ennek következménye (a zsidóellenesség) még az 1930–1940-es 
évek fordulóján is (csak) mérsékelt maradt, abban rendkívüli szerepet játszott, hogy 
a terménykereskedelem, kivált a helyi gyümölcsexport lényegében a zsidó nagyke-
reskedőkön keresztül történt. A zsidók elleni lépések egyet jelentettek volna a helyi 
piac összeomlásával, a város gazdaságának a megbénulásával. Éppen ezért megfogal-
mazható, hogy a gyümölcsexport nemcsak a munkanélküliséggel szemben mutatko-
zott hatékony eszköznek, hanem bizonyos értelemben a helyi zsidóság fölé is véd-
ernyőt borított egészen az 1940-es évek elejéig. Hiszen a zsidók elleni intézkedések 
foganatosítása a város gazdasági érdeke ellen való lépés lett volna. Évekkel korábban 
mindezt – saját tapasztalata alapján – Wolf István úgy fogalmazta meg, hogy a kecs-
keméti „zsidóra nem haragszik, mert kell [a] zsidó az eladásra”.37 Az, hogy a városirá-
nyítási elit a megváltozott háborús környezetben végül mégiscsak felvállalta a helyi 
zsidókat, köztük számos gyümölcskereskedőt hátrányosan érintő intézkedés vég-
rehajtását, egyértelműen azt mutatja, hogy az említett elitcsoport helyi társadalmi 
integritását az 1940-es évek első felében elveszítette, Kecskemétből mint társada-
lomból pedig „teljesen kiszakadt”. 
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Párizs élelmiszerfogyasztása és élelmiszerellátása  
a 18. század végén

Párizs London után Európa második legnagyobb városa volt, de a  legnagyobb 
 olyan kontinentális város, amely távol feküdt a  tengerparttól, s  fogyasztását 

csak a hagyományos szárazföldi és belvízi szállítással tudta biztosítani, amely költsé-
gesebb és nehézkesebb volt, mint a tengerhez közel fekvő városok ellátása. Ugyanak-
kor kedvező is volt földrajzi helyzete, mert egy termékeny régió, a Párizsi-medence 
központjában feküdt.1 

A lefelé úsztatást az év jelentős részében északkelet, kelet, délkelet és dél felől 
a medencébe futó folyók (Szajna, Aisne, Oise, Marne, Yonne) biztosították. Délen 
a Loire és a Szajna völgyét az orléans-i, a briare-i és a loing-i csatorna kötötte össze. 
A 18. század végére a fővárost sugaras úthálózat kapcsolta össze a tartományokkal. 
A többnyire kövezett, szabvány szerint épített „királyi utak” viszonylag sűrű hálózata 
növelte a  tengelyen szállítás kapacitását, csökkentette a  szállítási időt, mérsékelve 
valamelyest a  szállítási költségeket, ami főleg az olcsó, de nagy tömegű áruk árát 
befolyásolta kedvezően.2

A francia fővárosban a 19. századig nem volt népszámlálás, így népességét a kor-
társ demográfia és a történeti szakirodalom egyaránt csak az egyházközségek által 
viszonylag pontosan nyilvántartott születések alapján tudta és tudja megbecsülni. 
Ezek szerint az 1780-as években a fővárosban jó 600 ezer fő lakhatott, amely népes-
ség tetemes mennyiségű élelmiszert fogyasztott.3 A korban ismert író, Mercier sze-
rint „Párizs mindent megeszik, az egész királyság táplálja.” Hozzáteszi, hogy az egy-
szerű párizsi takarékos, szerényen él, viszont harmincezer gazdag annyit pazarol, 
amennyi elég lenne kétszázezer szegénynek. A párizsiak nem érzik meg a balsorsot, 
amely a vidékeket és a tartományokat olykor sújtja, mert itt a jajkiáltás veszedelme-
sebb, mint másutt. A városi magisztrátus fáradhatatlan buzgalommal segíti az ellá-
tást, amiért dicséretet érdemel.4

A város által az 1780-as években évente elfogyasztott élelmiszer pontos meny-
nyiségét nem ismerjük. A közvetlen források – az adóbérlők regiszterei a fővárosba 
vitt áruk fogyasztási illetékeiről – elvesztek, a kortárs szakemberek írásai azonban 

1 Bonin – Langlois 1987: 26–27.
2 Arbellot 1990: 14.
3 Lepetit 1988: 450.
4 Mercier 1998: 57.
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hasznosították. Közülük a  legismertebb a kémikus, Lavoisier 1791-es tanulmánya 
volt. A neves tudós – aki egykor főadóbérlő (a közvetett adók bérlője az államtól) is 
volt – hozzáférhetett a fogyasztás megbecsüléséhez szükséges anyagokhoz.5 Adatait 
először Robert Philippe dolgozta fel.6

1. táblázat: Párizs évi élelmiszerfogyasztása az 1780-as években

Élelmiszer neve Mennyiség 1 főre jutó 
mennyiség

Összérték 
Livre-ben (L)

A fogyasztás értékének 
%-ában

kenyér 1 012 240 q 168,71 kg 20 600 000 13,76
bor 670 550 hl 111,7 liter 32 500 000 21,82
egyéb ital 93 875 hl 15,61 liter 4 120 000 2,00
hús 441 195 q 73,53 kg 40 500 000 27,13
hal 58 920 q 9,82 kg 6 100 000 4,00
tojás 78 000 000 db 130 db 3 500 000 2,35
vaj 28 636 q 4,77 kg 5 300 000 3,56
friss sajt 424 500 db 0,70 db 900 000 0,61
sózott sajt 12 727 q 2,12 kg 1 500 000 1,00
cukor 31 818 q 5,3 kg 7 800 000 6,23
kávé 12 238 q 2,04 kg 3 125 000 2,10
kakaó 1224 q 0,20 kg 500 000 0,34
fűszerek 411 q 7 dkg 10 000 000 6,71
zöldség, gyümölcs ? ? 12 500 000 8,39
összes élelmiszer 148 945 000 100,00

Forrás: Lavoisier 1988: 140–145.

Lavoisier „fogyasztói kosara” természetesen nem teljes. Hiányzik belőle a baromfi, 
a tej, a főzelékfélék és a csempészáruk kategóriája is. Az utóbbiakat a szerző a fogyasz-
tás kb. 10%-ának becsülte. A fogyasztási adót szedő városi kapukon kívül a csempé-
szet különös formája virult. A városi nép, ha ideje és pénze engedte, kijárt a váro-
son kívül működő zugvendéglőkbe és kocsmákba („zöldvendéglők”), hogy olcsóbb 
áron jusson ételhez és italhoz.7 Egy 1787-es kormányzati becslés szerint a kincstárat 
Párizs fogyasztási adójából évente 2,7 millió livre (L) veszteség érte. Ehhez a  bor 

5 Poirier 1993: 445–446.
6 Philippe 1961: 564–572.
7 Dion 1959: 506.
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egyedül 1 millió L-rel (37%) járult hozzá, ezt követte a cukor és a kávé (gyarmatáruk) 
22%-os és a hús 15%-os részesedéssel.8

Két évvel később, enciklopédiájában Henri-Alexandre Tessier mezőgazdasági 
szakíró is készített egy számbavételt a város fogyasztásáról. A kenyér (gabonafélék) 
fogyasztását valamelyest többre, a húsét kevesebbre becsülte. Ő kísérelte meg először 
a baromfi és a vadhús fogyasztását is felmérni. Az előbbit a húsfogyasztás 5%-ának (kb. 
21 ezer   q/év), az utóbbit 0,5%-ának vette. A baromfi esetében csak a városba bevitt 
mennyiséget tudta megbecsülni, a külvárosokban tenyésztettekét nem. A gyümölcs- 
és főzelékféléknek csupán hosszú sorát említi, de mennyiségüket nem tudta megál-
lapítani. A tejfogyasztást is felmérhetetlennek minősítette. Arról azonban szólt, hogy 
a külvárosokban sok tehenet és kecskét tartottak, de ezek messze nem elégítették ki 
a  fogyasztást.9 A 19. század közepéig, a vasút megjelenéséig a nagyobb városokban 
állandó volt a tejhiány, mert romlandósága miatt csak kis távolságra lehetett szállíta-
ni.10 Az önellátásra törekvés nem csupán a paraszti gazdaságot jellemezte. Párizs külső 
negyedeiben zöldségeskertek, szőlők, gyümölcsösök és ólak voltak, ahol természete-
sen csak a töredékét termelték meg a szükségleteknek, de azt a piaci árakon alul.11

A főváros fogyasztási szerkezete mutatott rokon vonásokat a vidékével és a kis-
városokéval, mégis eltért azoktól. Lavoisier modelljében – amely az országos 
fogyasztás becsült értékét is tartalmazza – egy párizsi lakosra évente 248 L jutott, 
amelyből százalékban kifejezve 27,20 húsra, 21,82 borra, 13,83 kenyérre, 8,39 zöld-
ségre és gyümölcsre, 6,71 fűszerre, 5,23 cukorra, 5,19 vajra és sajtra, 2,10 kávéra és 
9,53 egyéb élelmiszerre ment el. Országos átlagban egy főre 117 L fogyasztási érték 
jutott, amelynek a párizsi három és félszerese volt. A gazdagságra utalt, hogy húsra 
közel dupla annyit költöttek, mint kenyérre, s az élvezeti cikkekre is jelentős arány 
esett. Párizst a nagy társadalmi különbségek jellemezték. Itt élt az arisztokrácia és 
a pénzemberek (főadóbérlők, bankárok stb.) jelentős része, de a középrétegek is szá-
mottevőek voltak. A város azonban több százezer szegénynek is a  lakhelye volt.12 
Tessier Párizs népességének kétharmadát szegénynek tekintette, amely kenyéren 
kívül alig fogyasztott egyebet, viszont ebből naponta 1,5 kg-ot evett.13

A táplálkozás (a ruházkodás és a lakás mellett) a rendi-társadalmi hovatartozás 
egyik legfontosabb kifejezője volt. A városban egymás mellett létezett az elit és a népi 
táplálkozási rend és kultúra. A kettő azonban nem vált el élesen. A társadalomban 
a cselédség volt az összekötő réteg, amely gyakorta fogyasztotta az urak asztaláról 
a maradékot. A városi térben a piacok és a boltok (pék, hentes, borárus, fűszeres 
stb.) teremtettek kapcsolatot. A vásárlók naponta tapasztalhatták, hogy mi mindent 

8 Abad 2002: 96.
9 Tessier – Thouin 1793: 475–479.
10 Benassar – Goy 1977: 57.
11 Meyzie 2010: 34.
12 Roche 1997: 87.
13 Tessier 1792: 34.
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vettek a gazdagok cselédei. Ez a tapasztalat kiemelte a társadalmi különbségeket és 
ellentéteket. Rossz termésű évben, amikor drága lett a kenyér és a nép elégedetlen-
kedett, a módosak is érzékelhették a nagy különbségeket.14

Az élelmiszerek értéke és mennyisége nem minden termék esetében állt arányban: 
a három legnagyobb tömegű áru a kenyér, a bor és a hús volt. A legnagyobb értékű élel-
miszer a hús (27,20%) volt, mennyisége alapján viszont csak a harmadik helyet foglalta 
el. Mind érték (21,82%), mind mennyiség alapján a bor volt a második. A legnagyobb 
mennyiségben fogyasztott termék – amelyből majdnem annyi fogyott, mint borból és 
húsból együtt – a kenyér volt. Ehhez képest viszonylag kis értéket (13,83%) hordozott. 
1 kg hús átlagban 4-5 kg, 1 liter közönséges bor kb. 2-3 kg kenyeret ért. A 18. század 
folyamán a nagyvárosokban elterjedő új élvezeti cikkek (cukor, kávé) esetében tíz-ti-
zenkétszeres is lehetett az árkülönbség a kenyérhez viszonyítva.15

A fogyasztási javaknak mennyiségük és áruk mellett a 18. század végi írók által 
még nem ismert kalória értékük is volt. A  termékek mennyisége és ára nem biz-
tos, hogy arányban állt kalória értékükkel. 1 kg kenyér és 1 kg hús átlagban hasonló 
mennyiségű kalóriát (2500–2600) tartalmazott, holott áruk között négyszeres-öt-
szörös különbség volt. A kor hagyományos gazdálkodásában 1 kg hús megtermelé-
séhez legalább ötször akkora területre volt szükség, mint 1 kg kenyéréhez.16

2. táblázat: Napi fejadagok Párizsban az 1780-as években

Táplálék Mennyiség Kalória mennyisége Kalória %-ban
kenyér 46,2 dkg 1150 53,7
rizs 8 gr 30 1,4
hús 20 dkg 480 22,5
hal 2 dkg 30 1,4
tojás 2 dkg 30 1,4
vaj 1 dkg 70 3,3
sajt 6 dkg 80 3,7
cukor 1 dkg 40 1,9
bor 3,1 dl 200 9,4
pálinka 1 cl 20 0,9
sör 2,5 cl 10 0,4
összesen 2140 100

Forrás: Lavoisier 1988: 168.

14 Meyzie 2010: 131–134.
15 Philippe 1961: 270.
16 Fourastier 1962: 40–42.
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A napi kalóriafogyasztás bizonyára valamelyest több volt, mivel Lavoisier nem 
ismerte a  baromfihús, a  tej és a  zöldségfélék mennyiségét. A  2140 kalóriát átlag-
nak kell tekintenünk, amely férfiak, nők, gyermekek, idősek, szegények és gazdagok 
fogyasztásából adódott. A módosabb társadalmi rétegek az átlagnál bizonyára jóval 
több energiát vettek magukhoz, de a jómóddal nem elsősorban a kalória mennyisége 
nőtt, hanem a fogyasztás szerkezete változott. Csökkent a kenyér és nőtt a húsfélék, 
a minőségi borok és az élvezeti cikkek aránya.17

Annak ellenére, hogy a  párizsiak húsra költöttek a  legtöbbet, a  napi kalória 
 53,7%-át a kenyér, a hús csupán 22,5%-át, a bor pedig 9,4%-át adta. A kenyér elsődle-
ges helye a főváros táplálkozásában sem vitatható, pedig az egy főre jutó fogyasztása 
kb. 26%-kal alacsonyabb volt a becsült országos átlagnál. Az évi jó 1 millió q elfo-
gyasztott kenyér kb. 90%-a búzából készült.18 A fővárosban kenyérből 1 főre évente 
kb. 168 kg, naponta kb. 46 dkg jutott. Lavoisier országos átlagot is kalkulált, amely 
szerint 1 fő évente kb. 228 kg, naponta pedig 62 dkg kenyeret evett. Ha csak a búzát 
(búzakenyeret) vesszük figyelembe, egy párizsi lakosra évente kb. 152 kg jutott, 
amely a 18. század végén az országos fogyasztás átlagát (kb. 110 kg/fő/év) 36%-kal 
haladta meg. A  főváros tehát aránylagosan jóval több búzát fogyasztott, mint az 
ország. Így számára mindig a búzatermelés alakulása volt a fontos.19

Kenyeret mindenki fogyasztott, csak eltérő mennyiségűt és minőségűt. Min-
dennapi fogyasztása szinte szertartásszerű volt, a nép körében csak tisztelni lehe-
tett, pazarolni, eldobni nem, mert a  munka megérdemelt gyümölcsének tekintet-
ték.20 Normális termésű évben legalább harmincféle különböző minőségű és jellegű 
kenyeret sütöttek. Mercier „művészetnek” tekintette a  kenyérkészítést, s  azt írta, 
hogy „sehol sem készítenek jobb kenyeret, mint Párizsban.”21 Rossz termésű évben 
viszont a hatóságok csak néhányféle sütését engedélyezték. A napi sütésnek azon-
ban jobb termés esetén is 70%-a ún. közönséges kenyér volt. A módos lakosok az ún. 
lágy kenyér különféle változatait szerették. Kenyeret sokfélét sütöttek, de a kenyér 
súlya szabványosított volt. A legtöbb pék 1 livre (48,95 dkg), 2 livre és 4 livre súlyú 
kenyeret árult.22 

A kenyér szinte helyettesíthetetlen eleme volt a táplálkozásnak. Ez egyrészt adó-
dott a  hagyományos nyomásos gazdálkodás jellegéből is, amely elsősorban gabo-
nát termelt. Másrészt a  tömegfogyasztás szokásai is merevek voltak, a  jól bevált, 
kedvelt táplálékot nem szívesen cserélték fel az ismeretlennel. Egy, még a gabonánál 
is olcsóbb, tömegtermelésre alkalmas haszonnövény adódott, a burgonya. Amikor 
a  gabonatermés gyengébb volt, burgonyából általában bőségesen lehetett betaka-

17 Philippe 1961: 566.
18 Kaplan 1988: 34–36.
19 Kaplan 1988: 34–36.
20 Roche 1997: 254.
21 Mercier 1998: 177–178.
22 Braudel 1985: 138.
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rítani. A 18. század végén már Franciaország-szerte ismert volt, de többnyire csak 
a  kertekben vetették. A  korabeli szakirodalom is a  kerti növények közé sorolta. 
A  fogyasztása lassan terjedt, mert idegenkedtek tőle, felhasználási lehetőségeit 
a népi konyha még nem nagyon ismerte, s csak az ínség bírta rá a párizsiakat, hogy 
az asztalukra tegyék. Volt még egy hátránya a gabonával szemben: sokkal kevesebb 
kalóriát adott, 1 kg burgonyának csak 700–800 kalória értéke volt.23

A magas húsfogyasztás (kb. 73 kg/fő évente) elsősorban a  főváros gazdagságát 
fejezte ki, de azt is, hogy a  hús tömegfogyasztási cikk, amelyből a  szegényeknek 
is jutott. A kortárs irodalom a kenyér után a második legfontosabb élelmiszernek 
tekintette. A  levágott állatok javát a  módosak, a  maradékot a  nép vásárolta meg. 
A borjúhús szinte teljesen a gazdag városnegyedekben fogyott el, a vadhús pedig az 
arisztokrata lakomák nélkülözhetetlen eledele volt.24

3. táblázat: Az évi húsfogyasztás szerkezete az 1780-as években

Állatfajta A hús súlya (q) %-os megoszlás
ökör 239 857,870 54,4
tehén 31 719,975 7,2
borjú 42 933,301 9,7
juh 85 663,515 19,4
sertés 34 265,406 7,8
vágott hús 6755,180 1,5
összesen 441 195,247 100,0

Forrás: Lavoisier 1988: 138.

Lavoisier számításában tehát (baromfi nélkül) a legnagyobb tételt, a fogyasztott 
hús jó felét az ökör adta, a tehén- és a borjúhússal együtt a marhahús a 71,3%-át. 
A második legnagyobb mennyiségű a juhhús volt. Sertésből meglehetősen keveset 
fogyasztott a népesség, nem számítva a város határán belül tartott állatokat. A váro-
son kívül vágott jószágokból (főleg malac és bárány) pedig alig hoztak be. A magas 
húsfogyasztással Párizs nem volt egyedül. Más nagyobb francia városokban (Lyon, 
Rennes, Montpellier, Bordeaux stb.) is 60–70 kg közötti volt a fogyasztás.25

A második legnagyobb értékű és mennyiségű fogyasztási cikk a bor volt. Olyan 
különleges terméknek tekintették, amely a  létfenntartáshoz nem volt szükséges, 
mégsem lehetett nélkülözni. A  francia társadalom fogyasztási tradícióihoz a  bor 
éppúgy hozzátartozott, mint a  kenyér. A  napi kalória szükségletnek a  fővárosban 

23 Morineau 1970: 1767.
24 Bergeron 1963: 209–210.
25 Bennassar – Goy 1977: 54–56.
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csupán 9,4%-át fedezte, a hús után mégis erre költöttek a legtöbbet, az élelmiszerki-
adások 21,8%-át.26 

Nem volt még egy olyan élelmiszer, amelynek minőség és jelleg szerint annyi-
féle változatát fogyasztották volna, mint a bornak. Egyszerre elégítette ki a tömegfo-
gyasztást és a luxust, egyszerre fejezte ki az iszákosságot és a jó ízlést. Nélkülözhetet-
len kelléke volt az emberi érintkezésnek, az egyházi szertartásnak, a barátkozásnak, 
a vendégszeretetnek és az udvariasságnak. Fogyasztható mennyisége a szőlő rend-
kívül szeszélyes hozamai miatt évente jelentősen ingadozhatott, de sosem tűnhetett 
el az asztalokról.27

Az 1780-as években egy párizsi lakos kb. 112 liter bort fogyasztott évente, amely 
a becsült országos átlagot (91 liter/fő/év) jó 20%-kal haladta meg.28 Nem a párizsiak 
voltak azonban a legnagyobb borivók. A nagy borvidékeken, vagy a közelükben fekvő 
városokban (Bordeaux, Avignon, Tours, Montpellier, Toulouse, Orléans,  Nantes, 
Marseille stb.) valószínűleg magasabb volt a fogyasztás. Minőség alapján a korban 
semmilyen egységes, országosan elfogadott osztályozása nem volt a boroknak. Beso-
rolásukat legfeljebb az áruk alapján kísérelték meg. Erről is csak a 19. század ele-
jéről említhetünk forrást. Jean-Antoine Chaptal, borászattal foglalkozó kémikus és 
statisztikus az 1804–1808 közötti öt év átlaga alapján, a párlatnak szánt mennyiség 
nélkül, a 30 millió hl-es évi termésből csak 800 ezer hl-t (a termés 2,6%-át) tekintett 
minőségi bornak, amelyből 1 hl 200 frankba került (1 frank nagyjából annyit ért, 
mint 1 livre a forradalom előtt); míg az összes bor átlagára csak 19 F/hl volt. A ter-
mésből 21 millió (70%) hl átlagár alatti vagy átlagos árú volt. Ezt minősítette közön-
séges bornak. A fennmaradó 8,2 millió hl-t (27,4%) közepes minőségűnek vette.29 

Valószínű, hogy az átlaghoz képest a fővárosban jóval több minőségi és közepes 
minőségű bort fogyasztottak. Reynald  Abad becslése szerint az elfogyasztott bor 
kb. 10%-a volt minőségi.30 Érték alapján is csak a  19. század közepétől készültek 
megbízható felmérések. Armand Husson statisztikus szerint az 1851–1854 közötti 
évek átlagában a fővárosban elfogyasztott bor értékének 21%-a volt minőségi, 33%-a 
közepes minőségű, 46%-a közönséges. Nem ismerjük a fogyasztott borok szín sze-
rinti megoszlását sem. A fővárosban ittak fehér, rosé és vörös borokat egyaránt. Csu-
pán valószínűsíthető, hogy a borok nagyobb része vörös volt.31

A fővárosi lakosok által évente elfogyasztott jó 1 millió q gabona a kortárs becs-
lések szerint az országos fogyasztásnak csupán kb. 1,7%-át tette ki. Expilly abbé 
 1780-ban 58 millió q-ra becsülte az ország éves kenyérgabona (búza, kétszeres, rozs 
stb.) fogyasztását. Az export és az import minimális mennyiségű volt, így a fenti adatot 

26 Fourastier 1962: 40–42.
27 Roche 1997: 254.
28 Toutain 1971: 1972.
29 Chaptal 1819: 176.
30 Abad 2002: 861.
31 Husson 1856: 444–446.
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lényegében nem módosította.32 Párizst illetően azonban alapvetően a búzát kell figye-
lembe vennünk, mivel a fogyasztás jó 90%-a búza volt. A gabonafogyasztásból a búza 
kb. 27 millió q-val (47%) részesedett. Párizs ennek tehát kb. 3,7%-át ette meg.33 

A gabona vagy a liszt, vagy maga a kenyér a szállítási költségekhez képest olcsó 
tömegárunak számított. Ez befolyásolta a kereskedelmét: a lehető legnagyobb részét 
a lehető legkisebb távolságból volt érdemes beszerezni, hogy a szállítási költségek ne 
emeljék túlzottan az árakat.34 Párizs nagyvárossá válásában – sok egyéb feltétel mel-
lett – az is szerepet játszott, hogy a Párizsi-medence mezőgazdasága jelentős meny-
nyiségű áruba bocsátható élelmiszert tudott termelni. Párizsnak három búzaellátó 
zónája volt. Az 1780-as években az éves szükséglet kb. 72%-át egy 40-50 km-es, sza-
bálytalan sugarú zóna (lényegében Île-de-France tartomány) biztosította. A fennma-
radó rész is viszonylag közeli tartományokból származott. A második zónából Brie 
és Champagne 18%-kal, Orléanais 6%-kal részesedett. A harmadik zónából (Picar-
die, Boulonnais) a maradék 4% származott. Rossz termés esetén a fogyasztás néhány 
százalékát import biztosította. A  legfontosabb élelmiszerek közül a  gabona ellátó 
régiója volt a legkoncentráltabb.35

A főváros népességnövekedésének egyik legfontosabb feltétele az volt, hogy 
a Párizsi-medence búzatermelése bővült. Az 1780-as években országos átlagban kb. 
8 q/ha volt a búza hozama, a fővárost övező régiókban 14-16 q/ha. Az üzemvitelnek 
két típusa volt: a kisparaszti gazdaság apró javításokkal, sok élőmunka befektetés-
sel, a nagybérleti gazdaság a modern, ugar nélküli váltógazdálkodás bevezetésével 
növelte a hozamokat.36 A hozamok természetesen az időjárásnak megfelelően inga-
doztak. Mivel a főváros búzát fogyasztott, a termelők gyengébb termés esetén saját 
fogyasztásukban csökkentették a legértékesebb gabona mennyiségét, értéktelenebb 
termékekkel (rozs, árpa, hüvelyesek stb.) helyettesítve azt.37

A búza, s ezen keresztül a kenyér árát a terméseredményeken túl a szállítás befo-
lyásolta leginkább. A szükséges gabona jó fele úton, kisebb fele vízi vagy vegyes (vízi, 
közúti) szállítással érkezett Párizs három nagy piacára, az Halle-ba, a Szajna-parti 
Grève-, illetve École-kikötőkbe. A legolcsóbb a lefelé úsztatás, a legdrágább a sze-
kerezés volt. A tarifák évszakonként, az időjárástól függően és évente is ingadoztak. 
Bő termésű évben az alacsony termelői árhoz képest a tarifa aránya nagyobb, rossz 
terméskor kisebb volt.38 A nagy tarifakülönbségek ellenére az első ellátó zónán belül 
a szekerezés nem szenvedett nagy hátrányt. A tengelyen szállítás a búza piaci árá-
nak 10-20%-a volt. A fölösleget termelő gazdák jelentős részének nem volt választási 

32 Expilly 1780: 11.
33 Toutain 1971: 1918.
34 Kaplan 1988: 65–66.
35 Abad 2002: 842–844.
36 Moriceau 1994: 33–34.
37 Meuvret 1977: 208.
38 Labrousse 1933: 128.
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lehetősége, csak a szekerezés. Előnyt jelentett, hogy egy személyben termelők szál-
lítók és eladók is voltak a párizsi piacokon. Többnyire kis tételben termeltek, sok kis 
településen sok kis készlet halmozódott fel, amelyet szekéren volt a  legcélszerűbb 
szállítani. A vízi járművek kapacitása sokszorosa volt a szekerekének, s meg kellett 
várni, amíg megtelnek. A nagyban termelők számára volt igazán előnyös.39

A gabona nagyobb tételekben való értékesítése nem csupán spontán adódott 
a kistermelésből. Az állam merkantilista gazdaságpolitikája szabályozta az élelmi-
szerek, különösen a gabona kereskedését (is). Tartós törekvése volt, hogy a városi 
élelmiszerárakat a mindenkori terméshez viszonyítva alacsonyan tartsa. Egy  1737-es 
rendelkezés szerint 10 mf-es (kb. 44 km) körzeten belül (nagyjából az első ellátó 
zónában) a párizsi nagykereskedők nem vásárolhattak fel gabonát, hogy kiiktassák 
a közvetítést. A körzetet a termelőknek (a gazdálkodókon kívül a földbirtokosokat 
és a járadékbérlőket is ide értették) tartották fenn. A második és a harmadik zóná-
ból viszont a nagykereskedelem forgalmazta a szükséges gabonát. Ha gyengébb vagy 
rossz volt a termés, a beszerzés sugara, az ellátási tér megnövekedett, amely emelte 
a szállítási költségeket, s ha még spekuláció is párosult hozzá, az árak Párizsban jócs-
kán megemelkedtek, amellyel szemben a gazdaságpolitika sem tudott csodát tenni.40

A liszt (a Párizsba érkező gabona 80%-a) felvásárlója kb. 1400 városi és város 
környéki pék volt. Többségük kisüzemmel rendelkezett, napi átlagban csak néhány 
q kenyeret sütött, amelyet vagy a saját üzletében vagy a kb. tucatnyi piac valamelyikén 
értékesített. Készletezni csak néhány napra tudott, majd mindig újrakezdte a piaci 
műveleteket.41 Rossz termésű években, amikor az árak megemelkedtek, a városi nép 
elégedetlenkedett, zúgolódott, olykor fellázadt. A  társadalmi feszültségek csillapí-
tására ilyenkor a központi kormányzat a költségvetés terhére gabonát vásároltatott 
(„a király búzája”) és áron alul a piacra dobatta, hogy mérsékelje az árakat.42

A búzához képest a  hús ellátó körzetei szórtabbak voltak és távolabb feküdtek 
a fővárostól. A Párizsban elfogyasztott hús zöme a saját lábán érkezett a város mel-
lett fekvő két nagy piacra, Poissy-ba és Sceaux-ba. A felhajtásnak természetesen vol-
tak költségei, de kisebbek, mint a gabona szállításának, a hús pedig sokkal drágább 
élelmiszer volt, mint a kenyér, így távolabbi régiókból is biztonságos volt az ellátás.43 
A Párizsi-medence ugyan termékeny volt, de a nagy lélekszámú fővárost nem lát-
hatta el hússal is olyan arányban, mint búzával. A korabeli gazdálkodásban a hús 
piacra termelése vagy legeltetéssel, vagy takarmányozással istállóban és karámban, 
vagy a kettő kombinációjával történt. Olyan vidékek lehettek nagy húsellátók, ahol 
elegendő takarmány állt rendelkezésre.44 

39 Meuvret 1988: 60
40 Kaplan 1986: 20–25.
41 Cahen 1926: 461, 468.
42 Root 1990: 176.
43 Vidalenc 1952: 116–120.
44 Moriceau 1999: 63–68.
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Az évente Párizsba hajtott kb. 70 ezer hízott ökör (érték alapján) 51%-át Norman-
diából, 24%-át Marche-ból és Limousin-ből, 5%-át Berry-ből, 4,5%-át Nivernais-ből 
és Bourbonnais-ból, 4%-át Anjou-ból és Touraine-ből hajtották fel. A fennmaradó 
11,5% tizenegy egyéb tartományból származott. Az évente elfogyasztott kb. 310 ezer 
juh 25%-a Berry-ből, 22%-a Normandiából, 14%-a Orléanais-ból, 14%-a Île-de-Fran-
ce-ból, 6%-a Picardie-ból és Boulonnais-ból, 5%-a Brie-ből és Champagne-ból, 5%-a 
Francia-Flandriából és Artois-ból került a  párizsi mészárosokhoz. 9%-ot további 
hét tartomány szolgáltatott. Az  évi 96 ezer borjút csupán öt tartományból vásá-
rolták fel: 40%-ot Île-de-France-ból, 30%-ot Normandiából, 20%-ot Brie-ből és 
 Champagne-ból, 10%-ot Orléanais-ból. A  40 ezer hízott sertés származási helye 
a következő volt: 35% Île-de-France, 30% Normandia, 15% Marcheés Limousin, 10% 
Brie és Champagne, 5% Nivernais és Bourbonnais, 3% Maine tartomány. 2%-a dél-
nyugati tartományokból származott.45 

Normandia, Marche és Limousin ökörhizlalása különösen nagy szerepet játszott 
a főváros húsellátásában. Normandia a borjú- és a juhhús termelésében is jelentős 
volt. A  tartomány Franciaország legnagyobb piacra termelő állattenyésztő régiója 
volt, amelyet döntően a párizsi piac éltetett. Még a középkorból fennmaradt mondás 
szerint Normandiából származnak a világ legszebb ökrei.46 Természetesen nem min-
den ökör volt normandiai születésű. A nagy párizsi állatpiacokra hajtott, Normandi-
ában hizlalt ökrök kb. 60%-a más tartományokban született. A normandiai hizlalók 
és nagykereskedők minden év őszén és kora tavaszán a környező tartományokból 
(Poitou, Anjou, Maine, Bretagne) felvásárolták a sovány állatokat és a takarmány-
ban gazdag legelőkre hajtották.47 Normandia és a második legnagyobb ökörhizlaló 
Limousin (Marche vidékével együtt) a párizsi piac ellátásában szezonálisan kiegé-
szítette egymást. Június vége és december vége között Normandia volt a  fő ellátó 
a legelőn hizlalt ökreivel. Télen és húsvéttól júniusig az istállókban hizlalt limousini 
ökör szerepe nőtt meg.48

A bor ellátási forrásai a  húshoz képest is szórtabbak voltak, sokféleségének és 
kínálatának megfelelően. A szállítás azonban a  tömegesen fogyasztott közönséges 
boroknak is korlátokat állított: a  nagy déli borvidékekről (Languedoc, Bordeaux, 
Armagnac stb.) tömegfogyasztásra nem vásároltak a  fővárosban, csupán minő-
ségi borokat. A kínálat a közelebb fekvő borvidékekről is jelentős volt. A bor rég-
óta kereskedelmi terméknek számított, vagyis elsősorban eladásra termelték. Egy 
 1788-as becslés szerint évente kb. 27 millió hl termett, amelynek legalább 70%-a 
kereskedelmi forgalomba került.49

45 Abad 2002: 843–844.
46 Vidalenc 1952: 120.
47 Garnier 1999: 105–109.
48 Delhoume 2004: 94.
49 Lachiver 1988: 387–392.



172

Papp Imre

Az évente elfogyasztott kb. 670 ezer hl bor (érték alapján) 28%-a burgundiai volt, 
18,5%-a az orléans-i borvidékről, 14,6%-a Champagne-ból, 13,3%-a a  Párizs-kör-
nyéki borvidékről, 12,4%-a a lyoni borvidékről származott. A fennmaradó jó 13%-ot 
tizennégy egyéb borvidékről vásárolták.50

A már idézett író, Mercier szerint Párizst az egész ország etette. A szerző nem 
tévedett, mert minden tartomány adott el valamit a  fővárosnak. Az  élelmisze-
rek zöme azonban a közeli és a kevésbé távoli régiókból származott. Érték alapján 
a város élelmiszerfogyasztásának 86,7%-a belföldi eredetű volt, 13,3%-át importálta. 
Az import áruk zöme a francia gyarmatokról származott. Két tartománynak külö-
nösen kiemelkedő szerepe volt Párizs élelmezésében, Île-de-France-nak (29,51%) és 
Normandiának (19,79%), de Brie és Champagne (8,93%), Orléanais (6,5%), Marche 
és Limousin (3,8%), Burgundia (3,64%) is a jelentős ellátók közé tartozott. A fenn-
maradó 14,5%-ot huszonegy tartomány termelte.51
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Tózsa-Rigó Attila

„Virtuális piac”
A nyugat-magyarországi polgárok üzleti hálózata  

a délnémet, osztrák és a morva–cseh térségben, a 16. században

Walter W. Powell Neither Market nor Hierarchy… című, legutóbb 2003-ban 
 megjelent írásában kifejti, hogy egyre nagyobb jelentősége van és lesz 

azoknak a kutatásoknak, amelyek a piac szerkezetét az üzleti hálózat vizsgálatával 
kívánják feltárni.1 Az elemzési spektrumot leegyszerűsítve a hálózatszerű szerkezeti 
elemek vizsgálata során többek között az erőforrások és a fizetőeszközök kölcsönös 
áramlására, valamint a többpólusú kommunikációra helyezhető a hangsúly.2 A töb-
bek között Braudelre és Polányira hivatkozó közgazdász rámutat arra, hogy a piac 
és az üzleti hálózat viszonyában gyakran esünk abba a hibába, hogy csak felülete-
sen vizsgáljuk az üzleti hálózatokat, s túl nagy vagy kizárólagos figyelmet szentelünk 
a piac néha csak homályosan definiált fogalmának.3 A megállapítás első része kiegé-
szíthető azzal, hogy a szerteágazó üzleti hálózatok vizsgálata során első fázisban egy 
széleskörű információs bázis szükséges, amelynek kialakítása és elemzése egyaránt 
ugyancsak aprólékos feltáró munkát igényel.

Az üzleti hálózatokat a  középpontba állító szemléletmódbeli váltással lehető-
ség nyílik arra, hogy a piacot ne csak a rendkívül fontos, ám korántsem kizárólagos 
jelentőségű kereslet-kínálat relációban szemléljük, hanem vizsgálat alá vegyük a pia-
cot szerkezeti értelemben működtető üzleti kapcsolatrendszert is. Egy ilyen elemzés 
során felmerül a lehetősége annak, hogy a történeti hálózatkutatás eszközrendszerét 
és − a hazai tudományosságban − még elég képlékeny fogalmi bázisát használjuk.

A nyugat-magyarországi polgárok üzleti hálózatának vizsgálatához két forrás-
csoportot használtam fel. Az  egyik a  Pozsonyi Tiltáskönyv, a  másik a  nagyszom-
bati missilisek.4 Röviden magyarázatra szorul még a címben szereplő virtuális jelző. 

1 A kutatás a TÁMOP–4.2.4. A/2–11/1–2012–0001 azonosító számú „Nemzeti Kiválósági Program 
– Hazai hallgatói, illetve kutatói személyi támogatást biztosító rendszer kidolgozása és működte-
tése konvergencia program” című kiemelt projekt által nyújtott személyi támogatással valósult meg. 
A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg. 
A kutatáshoz előzményként kapcsolódik egy 2011-es Collegium Hungaricum „CH/2” ösztöndíj, vala-
mint egy 2012-es Klebelsberg Kunó-ösztöndíj során elvégzett tudományos munka.

2 Powell 1998: 265. Powell írása egy későbbi kritikai elemzés keretében, kivonatolt formában: Powell 2003.
3 Powell 1998: 267.
4 Pozsonyhoz: AMB MmB VB, Nagyszombathoz: ŠAB T MmT Miss.
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A  Tiltáskönyv az 1538−1566 közötti időszakból olyan ügyeket tartalmaz, amelyekben 
a legtöbbször kereskedelmi- és/vagy hitelügyletből keletkezett adósságot igyekeztek 
behajtani. A hitelező az adós vagyonára „tiltást tett”, azaz a törlesztés  biztosítékaként 
kikötötte, hogy az adós a  megjelölt vagyonrészt a  törlesztésig nem idegenítheti el. 
A pozsonyi forrás 1397 ilyen bejegyzést tartalmaz, amelynek több mint 50%-a a váro-
son kívülről érkezett. A forrás tehát kiváló elemzési lehetőséget nyújt a pozsonyiak 
üzleti hálózatának vizsgálatához. A nagyszombati missilisek szintén jól használhatók 
a  polgárok kapcsolatrendszerének vizsgálatához. A  missilisek a  tiltásokhoz képest 
azonban értelemszerűen más jellegű források, így sok esetben csak a kapcsolat meg-
léte mutatható ki, a kontaktusok mögött jelentős arányban nem jelenik meg az üzleti 
kapcsolat. Mindazonáltal a  tartozás, árestálás, tiltás, vagy egyéb olyan ügy, amely-
ből kereskedelmi- vagy hitelforgalomra következtethetünk, a  missilisek közel felé-
ben (a kutatás eddigi állása szerint 41%-ban) biztosan kimutatható. A virtuális jelző 
tehát annyiban nyer létjogosultságot, hogy a források nem tényleges eladó-vevő kap-
csolatot tárnak elénk, legalábbis nem abban a pillanatban, amikor a fizikai értelem-
ben kézzelfogható áru gazdát cserélt. Fontos viszont hangsúlyoznunk, hogy az ilyen 
hitelügyleteknél a gazdasági rendszer egy olyan szegmensének vagyunk tanúi, amely 
− a korabeli készpénzhiány miatt − elengedhetetlen volt ahhoz, hogy bármilyen áru-
forgalom egyáltalán működhessen. A készpénzhiány okozta áruhitel jelentős eleme 
lett az elszámolásnak, a korabeli gazdasági rendszerben pénzforgalom helyett sokkal 
inkább beszélhetünk hitelforgalomról, ebből kifolyólag pedig sok esetben az üzleti 
hálózatot is a pénzforgalomnak ez a szintje határozta meg.

irányok és súlypontok, a pozsonyiak üzleti hálózata a térben

A továbbiakban a pozsonyiak üzleti hálózatát vizsgálom a főbb térbeli súlypontok 
kiemelésével. A közel 1400 követelés közül legalább 709 Pozsonyon kívülről érke-
zett, ebből 620 esetben lokalizálható pontosan a tiltó személy származása. A Pozso-
nyon kívülről érkező követelések területi megoszlását az alábbi diagram szemlélteti.

Földrajzi értelemben 8-12 jelentősebb irányt, vagy régiót lehet elkülöníteni. 
A Magyar Királyság területén elsőként a Pozsony regionális kapcsolatait magába fog-
laló térség jeleníthető meg. Azok a  települések kerültek ebbe a  csoportba, amelyek 
a Pozsony-Nagyszombat távolság által meghatározott sugarú körön belül estek. Ebben 
a  térségben Pozsony vonzáskörzete mellett elsősorban a  régió másik jelentős váro-
sáé, Nagyszombaté érvényesült. Nem meglepő, hogy ebből a körből a nagyszomba-
tiak jelennek meg a legnagyobb számban, 11 nagyszombati 19 tiltással. Emellett még 
a szentgyörgyiekkel mutathatók ki viszonylag jelentős kapcsolat (13 követelés).

Az ország központi és keleti területei felé irányuló kapcsolatokra két nagyobb 
irányt lehet ráilleszteni. A nagy területen eloszló térségekből Győr és Kassa emel-
hető ki, bár meglehetősen alacsony esetszámmal, a Partiumból és Erdélyből Várad, 
illetve Szeben említhető.
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A határon átnyúló kapcsolatok közül földrajzilag a  legközelebbi a Bécs és a határ 
közötti települések régiója. A távolságot figyelembe véve itt tulajdonképpen még min-
dig a  Pozsony térségeként megjelenített alhálózathoz hasonló, regionális kapcsolat-
rendszerről beszélhetünk. Kiemelhető ebből az alhálózatból Bruck [a. d. Leitha], a Bécs 
térségéből észak-északnyugati irányban a dél-morva területek felé tartó útvonalra pedig 
Hainburg (3 ügy) Marchegg (4), Schweinbart (4) és Mistelbach (2) „fűzhető fel”.

Nyugati irányban elérkezünk Pozsony legfontosabb kereskedelmi partneréhez, 
Bécshez. A pozsonyiak számára az osztrák és a délnémet területekkel folytatott érint-
kezés központja Bécs volt. Bécs központisága abból adódott, hogy itt futott össze 
két fontos kereskedelmi ütőér: a  dunai útvonal, illetve az Itáliát a  Semmeringen és 
Bécsen át a cseh-morva és a sziléziai térséggel összekötő útvonal.5 Emellett természe-
tesen maga Bécs is óriási piacot kínált. Mindez jól tükröződik a kapcsolati hálózat-
ban, a 168 bécsi személytől érkezett tiltás „mögött” legalább 106 bécsi polgárt sike-
rült azonosítani. A hitelezők mellett még számos más esetben jelennek meg bécsiek, 
leginkább délnémet társaságok képviselőiként. Összességében legalább 120-130 főre 
becsülhetjük azoknak a bécsieknek a számát, akik a vizsgált időszakban a forrás tanú-
sága szerint szoros kapcsolatban voltak a nyugat-magyarországi város(ok) polgáraival.

A délnémet vállalkozók és a  nem bécsi osztrák kereskedők keleti irányú üzleti 
tevékenységében egyaránt fontos szerepe volt a  magyar területeknek. A  pozsonyi 
Tiltáskönyvben kimutatható német és Bécsen kívüli osztrák kereskedők jelenléte 
azt mutatja, hogy Bécs csak a nyugati irányban funkcionált fordítókorongként, és 

5 Landsteiner 2003: 187. A Bécsből működtetett magyarországi üzleti hálózat Felső-Magyarországon 
keresztül elért a Partiumig és Erdélyig. Gecsényi 2010: 33.
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1. ábra. A Pozsonyon kívülről érkező tiltások megoszlása, 
a pozsonyiak üzleti hálózata a tiltások tükrében
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„szűrte meg” sikeresen a magyar kereskedőket, keleti irányban sokkal inkább „áten-
gedte” a német és az osztrák vállalkozókat.6

A nem bécsi osztrák kereskedők is aktív kapcsolatot tartottak fenn a magyar part-
nerekkel. Ha kis számban is, de legalább 15, Bécstől nyugatra vagy délre eső telepü-
lés polgárai mutathatók ki a magyarországi forrásban.7

A külföldiek által bejegyeztetett követelések között jelentős részesedéssel bírnak 
a délnémet polgárok (28%). Nürnberg és Augsburg mellett többek között Ulm, Sankt 
Gallen, München és Memmingen képviselteti magát.8 A délnémet kereskedő-vál-
lalkozók jelentős része személyesen is megfordult Pozsonyban. Visszautalva Bécs 
egyirányú fordítókorong-funkciójára kijelenthető, hogy a délnémet kereskedőknek 
„Bécsen túl” is voltak jelentős érdekeltségeik.9

A nyugati kapcsolatok után az északnyugati irányra térek át. A  morvaországi 
útvonal első jelentősebb „elosztó-központja” Brünn (Brno) volt. Innen több irány-
ban folytathatták útjukat a  Magyarország felől érkezők. Az  egyik Meseritzen és 
Iglaun (Jihlava) keresztül Prága vagy a  dél-csehországi régió irányába vezetett. 
A  pozsonyiak morvaországi kapcsolatrendszerében kiemelkedik Iglau, 29 üggyel. 
A dél-csehországi térségből Neuhaus (Jindřichuv Hradec) említhető.10

Amennyiben Brünnből észak-keleti irányba indulunk, a  Tiltáskönyv informá-
ciói alapján jól kirajzolódik a Szilézia felé tartó útvonal, a ráilleszthető jelentősebb 
hálózati pontokkal. Főbb csomópontok: Proßnitz (Prostĕjov), Olmütz, majd Szilézia 
fővárosa, Breslau (Wrocław). Utóbbi jelentős helyet foglal el a vizsgált hálózatban, 
52 tiltást jegyeztettek be breslauiak Pozsonyban.

Fontos hangsúlyoznunk, hogy az itt megjelenített irányok csak „Pozsonyból nézve” 
tűnnek egymástól független kapcsolati alhálózatoknak, valójában minden irány és 
térség szervesen illeszkedett egy komplex (közép-)európai hálózatba. A  morva és 
dél-cseh térségnél ez kiválóan érzékelhető, ha szem előtt tartjuk, hogy ezek a régiók 
a korábban említett alsó-ausztriai városokkal és Bécs térségével Znojmón (Znaim) 
keresztül ugyancsak szoros kapcsolatban voltak. A  közép-európai hálózatnak ily 
módon történő kiegészítéseit az alábbi ábra szemlélteti.

Az itáliai kapcsolatok is megjelennek a forrásban, a Nyugat-Magyarországtól szá-
mított távolságot figyelembe véve viszonylag jelentős számban. Az itáliaiak esetében 
nehéz lokalizálni a hitelezők pontos lakhelyét, a személyek közül a kamarai források 
segítségével eddig egy gyümölcsökkel kereskedő családi társaságot sikerült azono-
sítani.

6 Bécs fordítókorong-funkciójának elmélete: Landsteiner 2003: 188. Bécs és Pozsony kapcsolatához 
Tózsa-Rigó 2012.

7 Többek között: Waidofen, Steyr, Grünau, Puchheim, Salzburg és Graz.
8 Tózsa-Rigó 2008a: 1175–1185, 2009a.
9 Fokozottan igaz ez az itáliaiakra. Jelentős részük nem is érintette Bécset, hanem a Trieszt−Laibach−

Pettau útvonalon érték el Magyarországot.
10 Tózsa-Rigó 2009b.
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középponti funkciót betöltő személyek, az interregionális  
üzleti hálózat kapcsolódási pontjai

A kapcsolati hálózat térben ábrázolható csomópontjai mellett a középponti szere-
pet betöltő személyek kapcsolati hálózata is elemezhető. A vizsgált üzleti hálózatok, 
főként a pozsonyi polgárok hálózata a skálafüggetlen hálózati modell sajátosságait 
mutatják. Ennek a modellnek a legfőbb jellegzetessége röviden úgy vázolható, hogy 
a rendszer működése a középponti funkciójú elemekre épül. Ebből kifolyólag fon-
tos feltárni a középpontok köré felépíthető alhálózatokat. Az itt vizsgált üzleti háló-
zatban ezek a  középpontok a  nagyszámú kapcsolattal rendelkező személyek, akik 
az üzleti hálózat középpontjaiként a gazdasági nagyrégiók vagy a  jelentős városok 
közötti kapcsolatrendszer csomóponti szerepét töltötték be. A  tanulmány elején 
vázolt virtuális piacot működtető kapcsolati rendszer a  középpontokként funk-
cionáló személyeken keresztül válik valós üzleti hálózattá. Tevékenységüknek a szó 

2. ábra. Irányok és súlypontok I. A pozsonyiak üzleti hálózata térben, osztrák, német, morva 
és cseh alhálózatok
Megjegyzések: A magyarországi forrásokból kimutatható üzleti kapcsolat: –––
A közép-európai üzleti hálózatnak a vizsgált forrásokban „nem látható” fontosabb kapcsola-
tai: ------ 
Az ábra szerkesztése során felhasználásra került az alábbi térkép részlete: Poór 2009, belső 
borító: Európa a 16. század közepén.
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 gyakorlati értelmében is központi jelentősége volt nemcsak az áru- és hitelforga-
lomra épülő rendszer működtetésében, hanem gazdasági krízis idején a  rendszer 
instabillá válásában, esetleg bomlásában is.

Ilyen középpontként egy rejtélyes személyt, Mathes Rott-ot emelem ki. Rejté-
lyes abból a  szempontból, hogy a  pozsonyi Tiltáskönyvben az ő  nevéhez fűződik 
a legtöbb követelés, egyéb üzleti tevékenységéről viszont alig, vagy egyáltalán nincs 
információnk, származását tekintve pedig csak valószínűsíthetjük, hogy pozsonyi 
volt. Rott rendkívül rövid időn belül, 1551−1557 között 42 alkalommal jelenik meg 
a forrásban adósként. Többek között augsburgi, nürnbergi, müncheni, sankt galleni, 
bécsi, steyri, breslaui és itáliai hitelezők léptek fel vele szemben. Jelentős hitelfor-
galmat bonyolított tehát, s kiterjedt üzleti hálózattal dolgozott. Augsburgiak nyolc 
alkalommal követelték tőle tartozás kiegyenlítését. Nürnbergből hárman négy tiltást 
tettek vagyonára.

A forrás sajátosságából adódóan a  középponti személyek kapcsolati hálózatá-
ból kibonthatók vállalkozói társaságok, vagy alkalmi együttműködések is (3. ábra). 
Ennek során az egy időben fellépő hitelezők csoportjait érdemes vizsgálni. Az első 
nagyobb tiltás-csoport Rott-tal szemben 1552 februárjából származik, ekkor három 
napon belül tett tiltást Rott vagyonára az augsburgi Georg Österreicher és  Augsburg 
későbbi polgármestere, Wolf Paller. A  német és a  bécsi kamarai források alapján 
kirajzolódik a  jelentős magyarországi érdekeltségekkel bíró bécsi polgároknak egy 
csoportja, amely egyazon üzleti és rokonsági körhöz tartozott. Österreicher és Paller 
is bizonyíthatóan kapcsolatban volt ezzel az üzleti körrel, amelyet az Eiseler–Stamp–
Sinich–Egerer−Straub családok fémjeleznek. 1552 februárjában Franz és Raimund 
Straub, valamint Wolf Sinich is tiltotta Rott vagyonát.11 A következő év júniusában 
közösen lépett fel Rott-tal szemben Paller, a  szintén augsburgi Konrad Herbst, az 
Österreicher-faktor12 Sebald Kraus, Anton Stamp, valamint Thoman Eiseler. A két 
augsburgi együttműködése igen szoros volt, 1547−1559 között állt fenn a  Paller−
Herbst cég.13 Az 1553 júniusi pozsonyi adat szerint pedig Paller többször is együtt-
működött a fent vázolt bécsi üzleti körrel. 1553 júliusában néhány nap eltéréssel egy 
még nagyobb csoport jelenik meg Rott hitelezői köréből, amely csoportban szinte 
az összes olyan térség képviselteti magát, amellyel Rott kapcsolatban volt. Itt nyil-
ván inkább alkalmi együttműködésről van szó, bár a  csoport számos tagja között 
ebben az esetben is kimutatható üzleti kapcsolat (például a Schobingerek és Hans 
Rott között).

11 Ugyanekkor jelenik meg a forrásban egy nürnbergi személy mellett az itáliai gyümölcskereskedő Bap-
tista de Fossato is. Bár utóbbiak és a fent említett délnémet és osztrák kereskedők között nem mutat-
ható ki egyértelmű kapcsolat.

12 A faktorok tevékenységéhez, valamint a faktori hálózathoz bővebben: Tózsa-Rigó 2013: 39−48.
13 Tózsa-Rigó 2009a: 221–226.
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Sankt Gallen

Mathes Rott

Steyr
J. Haider

Nürnberg
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B. Schobinger
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B. Baritsch
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J. Schobinger

3. ábra. Középponti funkciót betöltő személyek mint kapcsolódási pontok a gazdasági 
régiók/városok között Mathes Rott nemzetközi üzleti hálózata14

Megjegyzések:  Kurzív betűtípus: 1552 februárjában együtt fellépő hitelezők (Bécs, Augsburg, 
Nürnberg, Itália).
Mező szürke kitöltéssel: 1553 júniusában együtt fellépő hitelezők (Bécs, Augsburg).
Szaggatott körvonal: 1553 júliusában fellépő hitelezők (Bécs, Augsburg, Nürnberg, Ulm, 
Sankt Gallen, München, Steyr).
* Hans Rott német kereskedő-vállalkozó ulmi és augsburgi polgárként egyaránt feltűnik a for-
rásokban.

irányok és súlypontok, a nagyszombatiak kapcsolati hálózata térben
Itt nem beszélhetünk kizárólagosan üzleti hálózatról, mivel a  missiliseknél nem 
minden esetben határozható meg közelebbről az ügy háttere. Bár az esetek döntő 
többségében üzleti ügy szerepel, mégis szerencsésebb a kapcsolati hálózat kifejezés, 
veszélyes lenne általánosítani és a forrásból kibontható összes kontaktust üzleti kap-
csolatként definiálni.15

14 Az egy személy körül kirajzolódó üzleti hálózat szempontjából, Mathes Rotthoz hasonló középponti 
személyként értékelhető még a pozsonyi Gregor Fein. A vagyonát tiltó 18 személy között találunk dél-
német, itáliai, breslaui, iglaui, és bécsi kereskedőt, többek között Wolfgang Pallert és Leonhard Weist 
is. A tanulmány terjedelmi korlátait figyelembe véve említhető még Wolf Schirnprant, aki nürnbergi, 
iglaui, breslaui és bécsi kapcsolatokkal rendelkezett.

15 A missilisek a tiltásokkal összehasonlítva alapvetően más típusú forráscsoport. Míg a Tiltáskönyvben 
Pozsony városa csak elvétve fordul elő, addig a nagyszombati anyagnak a város érthető módon gyakori 
szereplője. Így kevés olyan nagyszombati személyt tudunk kimutatni, akik köré a pozsonyi  középponti 
személyiségekhez hasonlóan kiterjedt hálózatot lehet felépíteni. Itt szeretnék köszönetet mondani 
 Bessenyei Józsefnek, amiért rendelkezésemre bocsátotta a nagyszombati forrásokról készült gyűjtését.
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 4. ábra. Nagyszombat kapcsolatrendszere a missilisek tükrében

A forrás alapján a Nagyszombat városa, illetve polgárai által fenntartott kapcso-
latrendszerben nyolc jelentősebb térséget vagy irányt lehet elhatárolni. A  Nagy-
szombat térségeként elkülönített településcsoport nagyjából a Szakolca−Érsekújvár 
tengellyel és Nagyszombat középponttal meghúzható körön belül helyezkedik el. 
Az előbbi két település mellett említhető még ebből a területileg elkülöníthető alhá-
lózatból Vágsellye, Szenice, Nyitra és Bazin.16

Korábban láthattuk, hogy a  pozsonyiak kapcsolatrendszerében igencsak mér-
sékelt szerepet kaptak a  Magyar Királyság központi és keleti területei (6%). Nagy-
szombat kapcsolati hálózatában az ország központi térségének települései az Eszter-
gom−Buda−Pápa háromszögbe illeszthetők bele. Ezeknek a régióknak a Pozsonyihoz 
képest nagyobb részesedése (20%) leginkább annak tudható be, hogy a nagyszombati 
anyagban Pest és főként Buda – legalábbis a negyvenes évek első feléig – gyakran 
(a  vizsgált településcsoport említéseinek a  kétharmadában) jelenik meg. Ha  szűk 
metszeten keresztül is, de érzékelhető, hogy a nagyszombatiak szorosabb kapcsolatot 
tartottak fenn Buda és Pest polgáraival. A Magyar Királyság keleti területei leginkább 
a Felső-Magyarország déli peremén húzódó (mező)város-vonalra illeszkednek, leg-
nagyobb esetszámmal Gyöngyös szerepel. Amennyiben kiterjesztjük az időbeli kere-
teket, a nagyszombatiak hálózatának keleti kapcsolatai egészen Borsodig húzódnak, 
az ötvenes évekből Miskolccal, Diósgyőrrel és Szentpéterrel is kimutatható kapcsolat.

A keleti térség jelentősége ellenére is egyértelműen megállapítható, hogy a nagy-
szombatiak számára a kelet- és dél-morvaországi kereskedők voltak az elsődleges 
üzleti partnerek. Nagyszombatból Szenicén át vezetett az út Szakolcáig, leggyakrab-
ban itt lépték át a határt Morvaország felé. 

16 A missilis anyag feldolgozása folyamatban van, eddig mintegy másfélszáz missilis került be az elemzésbe 
az 1529−1544 közötti évekből. Ennek a forráscsoportnak az információs bázisát szemlélteti a fenti ábra.
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5. ábra. Irányok és súlypontok II. Nagyszombat és polgárai kapcsolati hálózata térben. 
Morva és cseh alhálózatok
Megjegyzés: Az ábra szerkesztése során felhasználásra került az alábbi térkép részlete: Poór 
2009, belső borító: Európa a 16. század közepén.

Innen két irányban számos olyan települést találunk, amelyben kimutatha-
tóan voltak kapcsolataik a  nagyszombatiaknak. Észak-északkeleti irányban az 
első ilyen város Strassnitz (Strážnice) volt, majd következett Veselí nad Moravou, 
Uherský Ostroh (Magyarsárvár), Uherské Hradiště (Magyarhradis) és Uherský 
Brod (Magyarbród). Utóbbi polgáraival kifejezetten aktív kapcsolatot tartottak fenn 
a  nagyszombatiak.17 Magyarhradis és Magyarbród térségétől észak felé fordulva 
Kremsier (Kroměříž) volt a következő jelentős állomás a nagyszombatiak térképre 
vetített kapcsolati hálózatában, majd innen északnyugati irányban a több kereske-
delmi útvonal csomópontjában fekvő Olmützöt érjük el. Utóbbi város Magyarbród 
mellett az egyik leggyakrabban említett város a nagyszombati anyagban. Olmützből 
Prágába és Sziléziába (Breslau) lehetett eljutni.

A nagyszombatiak kapcsolati hálózatát a kereskedelmi hálózatra vetítve, a határmenti 
térségből nyugati irányban Kobylí és Czeikowitz (Čejkovice) településeken keresztül 
a magyar marhaexport elosztó-központjába Auspitzbe jutunk (Hustopeče, Pusztapécs). 
Innen nyugat felé a  korábban már említett Brünn volt a  következő jelentős állomás. 
Az eddig említett morva városokkal ellentétben azonban a brünniek nem jelennek meg 
a nagyszombati missilisekben. Ebből természetesen nem vonható le az az elhamarkodott 
következtetés, hogy a nagyszombatiak valóban nem tartottak fenn kapcsolatot a morva 

17 Ennek egyik jelentős szegmensét dolgozta fel Bessenyei József. Bessenyei 2008.
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várossal. Brünntől nyugatra Brumov és Lipník polgáraival voltak még kapcsolatban 
a nagyszombatiak. Végül a pozsonyi hálózathoz hasonlóan a morva térségből a Brünn és 
Olmütz között elhelyezkedő Proßnitz jelenik még meg gyakran a nagyszombati levele-
zésben is (Olmütz mellett a második leggyakrabban említett város).

A cseh területekről Prága és Pilsen (Plzen) említhető még, valamint néhány eset-
ben a névalakból lehet következtetni arra, hogy morva vagy cseh személy szerepel 
a missilisekben, azonban nem adnak meg. A fenti ábrán is jól látszik, hogy a nagy-
szombati forrásban Szilézia, az osztrák és a német területek – a pozsonyi anyaghoz 
képest – elenyésző számban jelennek meg.

a nyugat-magyarországi polgárok kapcsolatrendszerének helye 
a dunai útvonal üzleti hálózatában a faktori hálózat egy közép-
ponti személyiségén keresztül

Végül érdemes a vizsgált hálózatokat a magyarország-központú megközelítéstől elté-
rően más szemléletmód szerint is áttekinteni. Nevezetesen el kell helyezni a  nyu-
gat-magyarországi térséget a  német konszernek által koordinált üzleti hálózatban. 
Amennyiben a  szakirodalom alapján próbálnánk meg kivitelezni ezt a  „nyugatról 
keletre tekintést” úgy azzal szembesülünk, hogy az angol-, a holland-, az olasz-, sőt 
még a németnyelvű szakirodalom is szinte alig szentel figyelmet a keleti kereskedelmi 
iránynak. A németnyelvű szakirodalomban is általában csak egy elnagyolt, homályos 
kép jelenik meg a délnémet cégeknek a Bécstől keletre eső térségekkel fenntartott 
kapcsolatairól.

Mindazonáltal az Európát behálózó faktori rendszerben a  bécsi faktorátusoknak 
kiemelt szerepük volt. A  délnémet konszernek a  délkeleti irányú, azaz az osztrák, 
a magyar, továbbá az erdélyi és a balkáni térséggel kiépített kapcsolati hálózatot, sőt 
gyakran a morva, a cseh, a sziléziai, esetenként még a tiroli ügyeket is Bécsből koor-
dinálták. A Fuggerek és a Welserek mellett szinte az összes nagy bankháznak volt itt 
faktora, hogy csak a  legjelentősebbeket említsük: a Paumgartner-, a Neidhart- vagy 
a Herwart-konszern, továbbá a Manlich-, a Weis-, az Österreicher-ház, vagy Wolfgang 
Paller cégei. A szintén nagy forgalmat bonyolító és egész Európára kiterjedő kapcsolati 
hálózatot fenntartó Haug–Langenauer–Link társaság is kiemelt képviseletet tartott 
fenn Bécsben. Ugyancsak kimutatható a kiterjedt keleti kapcsolatokkal bíró nürnbergi 
Seldner és Flück család, vagy a Lang−Göswein−Rotenburger társaság üzleti jelenléte.

Metszetként érdemes kitérni a Herwart társaságnak Bécsből koordinált ügyeire. 
A  kamarai iratokban a  harmincas évek végétől tűnik föl Wolfgang Kremer nevű, 
a térségben jelentős személyiségként számon tartott faktoruk, aki 1539-ben a koráb-
ban elhunyt Hans Herwart örököseit képviselte egy tartozási ügyben.18 Kremer 

18 ÖStA FHKA NÖ GdB 48 f. 86r–87r.
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 1541-ben a  Herwartok jelentős ezüstvásárlási ügyletén dolgozott.19 Három évvel 
később a kamara már 61 000 forinttal tartozott a cégnek.20 A Herwartok ekkoriban 
Hans Rot ulmi/augbsurgi polgárral társultak, akivel közös beruházásaik voltak Kut-
tenbergben és Joachimstahlban.21 A nemesércek mellett a Herwartok kereskedtek 
többek között szövetekkel, sóval, salétrommal és fával is.22 1546-os bejegyzések sze-
rint tiroli ezüsttel is foglalkoztak, s ebben az üzletben olyan további „nagy nevekkel” 
társultak, mint a Fuggerek, a Paumgartnerek, vagy a Neidhartok.23

A jelentősebb faktorok több cégnek is dolgoztak, illetve a legtöbbször saját üzle-
teket is bonyolítottak. Gyakran előfordult, hogy szakmai tapasztalatukat kihasználva 
a kamara is alkalmazta őket. Mindez rávilágít arra, hogy a Bécs központú, és föld-
rajzi értelemben megjeleníthető kapcsolatok mellett volt még egy fontos kapcsolati 
szál, amely földrajzilag nem értelmezhető. Nevezetesen az esetek nagy többségében 
a bécsi faktoroknak jelentős szerepük volt az udvarral folytatott kommunikációban.24

Kremer a  régiókon átnyúló, vállalatközi kapcsolati hálózat egyik középpontja-
ként értékelhető. Szerteágazó faktori munkája, önálló üzleti tevékenysége, valamint 
a  kamarának tett szolgálatai jól illeszkednek a  fent vázolt általános koncepcióba. 
A bécsi székhellyel dolgozó faktornak Nagyszombatban is voltak partnerei. Pozsony-
ban üzleti kapcsolatban állt a város egyik legvagyonosabb családjával, a morva szár-
mazású Schumanokkal.

A kamarának tett szolgálatai fejében 1539-ben magyar viaszt szállíthatott vám-
mentesen Bécsbe.25 Egy évvel később − „figyelembe véve alattvalói szolgálatukat”  − 
Konrad Herbsttel közösen kapott engedélyt egy dreiling magyar bor vámmentes 
kivitelére.26 Kremer kintlévőségei ügyében 1542-ben és 1546-ban lépett fel Pozsony-
ban.27 A negyvenes években a Cseh Kamara is tartozott neki.28 1547-ben a Sókama-
ránál járt el saját sószállítmánya ügyében.29

19 ÖStA FHKA HP 190 f. 13v, 15r, 57r.
20 ÖStA FHKA HP 193. R. 1544. f. 24r.
21 ÖStA FHKA HP 194. E. 1545. f. 123r, 174v.
22 ÖStA FHKA HP 199. E. 1548. f. 72v, 74r.
23 ÖStA FHKA HP 199. E. 1548. f. 106r.
24 A fenti megállapítást támasztja alá, hogy a Herwartok Bécsből intézték a tiroli ügyeiket is. Mindez 

– a távolság ellenére – azért volt praktikus, mert a tiroli kitermelés zavartalansága megkövetelte az 
udvarral történő kapcsolattartást. Külön kérdéskörként lehetne vizsgálni az állami szervekkel kiépített 
hálózatokat. A kamarai iratoknak ilyen szempontú feldolgozása jelenleg az 1570-es évek végéig terjed, 
a kutatás előrehaladtával reményeim szerint további információkat fogunk nyerni a délnémet keres-
kedők említett kapcsolati hálózatának vizsgálatához.

25 ÖStA FHKA NÖ GdB 48 f. 262v.
26 ÖStA FHKA NÖ GdB 51 1540. f. 160r. Egy dreiling átszámítva 1611−1630 liter közötti mennyiséget takar.
27 AMB MmB VB f. 24r, 42r.
28 ÖStA FHKA HP 191 E f. 153r.
29 ÖStA FHKA HP 197 E f. 4r.
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A következő két évben Kremer már újra a Herwartok faktoraként tűnik fel. Az iratok 
tanúsága szerint 1548-ban és 1549-ben folyamatosan tárgyalt a kamarával salétrom-
szállítási ügyben. A Herwartok 1546-tól szállítottak salétromot Sziléziából és Morvaor-
szágból a  kamara megrendelésére Bécsbe és Besztercebányára. Kremer koordinálta 
a felvásárlást, a szállítását és ő tárgyalt a bécsi, valamint a prágai kamarai szervekkel. 
Ezzel összefüggésben 1549-ben utasították a Körmöci Kamarát, hogy fizessen ki a Her-
wartok faktorának mintegy 25 400 forintot. Az ügy figyelemreméltó mellékszála, hogy 
a kifizetést abból a mintegy 28 000 forintból eszközölték, amelyet az a Manlich társa-
ság fizetett a kamarának, amely a besztercebányai rézüzletet vette át a Fuggerektől.30 
A Herwartok bécsi alközpontja tehát a magyarországi érdekeltségek mellett a cseh- és 
morvaországi, a sziléziai, valamint részben a tiroli ügyeket is irányította.

A Herwart-üzletek koordinálásával párhuzamosan Kremer továbbra is „mene-
dzselte” saját ügyeit. Az ötvenes évek elején kapcsolatban állt Bornemissza Tamás-
sal, illetve a térség másik jelentős üzleti szereplőjével, Cristof Linkkel, aki Kremerhez 
hasonlóan több német cégnek dolgozott faktorként.31 Kremer 1555-ben az  augsburgi 
Herbrot-házzal társult, abból a  célból, hogy a  kamara megrendelésére magyaror-
szági katonaságnak szállítsanak posztót.32 Végül 1557-ből még egy selmeci ezüst-
vásárlási ügyben tűnik föl.33
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6. ábra. A faktori hálózat működése a közép-európai térségben Wolfgang Kremer, 
Herwart-faktor példáján

30 ÖStA FHKA HP 201 E f. 38v. ÖStA FHKA NÖK 022 E 135r. Egy 1558-as irat szerint még az ötvenes évek-
ben is fennállt ez az üzleti kapcsolat a kamara és a Herwartok között. ÖStA FHKA NÖK 040 E R f. 2v.

31 Tózsa-Rigó 2012.
32 ÖStA FHKA NÖK 031 R f. 291–292r.
33 ÖStA FHKA NÖK 038 R f. 76v−77r, 86v, 142r, 145v, 255r.
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A pápai Főiskolai Nyomda üzletpolitikája  
a reformkorban

 Veszprém vármegye 1837. szeptember 25-én Veszprém mezővárosban kezdett 
 és több napon át tartott közgyűlésén Zsoldos Ignác főjegyző – dr. Zsoldos 

János pápai lakos, vármegyei főorvos fia – különleges oklevelet mutatott be és olva-
sott fel a vármegye nemesei előtt. A függőpecséttel ellátott, díszes kivitelű, latin nyelvű 
pergamen oklevél nem volt más, mint a Dunántúli Református Egyházkerület pápai 
kollégiumának 1837. január 5-én Bécsben kelt és V.  Ferdinánd magyar király által 
kiadott kiváltságlevele, amely könyvnyomda felállítását tette lehetővé.1 Mivel a kihir-
detés ellentmondás nélkül történt, a privilégium azonnal hatályba lépett. A közgyűlé-
sen részt vevő pápaiak azzal a reménységgel utaztak haza, hogy a kollégiumi nyomda 
hamarosan megkezdheti működését. Erre 1838. május végén került sor. Ettől kezdve, 
1949-ben bekövetkezett államosításáig, a pápai Főiskolai Nyomda meghatározó sze-
repet játszott a város és régiója, valamint az egyházkerület életében.2

A nyomdaalapításnak két távolabbi és két közvetlen előzményéről tudunk. 
A 16. században a Huszár-, a 17. században a Bernhard-féle nyomda a reformáció 
vallási-kulturális szükségleteit elégítette ki. Huszár Dávid pápai református prédi-
kátor A keresztyén hitről való tudománynak rövid kérdésekben foglaltatott sommája 
című munkájának első része a Heidelbergi Káté fordítása, második része imádság-
gyűjtemény. Emellett kiadta a hercegszőlősi kánonokat latinul, és saját fordításában 
magyarul.3 Berndhard Máté nyomdájában 1624–1732 között 15 mű (kalendáriu-
mok, ábécéskönyv, kánonkönyv és három neves prédikátor munkái) jelent meg.4

A 18. század végén a vallásügy háttérbe szorult; a városokban működő nyomdák 
elsősorban világi megrendelőknek dolgoztak, és üzletszerűen működtek. 1788-ban, 
amikor Pápa Veszprém vármegye székhelye volt, a győri Streibig család rövid ideig 
itt üzemeltette fióknyomdáját, amely egy gyújtogatásból eredő, a belvárost pusztító 
tűzvész miatt a megyei hivatalokkal együtt költözni kényszerült.5 Így a kisüzem 1789 

1 A privilégiumlevél lelőhelye: DREKK O.1092/265.
2 A  nyomda történetéről: Kis 1896: 310–312; Kapossy 1905: 252–258; Lampérth 1931: 90–92; Tóth 

1939; Horváth 1986; Bándi 1989: 8, 16–18. A ma is használatos iskolatörténet a nyomda alapításával 
és működésével nem foglalkozik: Trócsányi 1981.

3 V. Ecsedy 1999: 61.
4 V. Ecsedy 1999: 106–107.
5 Az 1788. május 25-i tűzvészt, amelyben 105 belvárosi ház égett le, Tóth Marinka és társai gyújtogatása 

okozta. A hivatalos felmérés szerint 77 083 forint 45 krajcár kár keletkezett. Hudi 2011: 70.



192

Hudi József

tavaszán már Veszprémben folytatta működését. A veszprémi Streibig-, majd Szám-
mer-nyomda a megyei és városi hivatalok, egyházak, magánszemélyek nyomtatvány-
ellátását, és a régió olvasóközönségének olvasmányait biztosította. Jelentős, országo-
san számon tartott tudományos munkák is megjelentek a megyeszékhelyen. Ezek közé 
tartozott többek közt a Prédikátori Tárház (1805) című első magyar nyelvű protestáns 
teológiai folyóirat,6 Pápay Sámuel első magyar nyelvű irodalomtörténete (1808),7 és 
a Mondolat (1813) című Kazinczy-ellenes röpirat, majd az első magyar nyelvű katoli-
kus teológiai folyóirat,8 az Egyházi Értekezések és Tudósítások (1820–1824).9

A dunántúli református értelmiség régóta érezte az önálló nyomda hiányát, ezért 
Fábián József veszprémi esperes már 1814-ben javasolta egy egyházkerületi nyomda 
felállítását, de javaslatát nem támogatták.10 A  Dunántúli Református Egyházkerü-
let tíz évvel Fábián halála után, az 1835. július 7-én, Szentgálon tartott közgyűlésén 
határozott „könyvnyomtató intézet” felállításáról, amelynek pénzügyi alapját saját 
erőből, tehetősebb patrónusok adományaiból és kölcsönökből kívánták előterem-
teni. A kezdőtőkét a közgyűlési tagok 1768 váltóforint értékű kötelezettségvállalása 
jelentette. A  közgyűlés kimondta, hogy a  könyvnyomda jövedelmét a  kollégium 
javára, professzori állás létesítésére kell fordítani. A  könyvnyomda felállításának 
költségvetési tervezetét egy négytagú küldöttségnek kellett összeállítania.11 

A nyomdalapítási engedély kiadását az egyházkerület az előírt hivatalos eljárás 
keretében kérte. Az eljárás az egyházkerület 1836. augusztus 9-én kelt kérvényével 
indult, amelyet a vármegye segítségével továbbítottak a bécsi királyi kancelláriának, 
amely a  helytartótanács útján kikérte a  győri tankerületi igazgatóság véleményét 
is. Miután a  fölterjesztést a  tankerület, és legfelső szinten a Bécsi Magyar Királyi 
Kancellária is támogatta, a király 1837. január 5-én kiállíttatta a privilégiumlevelet. 
A kiváltságlevél kiállítása 116 ezüst forintba került.12 A nyomda ügyében Tóth Ferenc 
püspök 1835-től kezdve kiterjedt levelezést folytatott Barkássy Imre bécsi ágenssel 
és a nyomdászokkal, többek közt Nagy Benjáminnal, aki a bécsi Sollinger nyomda 
és betűöntő intézetben dolgozott és a pápai nyomdához provisornak ajánlkozott.13 

A privilégium lehetővé tette a nyomda létesítését és működtetését, amelynek rész-
leteit egy újabb bizottság dolgozta ki.14 Az 1838. május 26-án termelni kezdő, később 

6 Hudi 2002: 25–26.
7 Pápay 1808.
8 Hudi 2009: 147.
9 A folyóirat történetéről: Horváth 1937: 1–95.
10 Hudi 2002: 22.
11 DREL I.1.b. 115/1835. (július 7.) közgy. sz. határozat. A küldöttség tagjául Mórocza Dániel és Sebes-

tyén Gábor egyházkerületi tanácsbírókat, Stettner György pápai jogakadémiai tanárt és Zsoldos Ignác 
vármegyei főjegyzőt nevezték ki. A nyomda alapításával és kezdeti működésével kapcsolatos legfonto-
sabb iratokat közli: Tóth 1939: 33–51.

12 DREL I.1.a. 3/1837. március 14. kisgy. sz., Tóth 1939: 15.
13 Tóth 1939: 12–14.
14 DREL I.1.a. 3/1837. március 14. kisgy. sz., szövegét közli: Tóth 1939: 47. A bizottság tagjai egyházi 



193

A pápai Főiskolai Nyomda üzletpolitikája a reformkorban 

Főiskolai Nyomdának nevezett kisüzem az 1789-ben alapított veszprémi nyomda 
után a második huzamosan működő nyomda volt Veszprém vármegyében.15 

A nyomda történetét a  fennmaradt helytartótanácsi, vármegyei, egyházkerületi 
iratok és a kisüzem saját iratai (üzleti levelezése, üzemi nyilvántartásai, számadásai 
stb.), valamint a korabeli sajtóban megjelent közlemények és a kiadott nyomdater-
mékek alapján lehet rekonstruálni. Erre mindeddig csak részleges kísérletek történ-
tek. A kerek évfordulók alkalmával a nagyközönség kiállításon láthatta a dokumen-
tumokat, és vázlatos nyomdatörténetek is születtek, amelyek a jelentős vagy érdekes 
nyomdatermékek bemutatására koncentráltak.16 A  nyomdatermékek 1860–1920 
közötti részletes számbavételét 1978-ban Szegleti Ildikó végezte el, a  korábbi és 
későbbi időszak jelenleg is feldolgozásra vár.17 

A reformkori nyomdatörténetet csak nagy vonalakban ismerjük. Tóth Lajos az 
1938-as jubileum alkalmával tisztázta az alapítás körülményeit, a működéssel azon-
ban alig foglalkozott. Az alábbiakban a nyomda első évtizedének üzleti tevékenysé-
gét kívánjuk áttekinteni.

a nyomda működésének feltételei

A nyomdát kezdetben bérelt házban, 1853-tól az ókollégium épületében helyezték 
el, és egy-egy tapasztalt nyomdász vezetésére bízták. 1838–1844 között gr. Somogyi 
József négy szobából és bolthelyiségből álló házát; 1844–1847 között Martonfalvay 
Mihály, 1847–1853 között pedig Tarczy Lajos professzor házát bérelték.18

A különféle speciális felszerelési tárgyakat Budáról, az egyetemi nyomdából és 
Bécsből szerezték be, az egyszerűbbeket helyi mesterekkel készíttették.19 Kezdetben 
egy vas- és egy fasajtóval indult a termelés. 1847-ben Prágából új vassajtót rendel-
tek, és a  papírsimításhoz használt régi fasajtót is felújították. A  termelékenységet 
csak 1858-ban sikerült fokozni, amikor Lőser Henrik bécsi gépgyárostól 2300 oszt-
rák forintért gyorssajtót vásároltak.20 

részről: Nagy István esperes, Márton Gábor és Ángyán János lelkészek és tanácsbírák; világi részről: 
Halász Sámuel és Eőri [Szabó] Gábor segédgondviselők. 

15 Bándi 1989: 8.
16 A nyomda fejlődését a kollégium 400. évfordulóján, 1931 szeptemberében rendezett jubileumi kiállí-

tásán mutatták be a nagyközönségnek. 1938-ban, a nyomda fennállásának 100. évfordulóján dr. Tóth 
Lajos teológiai tanár, nyomdafelügyelő a nyomda vázlatos történetéről tartott felolvasást, amelynek 
átdolgozott kézirata nyomtatásban is megjelent (Tóth 1939). 1986-ban, az új pápai nyomda megnyitá-
sára jelent meg Horváth József újságíró igényes kiállítású könyve, amely a pápai nyomdászat történetét 
tekintette át (Horváth 1986). A Pápai Református Gyűjtemények legutóbb 2012. június 16-án, Pápa 
Város Napja alkalmából rendezett nyomdatörténeti kiállítást és konferenciát. 

17 Szegleti 1978.
18 Tóth 1939: 22, 26.
19 DREL I.14. A főiskolai nyomda iratai. Inventárium és számadókönyv 1838–1840.
20 Tóth 1939. 27.
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A nyomda vezetését először Szilády Károly (1838–1841), majd Tóth Endre/And-
rás (1841–1843), őt követően Magda Lajos (1843–1862) látta el. A nyomdász fel-
ügyelete alatt szerződéssel alkalmazott szedő és egy-két inas dolgozott. A nyomdász 
1841-től évi fizetést és lakást kapott, a szedők és inasok kezdettől hetibérért dolgoz-
tak. Míg az első években a faktorok elégedetlenek voltak a fizetéssel, Magda Lajos 
nyomdász már kedvező feltételek mellett végezhette munkáját.21

A nyomtatáshoz szükséges papír nagy részét a város határában, az Igal pusztán 
1829-ben felállított Sauer-féle papírmalomból, illetve az 1790 óta működő sólyi 
papírmalomból szerezték be.22 A legfinomabb papírt Pest-Budáról és Bécsből hozat-
ták. A szintén 1829-ben alapított hermaneczi (Zólyom vármegye) papírgyárból köz-
vetlenül, illetve pesti kereskedők közreműködésével is vásároltak. A megrendelt árut 
a Besztercebánya közelében fekvő Hermaneczből Győrbe, onnan Pápára szállítot-
ták. 1839 nyarán a  thalbergi papírgyár Pápán tartózkodó megbízottjától is vettek 
finom papírost. A nyomtatáshoz szükséges festéket többnyire Pestről szerezték be.23 

A gondolatok szabad szárnyalását a cenzúra akadályozta: a helytartótanács a pápai 
bencés gimnázium mindenkori igazgatóját bízta meg a revizori és cenzori tisztség 
ellátásával; a szimbolikus és teológiai művek cenzúráját az egyházkerület által kije-
lölt cenzorok végezték. Mivel a gimnáziumigazgatók a királyi könyvvizsgálói felada-
tot terhesnek érezték, kényszeredetten végezték, és előfordult, hogy miattuk csak 
nagy késéssel jelenhettek meg munkák. 1846-ban Tarczy Lajos „mint a  főtanodai 
nyomda kormányzója” panaszt emelt az akkori királyi cenzor ellen, aki késedelmes 
ügyintézésével nagy károkat okozott, és kérte leváltását.24

A kisüzem indulása biztosítottnak látszott, hiszen az egyházkerület 1838-ban Szi-
lády Károly25 tapasztalt nyomdásszal 12 évre kötött szerződést. Szilády a budai Egye-

21 DREL I.1.b. 76/1844. szeptember 16. közgy. sz. Az 1843. nyárutó 23-án kötött szerződés értelmében 
Magda 200 pengőforint évi fizetést és a nyomda jövedelmének 2%-át, emellett szállást, 12 öl tűzifát 
kapott, a nyomda rezsiköltségét (szén, olaj, gyertya stb.) az egyházkerület fedezte. Ha szedői munkát 
is végzett, azért külön meghatározott bért kapott. A nyomda jövedelmének emelkedése esetén fizeté-
sének emelését is kilátásba helyezték. Kaucióként pápa-törzsökhegyi szőlejét kötötte le.

22 A malmokról Koncz 1985: 567, 1986: 9.
23 DREL I.14. A főiskolai nyomda inventáriuma és számadáskönyve 1838–1841.
24 DREL I.1.b. 130/ 1846. sz. Tarczy Lajos levele az egyházkerülethez. Pápa, tavaszutó hó [május] 13. 

Tarczy panaszának lényege: „Jelenleg olly királyi censor van rendelve nyomtató intézetünkhöz, ki, 
mint maga mondja, számos foglalatossága miatt apró hirdetmények megvizsgálására is alig érkezik; 
könyvet pedig nem úgy, mint boldogult előde, ha elfogad is vizsgálat végett, de meg nem vizsgál egyet 
is soha, hanem hónapok multával, a sok várakozásba beleunva kéntelenek a szerzők, vagy a nyomtató 
intézet, a nyomatandó munkát Győrbe, vagy Pestre küldeni, honnan már a miatt, hogy ott a könyv-
vizsgálók különben is sok dologgal ellátvák, szerfelett sokára érkezhetik meg a censeált munka.”

25 Szilády Károly (Szalkszentmárton, 1795. február 5. – Kecskemét, 1871. május 26.) Szilády Péter refor-
mátus lelkész fia, az első kecskeméti nyomda alapítója és tulajdonosa. Debrecenben végezte iskoláit. 
Halláskárosodása miatt 1810-ben Bécsben nyomdászatot tanult, 1814–1816 között Pesten – előbb 
Trattner János Tamás, majd Patzkó Ferenc műhelyében, majd 1816–1833 között Debrecenben, 1834–
1836 között Budán az Egyetemi Nyomdában, 1838–1841 között Pápán dolgozott. 1840 augusztusában 
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temi Nyomdából jött Pápára, s mivel részben finanszírozta a beruházást, a nyomda 
társtulajdonosává vált. A kettős tulajdonlás azonban hamarosan konfliktushoz veze-
tett. Mivel Szilády kezdettől önállósodni akart, megesett, hogy az őt illető kiadásokat 
csak a főiskola, a közös tiszta jövedelmet viszont csak a saját hasznára könyvelte el. 
Ezt annál inkább megtehette, mivel teljes bizalmat élvezett, és a nyomdát a kineve-
zett felügyelőbizottság nem ellenőrizte. A kezdeti bizalom azonban hamar gyanak-
vássá változott, ugyanis a  püspök már 1839 végén arról kapott hírt, hogy Szilády 
már december 21-én kérvényt nyújtott be Pest vármegyéhez, hogy a  kecskeméti 
nyomda alapításához privilégiumot szerezzen.26 Szilády sem volt elégedett a hely-
zetével, ugyanis a kiadott tankönyvek nem fogytak a kellő mértékben, mivel a gyü-
lekezetek és gimnáziumok fenntartói – az egyházkerületi közgyűlési határozatok 
ellenére – nemcsak a Pápán kiadott tankönyveket vásárolták. 1840 júniusában Szi-
lády azt ajánlotta az egyházkerületnek (főiskolának), hogy üzletrészét vegye át, és őt 
a továbbiakban fizetéses alkalmazottként alkalmazza.27

1841-ben kenyértörésre került a  sor: Szilády távozott és Kecskeméten alapított 
nyomdát. A kölcsönös követelések miatt évekig tartó pereskedés következett. A fenn-
tartó levonta a tanulságot, s az új nyomdász felfogadásával egy időben a hasonló ese-
tek megelőzésére állandó fizetéssel egy főiskolai professzort jelölt ki nyomdaigazga-
tónak. A reformkorban Tarczy Lajos volt a nyomdaigazgató, a  felfogadott nyomász 
pedig a művezető. 1843-tól, Magda Lajos nyomdász alkalmazásától kezdve jó együtt-
működésről és kiegyensúlyozott gazdálkodásról beszélhetünk. A félreértések elkerü-
lésére a művezető és a nyomdaigazgató hatáskörét is hivatali utasításban szabályozták. 
A nyomdaigazgató felügyelete alá helyezték a faktort és a faktor irányítása alatt dol-
gozó legényeket és inasokat; ő kezelte a nyomda pénztárát (pénzes ládáját), határozta 
meg az alkalmazottak fizetését, engedélyezte munkák vállalását; ő láttamozta a faktor 
havi naplóját, s maga is számadást vezetett a nyomda bevételeiről és kiadásairól, ame-
lyekről év végén kivonatos összesítést készített a fenntartó számára. Évente részletes 
jelentést és pontos leltárt kellett készítenie az intézet javairól az egyházkerületi főta-
nács számára. A napi munka megszervezése és ellenőrzése, az anyagok (olaj, festék, 
liszt stb.) és eszközök beszerzése, árajánlatok készítése, számadások vezetése a faktor 
kötelessége volt. Eltiltották attól, hogy a legények munkáját elvegye (maga végezze), 
s őket elmenetelre kényszerítse. Amennyiben a meghatározott példányszámnál többet 

szerzett privilégiumot a kecskeméti nyomda alapítására. 1841 májusában költözött Pápáról Kecske-
métre, ahol július 1-jén nyitotta meg nyomdáját. 1840-ben állította össze „Könyvsajtói műszótár, a tár-
gyak rövid magyarázatával” című kéziratát, amely Toldy Ferenc hagyatékában maradt fenn (MTAKK 
Tört 4 r. 27/16.). Életrajzához lásd Bagi – Tóth 1981.

26 DREKK O.1092/91. Várady István pesti ügyvéd levele Tóth Ferenc püspökhöz. Pest, 1839. december 22.
27 Tóth 1939: 49–51. Szilády Károly nyomdász levele az egyházkerülethez. Pápa, 1840. június 24. Szilády 

évi 400 pengőforint készpénzt, természetbeni szállást és 12 öl tűzifát kért, melyből a nyomda fűtését 
is biztosítani kívánta. Ajánlatát azonban az egyházkerület nem fogadta el.
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nyomtatott, 100 pengőforintra büntethették. A legények és inasok túlóráztatása, éjsza-
kai dolgoztatása esetén fizetésének negyedrészét levonhatták.28

A nyomda biztosította az egyházkerület, az egyházmegyék (esperességek), az 
egyházközségek hivatali nyomtatványszükségletét, előállította a népiskolai, a gim-
náziumi és az akadémiai (főiskolai) tankönyveket, az iskolai értesítőket, 1843-tól 
az egyházkerület jegyzőkönyveit. Megrendelői körébe tartoztak a községek, a vár-
megye pápai hivatalai, Pápa városa, a helyi egyházközségek és testületek, továbbá 
számos helybeli és vidéki magánszemély. 

Az első évtizedben a  nyomda kiadványainak zömét a  népiskolai és a  gimnázi-
umi tankönyvek jelentették, amelyek tervszerűen épültek egymásra. A  tankönyv-
írók közül Tarczy Lajos és Bocsor István emelkedett ki. Az egyházkerület – rész-
ben pedagógiai, részben üzleti megfontolásból – kötelezővé tette az új tankönyvek 
használatát, a diákoknak azonban csak egy része vásárolta meg azokat; másik része 
az olcsóbb megoldást, a kéziratos másolást, jegyzetelést választotta. Ezt bizonyítja, 
hogy a gimnáziumi, a líceumi és az akadémiai növendékektől is óriási mennyiségű 
kéziratos tankönyv maradt fenn ebből az időszakból is.

A nyomda működése a  szabályozottság ellenére is nagymértékben a nyomdász 
személyétől – felkészültségétől, szervezőképességétől, kapcsolatrendszerétől – füg-
gött. A fennmaradt számadások alapján körvonalazhatók a nyomda kommunikációs 
csatornái és üzleti kapcsolatai. Tarczy a helybeli ügyfelekkel szóban tárgyalt, a távo-
labbi üzleti partnerekkel kiterjedt levelezést folytatott. Levelezett a papírgyárakkal, 
a nyomdákkal, a kereskedőkkel, a könyvkötőkkel, a szerzőkkel és a megrendelőkkel. 
A legnagyobb példányszámú kiadványhoz, a pápai Mezei Naptárhoz a név szerint 
nem említett „budai csillagászt” és Hütter Antal pozsonyi fametszőt is felkereste. 
Az előbbitől a következő évi naptári beosztást, az utóbbitól a naptárhoz való címlap 
elkészítését kérte. Egy-egy levél elküldéséért minimum 5–12 ezüst krajcárt, vételé-
ért 3–7 krajcárt fizetett a helyi postamesternek. 

Az olvasóközönség szervezésében nagy segítséget jelentett az egyházkerület jól és 
olcsón működő kommunikációs rendszere. A kiadványokról a püspöki kancellárián 
keresztül rendszerint körlevelekben tájékoztatták az espereseket, az esperesek pedig 
a gyülekezeteket. Az egyházi kiadványok szétosztását, elszállítását, árának beszedé-
sét és pénztárba adását is így oldották meg. Az elemi iskolai és a gimnáziumi tan-
könyvek, a dunántúli énekeskönyv, az egyházi szerzők munkái közvetítő kereskedők 
nélkül jutottak el a felhasználókhoz.

A tájékoztatására a sajtót is fölhasználták. A fővárosi lapokban hirdetéseket adtak 
fel a művek megjelentetéséről, azt követően pedig megszervezték a recenziók íratását.

Egy-egy műben az ajánlás, előszó, tájékoztató lábjegyzet is orientálta a  közön-
séget. Tarczy Lajos Természettana második kötetének végén azt olvashatjuk, hogy 

28 DREL I.1.b. 56/1843. sz. A nyomtató intézet igazgatójának 12, a faktornak 15 pontból álló hatásköri 
leírást készítettek és hagytak jóvá.
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szedő hiányában a kötetet Veszprémben szedték és nyomták; a hiányzó kötet az őszi 
pesti vásárra fog megjelenni.29 Az utalás nem egyedi eset, hiszen a könyvek megjele-
nését rendszerint a pesti országos vásárok megjelenéséhez igazították. 

Ha 1847-ben, a  nyomdai privilégium kiadásának tízéves évfordulóján Tarczy 
Lajos nyomdaigazgatónak arra a kérdésre kellett volna felelnie, hogy sikerült-e az 
eredeti tervet megvalósítani, új professzori állást felállítani a  nyomda jövedelmé-
ből, nemmel felelt volna. A részben saját erőből megvalósult beruházás ugyanis csak 
hosszabb távon tudta kitermelni a professzori katedra megalapításához és fenntar-
tásához szükséges alaptőkét. Legfeljebb abban lehetett reménykedni, hogy a kiala-
kult termelési kultúrát nem zavarja meg váratlan, rendkívüli esemény, s akkor a terv 
hamarosan megvalósulhat. 
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Közvetítők a 19. század első felének pesti hitelpiacán

Általában úgy gondoljuk, hogy az ipari forradalom előtt a hitelezés személyes 
  volt, azaz a tranzakciók nagy része rokonok és ismerősök között zajlott, tehát 

a hitelhez szükséges bizalom a személyes vagy társadalmi kapcsolaton nyugodott.1 
Aztán létrejött a személytelen és kapitalista hitelpiac, amelyben nem is ismeri egy-
mást a  hitelező és az adós, a  bankokon keresztül zajlik a  hitelezés jelentős része. 
A kétféle hitelpiac abban mindazonáltal nagyon hasonlít egymásra, hogy mindkettő-
ben fontos szerepet játszik az információ. Csakhogy míg a 19. század második felétől 
az információ megszerzését a bankok vállalták magukra (pl. külön információgyűjtő 
osztállyal), addig a bankok előtt elvileg ilyesféle szolgáltatásra nem volt szükség, épp 
a személyes jellegből adódóan. Az ún. személyes piacnak pont az az egyik attribú-
tuma, hogy a felek ismerik egymást és ezért pontosan tudják, mennyire bízhatnak 
meg a másikban. A hitelező és az adós közti üzlet kockázatát (és vele a tranzakciós 
költséget) jelentősen befolyásolja a  bizalom mértéke: ha ismerik egymást, akkor 
a bizalom nagyobb, a kockázat kisebb. A 19. század első felében a szaporodó betáb-
lázások, tehát a kölcsönök egyre növekvő arányú bebiztosítása arra utal, hogy a hite-
lezés ezen korszakában (vagy annak vége felé) a hitelezők már biztosítékot akartak 
kapni arról, hogy valamikor majd viszontlátják a pénzüket, vagyis a bizalom valami-
ért megbillent.2   

Clifford Geertz 1978-as rövid tanulmányában a  paraszti piacokat vizsgálta egy 
marokkói bazár példáján keresztül.3 A hagyományos piacok látszólag nagyon jól vizs-
gálhatók a  modern közgazdaság módszertanával, működésük jól példázza a  (neo)
klasszikus iskola által elképzelt piaci mechanizmust: mindenki maximális profitra 
törekszik, próbál olcsón vásárolni és jó áron eladni, az árak egyértelműen a kínálat és 
kereslet viszonyától függnek. Ugyanakkor a bazárnak és vele a paraszti piacoknak van 
egy olyan aspektusa, amely mégis felborítja ezt a megközelítést: ez pedig az informá-
cióhoz való hozzáférés. Geertz ezt úgy fogalmazza meg, hogy a piaci szereplők nem 
azt keresik, hogy miként tudnák a lehetőségeket a legjobban a saját javukra fordítani, 
hanem azt próbálják megtudni, hogy egyáltalán milyen lehetőségekkel bírnak. 

1 A tanulmány az MTA–OSZK Res Libraria Hungariae Kutatócsoportja 19. századi Könyv- és Sajtó-
történeti Műhelye, továbbá az MTA–ELTE Válságtörténeti Kutatócsoportja kutatási programjának 
keretében készült el.

2 Erről lásd Bácskai 2010; Somorjai 2010.
3 Geertz 1978.



200

Somorjai Szabolcs

Geertz tanulmányának eredménye kiindulópont lehet a hitelpiacok működésé-
nek vizsgálatához is. A banki hitelezés megjelenése előtt az információ hiánya volt 
talán a rendszer legnagyobb problémája: hogyan tud egymásra találni a hitelező és 
az, akinek pénzre van szüksége? A bankok nagy előnye lesz majd, hogy ezt az „össze-
kapcsolódási problémát” egy csapásra megoldják, de a 18-19. században a kérdés 
még nagyon is akut volt. Ugyanis épp a betáblázások megnövekedő száma utal arra, 
hogy a rendszer változóban volt, és egyre nagyobb erővel merült fel az információ-
hoz jutás kérdése. 

A Hoffmann – Postel-Vinay – Rosenthal szerzőhármas a  18. század végének 
párizsi hitelezését vizsgálta az ottani közvetítők szerepén (és megmaradt forrásain) 
keresztül, vagyis a  vizsgálat bázisát a  párizsi hiteléletben egyre nagyobb szerepet 
játszó közjegyzők jelentették.4 Amit a  közjegyzők nyújtottak az nagyon röviden 
összefoglalható. A  korabeli Franciaországban sem létezett pontos és minden bir-
tokra kiterjedő nyilvántartás. Azaz minden kölcsön esetében bizonytalan volt, hogy 
a hitelért cserébe biztosítékul felajánlott adott ingatlanra van-e már jelzálog beje-
gyezve. Az adósok eladhatták birtokukat anélkül, hogy ezt a hitelezők tudták volna. 
Ez persze jócskán megnehezítette a hosszú lejáratú, akár generációkon keresztül is 
áthúzódó hitelek létrejöttét. Erre a problémára jelentettek megoldást a közjegyzők. 
Tisztában voltak a felek pénzügyi viszonyaival, mert hozzáfértek a házassági szer-
ződésekhez, végakaratokhoz, eladási és kölcsönzési szerződésekhez. Egymás között 
is megosztották az információkat, ezért szinte mindig akadt közjegyző, aki ismerte 
az érintettek viszonyait. Így még egyfajta verseny is kialakult köztük, ami tovább 
csökkenthette a  visszaélések számát. Ennek ellenére egy-egy család vagy személy 
általában ragaszkodott a már bevált jegyzőkhöz, ami arra utal, hogy a nótáriusok is 
megértették a bizalmi alapon működő rendszer alapvető fontosságát (jóllehet, ettől 
még minden bizonnyal akadtak visszaélések).

Az ipari forradalom előtti francia fővárosban mind a kölcsönzők, mind a hite-
lezők rendszeresen fordultak a  közjegyzőkhöz, vagyis a  közjegyzők mobilizálták 
a pénzt: nem ők adták, viszont összekapcsolták az érdeklődő feleket, és így óriási 
összegeket tudtak megmozgatni.  Nem azért, mintha ők folyósították volna a pénzt 
a kölcsönökhöz, hanem mert pozíciójuknál fogva kiterjedt adatbázissal rendelkez-
tek. Szerepük egyszerre volt személyes és személytelen; személyes, mert az ő infor-
mációikra épített mind a két fél, és személytelen, mert a hitelező és az adós többnyire 
nem ismerte egymást. 

Hasonlóan Párizshoz, Magyarországon is már a bankok megjelenése előtt meg-
született az igény a pénzügyi-, és vele együtt az áruközvetítői feladatok iránt, de ezt 
a feladatot nem hivatalos közjegyzők, hanem az ún. alkuszok5 látták el. A továbbiak-

4 Hoffman – Postel-Vinay – Rosenthal 1991, illetve Hoffman – Postel-Vinay – Rosenthal 1998.
5 Az alkuszokra egyébként számos néven és nyelven hivatkoznak a források: a szépirodalomban lehet-

nek hajhászok (például Nagy 1844), a statisztikákban Sensalen (például Vojdisek 1822), Negotianten 
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ban róluk lesz szó, miközben a  vizsgálatukkal talán pontosabb képet nyerhetünk 
a rendi Magyarország hitelpiacának működéséről is.

Az 1898-as Közgazdasági Lexikon6 alkusz címszó alatt a következő meghatáro-
zást adja: „… aki kereskedelmi ügyletek megkötésének közvetítésével iparszerüleg 
(sic) foglalkozik”. A szócikk megkülönbözteti a teljesen szabadon dolgozó alkuszokat 
a  hatóságilag szabályozott tőzsdealkuszoktól, de történelemi visszapillantást nem 
ad, így a 19. század elejének helyzetéről nem nyújt információt. 

A Zsidó lexikon ezzel szemben már sokkal inkább a  kérdéses időszakot érinti. 
A következőt írta a hajhász szócikk alatt 1929-ben Zsoldos Jenő: 

„A XIX. sz. negyvenes éveiben a magyar társadalom valósággal a zsidó egyéniség megtes-
tesülését látta a hajhászoknak nevezett ügynökökben, akik tőkét szereztek maguknak és 
uzsoráskodtak. Még az irodalomban is megvetéssel és gúnnyal szóltak róluk: Nagy Ignác, 
Gaal József, Bernáth Gáspár, Szigligeti Ede stb. A magyar zsidókat bántotta ez a hang és 
1846. (sic) társulatot alapítottak, melynek tagjai arra kötelezték magukat, hogy azzal, akit 
egyszer uzsoráskodási bűnön kaptak, nem társalognak, maguk mellett meg nem tűrik és 
őket «megvetés és utálat tárgyává teszik».”7

A Zsidó lexikon szócikke tehát összemossa az alkuszt/hajhászt az uzsorással, és 
ennek okát egyrészt a korabeli (1840-es évekbeli) társadalom nehezen megfogható 
általános véleményében láttatja, másrészt viszont kiderül, hogy forrása saját hivat-
kozása alapján is az 1840-es évekbeli irodalmi vélekedés volt. Adja magát, hogy az 
alkuszokat először tehát az irodalmi munkák segítségével próbáljuk megtalálni. 

Nagy Ignácnak eredetileg a Honderűben jelent meg A hajhász című karcolata.8 
Az írásból kiderül, hogy a hajhászok gyakorlatilag mindenesek, nem csak pénzek-
kel foglalkoznak. Bármit beszereznek, de azért minden esetben a pénz körül forog 
a  tevékenységük. Nagy pedig éppen a  különböző pénzügyi visszaélésekre hegyezi 
ki az írását, ezeken keresztül mutatja be a  tipikusnak tekinthető hajhász karriert. 
A tipikus karrier helyett talán helyesebb tökéletes vagy sikeres karrierről beszélni, 
hiszen az egész leírás a  meggazdagodásról szól. Legalulról indul a  karrier, a  gyu-
faárus szintjéről, ahol a tipikus leendő hajhász megkezdi működését. A következő 
állomások között szerepel a sorsjegyárusítás, a szállás-kommendálás, a végállomás 
pedig a  megállapodott, saját pénzéből hiteleket nyújtó tehetős vagy akár gazdag 
tőkepénzes állapot. A karrier során szerepel még zálogtevékenység, árverési csalás, 
házassági haszonlesés, vagyis morálisan többnyire negatív előjelű tevékenységek: 

(például Adressbuch 1815), Unterhändler (1841–42-es pesti adólajstrom), a jogi irodalomban proxe-
netae (1840: XVI. tc., illetve Kolgyári Császár 1840: 151).

6 „Alkusz” szócikk. In: Közgazdasági Lexikon. Budapest, 1898. 122–123.
7 „Hajhász” szócikk. In: Zsidó lexikon. Budapest, 1929. 339.
8 Nagy 1844.
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Nagynak ezek az igazán fontos stációk, hiszen célja a hajhászok másokat kihasználó, 
és a csalások sorozatára épülő üzletelésének bemutatása.

Ami miatt ez a szöveg érdekes, túl azon, hogy szándékán kívül érzékletes leírást 
ad a korabeli társadalom hiányos pénzügyi ismereteiről, az a hajhász közvetítői tevé-
kenysége. Az összes esetben, amelyet Nagy leír, a legszembetűnőbb az alkusz köz-
vetítő szerepe. Olyan tevékenységet végez, amely minden bizonnyal létezett koráb-
ban is – épp a Geertz és az amerikai–francia szerzőhármas tanulmányában tárgyalt 
aszimmetrikus információs helyzet miatt –, de ekkora már bevett és törvényben 
szabályozott szakma lett. Ahogy már említettem, ha nincs csalás és visszaélés az ügy 
során (azaz Nagy egyoldalú megítélését kicsit félretesszük), akkor az alkusz tevé-
kenysége érdemben képes az ügyfelek tranzakciós költségeit csökkenteni, vagyis 
időt, energiát, és akár pénzt is spórolhatnak vele. 

Hasonló leírást ad a közvetítőkről (Kolgyári) Császár Ferenc az Aradi vészlapok-
ban, Az  alkuszok címmel.9 Munkája sok szempontból nagyon hasonlít Nagy írá-
sára,10 de mivel Császár jogász volt és kifejezetten váltóügyekkel is foglalkozott,11 
a hangsúlyt is máshova helyezi. Kiemeli, hogy az alkuszok tevékenységét szabályozó 
törvény megszületése óta még többen is lettek a hajhászok, de ennek oka csak az, 
hogy nincs kereskedés és nincs hitel. Ő  is elsősorban a  visszaéléseket sorolja fel 
a művében, az alkuszok szerepét viszont – Naggyal szemben – kifejezetten alapvető 
fontosságúnak ítéli: 

„[A]z alkuszok a  mai időben már azon láncszem, melly az egész ismert és nem ismert 
világ népeit összefűzve tartja, azon szükséges mészhomok, melly nélkül a birodalmak nagy 
épitménye minden oldalról ingadoznék; azon örökvándor zsidó, ki a széles nagy világon 
mindenütt s mindig jelen van, kezdettől végig, a nap és éj minden perczében, végre azon 
vegyitő elem, melly nélkül a mai kereskedő pénzvilágban már semmi sem történhetik meg, 
még csak egy valamire való – vagy, a mint szokták mondani, egy becsületes – bukás sem.”12

További irodalmi munkák elemzésétől most eltekinthetünk, lényegüket tekintve újat 
nem tesznek hozzá az eddigiekhez. Érdemes inkább más forrásokat keresni.

Szintén narratív, de kevésbé irodalmi forrás például Franz Schams Pestről írt 
1821-es munkája, amelyben található pár oldal az alkuszokról („Die Sensalen oder 
Zubringer”) is.13 Egyértelműen az eladók és vásárlók közti közvetítő tevékenységüket 
emeli ki, legyen szó az üzletben akár ingatlanokról, akár pénzügyekről. Ugyanakkor 
azt is hozzáteszi, hogy igazi hites alkuszokat („beeidete Sensalen”), amilyenek Bécs-

9 Császár 1844.
10 A két írásmű közti hasonlóságról Luchmann Zsuzsanna értekezett, lásd Luchmann 1997. 
11 Kolgyári Császár 1840.
12 Császár 1844: 372.
13 Schams 1821: 484–485.
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ben is vannak, Pesten nem találni (tehát hiányolja a hatósági engedélyezést), ezért 
jobbnak tartja a Zubringer megnevezést. Schams sem tudja elkerülni az általánosí-
tást, amikor a tevékenységükről beszél, és a korábban említett szerzőkhöz hasonlóan 
ő is megpróbálja megbecsülni a csoport felekezeti összetételét. Szerinte a zsidó és 
nem zsidó alkuszok arányára Pesten hat az egyhez. Nagy Ignác 1844-es véleménye 
szerint kizárólag zsidók álltak alkusznak,14 Császár ezt nem állította egyértelműen, 
nála keresztények és nők is végeztek alkuszi munkát, bár az általa leírt „tipikus” csa-
lást is zsidó alkuszok követték el.15

Az alkuszokról alkotott kép azonban nem függött a  véleményalkotó vallásától; 
Löw Leopold főrabbi Kossuthtal keveredett vitába 1844-ben a Pesti Hirlapban a zsi-
dóság asszimilációjáról. Kossuth álláspontja szerint a zsidóknak fel kellene adniuk 
a szokásaikat, csak így lehet remélni a beolvadásukat. Löw viszont épp erre a totális 
asszimilációs elképzelésre reagált a következőképpen: „Vagy gondolná-e Ön, hogy 
p.o. Mendelssohn nem volna-e méltó a  polgári jogra, mivel disznóhúst sohasem 
evett, s hogy az aljas [kiemelés tőlem – S. Sz.] pesti hajhász e jogra méltóbb, mivel 
sódart eszik?”16 A  sódar egyébként visszatérő eleme az alkuszokról alkotott kép-
nek, megjelenik Nagy Ignác már említett A hajhászában is, amikor azt írja, hogy 
az alkusz már „annyira haladt a józan polgárosulásban, hogy a sódarhoz derekasan 
hozzálát”.17 Az alkuszokat (és kifejezetten a zsidó alkuszokat) a kortárs vélemények 
tehát valahová a társadalom határára csúsztatják ki; sehova nem tartoznak igazán, 
pontosabban mindenki igyekszik elhatárolódni tőlük, ugyanakkor tevékenysé-
gük létjogosultságát többnyire nem kérdőjelezik meg. Más források talán képesek 
a képet tovább árnyalni.

Az 1840. évi XIX. törvénycikk foglalkozott először az alkuszok tevékenységének 
szabályozásával.18 A hivatalos álláspont szerint a kereskedelmi testület felvételi vizs-
gájának (ahol a különböző árufajták tulajdonságainak, illetve a különböző mérték-
egységek ismeretét, valamint könyvviteli tudást kértek számon) teljesítése, illetve az 
aktuális hatóságnál letett eskü után az alkusznak két számlakönyvet is vezetnie kel-
lett, egy ún. „első feljegyzési kézikönyvet”, illetve egy „rendes” könyvet. Ennek pontos 
módját is megadja a jogszabály, ahogyan azt is, hogy mekkora alkuszdíj kérhető a köz-
vetítésért: 5000 forint alatt fél százalékot, 5000 forint felett pedig minden 100 forint 
után negyed százalékot. Különböző pénzbüntetésekkel sújtható az alkusz, ha nem 
vezeti szabályosan könyveit, vagy ha az adott árut azzal a nyilvánvaló céllal túlbecsüli, 
hogy magasabb díjat kaphasson tevékenységéért. A  törvénycikk megkülönbözteti 
a váltó-alkuszt, akinek külön vizsgát kellett tennie a „váltó-foglalatosságokról”. 

14 Nagy 1844: 106.
15 Császár 1844: 372.
16 Pesti Hirlap 1844. június 2. 376.
17 Nagy 1844: 106.
18 1840: XIX. tc. A kereskedői testületekről és az alkuszokról.
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A törvény feltehetően azt a kaotikus helyzetet akarta felszámolni, amely a kortárs 
tárcairodalomból kirajzolódott. Aprólékos szabályozásával (még az alkuszok díja-
zásának maximális összegét is megadja!) nyilvánvalóan az óriási mértékűnek tar-
tott csalásokat akarta visszafogni. A törvények azonban többnyire már csak fenn-
álló helyzetre reflektálnak, így feltételezhető, hogy az alkuszok nem az 1840-as év 
szülöttei voltak, megjelenésük korábbra keltezhető. A visszatekintésben segíthetnek 
a  pesti címtárak és útikalauzok, illetve egy adólajstrom is. Annál is inkább, mert 
benyomások helyett ezek szerzői többnyire a  hivatalos adatokat használták fel, 
ennek ellenére természetesen egyáltalán nem biztos, hogy a számok akárcsak meg-
közelítőleg is pontos adatot mutattak.19 Mégis érdemes felhasználni őket, mert olyan 
ritka források, amelyek az állami statisztikák megindulása előtt megpróbálkoznak 
összesítést nyújtani.

Az alkuszok semmilyen néven nem szerepelnek sem az 1803-as,20 sem az  1805-ös21 
pesti Adressbuch-ban, viszont az 1815-ösben22 már igen. Méghozzá két helyen is: 
egyszer a belvárosi listán mint „Sensalen” 16 fővel, másodszer pedig a lipótvárosi fel-
sorolásban, „Sensalen und Negotianten” néven 27 fő. Összesen tehát 43-an vannak. 
Joseph Vojdisek 1822-es Pesther Adressbuchjában is szerepel a „Sensalen” kategó-
ria, de csak a külön tárgyalt izraeliták között.23 Összesen 14 főt talált, és csak Pesten. 
Dorffinger 1827-ben 44 főről ír („Negotianten und Sensalen”).24 Az 1827-es címtár-
ból megint csak hiányoznak az alkuszok,25 de Patacsich 1831-ben 40 főről számolt 
be, akiket „Vevést ’s eladást Szerzők (sensal)” néven illesztett be munkájába.26 

A pesti 1841–42-es adólajstromtartalmaz két „foglalkozást illető adófelsorolást” 
is, de a kettő valójában egy lista, csak először németül, másodszorra magyarul és 
németül, habár a  két felsorolás nem minden ponton egyezik egymással. A  csak 
német nyelvű, korábbi szövegben szerepel egy „Sensalen” rovat, 76 fővel, fejenként 
1 forint 15 krajcáros adóval, de a végösszeget nem töltötték ki, azaz nem adták össze 
az adójukat.27 Ugyanez a rovat ott van a magyar-német, talán végleges változatban 
is, „Alkuszók” (sic) néven, (szintén 76 fő), de a fejenkénti adónál áthúzták az 1 forint 
15 krajcárt, és csak 1 forintot állapítottak meg.28 A végösszeg ennek ellenére 95 forint 

19 Lásd ehhez Bácskai Vera megállapítását: „A szerzők adataikat többnyire a hivatalos, tanácsi nyilván-
tartásokból merítették, Häufler erre egyenesen utal is, s egyúttal kifejezi kétségét ezek megbízható-
sága iránt, amennyiben csak futólag 35 olyan kereskedőt sorol fel, akiknek cégét ismerte ugyan, de 
a hivatalos nyilvántartásokban nem szerepeltek.” Bácskai 1972: 295.

20 Adressbuch 1803.
21 Ráth 1805.
22 Adressbuch 1815: 148, 157.
23 Vojdisek 1822: 230.
24 Dorffinger 1827: 481.
25 Adressbuch 1827.
26 Patacsich 1831: 95.
27 1841–42 pesti adólajstrom: 330.
28 1841–42 pesti adólajstrom: 357.
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lett, azaz mégis 1 forint 15 krajcárral számoltak. Van azonban egy másik rovat is pár 
oldallal odébb a  magyar-német szövegben, „Alkuszok” néven (rövid ’o’-val).29 Ide 
három főt jegyeztek be, fejenként 1 forinttal, az összesítésben is 3 forint szerepel. 
A mellé írt német szó az Unterhändler, és így keresve fellelhetők a tisztán német lis-
tán is (szintén 1 forintos adóval).30 A 76 fős csoport az izraeliták, míg a 3 fős alkusz 
társaság a nem zsidók között szerepel, tehát a német összesítés nyelvileg is elkülö-
nítette őket, míg a magyar fordítás nem tudott mit kezdeni a különbséggel, maradt 
tehát mindkét esetben az alkusz szónál, csak a zsidó csoportét hosszú o-val írta.31

Különösen érdekessé teszi a forrást, hogy alig egy évvel az ex-lex állapotot szabá-
lyozó törvény bevezetése után közel 80 alkuszt találtak a városi tanács hivatalnokai. 
Vagyis a törvény nem vezetett csökkenéshez, vagy legalábbis nem azonnal. 

Egy újabb útikalauz, a  Kieszler-féle Wegweiser 1848-49-ből viszont már a  nagy-
kereskedők testületének tagjai között sorolja fel az ún. esküdt vagy hites alkuszokat 
(„Beeidete Sensale”32). A korábbi forrásokban soha nem szerepeltek ilyen pozícióban, 
általában vagy külön számolták össze őket, vagy a  „nicht incorporirten”, tehát nem 
bejegyzett kategóriába kerültek,33 így az 1848–49-es helyzet határozott előrelépés 
a korábbi társadalmi státuszukhoz képest. Azonban mindössze ketten vannak (egyi-
kük a „Landesprodukten”, míg másikuk a „Wechsel-Geschäften” területről), és a tagsá-
gon kívüliekről a forrás nem szól semmit – pedig ha ketten is bejutottak a testületbe, 
akkor nyilván többen is működtek a városban (feltehetően az 1841–42-es adólajstrom 
majdnem 80 alkusza sem tűnt el nyomtalanul), róluk azonban nem esik szó.34

Amit a számokból kiolvashatunk, annak alapján 1815-től már biztos bevett szak-
mának lehet tartani az alkuszi közvetítést, továbbá az is látszik, hogy Pest városának 
és környékének nagyjából 40 alkuszra volt szüksége az 1830-40-es évekig, amikor 
a szám megduplázódott. 

Ha a felsorolások mögé nézve megpróbáljuk a személyeket is elérni, akkor csak 
az 1815-ös Adressbuchot tudjuk összevetni Vojdisek 1822-es listájával, mert csak 
ez a két forrás tartalmazza a neveket (és címeket) is. Mindössze egy név van, ame-
lyik mind a két listában szerepel, Falk Leopoldé, aki 1822-ben a Waisnerstrasse (mai 
Váci utca) 270 alatt volt megtalálható. Elhamarkodott lenne ebből messzemenő 

29 1841–42 pesti adólajstrom: 360.
30 1841–42 pesti adólajstrom: 334. Palugyai Imre említi, hogy a 14. században is élt már az alkusz elne-

vezés, amelyet németül is megad: „Unterkauffel”. Lásd Palugyai 1852: 230.
31 Nagy Dezső az adólajstromról írott tanulmányában a Sensalen mellett a Mäkler szót is megadja, de 

ilyen elnevezés az eredeti listában sehol nem szerepel, ugyanakkor Nagy az Unterhändlert egyáltalán 
nem említi. Lásd Nagy 1988: 520. A lajstromban a nem zsidók között található egyébként egy Nego-
tianten rubrika is, 55 fővel, akik a magyar fordításban a „kis-árosok” megnevezés alatt szerepelnek, így 
én sem soroltam őket az alkuszok közé.

32 A többes szám általában Sensalen, itt mégis Sensale szerepel csak.
33 Adressbuch 1815.
34 Kieszler 1848: 58.
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 következtetéseket levonni, de úgy tűnik, az alkusz szakma nem volt élethosszig tartó 
foglalkozás, Nagy és Császár írásaival összhangban feltételezhető, hogy inkább csak 
egy állomást jelentett a vállalkozók életében.

Az alkuszok tevékenységüket általában kávéházakban és szállodákban folytatták. 
Így például a Király utcában az Orczy vagy a Herzl kávéházban,35 de hasonló hely 
volt az Angol Királyné, a Huszár, a Redoute, a Wurm, a Paris vagy a Magyar Király.36 
Ennek oka könnyen megmagyarázható azzal, hogy a nyilvános helyszínek nyújtották 
a legjobb lehetőséget a kapcsolati tőke megszerzésére és felhasználására egyaránt, 
nem utolsó sorban pedig az újabb üzletek nyélbeütésére is ilyen helyeken volt a leg-
nagyobb esély. Ugyanakkor az alkuszok nem csak a kávéházakban voltak elérhetők, 
hanem üzletet vagy boltot is vittek, legalábbis az 1815-ös címtár szerint.37

További információk nyerhetők a szóbeli peres anyagokból. Igaz ezek nem kife-
jezetten pesti, hanem Pest megyei források, de az alkuszok tevékenységének meg-
világításában ezek is segíthetnek. Ráadásul a tanúskodó vagy érintett alkuszok mind 
pestiek vagy budaiak.38 A tanúvallomások során az alkusz kifejezést használják az 
érintettek. Nem csak azok, akik hivatkoznak rájuk, de vallomásukban maguk is, 
amikor a  foglalkozásukról kérdezik őket. Vagyis bevett és elfogadott szakma kép-
viselőiként jelennek meg. Az  1843–1848 közötti Pest megyei anyagban legalább 
12 alkusz neve bukkan fel.39 Közel 100 peres esetből 28 hitelüggyel foglalkozik, és 
ebből a 28-ból 12-ben tűnnek fel alkuszok: 8 esetben biztosan alkuszok, 4 esetben 
alkuszként tevékenykednek, de a vizsgálati anyag nem adja meg a foglalkozásukat. 
Vagyis a peres anyagban nagyjából 30%-os arányban jelennek meg  hitellel kapcso-
latos eljárások, és ezeknek is körülbelül 30%-ában bukkantak fel az alkuszok mint az 
ügyletek tevőleges résztvevői. 

Az alkuszok létszámán túl az általuk megmozgatott összegek is árulkodnak tevé-
kenységük volumenéről. A peres ügyek alapján az tűnik jellemzőnek, hogy ahol haj-
hász is megjelent a tranzakcióban, ott általában nagyobb összegek mozogtak: a 12-ből 
mindössze két esetben volt 1000 pengőforint alatt a vitatott összeg, a többi 10 000 és 
55 600 forint között oszlott meg. A nem alkuszok segítségével nyélbeütött üzletek 
esetében is vannak nagy tételek, de megint csak azt lehet mondani, hogy az arányok 
a  hajhászoknak „kedveznek”. Tehát, bár kicsi a  alkuszok részvételével zajlott meg-
vizsgált hitelszerződések száma, mégis meglehetős biztonsággal lehet azt mondani, 
hogy a hajhászok intézték a nagyobb pénzek mozgatásával járó ügyeket. Ez arra utal, 

35 Frojimovics – Komoróczy – Pusztai – Strbik 1995: 222.
36 MNL PML IV.88. az 2577, 2579, 2581, 2591, 2606, 2635 esetek anyagában.
37 Adressbuch 1815: 148 és 157. „Gewölbe” szóval hivatkozik a forrás a helyiségre, amely kétségkívül nem 

a lakást jelenti, hanem valamiféle üzlethelyiséget. Ezt erősíti meg, hogy egy-egy házszám alá többen, 
akár négyen is tartoznak.

38 MNL PML IV.88.
39 MNL PML IV.88. 2565, 2577, 2579, 2596, 2612, 2634, 2635, 2650. További esetek, amikor a tevékeny-

ség szinte egyértelműen alkuszra utal, de nem derül ki a foglalkozás: 2606, 2609, 2613, 2640.



207

Közvetítők a 19. század első felének pesti hitelpiacán

hogy a kisebb összegeket a pénzre vágyók fel tudták hajtani közvetítők nélkül is, de 
a nagyobbak esetében már igénybe vették az alkusz pénzbe kerülő szolgáltatását is.

A kétféle rendszer egymás mellett élésére bőven találhatunk példát a pereket vizs-
gálva. Bethlen Olivér hadnagy, hogy kifizesse tartozását szabójának, nem alkuszt kere-
sett meg, hanem elment a pékjéhez és neki adta zálogba a briliánsgyűrűjét, amelynek 
árából ki tudta egyenlíteni a számláját a szabómesternél.40 Ez persze nem egyértel-
műen hitel-, inkább zálogügy, de megvilágítja, hogyan működhetett a bankok előtti 
rendszer. A hadnagynak ki sem kellett lépnie a személyes kapcsolati köréből, hogy 
a szükséges összeget megszerezze. Más kérdés, hogy a  tranzakciós költségek való-
színűleg magasak voltak: a gyűrű feltehetően többet ért, mint amennyit kapott érte, 
és a zálogért többet kellett visszafizetnie, amikor kiváltotta (ha egyáltalán kiváltotta). 
Ez a személyes vonal szűnik meg az esetek egy részében, és felváltja egy másfajta, 
és – legalábbis, ami a  tranzakciós költségeket illeti – talán hatékonyabb módszer. 
 Lanfranco Antal kereskedő szintén zálogba akart tenni 10 db sorsjegyet. Ő azonban 
már alkuszra bízta az ügyet, azaz a kereskedő már nem a Bethlen hadnagy-féle utat 
járta, nem ismerősein keresztül bonyolította az ügyeit, hanem keresett egy alkuszt 
(akit egyébként – az alkusz vallomása szerint – korábbi ügyek kapcsán már ismert 
korábbról), és rajta keresztül próbált pénzhez jutni.41 Persze mondhatnánk, hogy egy 
sorsjegyet nehezebb elhelyezni, mint egy briliánsgyűrűt, de ez csak akkor lenne igaz, 
ha azt is elfogadnánk, hogy egy fűszerárus általában jobban ért a pénzügyekhez, mint 
egy pék az ékszerekhez. Mert Lanfranco esetében egy fűszerárus vette zálogba a papí-
rokat (igaz, csak egy hónapra), amelyek végül Gyarmati György kereskedőhöz kerül-
tek, akit szintén az alkusz ajánlott Lanfranconak. Természetesen mind a két esetben 
hangsúlyos a bizalom – akár a szomszédos pékről, akár kipróbált alkuszról van szó –, 
amely bizalom a személyes kapcsolaton alapult, az eredmény mégis különbözik az 
alkusznak a péktől eltérő szerepe miatt. Az összes megvizsgált perben az alkuszok 
soha nem a saját pénzüket kínálták fel az üzletek során, mindig csak az összekap-
csolást végezték a  felek között. Az a fajta csalás sorozat, amelyet Nagy és Császár 
egyaránt felidéz, azaz a végletekig kizsigerelt adósok kálváriája a peres anyagokból 
nem rajzolódik ki. Az alkuszok valóban az információhiányt, illetve az információs 
aszimmetriát igyekeztek felszámolni, és nem saját vagyonukat forgatták. Ez persze 
nem zárja ki, hogy egy alkuszból később akár uzsorás is váljék, de akkor már nem 
nevezhető hajhásznak. Ahogyan azt sem zárja ki, hogy az alkuszok között voltak csa-
lók is – épp ezért kerültek be közülük számosan a perekbe.

A peres anyagokból kiolvasott számok akár igazolhatják is az életképeket, hiszen 
számos visszaélés köthető alkuszokhoz, de elképzelhető az is, és ez az életszerűbb, 
hogy a  „személyes” hitelpiacon valóban nagy számban vették igénybe a  szolgál-
tatásukat. Ha  viszont feltételezzük, hogy nem volt hitelpiac, vagy legalábbis nem 

40 MNL PML IV.88. szám nélkül.
41 MNL PML IV.88. 2565.
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 működött megfelelően, ahogyan ezt a szakirodalom és a források is sok esetben állít-
ják, akkor meglepő, hogy a hitelügyekben elindított peres ügyek 30%-ában megje-
lentek a profik, akiknek az volt a munkájuk, hogy kapcsolatot teremtsenek hitelező 
és leendő adós között, vagyis olyan emberek, akik egyértelműen a hitelpiacból (is) 
éltek. A narratív források mindegyike megemlíti ugyanakkor az alkuszok sokoldalú 
közvetítői tevékenységét, ami megerősíti, hogy csak pénzügyi közvetítésből megélni 
nem lehetett, vagy csak nagyon keveseknek sikerülhetett,42 ez pedig bizonyos mérté-
kig igazolja, hogy a hitelpiac működése nem volt olajozott. Mégis, a perekben csakis 
hitellel és záloggal kapcsolatos ügyekben szerepeltek alkuszok, ami viszont arra utal, 
hogy ez irányú tevékenységük vált talán a legjellemzőbbé az 1840-es években, aho-
gyan a narratív források is a pénzügyi közvetítői tevékenységüket igyekeztek a leg-
inkább (negatív) példákkal illusztrálni. 

Mindezek alapján a következőket lehet megállapítani. Az 1810-es években már 
biztosan megjelentek az alkuszok Pesten, akik megpróbálták kiküszöbölni a  foko-
zódó hitel-tevékenységek támasztotta egyre égetőbb információs hiányt. Nyilván 
működtek korábban is hasonló tevékenységet végzők, de mivel törvény nem szü-
letett róluk, feltételezhető, hogy szerepük kevésbé volt meghatározó. Az  1840-es 
törvény, illetve az ebben az évtizedben rájuk találó magyar nyelvű kritikai iroda-
lom is azt mutatja, hogy az alkuszok jelenléte és tevékenysége valószínűleg ezekre 
az évekre ért el olyan arányokat, hogy azt már a  törvényhozás és a  társadalom is 
érzékelte. Ha valóban nem létezett volna hitelpiac, vagy legalábbis annyira lokális és 
személyes lett volna, ahogyan az néha felmerül, akkor a hajhász szakma sem tudott 
volna megkapaszkodni. Ahogyan Párizsban, itt is egyre nagyobb igény jelentkezett 
nagyobb összegekre, és ezzel párhuzamosan jelent meg a  megoldás, amely képes 
volt a  tranzakciós költségeket csökkenteni. Az analógia, azaz a  francia jegyzők és 
a  magyar alkuszok összevetése azért lehet érdekes, mert ugyanarra a  problémára 
jelentenek hasonló, de nem egyforma választ. A kiinduló szituáció ugyanaz volt: az 
ipari forradalom vagy a kapitalista átalakulás küszöbén álló társadalomban megje-
lent az igény egy összetettebb hitelpiacra, leginkább a tőkeallokációt megnehezítő 
információhiány miatt. Párizsban hivatalos személyekre hárult a közvetítés feladata, 
míg Pesten magánszemélyek vállalkoztak a piaci űr betöltésére, akikből majd csak 
hosszú évek elmúltával vált hatóságilag elismert személy. 

Ismertetett munkáját Nagy Ignác azzal a figyelmeztetéssel zárta, hogy őrizkedjünk 
a hajhászoktól.43 Az 1840-es években azonban, úgy fest, már nem volt életszerű a fel-
hívás, még ha számos csalást is lehetett a közvetítők rovására írni; az alkuszokra egyre 
nagyobb szükség volt, és egyre több feladatot láttak el az átalakuló pesti hitelpiacon.

42 Nagy Dezső az alkuszok nagy számát azzal magyarázza, „… hogy a kereskedelmi szervezet mégsem volt 
olyan kiépített, ezért volt szükség a közvetítőkre, akiknek bizonyára megvoltak a maguk kliensei, akik-
nek a kereskedők áruit felajánlották és piackutatással is foglalkoztak”. Nagy 1988: 532, 19. lábjegyzet.

43 Nagy 1844: 144.
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Az őrlési forgalom jelentősége  
a fővárosi malomvállalatok nézőpontjából*

Vári András emlékére

Az őrlési forgalom intézményét az Országos Magyar Gazdasági Egyesület 
 (OMGE) az egyik legfőbb rossznak tekintette, ami az 1880-as évtizedtől 

a  magyar mezőgazdaságot és a  gazdákat sújtotta.1 Folyamatosan napirenden volt 
a kérdés az OMGE korabeli megnyilatkozásaiban és tanácskozásain, és ez az aktivi-
tás – mivel az OMGE szándéka lassanként érvényre jutott – válaszlépésekre, reak-
cióra késztette főleg a  fővárosi malomcégeket. Jelen tanulmányban azt szeretném 
bemutatni, piaci szereplőként hogyan érveltek a fővárosi malomcégek és képviselőik 
az őrlési forgalom mellett, mi volt az ellentét köztük és az OMGE között. Ugyanak-
kor mivel a vitában nemcsak az OMGE és fővárosi malomcégek vettek részt, röviden 
vázolom a kérdés kapcsán kirajzolódó további frontvonalakat, és kitérek az intéz-
mény tényleges üzleti hatására is. 

Az őrlési forgalom, vagy más néven kikészítési eljárás, kikészítési forgalom arra 
adott lehetőséget, hogy a malmok vámmentesen hozhassanak be gabonát az országba, 
amennyiben megadott határidőig őrlemény alakjában ki is viszik azt onnan. A kikészí-
tési eljárás nem számított új keletű intézménynek, korábban is létezett már, és külföl-
dön is ismert és alkalmazott támogatási forma volt.2 Magyarországon az 1882. évi XVI. 
tc., az osztrák–magyar vámterület általános vámtarifájáról szóló törvény X. cikkejének 
2. pontja tette lehetővé újbóli bevezetését általánosságban.3 A törvény  végrehajtását 

*  Készült az OTKA 105086 (Vállalkozói kultúra a 19. században a csődiratok alapján) program támoga-
tásával.

1 Vári András is külön fejezetet szentelt a kérdésnek könyvében: Vári 2009.
2 A kikészítési eljárás bármilyen más őrlési, kikészítési és kijavítási tevékenységhez is kötődhetett. (Pél-

dául lényeges területe volt a fonalak, szövetek előállítása.) Németországban már 1881-ben bevezették, 
így a német és osztrák–magyar viszonylatban mozgó vámmentes áruk forgalmát már 1881-es rendel-
kezések szabályozták, megelőzve a monarchiabeli 1882-es törvényt. A német példa később is állandó 
hivatkozási alap maradt a fővárosi malmok számára.

3 1850 óta Magyarország közös vámterületet képezett az Osztrák Birodalommal, ami a kiegyezés után is 
fennmaradt. A vámokat a két fél közösen állapította meg. Ez történt aktuálisan az 1882-es törvényben 
is. „A behozatali vámdíj alól mentesek továbbá […] 2. Oly áruk és tárgyak, melyek kikészítés, kijavítás 
vagy feldolgozás végett hozatnak be a vámterületre, oly feltétel alatt, hogy a kikészített, kijavított vagy 
megmunkált áruk és tárgyak isméti kivitele a  pénzügyi hatóság által előre meghatározott idő alatt 
történjék, és hogy a behozott és ismét kivitt áruk azonossága biztosítható legyen.” (Corpus Juris 1882: 
XVI. tc. X. cikk.) A törvény végrehajtását – a malomiparon kívül – a pénzügyminiszter 1882. május 
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a malomiparra nézve konkrétan egy pénzügyminiszteri rendelet szabályozta ugyan-
ezen évben.4

A rendelet szerint akkor volt vámmentes a behozott gabona, illetve akkor térí-
tették vissza a  behozott gabona után fizetett vámot, ha a  beérkezést követő egy 
éven belül 100 kg búza után 70 kg búzalisztet, 100 kg rozs után 65 kg rozslisztet 
vittek ki.5 (Ezek az arányok egyébként hozzávetőleg megfeleltek a 100 egység gabo-
nából kinyerhető hasznos őrlemény mértékének. A korpa vámmentesnek számított 
ebben a konstrukcióban.) Az illetékes vámhivatalnál mind a behozott gabonát, mind 
a kivitt őrleményt be kellett jelenteni, a malomtulajdonos pedig minden évre vonat-
kozóan külön „feldolgozási míveleti” (Appretur-Verfahren) könyvben vezette magá-
nak ugyanezen forgalmat, amit a vámhivatal bármikor ellenőrizhetett. A rendelet 
csak azt írta határozottan elő, hogy a kivitt őrleménynek „nemök szerint” egyezniük 
kell a behozott gabona nemével, tehát akkor vámmentes a behozott búza, ha búza-
őrleményt szállít ki a vámterületről a gabonát behozó cég. Ennél részletesebb, szaba-
tosabb áruazonosságról nem esik említés a rendeletben.6

A vámvisszatérítéssel a  kormány vélhetőleg azt kívánta elősegíteni, hogy az 
 1882-től bevezetett gabonavámok ne befolyásolják negatívan a vámkülföldi liszt-
kivitel volumenét, de ugyanakkor azt is meg kívánta előzni, hogy a  vámmentes 
gabona árkonkurenciát teremthessen a vámbelföldi gabonának. A bevezetett vám 
miatt a  malmok csak magasabb áron tudták beszerezni a  számukra esetleg kül-
földről szükséges nyersanyagot, a gabonát. Ez megemelte az előállítás költségeit, 
s  ezen keresztül az értékesítés költségeit is, arról nem is szólva, hogy a  lisztex-
portot is egyre növekvő vámok sújtották, ami további költségnövelő tényező volt. 
A vámmentesen behozott gabona tehát e növekvő költségek egy részét tudta mér-
sékelni a malmok számára.

Az Osztrák–Magyar Monarchia vámpolitikája nem volt egyedi ekkoriban, az 
1870-es évtized végétől, 1880-as évtized elejétől minden európai országban elkezd-
tek emelkedni az agrártermékek vámtételei, köszönhetően a világméretű termelés-

28-i 30 959. számú körrendelete szabályozta. (Rendeletek Tára 1882: 482 skk.) (A jogszabályi idézetek-
ben megtartottam az eredeti szóhasználatot, de átíráskor a mai helyesírást alkalmaztam.)

4 Pénzügyminiszter 1882. május 29-i, 30 974. számú körrendelete „az őrlés végett behozott vagy a vám-
külzetekbe kivitt gabnaneműek körüli eljárás iránt”. (Rendeletek Tára 1882: 665–668.)

5 „4. A vámvisszatérítés, illetőleg a behozott mennyiségből való leírás a  lisztnek kiviteli vámkezelése 
alkalmával a kilépés igazolásával ellátott előjegyzési jegy felmutatása után és oly módon történik, hogy 
minden 70 kilogramm kivitt búzaliszt, illetőleg 65 kilogramm rozsliszt után 100 kilogramm búza, 
illetőleg rozs után a  behozatalkor biztosított vámilleték visszafizettetik. A  liszt kiviteli kezelésének 
egy év alatt azon naptól kezdve, melyen a vámilleték iránti igény fenntartása mellett behozott gabna 
átvétetett, meg kell történni.” (Rendeletek Tára 1882: 666.)

6 „3. A  külföldre szállítandó őrlemények kiviteli kezelésre bejelentendők és azoknak nemök szerint 
egyezniök kell a vámilleték visszatérítésének igénye mellett behozott gabnanemekkel (búza, rozs stb.).” 
(Rendeletek Tára 1882: 666.)
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növekedésnek, amit a szakirodalom agrárválság néven emleget.7 A világ gabonapia-
cait ekkortájt tömegesen árasztották el az amerikai, indiai, kanadai, orosz, argentin 
gabonaszállítmányok, ami állandóvá tette a mezőgazdasági termékek árának csök-
kenését és kiváltotta a gabonatermelő – főleg a gabonaexportáló – országok belső 
piacot védő vámpolitikáját. (Mai fogalmakkal, az agrártermékek piaca globalizáló-
dott.) Az árak csökkenő és a vámok emelkedő mozgása gabonára és lisztre egyaránt 
érvényesült, sőt, eltérő mértékben, minden agrártermék esetében megfigyelhető 
volt. Ez az alaphelyzet hívta életre az úgynevezett agrár–merkantil, vagyis a mező-
gazdasági és ipari érdekkörök ellentétét (nem csak) a Monarchiában, amely harcnak 
lett az egyik fő terepe itt az őrlési forgalom.

Az őrlési forgalom intézménye körül az 1890-es évtizedben forrósodott fel iga-
zán a levegő az Osztrák–Magyar Monarchiában. Erőteljesen támadni kezdték mind 
a  magyar és osztrák gazdakörök, mind az osztrák malomipar, de a  magyar vidéki 
malomipar képviselői is. A magyar birodalomfélen e tekintetben az OMGE volt a leg-
hangosabb. Sokféle vádat fogalmaztak meg az őrlési forgalommal szemben. A két leg-
fontosabb az volt, hogy a Monarchia belső piacán lenyomja a gabona árát, illetve hogy 
a malmok visszaélnek vele. A gazdák, vagy más néven az agrárius körök szerint az 
őrlési forgalom azáltal segítette elő az árnyomást, hogy általa a Monarchia belső pia-
cán nagy tömegben jelent meg gabona, ami szükségszerűen vezetett az árak további 
csökkenéséhez a vámhatáron belül. A visszaélést pedig elsősorban abban látták, hogy 
a  malmok a  behozott román vagy balkáni, gyengébb minőségű gabonából készült 
liszt helyett a drágább és jobb minőségű magyar alapanyagból készültet exportálták, 
vagyis a behozott gabona és a kivitt őrlemény, szerintük törvénysértő módon, nem 
volt azonos eredetű. Ráadásul – megítélésük szerint – a malmok a vámszabályokkal 
is visszaéltek, mivel rendszeresen kérvényezték az őrlemény kivitelére rendeletileg 
megszabott egy éves határidő meghosszabbítását. Egyes agrárius számítások szerint 
az országnak eleve nem is volt szüksége búza- vagy lisztexportra, mert a Monarchia 
belső piaca az 1890-es évtizedre képessé vált felvenni a megtermelt, előállított meny-
nyiségeket. Tehát már csak ezért is ésszerűnek tartották az őrlési forgalom eltörlését.8 

Mint láttuk, a pénzügyminiszteri rendelet nem írta elő a behozott és kivitt áru 
azonosságát, vagyis nem kellett igazolni, hogy a  kivitt liszt a  behozott gabonából 
készült-e. Pusztán a  behozott áru nemével azonos, megfelelő tömegű őrlemény 

7 A téma szakirodalma végtelenül kiterjedt nemzetközi viszonylatban. Hazai vonatkozásban lásd pél-
dául: Sándor 1958; vagy az uradalomtörténeteket, például: Für 1969.

8 Vö. például Baross 1894. Az agrárius vélemények összefoglalására lásd: Vári 2009: 474–487. Az őrlési 
forgalom elleni agrárius támadás gyakran összekapcsolódott a tőzsdei határidős üzlet elleni felszólalá-
sokkal. E tanulmányban nincs tér ennek tárgyalására, csak megemlítésére. A határidős üzlet kötésekor 
időben elkülönül a vásárlás és annak tényleges áruforgalommal való teljesítése. Az árakban a szállítás 
előtt hónapokkal állapodik meg vevő és eladó, ami csökkenti az árak változásából eredő kockázatot. 
Ezt az üzletkötési formát az agráriusok a gazdák becsapásaként értékelték, évekig harcoltak a tőzsdei 
betiltásáért, e tekintetben kevés eredménnyel. Vö. Ordódy 1901; Ruhland 1904.
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 kivitelét írta elő. Azon viszont lehetett vitatkozni, hogy vajon a törvény szövegének 
szelleméből nem ez következett-e. Fel is vetették több fórumon, így az országgyű-
lésben is. Wekerle Sándor miniszterelnökként megszólalva mindenesetre nem ezt 
gondolta: 

„[A] vámtörvényeknek teljesen megfelel az, hogy a gabona bebocsáttassék, itten feldolgoz-
tassák és úgy vitessék ki a külföldre a nélkül, hogy annak azonossága konstatálandó lenne. 
[…] A kikészítési eljárás során nemcsak a gabona olyan, melynél az árú azonosságát nem 
lehet konstatálni; hiszen a vas, a fémárúk egész serege olyan, hogy az árú azonossága, lehe-
tetlen, hogy konstatáltassék. Hogyan konstatáljam én az árú azonosságát a vasnál, mely 
felolvasztatik; a  gabonánál, mely más termény alakjában jelentkezik? Legyünk tisztában 
a szabályoknak és törvényeknek szellemével, legyünk tisztában azzal, hogyan alkalmaztat-
nak azok. Hiszen a ki kikészítési eljárást akar engedélyezni a gabonára, az legyen tisztában 
azzal, hogy pénzügyőrt oda nem állíthat, hogy annak a lisztnek azonosságát konstatálja.”9

A frontvonalak nem egyszerűen agrár- és merkantil oldal között húzódtak. 
Őrlési forgalom ügyében a fővárosi malomcégek érdekei ütköztek a magyar és oszt-
rák gazdákéval, az osztrák és cseh malomiparéval, de még a vidéki malomcégekével 
is. A  vámmentesen behozott gabona leginkább a  budapesti malomvállalatoknak 
jelenthetett előnyt. Ezeknek a malmoknak az őrlési kapacitása messze meghaladta 
a monarchián belül rendelkezésre álló gabona mennyiségét, és leginkább e cégek 
termeltek valóban exportképes finom (nullás és egyes) lisztet. A  gazdák a  belső 
piac védelme érdekében elvből ellenezték a vámmentes agrártermék behozatalát. 
A hazai vidéki malomcégek többsége és a Monarchia más részeinek malomvállala-
tai pedig sokkal kevesebbet tudtak profitálni az őrlési forgalom előnyeiből, követ-
kezésképpen nem is érezték igazán magukénak. A Monarchia osztrák oldalán tehát 
nem volt támogatója az őrlési forgalomnak, a magyar oldalon pedig – tekintve az 
agrárius körök erős politikai érdekérvényesítő képességét – bizonytalan volt a fenn-
maradása.10

Nem meglepő, hogy az őrlési forgalom frontján a  küzdelem az agrárius körök 
egyértelmű győzelmével ért véget. 1896-ban először csak korlátozták az őrlési for-
galom nyújtotta kedvezményt – 100 kg búza után 100 kg búzaliszt kivitelét írták 
elő –, majd 1900-tól végleg eltörölték magát az intézményt is. Jól érzékelteti ugyan-
akkor az őrlési forgalom kérdésének magyar viszonyokon túlnyúló karakterét, hogy 
az  1890-es évek végi gazdasági kiegyezési tárgyalások során az osztrák fél ragaszko-

9 Képviselőházi Napló 1892: XX. 207. 1894. november 14. 378. ülésnap, interpellációk. Az agráriusok az 
ilyen megnyilatkozásaiért aposztrofálták Wekerlét „merkantil miniszterelnöknek”.

10 Klement 2010a.
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dott az őrlési forgalom eltörléséhez, az 1907-es tárgyalások alkalmával pedig élesen 
ellenezte újbóli bevezetését.11

Lássuk ezek után, mi volt az őrlési forgalom kérdésében a fővárosi malomcégek 
álláspontja.12 A merkantilok úgy vélték, az őrlési forgalom (volt) az utolsó esély arra, 
hogy a magyar malomipar megtarthassa vámkülföldi piacait, s ezáltal életképessé-
gét. Mivel eleve elsősorban a  fővárosi nagy gőzmalmok, s  mellettük még néhány 
vidéki malomóriás szállított vámkülföldre lisztet, így a merkantil vélemények alap-
vetően az ő álláspontjukat képviselték, de a megszólalók többsége jellemzően vala-
melyik budapesti malomvállalat vezetőjeként dolgozott. 

Az emlegetett vámkülföldi piacok egyrészt az 1880-as évektől érzékelhető agrár-
válság okozta árcsökkenés, másrészt az ezzel egy időben megugró mezőgazdasági 
vámok, liszt- és gabonavámok hatására váltak egyre nehezebben elérhetővé és meg-
tarthatóvá a  magyar malomvállalkozások számára. A  vámok megnövelték az elő-
állítás költségeit és az értékesítési árat, miközben az agrárválság során jelentkező 
mezőgazdasági árudömping lenyomta a liszt világpiaci árát. Ám a piacvesztés leg-
főbb oka az volt, hogy egy óriás konkurens jelent meg a világ globalizálódó liszt-
piacán: a nyugat-európai piacokra ekkoriban tört be az Egyesült Államokból érkező, 
a magyarhoz hasonlóan jó minőségű és finomságú liszt, méghozzá alacsony áron és 
nagy mennyiségben.13

A merkantilok szerint14 a vámkülföldi piacok megléte biztosította a nagy kereske-
delmi gőzmalmoknak, hogy kihasználják őrlési kapacitásukat, és ezáltal hatékonyan 
és gazdaságosan termeljenek. A  hatékonyság azonban, állításuk szerint, nemcsak 
saját profitjukat biztosította, de általa a  hazai piacra is olcsóbb lisztet tudtak ter-
melni. Az olcsóbb liszt az országban alacsonyabb kenyérárakat eredményezett. Sőt, 
a gazdaságos működés melléktermékeként jelentős mennyiségben és olcsón kelet-
kezett takarmányozáshoz használt korpa is, ami az állattartás költségeit csökkentve 
az alacsonyabb hús- és tejárakat támogatta. Vagyis őrlési forgalom nélkül – mint 
mondták – szükségszerűen lett drága a kenyér, a hús és a tej,15 viszont olcsó a búza, 

11 Mivel Ausztria és Magyarország közös vámterület volt, az őrlési forgalom kérdése pedig a vámvissza-
térítés miatt a vámkérdésekhez tartozott, közösen rendezendő kérdésnek számított. Így került a közös 
gazdasági kérdéseket eldöntő tízévenkénti gazdasági kiegyezések napirendjére is.

12 Az őrlési forgalom védelmében nem csak annak fennállása idején szólaltak fel a malomipar képviselői, 
de a kérdést annak eltörlése után is napirenden tartották, emiatt fordul elő az áttekintés során, hogy 
már múlt időben beszélnek az intézményről.

13 Az észak-amerikai gabona hasonló szemtulajdonsággal bírt, mint a magyar: a kemény – „acélos” – 
gabonaszem lehetővé tette változatos minőségű, finomságú őrlemény előállítását. Nem véletlen, hogy 
az amerikai cégek komolyan érdeklődtek a  magyar malomipari technológiai megoldások iránt, és 
alkalmazták is azokat. Erre bizonyíték: Report 1880: 12. 572. 

14 A bekezdésben olvasható rövid áttekintés a következő munkákra épít: Bacher 1911; Bosányi 1892, 
1894; Burchard-Bélaváry 1898; Fekete 1900.

15 Az érveik itt arra utaltak, hogy a századfordulón valóban meglódultak az élelmiszerárak. Ezt hívták 
a kortársak drágaságnak. Vö. Zachár – Bálint 1910.
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ráadásul az elmaradó lisztexport miatt az ország bevételei is csökkentek. A malom-
cégek jövedelmeinek visszaesése pedig végeredményben azt eredményezte, hogy 
a vállalkozások kénytelenek voltak keresni a kartellmegállapodások, illetve a kölcsö-
nös üzemredukciós megállapodások lehetőségeit,16 ami megint csak nem segíti az 
árak jövőbeli csökkenését. Érvelésük szerint tehát, ami rossz a malomcégeknek, az 
végső soron rossz az országnak és lakóinak is.

A vázolt érvelésből is kitűnik, hogy a merkantilok képviselői az exportra termelő 
malomipar nemzetgazdasági jelentőségét igyekeztek előtérbe állítani, s mindezt ter-
mészetesen a korszak hangvételének megfelelően és az ellenfeleik érveihez hason-
lóan patetikus és nemzetféltő tónusban tálalták. Bacher Emil, a Viktória Gőzmalom 
Rt. igazgatója például így írt 1911-ben: 

„Igen szomorú jelenséget látok abban a fagyos és néma közönyben, mellyel a hazai közvé-
lemény vámkülföldre irányuló lisztkivitelünk gyászos pusztulását nézi és tűri. [...] Minden 
áron meg kell akadályoznunk, hogy teljesen és végkép elveszítsük az összes külföldi piaco-
kat, tehát évtizedek verejtékes munkájával megszerzett, oly megbecsülhetetlen gazdasági 
közkincset, melyre az országnak igen nagy szüksége van, sőt a jövőben még fokozottabb 
mértékben szüksége lesz. [...] Önök is, t. Uraim, tisztán fogják látni, hogy exportmalmaink 
a hajdanta elfoglalt büszke magaslatról önhibájukon kívül milyen nagyot estek és hogy mily 
mélyrehatók azok a  pusztítások, amelyeket az őrlési forgalom erőszakos megszüntetése 
malomiparunk legbecsesebb vívmányiban véghezvitt.”17

Társadalmi szerepüket, presztízsüket erősítendő gyakran hivatkoztak  Széchenyire, 
az ország ipari fejlődésében játszott szerepükre, jelentős munkaadói pozíciójukra, 
a minőségre, amelyet a termékeik a hazai és nemzetközi piacon képviselnek és arra, 
hogy gépipari megrendelőként a hazai ipar fejlődését is támogatják.

„Ha igaz, hogy a minden irányban kifejtett iparos-erő a czivilizáció minden nagyobb len-
dületének, az anyagi prosperitásnak és a nemzetek politikai hatalmának alapfeltétele, úgy 
a már meglevő ipari erők elhanyagolása, bármi okból való magukra hagyása a közgazda-
sági legnagyobb vétkek közé sorolandó.”18

Az őrlési forgalommal szemben megfogalmazott agrárius érvek vitája ugyanak-
kor nem mutatott valódi véleménycserét. A merkantil álláspont egyszerűen tagadta, 
hogy az általuk behozott gabona a monarchiabeli árakat befolyásolni tudta volna.

16 Valójában a malomiparban nem jött létre kartell sem ekkor, sem később. Viszont rosszabb üzletévek-
ben gyakran felmerült, hogy a túltermelést a budapesti malomvállalatok közösen, kölcsönös üzemle-
állítással kezeljék. Ilyen tárgyalások rendszeresen folytak, gyakran nem sok eredménnyel.

17 Bacher 1911: 3, 5, 16–17.
18 Bosányi 1892: 77.
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„Ott kezdődik a tévedések lánczolata, hogy magyar malomipart egyáltalán képesnek tart-
ják arra, hogy a magyar búza árára alakító befolyást gyakorolhat. Oly országra nézve, mely 
a saját szükségleténél többet termel, a világpiac árkínálata érvényesül. […] Feledik a malom-
ipar ellenségei, hogy a  búza világczikk s  hogy annak ára nem egy ország, tehát hazánk 
viszonyaitól sem és nem is a fogyasztó országok aratási eredményeitől függ, hanem, hogy 
az árak magvát mindenkor az egész világ összprodukciója és összkonsumtiója adja meg, 
tehát egyetlen ország sem, de legkevésbé kivitelre szorulók, nem követelhetik, hogy az árak 
nálunk másképen alakuljanak.”19

A gabona és az őrlemény eredetének azonosságát pedig lehetetlen és tarthatatlan 
feltételnek tartották. Nem is tagadták, hogy őrlés során keverték a  vámmentesen 
behozott gabonát a vámbelföldön vásárolttal. Az eljárást az őrlési technikára vezet-
ték vissza.

„A magas őrlés rendszere mellett való őrlésnél ugyanis a malom különböző gabonafajokat 
vegyít össze a megőrlésre és e különböző gabonafajok egy bizonyos tömegének egyszeri fel-
öntése a garatra adja aztán a különböző fajtájú liszteket, melyek közül a vámkülföldre való 
kivitelt csakis a legfinomabb fajtájú, u.n. 0 és 1 számú búzaliszt igényli és bírja el, egyfelől 
mert ennek a drágább lisztnek Magyarországon, sőt a vámbelföldön is szűk körű piaca van 
népességünk vagyoni és táplálkozási viszonyai miatt, másfelől pedig mert ez a legjobb fajta 
liszt bírja csak el kiválósága miatt a drága szállítási díjat. Ha tehát valamely malom csupán 
csak külföldi búzát akarna felőrölni, egyrészt az abból készített lisztnek alig 20–25%-nyi 
részét (ennyi ugyanis a 0 és 1 számú legfinomabb liszthozadék) volna képes exportálni, más-
részt pedig még ezt sem vihetné a vámkülföldre, a hová a magyar liszt csakis kiválósága 
és minden más liszt felett való superioritása miatt juthat ki, mert külföldi búzából készült 
lisztnek épen ez a kiválósága és superioritása nem volna meg, mivelhogy ezt a kiválóságot 
és superioritást csakis a magyar föld termette búza adja meg legfinomabb lisztfajtánknak.”20

Hasonlóan a  lehetetlen kategóriába sorolták azt az 1896-tól 1900-ig érvényben 
volt feltételt, ami szerint 100 kg behozott búza vámmentességéhez 100 kg kivitt liszt 
volt szükséges.

„A 100 kg búza ellenében 100 kg liszt kivitele csak egyre jó: annak a körülménynek az iga-
zolására, hogy az azonosságot az őrlési eljárásban a gazdakörök sem kívánják, mert annak 
a   lehetetlenségnek decretálása, hogy a malom több gyártmányt vigyen ki annál, ameny-
nyit behozott, a gazdakörök kívánsága volt. Mivelhogy 100 kg búzából 100 kg lisztet gyár-
tani nem lehet, természetes, hogy a termelők kénytelenek voltak idegen búzát is vegyíteni. 
A kiviteli hányad megállapításánál vagy a régi 75 és 65%-os tételre kellene visszatérni, vagy 

19 Bosányi 1892: 69–70.
20 Fekete 1900: 5.
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el kellene fogadnunk a Német birodalom által inaugurált, a finomság szerint csökkenő szá-
zalékos tételt.”21

Az érvek és ellenérvek pengeváltásainak elemzése mellett, mindig is foglalkoztatott, 
mekkora lehetett az őrlési forgalom valódi hatása a malomvállalkozások üzleti ered-
ményeire. Bár a korszakban a merkantil oldal egyöntetűen hangoztatta, hogy a magyar 
exportmalomipart az őrlési forgalom tartotta életben, s  újbóli bevezetése újra para-
dicsomi viszonyokat eredményezne, már 1910-ben megjelent egy gazdasági elemzés 
Gärtner Henrik tollából a Közgazdasági Szemlében, amelyik azt fejtegette, hogy az őrlési 
forgalom eltörlése nem okozott lényeges törést a malomvállalatok működésében.22

A kérdés eldöntéséhez a  malommérlegek elemzése vitt közelebb. A  vizsgálatot 
az teszi lehetővé, hogy a budapesti malmok jelentős többsége nyilvános számadásra 
kötelezett részvénytársaság volt, tehát mérlegeiket évente közzétették. Feldolgoz-
tam hát az export-malomcégeknek számító budapesti malomvállalkozások mérle-
geit. Egységes szerkezetre hozva a különböző mérlegstruktúrákat kinyertem belőlük 
a vállalatok főbb üzleti mutatóit: a nyereségességüket, a belső felhalmozási képessé-
güket, valamint a külső források használatának mértékét, vagyis az eladósodottságu-
kat. Ezekhez társítva vizsgáltam továbbá a malomvállalkozások által fizetett osztalék 
mértékét, valamint a részvényeik árfolyamának alakulását.23

A malommérlegek alapján megállapítható, hogy a  fővárosi malomvállalkozások 
az 1860-as és az 1870-es évtizedben élték fénykorukat. Virágzó üzleti eredményei-
ket bár némileg visszafogta, alapjaiban nem rendítette meg sem az 1869-es, sem az 
1873-as válság. A fővárosi malomvállalkozások számára tartós és elhúzódó „válságot” 
vagy – pontosabban fogalmazva – inkább piaci átrendeződést idézett elő azonban az 
agrárválság és az – időben ezt kísérő – élesedő verseny az amerikai liszttel. A mérle-
gek alapján üzleti eredményeik visszaesése az 1880-as évek közepétől vált kitapintha-
tóvá, a cégek akkortól már érezték a piaci feltételek megváltozását: nyereségességük 
jelentősen visszaesett. A piac ugyanakkor határozottabban, például a részvényárfo-
lyamok esésén keresztül, csak az 1890-es évtizedtől tükrözte vissza a fővárosi malom-
vállalatok romló helyzetét. A  budapesti malomvállalkozások hanyatlása tehát az 
1880-as évtizedben éppen csak elindult, az 1890-es évtizedben viszont már mindenki 
számára közismert ténnyé vált. A hanyatlás mértékét jól érzékelteti, hogy az addig 
általában átlag feletti osztalékot fizető malomrészvények végleg kiestek az elitpapírok 
csoportjából.24 A mérlegeket vizsgálva ugyanakkor az is kijelenthető, hogy az I. világ-

21 Fekete 1900: 23. A „régi 75 és 65%-os tétel” az 1882-es rendeletben megállapított őrlési arányokra utal 
pontatlanul, hiszen abban 70/65 szerepelt.

22 Gärtner 1910.
23 A mérlegelemzés módszertani részleteit és levezetett eredményeit lásd: Klement 2012: 34–55.
24 Erre már Mérő Katalin is rámutatott: Mérő 1987.
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háború előtt ezek a vállalkozások még korántsem voltak csőd közeli helyzetben, sőt 
az 1906 utáni eredményeik újra bizonyos erősödés jegyeit mutatták. 

Mindez arra enged következtetni, hogy a vállalkozások alkalmazkodtak a meg-
változott piaci feltételekhez és megfelelő üzleti stratégiával, igaz sokkal szerényebb 
üzleti eredményességgel voltak képesek működni az amerikai liszt konkurenciá-
jának árnyékában is. A mérlegek ugyanakkor azt is mutatják, hogy – a vállalkozá-
sok retorikájával ellentétben – az őrlési forgalom eltörlése nem gyakorolt jelentős 
befolyást erre az alkalmazkodási képességre. A mérlegelemzés alapján leginkább az 
a feltevés engedhető meg, hogy az őrlési forgalom bevezetése25 segíthette a cégeket 
az alkalmazkodásban az 1880-as évtizedben, eltörlése azonban érdemben nem vál-
toztatott eredményeiken. Ennek ellenére az őrlési forgalmat még az I. világháború 
éveiben is visszasírták és azt várták, hogy a háború után majd újra életbe léphet.26 
Az I. világháború után azonban sokkal szomorúbb fejezet kezdődött a hazai és főleg 
a budapesti malomipar történetében.27
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A Herendi Porcelángyár Rt. budapesti üzletének  
vendégköre egy irodai napló alapján (1938–1939)

1938. március 1-je átlagos keddként indult a budapesti, Váczi u. 37. alatti üzlet alkal-
mazottai számára. Délelőtt fél kilencig mindannyian beértek hivatalukba, és ahogy 
szoktak, hozzáfogtak napi teendőikhez. Nem sokkal tíz óra után megérkezett az első 
vendég, Kunz Román kereskedelmi tanácsos, aki – bár nem jelentkezett be előre –, 
mégis az igazgató úrral szeretett volna beszélni.1 Mivel őt nem találta bent, néhány 
perc múlva távozott. A nap folyamán további öt megnevezett és jó néhány név nél-
kül szereplő, egyszerűen csak érdeklődőnek titulált személy fordult meg az üzletben. 

Amíg a  hivatal dolgozóinak egy része a  betérő vendégekkel foglalkozott, addig 
az irodafőnök házon kívül a vállalat folyamatban lévő ügyeit intézte. Ezen a napon 
határidős munkák elvégzése miatt a belvárosi iroda dolgozói a megszokottól elté-
rően csak hat óra húsz perckor távozhattak. 

Mindezeket egy olyan irodai napló bejegyzéseiből ismerhetjük, amelyet a Herendi 
Porcelángyár Részvénytársaság budapesti mintatárában vezettek 1938. március 1. és 
1939. augusztus 30. között.2 Ezt megelőzően, illetve ezt követően sem ismerünk ehhez 
hasonló vállalati feljegyzésgyűjteményt, ezért különösen értékesek az ebben szereplő 
adatok.3 A világosbarna, kemény táblás füzetben ugyanis olyan nevek, címek és ese-
mények sorakoznak, amelyek a vállalat napi működésén túl a vásárlók személyére, 
a látogatások céljára, és tágabban a vásárlói szokásokra is új válaszokat adhatnak. 

A történettudományi kutatásokban – privát naplókon kívül – alig használnak 
hasonló jellegű összeírásokat primer forrásként. Elsősorban olyan hivatalok, intéz-
mények – esetünkben vállalatok – valamilyen rendszer szerint vezetett feljegyzés-
gyűjteményeire gondolunk, amelyek egyedi információkat hordozhatnak az adott 
szervről. Ilyen feltárt és elemzett naplót mindössze egyet ismerünk, ennek eredmé-
nyeit Ablonczy Balázs 2004-ben publikálta. Ebben a szerző a Teleki Pál miniszter-
elnökségén vezetett határidőnaplót vizsgálta. Az írás munkánk szempontjából több 
ponton is módszertani segítséget ad, annak ellenére, hogy Ablonczy egy alapvetően 
más szerkezetű naplóra támaszkodott potenciális információforrásként.4 Ablonczy 

1 Kunz Román (1887, Budapest – ?) kereskedelmi tanácsos, kereskedő. 
2 MNL VeML XI.46.c.gg. 1. tétel.
3 Az MNL Veszprém Megyei Levéltárának levéltárosaként 2010 őszétől rendezem a Herendi Porcelángyár 

iratanyagát. A tanulmány megírásáig feldolgozott iratanyagból nem került elő hasonló jellegű forrás.
4 Ablonczy 2004. 
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a határidőnapló bejegyzéseit kvantitatív megközelítésből vizsgálta, azonban az ott 
található nevek és időpontok mellett, minden, látszólag jelentéktelennek tűnő apró 
bejegyzést is forrásként kezelt. Az  így kapott adathalmaz alapján ezután megpró-
bálta feltárni a miniszterelnök kapcsolathálóját, valamint a kontaktusok gyakorisá-
gán keresztül következtetett Teleki politikai döntéseinek mikroléptékű hátterére is. 

Tanulmányunkban hasonló megközelítésből igyekszünk vizsgálni a porcelángyár 
1938-ban és 1939-ben vezetett irodai naplóját. Vizsgálatunk fő célja egyrészt az, 
hogy a bejegyzések alapján feltárjuk a Herendi Porcelángyár budapesti irodájának 
napi működését, másrészt pedig, hogy az itt található információk alapján tágabb 
összefüggésbe helyezzük a  vállalat pénzügyi és kereskedelmi kapcsolatrendszerét, 
politikáját. Úgy véljük ugyanis, hogy a naplóban található nevek, és előfordulásuk 
gyakoriságának elemzése új és eltérő választ adhat számos, eddig csak statisztikák-
ból ismert döntés, eredmény hátteréhez. A bejegyzésekből feltáruló kapcsolathálók 
pedig segíthetnek megismerni nemcsak a porcelángyár szakmai és kereskedelmi, de 
– ezekkel sokszor szoros összefüggésben – politikai és társadalmi beágyazottságát is. 
A terjedelmi korlátok miatt most csak a naplóban szereplő információk kvantitatív 
közlésére, és csupán egy-egy személy, illetve hálózat bemutatására vállalkozhatunk. 

a herendi porcelángyár rt. és budapesti mintatára

A Veszprém vármegyei Herenden 1826-ban alapított porcelángyárat Stingl Vince 
mesterember,5 a  vállalkozás első valódi sikerei azonban utódjához, Fischer Mór-
hoz kötődnek. Neki köszönhető, hogy a 19. század közepétől a herendi porcelánok 
a hazai, majd idővel az európai arisztokrácia és nagypolgárság körében is meghatá-
rozó értékké váltak. Halálát követően előbb fiai, majd rövid állami részvételt köve-
tően unokája, Farkasházy (Fischer) Jenő6 vette át a gyár vezetését.7 Farkasházy több 
mint 25 éven keresztül volt a tulajdonosa és egy személyben vezetője a számos sikert 
és nehézséget megélő vállalkozásnak. Barátai tanácsára az első világháborút köve-
tően végül mégis úgy döntött, hogy átalakítja a porcelángyár vállalati struktúráját, és 
részvénytársasági formában, üzlettársak bevonásával működteti tovább. 

Ennek eredményeképpen 1923. július 24-én a Herendi Porcelángyár Részvénytár-
saság megtartotta első közgyűlését.8 A részvénytársaság alapítói a hagyományok és 

5 A vállalat megalapításának részleteiről lásd Balla 2003: 30–33; Szűts 2011: 9–12.
6 Farkasházy (Fischer) Jenő (1861, Székesfehérvár – 1926, Herend) Fischer Mór unokája. Képzőművé-

szeti tanulmányait Párizsban végezte, ami után sorra bejárta Európa jelentős porcelángyárait. Több-
szöri kísérletet követően 1896-ban a Herendi Porcelángyár tulajdonosa lett, és a következő majd har-
minc esztendőben több-kevesebb sikerrel egyedül irányította a gyárat.

7 A millennium korától az első világháború végéig terjedő időszakról lásd bővebben Szűts 2011. 
8 MNL VeML XI.46.c.aa. I.2.tétel. Közgyűlési jegyzőkönyvek, 1923. Az  alakuló közgyűlésen megvá-

lasztott igazgatóság elfogadta, hogy a  részvény társaság 500 millió korona alaptőkével jöjjön létre, 
amely 1 millió 250 ezer, egyenként 400 koronás névértékű részvényre oszlott szét. A  tisztségviselőkkel 
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a szakmai alapelvek szellemében úgy vélték, hogy a világpiacon egy, az addigiaknál 
lényegesen hatéko nyabb üzletpolitikával, és a minőség következetes szem előtt tar-
tásával lehet csak sikereket elérni.9 Ennek egyik előfeltétele pedig az, hogy a főváros-
tól több mint száz kilométerre fekvő gyár Budapesten is rendelkezzen képviselettel. 
A vállalatvezetés hosszas mérlegelés után 1923 őszén úgy döntött, hogy saját ingat-
lan vásárlása helyett inkább egy frekventált helyen fekvő, bérelt lakásban nyitja meg 
budapesti irodáját. A választás a Váczi utcára esett, ahol a részvénytársaság igazga-
tósági tagjának, Hubay Jenőnek a feleségétől, Cebrián Róza grófnőtől vettek bérbe 
egy öt szobás lakást. Rövid átalakításokat követően 1924 nyarán megnyílt a Herendi 
Porcelángyár Rt. fővárosi mintatára, ahol az értékesítés mellett irodai munkát is 
végeztek a vállalat tisztviselői.10 A belvárosi iroda rövid időn belül a porcelántárgyak 
iránt érdeklődő hazai és külföldi magánszemélyek, illetve kereskedők közkedvelt 
találkozási pontjává vált. A világhírű gyár termékeinek jelentős részét a hazai és kül-
földi kereskedelmi partnerek és ide betérő turisták körében éppen az itt kiállított 
alkotásoknak köszönhetően tudta értékesíteni. 

A fővárosi képviselet azonban nem csupán konstans kiállító tér, hanem a  napi 
ügymenet fontos helyszíne is volt.11 Az itt dolgozó alkalmazottak feladata igen sok-
rétű, és a napló bejegyzései alapján jól körülhatárolható volt. Egy-egy alkalmazott 
szakterületéről, napi feladatairól személyügyi anyagai mellett éppen a napló bejegy-
zései tudósítanak leginkább. 

A mintatár 1934-ben a néhány háztömbnyire lévő Váczi utca 37. szám alá költö-
zött, ahol majd az általunk elemzett irodai naplót is vezették. Itt is öt helyiségből álló 
lakást béreltek, amelynek halljában a kiállított tárgyak, kisebb szobáiban az igazgató, 
illetve a tisztviselők irodája kapott helyet.

kapcsolatban rögzítették, hogy az igazgatóságnak minimum hat, maximum huszonnégy tagja lehet. 
Az  alapítás pillanatában Farkasházy Jenőn kívül tizenöten vállaltak pozíciót az részvénytársaság 
vezetésében. A részvények 51%-a Fischer Mór unokájánál maradt, míg a többi a vezetőségi tagok és 
a kisrészvényesek között oszlott meg. Az új összetételű vállalkozás vezér- majd művészeti igazgatója 
 1926-ban bekövetkezett haláláig Farkasházy Jenő maradt.

9 Az igazgatóság tagjai: Fischer Ödön közgazdász, a Cobden Szövetség egyik alapítója, a Világ, majd 
a Magyar Hírlap elnöke; dr. Horváth Béla Veszprém város főügyésze; Layer Károly az Országos Ipar-
művészeti Múzeum főigazgatója; Pfeifer Ignác egyetemi tanár; Héderváry Lehel ügyvéd, újságíró, 
országgyűlési képviselő; Várady Gábor ügyvéd; Salusinszky Gyula a Lloyd Bank alelnöke; Pálmai Lajos 
közjegyző, politikus, az Eckhardt-kormány államtitkára; Sebestyén Arnold újságíró, az Est lapok igaz-
gatója; Csécsey József (mindössze egy napig); Farkasházy Zsigmond ügyvéd, országgyűlési képviselő. 
Rajtuk kívül négyen – Hubay Jenő hegedűművész, a Magyar Zeneművészeti Akadémia elnöke, Fónagy 
Aladár a Mobil Bank igazgatója, Petrovics Elek a Szépművészeti Múzeum főigazgatója és Végh Gyula, 
a Magyar Iparművészeti Múzeum főigazgatója – bejegyzési kérelmük elbírálására vártak.

10 MNL VeML XI.46.c.aa. I.28.tétel. 
11 Szűts 2011: 99.
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az irodai napló

Az irodai naplót elsősorban munkaszervezési okok miatt kezdték el vezetni, erre 
utal, hogy az abban szereplő bejegyzéseket az iroda vezetője, Villányi Róbert rend-
szeresen ellenőrizte.12 Az ellenőrzések alkalmával pedig több esetben kérte Hódossy 
Erzsébet13 pénztáros- és gépírókisasszonyt (1938 őszétől mint saját feleségét), hogy 
az alkalmazottak beérkezésének, távozásának és ebédszüneteinek időpontját pon-
tosabban vezesse. Hódossy feladata tehát az volt, hogy munkatársai munkaidejét, 
illetve kiküldetéseiknek célját és időtartamát regisztrálja. A vállalat alkalmazottainak 
mindennapjai – úgy tűnik – megszokott rend szerint zajlottak: reggel 8:30-ig kellett 
beérniük az irodába, az ebédszünet 13:30 és 14:30 között volt, míg a zárás 6 órakor 
történt. Természetesen nagyobb megrendelések – így elsősorban a karácsonyt meg-
előző hetek sűrű programja miatt – az iroda dolgozói rendszeresen túlóráztak, amit 
más vállalkozásokhoz hasonlóan munkaadóik el is vártak tőlük.14

Az alkalmazottak ellenőrzése mellett a  naplóban fontos szerep jutott az irodát 
felkereső vendégek, megrendelők regisztrálásának is. Az első időszakban az alkal-
mazottakra és vendégekre vonatkozó bejegyzések száma közel azonos volt. A napló 
szerkezete azonban 1939. január 1-jétől megváltozott, ezt követően már csak a láto-
gatók nevét, látogatásuk célját és esetleg időtartamát rögzítették.

Az 1938. március 1. és 1939. augusztus 30. között vezetett irodai napló bejegy-
zései több szempontból csoportosíthatóak. Egyrészt lajstromba vehető az összes 
(1055) bejegyzés, majd ebből elkülöníthetőek a mintatárba érkező ügyfelek, illetve 
az onnan hivatalos eltávozáson lévő alkalmazottak neveit rögzítő beírások. E szerint 
a vizsgált időszakban 96 kiküldetést és 959 látogatást jegyeztek fel a napló hasábjain. 
Tanulmányunkban csak ez utóbbiak rövid vizsgálatára vállalkozhatunk. 

A 959 látogatást rögzítő bejegyzés összesen 320 személy között oszlott meg, így 
elsőre egyértelműnek tűnt a  látogatások száma alapján rangsort felállítani. Azon-
ban a felbukkanó magánszemélyek és cégek megnevezése önmagában nem szolgált 
volna túl sok információval, ezért a vállalathoz fűződő viszonyuk, illetve látogatá-
suk célja alapján hat nagyobb csoportba soroltuk őket. Fontos hangsúlyozni, hogy 
ezek a kategóriák számos esetben átjárhatóak voltak, hiszen a Herendi Porcelángyár 
nem egyszerűen egy termelő vállalat, hanem alkotásai révén a magyar kultúra fontos 
intézménye is volt. Emiatt előfordulhatott, hogy a hazai politikai, gazdasági és művé-
szeti élet képviselői, hol megrendelőként, hol pedig hivatalból keresték fel a fővárosi 
képviseletet. 

12 Villányi (Vasenda) Róbert 1932-től állt a Herendi Porcelángyár alkalmazásában, előbb irodavezető-
ként, majd 1944-től aligazgatóként. 

13 Villányi Róbertné (született: Hódossy Erzsébet) 1927 és 1940 között volt a Herendi Porcelángyár Rt. 
budapesti mintatárának alkalmazottja.

14 Bódy 2004: 264.
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A vállalkozás nemzetközi elismertségét jól jelzi, hogy 130 esetben olyan külföldi 
személyek neve szerepel a naplóban, akik elsősorban partnercégek képviselői, nagy-
követségek alkalmazottai, illetve potenciális megrendelők, érdeklődők voltak. Itt kell 
megjegyezni, hogy az irodai naplóba – feltételezhetően meghatározott elvek sze-
rint – csak országos vagy fővárosi szinten ismert személyek nevei kerültek be. Mivel 
a mintatár mint üzlet elvben mindenki számára nyitva állt, ezért az irodát ténylege-
sen felkeresők száma jóval magasabb is lehetett.

Kereskedelmi partnerek

Az irodai napló bejegyzései között legnagyobb számban (az összes látogatás 
 31,5%-ában) üzleti partnerek (magánkereskedők vagy kereskedelmi cégek) nevei sze-
repelnek. A 303 látogatás közül 47 külföldi, már meglévő vagy éppen érdeklődő érté-
kesítési partnerhez kötődött. A hazai kereskedelmi partnerek esetében egyértelmű 
a fővárosi cégek túlsúlya, vidékről csak a nagykanizsai székhelyű, ám fővárosi kép-
viselettel is bíró, herendi részvényes Weiss Jacques cég neve jelenik meg több alka-
lommal.15 A hazai kereskedelmi partnerek leginkább a gyártás folyamata után érdek-
lődtek, illetve fizetés, számlázás vagy éppen reklamáció miatt keresték fel az irodát. 

A Herendi Porcelángyár Rt. termékeit több csatornán keresztül igyekezett érté-
kesíteni. Ezek között kiemelt szerep jutott a mintatárnak, hiszen a döntően Buda-
pestről, illetve külföldről érkező megrendelések vagy itt, vagy az irodán keresztül 
valamelyik partnercégnél köttettek meg. Ez utóbbi viszonteladók, vezérképviseletek 
jelentős forgalmat bonyolítottak a két világháború közötti évtizedekben. Nem vélet-
len tehát, hogy az irodai naplóban szereplők egyharmada valamelyik fővárosi keres-
kedelmi cég képviselője volt. 

A hazai partnerek közül ki kell emelni a naplóban 59 alkalommal szereplő Schuch 
L. és utódai céget, amely a  fővárosban már 1925 óta a herendi termékek egyik fő 
raktározójának és értékesítőjének számított.16 Mellettük a Rex és Társa,17 valamint 
a Lável18 cég 44, illetve 31 alkalommal szerepel az irodai naplóban. Ezeken kívül még 

15 Weiss Jacques porcelán- és üveg nagykereskedés központja Nagykanizsán, a Weiss Üvegtelepen volt. 
A cég a Herendi Porcelángyár Rt. legnagyobb vidéki viszonteladójának, 1933-tól pedig már vezérkép-
viseletének számított.

16 A céget 1895-ben alapították elsősorban díszműáruk és díszbútorok raktározására. Az 1930-as évek-
től Edlauer G. és dr. Szlávik György vezette a IV. kerületi Kígyó utca 4. szám alatt található vállalko-
zást. A cég ekkoriban többek között a Herendi Porcelángyár, a Zsolnay Porcelángyár, illetve a Dunhill 
főraktárául is szolgált.

17 A Rex és Társa díszműárukereskedés a IV. Váczi u. 34. szám alatt működött.
18 Lázár Velico János, Lánczy Leó sógora 1935. 11. 1-jén alapított céget 15 ezer pengős alaptőkével. A VI. 

Benczúr u. 17. szám alatt található üzlet fő profilja a kül- és belföldi nemes porcelánok és üvegek érté-
kesítése lett.
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mintegy tucatnyi olyan fővárosi viszonteladóval is kapcsolatban álltak, amelyek kép-
viselői ebben az időszakban többször is felkeresték az irodát. 

A porcelánpiac egyik sajátossága volt, hogy a gyártók az átalakuló vásárlói szo-
kások miatt ekkorra már nem elsősorban egyéni vagy kereskedői megrendelésekre 
vártak, hanem nagyobb mennyiségben, a piacra termeltek. Ez természetesen azzal 
járt, hogy az elkészült tárgyakat a vásárlói szokásoktól függően részben csak bizo-
mányban lehetett értékesíteni. A  Herendi Porcelángyár Rt. tehát a  piac más sze-
replőihez hasonlóan igyekezett megbízható, jó pénzügyi kondíciókkal rendelkező 
viszonteladókkal partnerkapcsolatot létesíteni. Azonban ez sem jelenthetett garan-
ciát, hiszen a piaci és pénzügyi viszonyoktól, illetve a fogyasztási szokásoktól füg-
gően, különösen az 1920-as és 1930-as évek fordulóján szinte mindennapossá vált, 
hogy a  bizományban lévő porcelántárgyakért egy-egy kereskedő csak hosszú idő 
után, kis részletekben vagy egyáltalán nem tudott fizetni. Ilyenkor pedig inkasszálás 
vagy pereskedés következett. Az 1938-as kiküldetési bejegyzések is erről tanúskod-
nak: Villányi Róbertné például fél éven keresztül járt inkasszálni a fővárosi Szensz 
Etel-féle céghez, ám úgy tűnik, kevés sikerrel.19 

A külföldi partnerekkel, megrendelőkkel kötött üzletek esetében más volt a hely-
zet, hiszen pénzügyeiket alapvetően banki tranzakcióval intézték. Az  irodai nap-
lóban 47 esetben szerepel külföldi kereskedelmi cég képviselője, elsősorban az 
USA-ból, Nagy-Britanniából, Németországból, Svájcból és Jugoszláviából. Többsé-
gében olyan, a porcelángyárral évek óta kapcsolatban álló cégekről van szó, amelyek 
viszonteladói, illetve egyes esetekben vezérképviseletei voltak a herendi porcelánok-
nak. Ezek közül érdemes kiemelni a New York-i Charles Hall céget, amely 1934 óta 
forgalmazott herendi porcelánokat. A vállalatvezető, Charles Hall 1939 augusztu-
sában járt Budapesten, éppen abban az időben, amikor a változó európai politikai 
viszonyok miatt jelentősen megnőtt a  tengerentúli érdeklődés a minőségi magyar 
porcelánok iránt.20 Az európai értékesítés fontos szereplője volt a hamburgi August 
Warnecke cég is, amely 1937-től egyrészt az öreg kontinensen, másrészt pedig a ten-
gerentúli tranzit kereskedelemben is meghatározó szerepet játszott.21

Magán megrendelők

Az irodai naplóban szereplő bejegyzések alapján a  következő csoportba tartoz-
nak azok a magánszemélyek, akik megrendelőként vagy érdeklődőként keresték fel 
a mintatárat. A látogatások majd egyharmadáról, 267 esetről (27,8%) van szó. Közü-

19 A Szensz Etel cég üzlete a IV. kerület Türr István u. 8. szám alatt volt található.
20 1939 áprilisában, egy hónappal az Anschluss után, a new york-i Haymann & Lindenberg cég kép-

viselője járt az irodában, hogy a német áruk helyett a magyar porcelánokról tárgyaljon. A következő 
hónapokban több megkeresés és érdeklődés érkezett tengerentúli cégektől, mindannyian a megválto-
zott európai politikai helyzetre, és a német áruk bojkottjára hivatkoztak. 

21 MNL VeML XI.46.c.cc. I. 403.tétel.
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lük majdnem minden harmadik külföldi személy volt. Esetükben főként követségi 
alkalmazottakról, illetve valamilyen magyar személlyel együtt érkező érdeklődők-
ről van szó. Magas számuk oka egyrészt Herend jó hírével magyarázható, másrészt 
viszont azzal, hogy a vállalat bizonyos kedvezményeket biztosított megbízható part-
nerei számára. Ebben az időszakban például a Magyarországra akkreditált konzulá-
tusok, követségek 20%-os kedvezményt kaphattak a megvásárolt termékek után. Ezt 
a magyar külügyminisztérium is támogatta azzal, hogy a porcelángyártól rendsze-
resen kért katalógusokat és ártáblázatokat, illetve termékeiket partnerei számára is 
ajánlotta.

A vizsgált időszakban 22 ország állampolgárai és követségi alkalmazottai fordultak 
meg a  mintatárban, legnagyobb számban, 35 alkalommal amerikaiak, 22 alkalom-
mal britek és 20 esetben németek. 1939 áprilisában például Otto von Ermannsdorf 
német követ és felesége látogatott előbb Herendre, majd egy 36 személyes étkészlet 
kiválasztása miatt a mintatárba.22 A diplomaták természetesen nemcsak saját, hanem 
államuk, kormányzatuk számára is rendeltek minőségi herendi porcelánokat. 

A vállalat talán legfontosabb, de kétségkívül legmegbízhatóbb megrendelőjének 
a magyar kormányzat számított, amely már hosszú évtizedek óta kultúrdiplomáci-
ája részeként tekintett a minőségi hazai díszműárukra. Ennek következtében szinte 
nem volt olyan európai állam vagy uralkodócsalád, amelynek hivatalos- vagy magán 
gyűjteményében ne lettek volna herendi porcelánok. A magyar kormányzat a két 
világháború közötti évtizedekben is előszeretettel ajándékozott porcelántárgya-
kat diplomáciai találkozók vagy éppen esküvők alkalmából. Így történt ez például 
I. Zogu albán király és Apponyi Geraldine 1937-ben kötött hazásságakor is, ami-
kor Horthy Miklós kormányzó herendi étkészletet ajándékozott az ifjú párnak. Ez az 
esküvő jó példa arra is, hogy egy ilyen diplomáciai esemény új megrendelői csator-
nákat is megnyithatott. Már az ünnepi előkészületek alkalmával is többször érkeztek 
albán vendégek a mintatárba, 1937. április 7-én például két hercegnő, akik egy majd 
egy méteres, az uralkodó család arcképével díszített vázát rendeltek.23 A különleges 
megrendelés miatt a felek a következő esztendőben is kapcsolatban maradtak egy-
mással, az irodai napló bejegyzései szerint Hussein Himli főmufti 1938 őszén szemé-
lyesen tárgyalt az ügyvezető igazgatóval, Gulden Gyulával.24

22 MNL VeML XI.46.c.aa. VII. 17. tétel.
23 „Ma itt volt két albán főhercegnő kíséretükkel együtt, el voltak ragadtatva a műteremtől.” A mintatár 

vezetőjének jelentése a vezérigazgató felé. 1937. április 7. MNL VeML XI.46.c.cc. I.92. tétel.
24 Gulden Gyula (1898–1979) Budapesten született, a néhány évtizeddel korábban bajor területről szár-

mazó család gyermekeként. Iskoláit a fővárosban végezte tanulmányait és itt, a budapesti Pázmány 
Péter Tudományegyetemen szerzett jogi doktorátust. Ezt követően a Budapesti Keleti Kereskedelmi 
Akadémián újabb oklevelet kapott. 1920 és 1922 között a Budapest Székesfővárosi Gázművek tiszt-
viselője, 1922–1923-ban pedig már tőzsdetag, bank- és cégvezető volt. Az 1923-ban létrejött Herendi 
Porcelángyár Rt. ügyvezető igazgatónak választotta meg, amely tisztségét Farkasházy Jenő 1926-ban 
bekövetkezett haláláig töltötte be. Ettől az évtől kezdve a vállalat vezérigazgatója lett. Legfontosabb 
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A mintatárba betérő magán ügyfelek kétharmada azonban hazai érdeklődő, meg-
rendelő volt. Elsősorban hölgyek nevével találkozhatunk, közülük érdemes megem-
líteni azokat, akik férjük, családjuk révén a hazai közéletben is ismertnek számítot-
tak. Rendelni, vagy egyszerűen érdeklődni a Gerbeaud család tagjai öt alkalommal, 
míg Klebelsberg Kunóné, Kállay Miklósné vagy Teleki Pál menye, Mikes Hanna, 
illetve Esterházy János leánya, Alice egy-egy alkalommal tért be a belvárosi irodába. 

Részletesebb kutatásra lenne szükség ahhoz, hogy a magán megrendelők vásárlói 
arányát és annak valós pénzügyi erejét a bevételi oldalon is felmérhessük. Érdekes 
lenne végigkövetni azt is, hogyan alakult a magán megrendelők és a viszonteladók 
aránya, illetve ezek mögött a pénzügyi tranzakciók ereje.

Vállalatvezetők és családtagjaik

Mivel a mintatár egyszerre volt kiállítótér és hivatal, természetes, hogy a részvény-
társaság vezetőségének tagjai is rendszeresen megfordultak benne. Ez volt ugyanis 
a vállalat budapesti központja, itt rendelkezett irodával az ügyvezető igazgató, ahol 
illusztris hazai és külföldi üzletfeleit fogadta. Az irodai napló bejegyzéseiből az is jól 
látszik, hogy nemcsak a vezetőségi tagok, hanem azok – elsősorban hölgy – család-
tagjai is gyakran megfordultak itt. A mintatár személyzete nemcsak a hivatalos, de 
természetesen a magánjellegű látogatásokat is igyekezett kellemesebbé tenni, ezért 
például rendszeresen rendeltek apró bonbonokat, teasüteményeket a Gerbeaud-ból.

A 959 látogatási eset több mint 10%-ában, 110 esetben tehát vállalatvezetőket 
és családtagjaikat regisztrálta a napló. Legtöbbször, 41 alkalommal, a vállalat ügy-
védje Krausz József nevét jegyezték fel, mellette kilenc esetben az ügyvezető igazgató 
fivére, a herendi gyár műszaki vezetője Gulden Rudolf25 tért be az irodába. Rajtuk 
kívül Esterházy Móricz26 elnök, Hubay Cebrián Andor27 művészeti igazgató és Ester-
házy Károly András28 igazgatósági tag fordult meg több alkalommal is az irodában. 

szakmai és társadalmi szerepvállalásai: a Gerbeaud Rt. igazgatósági tagja, az Országos Magyar Ipar-
művészeti Társulat gazdasági bizottságának elnöke, a Nemzeti Szalon igazgatósági tagja, a Statisztikai 
Értékmegállapító Bizottság tagja, illetve portugál alkonzul. 1944 őszén, a nyilas hatalomátvételt köve-
tően családjával együtt kénytelen volt Magyarországról távozni. Svájcba utaztak, majd az Egyesült 
Államokban telepedtek le, itt hunyt el 1979-ben. 

25 Gulden (Rezső) Rudolf (1879–1945) Gulden Gyula vezérigazgató bátyja. Öt  nyelven tökéletesen 
beszélő kereskedelmi szakember, aki 1926-ig Bécsben, majd Budapesten különböző ipari vállalatoknál 
dolgozott. 1936-ban, mint cégvezetőre a herendi gyár napi ügyeinek felügyeletét bízták rá, 1941-től 
ügyvezető igazgatónak nevezték ki. 

26 Esterházy Móricz (1881, Oroszlány-Majkpuszta – 1960, Bécs) miniszterelnök, országgyűlési képviselő. 
1934 februárjában választották meg a részvénytársaság elnökévé, amely tisztségét 1944 őszéig el is látta.

27 Hubay Cebrián Andor (1898, Budapest – 1971, Estoril, Portugália) képzőművész, a  porcelángyár 
művészeti igazgatója, majd 1945-től annak államosításáig ügyvezető igazgatója.

28 Gr. Esterházy Károly András (1902, Marcaltő – 1973, Neully-sur-Seine, Franciaország) 1937 és 1944 
között a Herendi Porcelángyár Rt. igazgatóságának tagja.
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Azonban nemcsak az aktuálisvezetőség, hanem a  vállalat irányításában korábban 
résztvevők, akik részben vagy teljesen visszavonultak, illetve ezek családtagjai is fel-
keresték az irodát, legtöbbször egy-egy megrendelés kapcsán. Az irodai napló készí-
tője a  legtöbb esetben sajnos csak annyit jegyzett fel, hogy a  vezetőségi tagok az 
ügyvezető igazgatót keresték, vagy vele tárgyaltak. A bejegyzések között nem szere-
pelnek az igazgatói, illetve közgyűlési ülések, ugyanis azokat a mintatár szűkössége 
miatt más helyszíneken tartották. 

Művészek, szakemberek

A Herendi Porcelángyár Rt. vezetősége az 1920-as évek végén, – elsősorban a hazai 
piacra való nyitás okán – úgy döntött, hogy nemzeti jellegű motívumokkal és min-
tákkal díszített kisplasztikák, illetve úgynevezett „polgári commerce étkészletek” 
gyártásába kezd.29 Ehhez természetesen új mintákra volt szükség, amelyek terve-
zéséhez hazai képzőművészeket kértek fel. A gazdasági válság miatt az új művészi 
irányvonal 1934-ben vált először nyereségessé, majd ezzel párhuzamosan egyre 
sikeresebbé. Az 1930-as évek második felében az olcsóbb ár kategóriájú kisplaszti-
kák és étkészletek iránt jelentős igény mutatkozott, nemcsak a fővárosban, hanem az 
ország nagyobb településein is.30 A sikerek miatt egyre több új mintára és motívumra 
volt szükség, amelyet egyrészt a gyár vezetősége által felkért, másrészt pedig pályá-
zók közül kiválasztott művészek készítettek. 

Az irodai napló bejegyzései arról tanúskodnak, hogy ismert hazai képzőművé-
szek is előszeretettel látogatták a  gyár fővárosi irodáját. A  959 látogatás 7,8%-a, 
azaz 75 eset művészhez, művészeti szakemberhez kötődik. A vállalat iratanyagában 
külön egységet képeznek a hazai képzőművészekkel folytatott levelezések.31 A vizs-
gált időszakban olyan neves művészek fordultak meg az irodában, mint például 
Kisfaludi Stróbl Zsigmond,32 Vastagh György,33 vagy éppen Szilágyi Nagy István.34 
Rajtuk kívül természetesen több más, kevésbé ismert alkotó is felkereste az irodát, 
hogy terveit az igazgatóság számára átadja, vagy a már folyamatban lévő gyártásról 
tájékozódjon. 

29 Az 1928. május.1-jén tartott igazgatósági gyűlésén elfogadták az új művészeti és gyártási irányt, ennek 
megvalósítására Telcs Ede személyében művészeti igazgatót is kineveztek. MNL VeML XI.46.c.aa.I.1.
tétel. 1928.

30 1934 őszére például az étkészlet megrendelések egynegyedét már az úgynevezett „polgári commerse 
áruk” tették ki. MNL VeML XI.46.c.aa.I.1.tétel. 1934.

31 MNL VeML XI.46.c.dd.I.
32 Kisfaludi Stróbl Zsigmond (1884, Alsórajk – 1975, Budapest) szobrászművész, főiskolai tanár 1928 és 

1944 között állt szakmai kapcsolatban a porcelángyárral.
33 Vastagh György (1868, Kolozsvár – 1946, Budapest) szobrászművész 1941 és 1946 között állt szakmai 

kapcsolatban a porcelángyárral.
34 Szilágyi Nagy István (1900, Debrecen – 1954, Budapest) szobrászművész.
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Állami és fővárosi hivatalok alkalmazottai

Ahogy a bevezetőben már említettük az iroda alkalmazottai közül néhányan munka-
idejük egy részét kiküldetésben, a folyó ügyek intézésével töltötték. Az éppen aktu-
ális ügyeket ugyan nagyrészt az érintett hivatalban, illetve telefonon vagy levélben 
intézték, mégis előfordultak olyan esetek, amikor egy-egy állami vagy fővárosi intéz-
mény, szervezet képviselője jelent meg a mintatárban. Bár az összlátogatások alig 
5%-áról van szó, ezek mégis értékes információt hordoznak az állam és a magán gaz-
dasági társaság kapcsolatairól. Leggyakrabban a herendi porcelánok külföldi érté-
kesítését segítő, és emellett megbízható megrendelőnek számító Országos Magyar 
Idegenforgalmi Hivatal képviselői jelentek meg az irodában. Emellett hat alkalom-
mal jegyezték fel az exportértékesítésben biztos partnernek számtó IBUSZ-t, amely-
nek titkára folyamatban lévő ügyekről érdeklődött az irodában. Ugyancsak feltűnik 
egy-egy olyan altiszt, illetve titkár neve, aki Budapest Székesfőváros Főpolgármesteri 
Hivatalának képviseletében érkezett. 

A látogatások intenzitása, illetve az ide kiküldött alkalmazottak státusza mégis azt 
jelzi, hogy a folyó ügyek továbbra is az érintett hivatalok, intézmények székhelyén 
zajlottak.

Egyéb látogatók 

Az irodai napló lapjain olyan nevek és bejegyzések is szerepelnek, amelyeket mos-
tanáig nem sikerült azonosítani. Összesen 159 esetben a  feljegyzés készítője vagy 
név nélkül, egyszerűen érdeklődőknek titulált személyeket, vagy megnevezte ugyan 
a  látogatót, de az illető személyazonosságát a kutatás során mindeddig nem sike-
rült megállapítani. Legtöbb esetben a vállalattal kapcsolatban álló cégek küldöncei, 
futárok, vagy termékeket, szolgáltatásokat kínáló ügynökök szerepelnek a bejegyzé-
sekben. Emellett érdekesnek számítanak az 1939 februárjától júniusig bizonyos idő-
közönként felbukkanó, feltételezhetően az Anschluss miatt emigrált osztrákok, akik 
német kéregetőként és emigráltként szerepelnek. A naplót vezető Hódossy Erzsébet 
valamiért fontosnak tartotta feljegyezni őket annak ellenére, hogy kéregetők szinte 
naponta megjelentek az irodában. A  névtelen személyek mellett 21 esetben nem 
sikerült azonosítani a bejegyzett vendégek személyazonosságát. 

Az irodai napló bejegyzései 1939. augusztus 30-ával zárulnak. Ezen a  napon 
 Krausz József vállalati ügyvéd mellett további három személy kereste fel az irodát, 
mielőtt az alkalmazottak délután öt órakor távoztak volna munkahelyükről.

*  *  *
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A Herendi Porcelángyár Rt. budapesti üzletének vendégköre egy irodai napló alapján (1938–1939) 

Összefoglalóan megállapíthatjuk, hogy a Herendi Porcelángyár Rt. budapesti üzleté-
ben vezetett irodai napló kitűnő forrást nyújt a vállalat kapcsolatrendszerének, érté-
kesítési politikájának, illetve magánalkalmazottai mindennapjainak vizsgálatához. 
Az  előzőekben röviden felvázolt látogatói csoportok bemutatása is rávilágít arra, 
hogy egy gazdasági társaság működését látszólag jelentéktelen események, szemé-
lyek vagy éppen látogatások akár jelentősen is befolyásolhatták. 
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Kockázatok kezelése  
bizonytalan minőségű áruk piacán

2011-ben és 2012-ben építőipari vállalkozók körében folytattunk kutatást két 
közép-magyarországi településen.1 Különböző építőipari szakmákat képviselő cégek 
tulajdonos vezetőivel, illetve egyéni vállalkozókkal készítettünk interjúkat.2 Arra 
voltunk kíváncsiak, hogy a  gazdaság szereplői között milyen kooperációs módok 
alakultak ki, illetve hogyan voltak képesek kapcsolatrendszerük, bizalmi viszonyaik 
segítségével az építőiparban tapasztalható gazdasági visszaesés hatásait kivéde-
ni-tompítani. Kutatásunkban azt tapasztaltuk, hogy a  válság alaposan átformálta 
a vállalkozók korábban kialakult kapcsolatrendszerét. Egyfelől a zsugorodó kereslet 
hatására többen csak úgy tudtak megrendeléshez jutni, ha az ügyleteik biztonságát 
garantáló kapcsolathálójukon kívül is bonyolítottak tranzakciókat, másfelől a rokoni, 
szorosabb baráti, ismerősi körön belül is „repedések” keletkeztek, főként a fizetési 
kötelezettségek nem teljesítéséből adódóan, harmadrészt pedig többen feladták vál-
lalkozásukat s például külföldön vállaltak munkát, azaz kiléptek a networkből. 

A szereplők kilépése, cserélődése nem csupán a korábban kialakult hálózatokat 
módosította, hanem – persze ettől nem teljesen függetlenül – a kínálatot is szét-
zilálta, megbízhatatlan, ugyanakkor nehezen ellenőrizhető minőségű szolgáltatások 
jelentek meg a piacon; az éles verseny következében gyakorivá váltak az irreálisan 
alacsony árat és a  teljesíthetetlenül rövid határidőt kínáló vállalkozók. Ily módon 
– ahogy később még rámutatunk – az árak elveszítették az ezen a részpiacon egyéb-
ként sem megbízható információhordozó szerepüket, az építőipari szolgáltatások 
minőségüket tekintve még áttekinthetetlenebbé váltak.

A gazdasági krízis hatására tehát a vállalkozók hálózatai jelentősen átalakultak. 
Az itt tapasztalt turbulens változások arra késztetnek bennünket, hogy ne csupán 
a kapcsolatok válságot tompító hatását elemezzük, hanem kíséreljük meg a hálóza-
tok formálódásának logikáját általánosabb szinten is föltárni. A recesszió emellett 
azt is nyilvánvalóbbá tette számunkra, hogy az építőipari piacnak, de más szolgálta-
tási területek részpiacai működésének is vannak olyan a prosperitás időszakában is 

1 A tanulmány a TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KMR-2010-0005 kutatási projekt keretén belül készült.
2 Kutatási terepünk Albertirsa volt, ahol Tóth Lilla az 1990-es évek eleje óta több hullámban is vég-

zett kutatásokat, eredményeiről különböző folyóiratokban (Tóth 1999, 2004, 2005, 2006.) számolt be. 
Albertirsán 16 vállalkozóval találkoztunk (közülük néggyel már korábban is készült interjú). Emellett 
további négy vállalkozót kerestünk fel az Albertirsához közeli Pilisen.
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meglévő, bár kevésbé szembeötlő sajátosságai, amelyeket a válság fölnagyít, és ezál-
tal jól megfigyelhetővé tesz. 

Nem minden áruféleség minősége mérhető és ezáltal szabványosítható egyforma 
pontossággal,3 sőt vannak olyan termékek, szolgáltatások, amelyekről még utólag 
sem tudjuk egyértelmű bizonyossággal megállapítani, hogy megérték-e az árukat; 
például a  falba beépített csövek, vezetékek szakszerűtlen telepítéséről, ha szeren-
csénk van, sosem szerzünk tudomást. Az a körülmény, hogy a vevők bizonyos rész-
piacokon zsábamacskát vásárolnak, jelentősen növeli a tranzakciók költségeit, ami 
hatással van e  piacok megszerveződésére, működésére, befolyásolja a  szereplők 
viselkedését, s nem csupán a vásárlókét, hanem a jobb minőséget nyújtó eladókét is.

Tanulmányunkban először a hazai építőipar helyzetét tekintjük át, majd interjús 
tapasztalatainkat is fölhasználva e sajátos részpiac szabályozási környezetét elemez-
zük. Dolgozatunk második részében a nem standardizált termékek és szolgáltatások 
részpiacainak néhány sajátosságát mutatjuk be.

a hazai építőipar helyzete, az építőipar válsága

Az építőipar és rokonszakmái piacának megvannak a  maguk sajátos kockázati 
tényezői. A fejlődő technológiák és eljárások ellenére a munkák nagy része ma is sze-
zonális, ami az időjárás szabta szigorú határidők miatt jelentős többletköltségeket 
(szervezés, túlórák, rendkívüli műszakok) von maga után. További kockázatot jelent, 
hogy a beruházások döntően tranzakció specifikusak, ti. a  szolgáltatók munkájuk 
eredményét nem tudják másnak eladni. A tranzakció specifikusság a megrendelőkre 
is vonatkozik, legalábbis amennyiben egy bizonyos idő után már csak jelentős vesz-
teségek árán válthatnak partnert.4 Az építőiparban a végtermék előállítása mindig 
újabb és újabb helyszínhez kötődő „üzemben” zajlik, többnyire gazdaságilag önálló 
vállalkozások részvételével, amelyek munkáját nagyon erős interdependencia jel-
lemzi; a leggyengébben teljesítő elem – gyakran korrigálhatatlanul – leronthatja az 
egész végtermék minőségét. 

Növeli a bizonytalanságot, hogy a munkák sorrendje kötött (a csempézést meg 
kell, hogy előzze a vezetékek elhelyezése a falban stb.). A tervezhetőséget nehezíti, 
hogy az egymásra épülő munkafázisokat önálló, gyakran más megrendelésekben is 
elkötelezett, eltérő munkakultúrájú vállalkozások végzik, így mindig fönnáll a csú-
szás veszélye, ami nem csak az adott építkezés határidejét, hanem a társvállalkozók 
időbeosztását is fölborítja.

Az építőiparban a viszonylag magas lakossági megrendelői arány a feketemunka 
hangsúlyos jelenlétét valószínűsíti, ami növeli e  részpiac szabályozatlanságát. 

3 North 2010.
4 A partnerváltás költségeit befolyásoló tényezőkről lásd Gereffi – Sturgeon 2005. 
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A  körbetartozás több évtizedes gyakorlata és a korrupció5 pedig tovább nehezítik 
a tájékozódást. A föntebb számba vett kockázatok miatt fokozott az igény a szerep-
lők kontrolljára, a normasértők, az alkalmatlanok kiszorítására.

A hazai építőipar piacán elsősorban az Étv. (Az épített környezet alakításáról és 
védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény, amelyet 2011. január 1-jén és 2012. 
január 1-jén módosítottak) határozza meg a jogi kereteket. A minőséget és a szab-
ványoknak való megfelelést részint az építőipari tevékenységek jó részének enge-
délyhez kötése kívánja biztosítani, részint pedig a  beruházási tervek szakhatósági 
(katasztrófavédelem, az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat, termé-
szetvédelem stb.) jóváhagyása. Az építkezéseken az egyes munka feladatokat a kivi-
teli terv alapján és a szakmai szabványok szerint kell végezni. Az építési napló a kivi-
telezés fontos dokumentuma; ebben rögzítik, hogy a projektben résztvevők milyen 
feladatot milyen technológiával végeztek az adott napon.

A szabályozás, illetve a minőségbiztosítás fontos eleme a kivitelezői oldalon alkal-
mazott felelős műszaki vezető, illetve a  beruházókat képviselő műszaki ellenőr. 
Kompetenciájukat bizonyítványokkal, gyakorlati idővel, referenciával kell igazol-
niuk, megbízójuk számára a szakmai kamaráktól és szervezetektől kapott hivatalos 
működési engedélyük, jogosítványuk nyújtja a  garanciát. A  műszaki vezető belső 
ellenőri funkciót lát el, aláírásával hagyja jóvá a  megfelelőnek tartott minőséget. 
A műszaki ellenőr pedig a kivitelezőtől veszi át a munkát a beruházó számára, fel-
téve, ha megfelel a tervnek, a szerződésnek és a szabványoknak.

Úgy tűnik tehát, hogy az építőipari tevékenységek jól szabályozottak és kielégí-
tően dokumentáltak. A gyakorlatban azonban a minőségért felelős szereplők szakmai 
szempontjait felülírhatják a munkaadóval, a megbízóval kapcsolatos lojalitás-, és per-
sze a személyes előnyszerzés szempontjai is. A kivitelező spórolásból vagy kényszer-
helyzetben gyakran eltekint a minőségi előírásoktól, de e tény fölött a munkaadójával 
lojális műszaki vezető általában szemet huny, különösen akkor, ha erre direkt vagy 
indirekt módon ösztönzik is. Ezzel persze ő is kockáztat, mivel adott esetben elveszít-
heti műszaki vezetői jogosítványát, bár erre nagyon kevés az esély. A műszaki ellenőrt 
a beruházó elvben azért alkalmazza, hogy a munkát csak akkor vegye át, ha az előírt 
minőség teljesül. A gyakorlatban viszont a megbízó gyakran azt várja tőle, találjon 
különböző minőségi kifogásokat, hogy legyen ürügye arra, miért nem fizeti ki a kivi-
telezőit. Arra is van példa, hogy az „ellenoldaltól” kapott kenőpénz fejében átvesznek 
kétes minőségű teljesítéseket is. Interjúalanyaink beszámolói szerint a hazai műszaki 
ellenőrök kevés kivétellel „megvásárolhatóak”. A műszaki ellenőrök befolyásolására 
azonban csak tőkeerős vállalkozók képesek, akik viszont nem feltétlenül szorulnak rá 
a rossz feltételekkel kínált megrendelésekre. 

5 http://www.transparency.hu/uploads/docs/CPI2012_map_and_country_results.pdf – utolsó letöltés: 
2012. december 30.
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A közbeszerzési pályázatokkal elsősorban a  nagy cégek járnak jól, tulajdonosi 
körük még nyomott árak mellett sem szenved veszteséget. Gyakori az irreálisan ala-
csony áron elnyert pályázat, amelyről már az induláskor tudható, hogy nem lehet 
határidőre, megfelelő minőségben, a  közterhek és járulékok korrekt befizetésével 
teljesíteni. Néhány fővállalkozó úgy oldja meg a  problémát, hogy már előre azzal 
kalkulál, nem fog minden alvállalkozót kifizetni. Gyakran előfordul, hogy a kivite-
lező, tudván, hogy nem fog fizetni, már a csődjét és a jogutód nélküli megszűnését 
is előre betervezi. Egy interjúalanyunk szerint a „táplálkozási lánc vége hal először 
éhen”. Ezekben az esetekben – mivel van írásos szerződés, és a munka elvégzése is 
dokumentált – van jogorvoslati lehetőség. A lakossági piacon azonban nincs, mivel 
többnyire nem kötnek szerződést és az elvégzett munkát sem naplózzák, műszaki 
vezetőt pedig a legritkábban alkalmaznak. 

Új ingatlan építése esetén kedvezőbb a helyzet, mivel az bejelentés- és engedély-
köteles, ami magával vonja, hogy az ott dolgozó építőipari vállalkozók tevékenységét 
is legalizálni kell. A felújítások, kisebb átalakítások viszont a hivatalos kontroll terén 
kívül zajlanak, így itt különösen fontos az informális szabályozás, amely kikénysze-
ríthetővé teheti a szerződésben nem rögzített megállapodásokat. 

A rendszerváltás óta a magyarországi építőipar piacának alakulását kétféle piaci 
válság, piaci turbulencia jellemezte.6 A  rendszerváltástól a  2000-es évek második 
feléig a bővülő piacon egyre több új szereplő jelent meg, ők a korábbi szabályok-
hoz nem mindig alkalmazkodtak, azokat átértelmezték, átformálták ezzel növelve 
a bizonytalanságot és a kockázatokat. A jelenlegi piaci turbulencia a szűkülő piaco-
kon egyrészt az éles árversenyben (lásd a közbeszerzési pályázatok irracionálisan 
alacsony árait), másrészt ennek ellentétében, a kartellekben nyilvánul meg. A kar-
tellekkel kialakított irracionálisan magas ár, mivel a rendszer tehetetlensége folytán 
a szokott módon működik, nem eredményez magasabb, jobb minőséget. A minőség 
rontásában, a körbetartozás fokozódásban megnyilvánuló jelenségek a hallgatólagos 
szabályozás megbomlására, diszfunkciójára utalnak. 

Az építőipar helyzete erősen kötődik egy ország általános beruházási állapotához, 
és a befektetések csökkenése vagy növekedése döntő mértékben hat az iparág álla-
potára. Bármilyen legyen azonban a helyzet ebben a szektorban, magas ugyan a koc-
kázat, de nagy az elérhető nyereség is. Az építőiparban nagy összegű beruházások 
folynak, amelyek sokak számára jelentenek vonzerőt. Magyarországon az építőipari 
piacfejlődés meghatározó ösztönzője a kereslet volt. 2012 végén az építőipar telje-
sítménye 40%-kal marad el a 2005. évitől, míg az építőipari vállalkozások száma alig 
csökkent. A hazai építőipari vállalkozások száma 90 ezer körül van, ezek a vállalko-
zások méretüket tekintve kicsik és tőkeszegények, az interjús tapasztalatok szerint 
számukra a  csődtől vagy munkanélküliségtől való menekülés leggyakoribb módja 
a külföldi munkavállalás. 

6 Laki 2011.
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a piacok szociológiája 

Fligstein a The Architecture of Markets című könyvében7 arra keresi a választ, hogy 
milyen tényezők határozzák meg a  gazdasági szereplők viselkedését. A  gazdaság-
szociológia ma már klasszikusnak számító képviselőivel8 összhangban megkérdő-
jelezi, hogy a  vállalkozások kizárólag árjelzésekre reagálnak. Könyvében nagy ívű 
áttekintését adja a  gazdasági cselekvéseket alakító különböző szintű szabályozási 
környezeteknek. Ezeket részint a politika teremti meg, részint pedig magán a gaz-
dasági életen belül jönnek létre. Az  utóbbit Fligstein – Bourdieu mezőelméletére 
támaszkodva  – a  piacok szerkezeti sajátosságaikból vezeti le. Elemzése szerint az 
egyes részpiacokon a legnagyobb és legbefolyásosabb cégek képesek tartósan meg-
őrizni pozícióikat, mivel rá tudják kényszeríteni a maguk alkotta – alapvetően ver-
senykorlátozó – játékszabályokat a többi vállalkozásra.

Fligstein nagy hatású írása lendületet adott a piacok szociológiáját feltáró kuta-
tásoknak, így a szerző szükségesnek látta, hogy könyve publikálása után pár évvel 
munkatársával áttekintse és rendszerezze az e  témakörben született meglehető-
sen nagyszámú és különböző megközelítéseket alkalmazó cikkeket.9 Dolgozatuk-
ban a piacot továbbra is mezőként értelmezik, amelyben a  tranzakciókat formális 
és informális előírások határozzák meg. A  szabályozás három szinten jöhet létre; 
az első a formális szabályok szintje, azaz a tranzakciók jogi környezete, a második 
a különböző szakmai szervezetek, kamarák magatartási előírásait, a minőségre, kép-
zettségre vonatkozó ajánlásait magában foglaló szint (illetve a szövetkezetek eseté-
ben az írásban rögzített szabályzat), végül a harmadik a hallgatólagos megállapodá-
sok szintje. Az alábbiakban röviden összefoglaljuk a szabályozási környezet föntebb 
röviden vázolt szintjeivel kapcsolatos kutatási tapasztalatainkat.

A domináns cégek diktálják a részpiacok szabályait. Fligstein föntebb vázolt meg-
állapításaival egyet lehet érteni, sőt tapasztalataink szerint az építőipar súlyos vál-
sága következtében a legtöbb vállalkozásnak tulajdonképpen megfelelnének a domi-
náns cégek versenykorlátozó szabályai, mivel maguk is a status quo fenntartásában, 
s  nem pedig a  piaci pozícióikat javító, ám kockázatosabb ügyletek lebonyolításá-
ban érdekeltek. Interjúalanyaink stabilitásuk megőrzése érdekében habozás nélkül 
lemondtak a nagyobb nyereséget ígérő üzleti lehetőségekről a kiszámíthatóbb, bár 
szolidabb nyereséggel járó tranzakciók javára, különösen akkor, ha nem volt ele-
gendő információjuk potenciális partnerükről. Beszélgetéseinkben gyakran ismét-
lődő toposz volt, hogy „jó üzletnek tűnt, hosszú időre munkát adott volna, de nem 
mertem belevágni, mivel nem tudtam semmit a partnerről.” 

7 Fligstein 2001.
8 Itt e megközelítés két emblematikus, talán legtöbbet hivatkozott képviselőjét említjük, hogy elkerüljük 

a hosszú listát. Coleman 2006; Granovetter 2006.
9 Fligstein – Dauter 2007.
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Ugyanakkor kutatási eredményeink két szempontból is eltérnek Fligstein pia-
cok struktúrájáról adott leírásától. Egyrészt a hazai építőiparra nem érvényes, hogy 
a legnagyobb cégek diktálta játékszabályok szerint működne e részpiac összes vállal-
kozása. Interjúalanyainkat szinte kivétel nélkül az a törekvés jellemzi, hogy függetle-
nítsék magukat a piacot domináló nagyvállalatoktól, amit hálózatokba szerveződés-
sel többnyire sikeresen el is érnek. A minőségre, a határidőre, a fizetési fegyelemre 
vonatkozóan saját hálózati szabályokat alakítanak ki és tartanak fenn, és a kapcsolat-
rendszerük által lefedett piaci szegmensen kívül csak végső esetben (például, ha más-
ként nem tudnak megrendeléshez jutni) bonyolítanak tranzakciókat. Másrészt – az 
előbbiekből adódóan – a monopolhelyzetben lévő nagyvállalatok a maguk hatalmát 
csak a hálózatokon kívül rekedt vállalkozásokra képesek kiterjeszteni, és nem a ver-
seny korlátozásával és ellenőrzésével, hanem épp ellenkezőleg: ennek fokozásával. 
Annak ellenére nem korlátozzák a versenyt, hogy az árvetélkedés többnyire ahhoz 
vezet, hogy a  megbízható szolgáltatásokat nyújtó alvállalkozók nem kötnek velük 
üzletet, vagy ha erre mégis rákényszerülnek, lerontják a minőséget. 

A gazdasági szereplők az építőipar piacán tehát nem kizárólag a nagy cégek sza-
bályai szerint viselkednek. Két, egymást alig befolyásoló piaci intézmény alakult ki: 
egyfelől a nagyvállalatok, másfelől a kis- és közepes vállalkozásokból álló hálózatok 
által létrehozott és fenntartott szabályozási környezet, e két mező jól kivehető elté-
rést mutat a fizetési fegyelem, a minőség, a határidő betartása, illetve az egyes szak-
mák munkája ütemezésének és összehangolásának szokásaiban és normáiban.

Formális szabályok szintje. Írásunk elején röviden vázoltuk azt a  jogi környe-
zetet, amely szabályozza az építőipar részpiacát. Interjúink során gazdag anyagot 
gyűjtöttünk a  formális szabályozás teljesítőképességéről. Ezekből most csak egy 
vonatkozást emelünk ki, a  vállalkozók talán legsúlyosabbnak mondható gondját, 
a  körbetartozást. A  megkérdezett húsz önállóból csaknem mindenkinek volt már 
ebből származó vesztesége, az egyik interjúalanyunk úgy becsülte, hogy a kár elér-
heti bevételei 30%-át is. Az elszenvedett kár nagysága természetesen a forgalom és 
a bevétel függvénye; a  lakosságnak javító-szerelő szolgáltatást nyújtók értelemsze-
rűen „csak” pár ezer forintos behajthatatlan kintlévőségről számoltak be, bár az ebbe 
a körbe tartozók sincsenek biztonságban. Például az egyik víz- és fűtésszerelő egyéni 
vállalkozó nem kapta meg a járandóságát, de nem úszta meg ennyivel. A megrendelő 
pár hónappal később további munkákat is kért tőle, amelyet nem mert visszautasí-
tani, bár tudta, hogy ismételten nem fogja megkapni az árát.

Mintánkban a  4-5 millió forintos veszteséget szenvedő cégek a  tipikusak, bár 
akad olyan vállalkozó is (egy villanyszereléssel és biztonsági berendezések telepí-
tésével foglalkozó üzletember), akit elmondása szerint 100 millióval csapott be az 
üzlettársa. Az említett 4-5 milliós behajthatatlan kintlévőségek többnyire egy-egy 
esetből származnak (interjúalanyaink a  200-300 ezer forintot el nem érő bennra-
gadt kiadásaikat üzletmenetük még elfogadható, „normál” eseményeként tartják 
számon), s  nem pedig több év alatt felhalmozódott különböző tartozásokból, bár 
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alkalmanként az is előfordul, hogy egy vállalkozót sorozatosan nagyobb „balese-
tek” érnek. Az egyik villanyszerelő cég tulajdonosa például minden mobilizálható 
pénzét – 12 millió forintot – jelentősebb megrendeléshez szükséges anyagokba és 
az alkalmazottainak kifizetett munkabérbe fektette, ám munkája ellenértékét nem 
kapta meg. Mivel eközben számláit a megrendelő befogadta, áfa tartozása több mint 
6 millió forintra emelkedett, amit nem tudott megfizetni. Az  adóhatóság családi 
házát terhelte meg az összeggel. Hogy kikeveredjen a bajból, feladta önállóságát és 
egy magyar fővállalkozó alkalmazottjának szegődött Németországba, akitől eleinte 
rendszeresen megkapta a fizetését, de egy idő után már csak hitegették, hogy hozzá-
jut a béréhez. Végül otthagyta a céget, amelyben két és fél millió forintja ragadt benn 
(húsz munkatársa is hasonlóan járt).

Az általunk megkérdezettek közül – jelentős vesztesége ellenére – senki sem tett 
jogi lépéseket kintlévőségei visszaszerzésére, amit egybehangzóan a rossz törvényi 
szabályozással és a lassú bírósági ítélkezéssel magyaráztak. Úgy ítélték meg, adósaik 
a jogi kiskapuk kihasználásával (például úgy, hogy csődöt jelentenek és más néven 
indítják újra vállalkozásukat) elkerülhetik a felelősségre vonást. A többség azt sem 
engedheti meg magának, hogy szabályos és kellően részletezett, s így valóban védel-
met nyújtó szerződést kössön, egyébként ilyen megállapodásba a megrendelők nem 
is mennének bele. Egyik beszélgetőtársunk például sorozatosan azért nem kapta 
meg a pénzét, mert a megrendelő mindig újabb hibákat vélt felfedezni a munkájá-
ban (amit egyébként a tervrajzok szerint végzett), ám kellően részletezett szerződés 
hiányában igazát nem tudta bizonyítani. 

Megkérdeztük interjúalanyainkat arról is, hogy akkor is kifizették-e alkalmazottai-
kat, illetve alvállalkozóikat, ha ők maguk nem kapták meg a pénzüket a fővállalkozótól. 
Határozott igennel válaszoltak, ami hihetőnek tűnik, mivel megrendeléseiket több-
nyire kapcsolataikon keresztül szerzik (e problémára rövidesen visszatérünk), ezért 
vállalkozásuk biztonságának megteremtésében a hallgatólagos megállapodások – és 
betartásuk – nagy szerepet játszik. Senki sem kockáztatja meg, hogy a sok munkával, 
hosszú idő alatt fölhalmozott társadalmi tőkéjét pillanatnyi előnyök miatt elherdálja. 
Persze előfordult, hogy nem tudtak fizetni, mivel maguk sem jutottak hozzá a pénzük-
höz, de az ebből adódó késlekedést a hálózaton belüli partnerek tolerálták.

Kamarák, szakmai szervezetek szintje. Interjúalanyaink szerint tevékenységükre 
az országos szakmai szervezetek nincsenek hatással, többen nem is tudnak létezé-
sükről. Meglátásuk szerint viszont fontos szerepe lehetne ezeknek az intézmények-
nek, amennyiben legalább valamiféle „feketelistát” készíthetnének a  szakmailag 
kifogásolható munkát végző, illetve a fizetési fegyelmet súlyosan megsértő vállalko-
zókról, ami nagymértékben növelné a tranzakciók biztonságát.

A mintánkba bekerültek tevékenységére a  helyi szakmai szervezeteknek sincs 
érdemi befolyása. Részint azért, mert a megkérdezett húsz vállalkozó közül mind-
össze egy kertépítő és egy vízvezeték szerelő él szinte kizárólag helyi megrendelé-
sekből, a többiek jellemzően az ország egész területéről, de néhányan még külföldről 
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is kapnak megbízást, így tevékenységüket a helyi szervezetek nem látják át. Részint 
pedig azért, mert a rendszerváltáskor a vizsgált település nagy tekintéllyel és befo-
lyással rendelkező helyi szervezetei, az IPOSZ és a  KISOSZ mára jelentőségüket 
vesztették.10 Az IPOSZ 250 fős taglétszáma 30 főre csökkent, vezetősége elöregedett, 
ma lényegében nyugdíjas-, illetve nosztalgia klubként működik. Terepünkön tehát 
nem tapasztalható az, ami például a  nyelviskolák piacán11 a  kilencvenes években 
végbement. Itt ugyanis a nyelvtanárok szakmai szervezete akkreditálta a hozzájuk 
forduló nyelviskolákat, ennek következtében háttérbe szorultak az alacsony színvo-
nalú intézmények. 

Hallgatólagos megállapodások szintje. Ma  már a  gazdaságszociológia egyszer-
egyéhez tartozik, hogy a hálózatoknak meghatározó szerepe van a gazdasági élet-
ben, mégis meglepő volt tapasztalni, hogy az általunk vizsgált építőipari szegmens-
ben az eladók és a vevők csaknem kizárólag személyes kapcsolataik révén találnak 
egymásra; alig akadt olyan, aki számára addig ismeretlen vállalkozóval kötött volna 
üzletet. Fontos megjegyezni, hogy eredményeink szerint az építőiparban nem csu-
pán az eladók, hanem a vevők is ismeretségeiken keresztül jutnak a szolgáltatások-
hoz. Utóbbiak számára – az építőipari részpiac sajátosságaiból adódóan – lényegé-
ben a hálózat a legjelentősebb garancia a szolgáltatások minőségére.

A szakirodalomban Elinor Ostrom12 képviseli talán a legmarkánsabban az a néze-
tet, miszerint a tranzakciók regulálásában nem az állami, központi, hanem a helyi, 
közösségi szabályozás a leghatékonyabb. Példái (a svájci erdőtársulások, a spanyol és 
a Sri lankai öntözőközösségek stb.) csaknem kivétel nélkül zárt helyi és/vagy etni-
kailag homogén csoportokra vonatkoznak. Úgy tűnik, hogy az elvárt viselkedést 
kikényszerítő szabályok előfeltétele valamilyen hagyományokkal, szoros kötelékek-
kel rendelkező közösségek megléte.

Ezzel szemben a piaci szereplők köre változékony: bármely tetszőleges időszakot 
tekintve ki- és belépések sokasága zajlik; vállalkozásokat alapítanak, illetve zárnak 
be, így a hallgatólagos megállapodások esélye is más, mint zárt közösségek esetében. 
Megfigyeléseink szerint ugyanakkor az ismételt tranzakciókat bonyolítók között nem 
csupán a szakirodalomban leírt stratégiai viszony,13 azaz a pillanatnyi érdekeken túl-
emelkedő, hosszabb távú nyereséget hozó bizalmi kapcsolat jön létre, hanem ennél 
több: kialakulhat valamiféle közösség. Az eladók és a vevők egy bizonyos részére is 
jellemző, amit Sahlins14 a csere elemzése kapcsán kiemel: az ajándékozás barátságot 
szül, a barátság pedig ajándékozásra ösztönöz. Ez a megállapítás némi változtatás-
sal egybevág a kutatásunk során szerzett tapasztalatainkkal.  Interjúalanyaink rendre 

10 Tóth 2004.
11 Laki 2011.
12 Ostrom 1990.
13 Axelrod 1984.
14 Sahlins 1972: 185.
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arról számoltak be, hogy jó néhány tranzakció barátsággal végződött, ami viszont új 
üzleteket hozott.

Az egymással ügyleteteket bonyolító egyének tehát nem csupán a rövid vagy akár 
hosszú távú gazdasági előnyökre tekintettel formálják kapcsolataikat, hanem a szim-
pátia, a könnyű szót értés, azaz a szociális igények szerint is. Ezek a szoros, szimbo-
likusan is megerősített (interjúalanyaink közös vitorlázást, névnapok megünneplé-
sét említették), rendre barátságnak minősített kapcsolatok megfelelő keretét adják 
a  hallgatólagos szabályok megalkotásának és betartásuk kikényszerítésének. A  jó 
viszony persze nem automatikus hozadéka az egyébként korrekt módon bonyolított 
ügyleteknek. Interjúalanyaink említést tettek olyan partnerekről is, akiket szakmai 
felkészültség, üzleti tisztesség tekintetében elfogadhatónak tartottak, mégis kerülték 
velük a szorosabb együttműködést; nem vállaltak el velük közösen megrendelést, de 
még csak nem is ajánlották egymást vevőiknek.

Az alábbiakban látni fogjuk, hogy a személyes kapcsolatokra alapozott szabályo-
zásnak kiemelkedő szerepe van azokon a részpiacokon, ahol a termékek és szolgál-
tatások kínálata áttekinthetetlen.

a nem standardizált minőségű szolgáltatások piacainak sajátosságai

Bizonyos részpiacok (ide tartozik az építőipar is) termékeinek és szolgáltatásaiknak 
az a sajátossága, hogy csak a tranzakció után, késve realizáljuk, voltaképpen mit is 
vásároltunk (például ha már a szobafestést követő egy-két évben peregni kezd a fes-
ték), sőt néhány esetben bizonytalanságunk végleg megmarad, például lehetnek el 
nem oszló kétségeink egy pszichiátriai analízis hatékonyságáról. Még egy olyan egy-
szerű, látszólag kompetenciát nem igénylő ügylet esetében, mint egy éttermi vacsora, 
sem alkothatunk pontos képet az ár/érték arányról. Sőt, minél nagyobb a számla, 
annál kevesebbet számítanak a szolgáltatás jól megragadható, mérhető elemei, pél-
dául az étel mennyisége vagy az elkészítésére fordított idő. Egyes éttermek éppen az 
adagok szokatlanul kis méretével hangsúlyozzák exkluzivitásukat, így jelzik, hogy 
szolgáltatásuk különlegessége nem ragadható meg mérhető, azaz standardizálható 
paraméterekkel.15

A tranzakciók minőségi standardok hiányából adódó bizonytalanságai egyformán 
érintik az eladókat és vevőket. Akerlof16 elemzéséből jól ismert, hogy a használtautó 
piacon rosszul járnak az átlagnál magasabb minőséget kínáló eladók, mivel az árban 

15 Komoly veszteségeket okozhat a  vevőnek, ha zsákbamacskát vásárolnak. Egyik interjúalanyunk 
mesélte, hogy egy családi ház riasztó berendezésének szerelése közben derült ki, hogy elődje milyen 
szakszerűtlenül telepítette a vezetékeket (a telefon, a UPC és az elektromos kábeleket egy csőbe húzta 
be). A tulajdonos, hogy elkerülje az esetleges későbbi problémákat, kénytelen volt újra elvégeztetni 
a hálózat kialakítását, azaz ugyanazért a munkáért kétszer fizetett, ráadásul ismételten el kellett visel-
nie a falak vésésével járó felfordulást is.

16 Akerlof 1970.
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nem tudják érvényesíteni a kocsijuk jobb műszaki állapotát eredményező többletrá-
fordításaikat. Ezért inkább kivonulnak a piacról, ami azokat a vevőket is előnytelenül 
érinti, akik egyébként hajlandóak lennének többet fizetni a kedvezőbb műszaki álla-
potú járműért. Ugyanakkor nem minden, a minőség korrekt megállapítását nélkü-
löző részpiacon indul be az Akerlof által leírt „bóvlisodáshoz” vezető mechanizmus. 
Az építőipari piacon például hosszabb távon is jellemző, hogy jelen vannak a silány és 
a jó minőségű szolgáltatást nyújtó vállalkozók is, azaz az utóbbiak nem vonulnak ki.17 
Annak ellenére nem, hogy áraikban többnyire nem képesek érvényesíteni az általuk 
nyújtott szolgáltatások jobb minőségét. Mivel az árak nem okvetlenül a minőség sze-
rint szóródnak, a vevők az árjelzések alapján nem képesek megbecsülni a termékek 
színvonalát, ahogy ez a használtautók piacán is történik. Kérdés tehát, hogy ha az 
igényesebb vevők és eladók nem vonulnak ki, akkor miként próbálják elkerülni azt 
a csapdahelyzetet, amelyet Akerlof a használtautó piac kapcsán elemzett?

A vevők stratégiája – intenzív keresés. Egy sor részpiac (építőipar, egészségügy, 
takarítás, gyerekfelügyelet stb.) sok tekintetben hasonlít a Geertz által leírt bazár-
kereskedelemhez.18 Ezekre a piacokra jellemző, hogy az árra, a nyújtott szolgáltatás 
minőségére, illetve a fizetési fegyelemre vonatkozó információk szegényesek, rosszul 
elosztottak és rosszul kommunikáltak. Az  információk következésképpen nagyon 
becsesnek számítanak. Ebben a helyzetben az intenzív keresés a jellemző; a vevők 
figyelme kevés számú termékre vagy szolgáltatásra terjed ki, de ezeket alapos meg-
vizsgálják, kapcsolathálójuk segítségével leginkább az eladóról gyűjtenek informáci-
ókat. Geertz szembeállítja az intenzív keresést az extenzív, survey típusú kereséssel, 
amely akkor valósul meg, ha a termékek standardizáltak (mint például az új autók 
vagy a  műszaki cikkek), ami miatt a  vásárlók arra törekednek, hogy a  lehető leg-
több eladót felkutassák, azaz az árajánlatok megfelelően nagy mintájából válasszák 
ki a legkedvezőbbet.

Hétköznapi tapasztalat, hogy lakásfelújításkor nem a nyílt piacon – például hir-
detések útján, illetve az áraik alapján – választjuk ki a mestereket, azaz nem survey 
típusú keresést végzünk, hanem ismerőseink segítségével próbálunk tájékozódni 
megbízhatóságukról, hozzáértésükről. Interjúalanyaink vevőként (ha alvállalkozót 
keresnek) hasonlóan járnak el, illetve őket, mint eladókat is így választják ki a meg-
rendelők. Beszámolóik szerint még a nagy cégektől (melyek között a MOL, Siemens, 
T-mobil, Philip Morris, DÉMÁSZ nevét említették) is személyes kapcsolataik révén, 
beajánlással kapták meg a munkát. Vizsgálatunk során a beajánlások komplett rend-
szere rajzolódott ki, az adásvételek csaknem kizárólag személyes kapcsolatokon 
keresztül bonyolódtak.

17 Itt elmaradt a rendezetlen piac rendezetté válása is, azaz a rossz minőségű árukat, szolgáltatásokat 
nyújtók kiszorítása, ahogy ez más részpiacokon pedig megtörtént a rendszerváltást követő évtized-
ben. Lásd: Laki 2011.

18 Geertz 1992.
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Fontos megjegyezni, hogy a kapcsolatok nem az ismerősök amorf hálózatát jelen-
tik, hanem jól tagolt körökbe rendeződnek. Egymást kiegészítő építőipari szakmák 
képviselői között alakul ki tartós kooperáció, amelybe külsősök szintén csak beaján-
lás útján kerülhetnek be. Interjúalanyaink közül azok bizonyultak a legsikeresebbek-
nek, akik több, egymással együttműködő vállalkozóból álló együttesnek19 is tagjai, 
három-négy körbe is beletartoznak, ők érezték meg legkevésbé az építőipar válságát.

A beajánlások rendszere jelentősen csökkenti a  keresési költségeket, amelyek 
a  nem standardizált termékek és szolgáltatások piacán, mivel a  kínálat nehezen 
tekinthető át, egyébként is magasak. Emellett a szerződési költségek is mérséklőd-
nek, mivel a  hálózat írásba foglalt szerződés nélkül is garanciát nyújt a  minőségi 
munkára. A feladatok megszervezésében és ütemezésében, az egyes tevékenységek 
összehangolásában is előnyt jelent, hogy egymást ismerő vállalkozók dolgoznak egy 
adott építkezésen, házfelújításon, mivel rugalmasan alkalmazkodnak az éppen elő-
adódó helyzetekhez.

Az eladók stratégiája. Ha a vevők valamilyen oknál fogva intenzív kereséssel nem 
képesek információt gyűjteni a nem standard termékek és szolgáltatások minőségé-
ről, akkor úgy járnak, mint Buridán szamara,20 azaz képtelenek lesznek a látszólag 
azonos dolgok közötti választásra. Megpróbálhatják a helyzetet külsődleges eszkö-
zökkel, például kockadobással föloldani, de ez az eljárás a bazárkereskedelem jellegű 
piacokon, ahol a  tartósság, használhatóság stb. tekintetében jelentősen különböz-
hetnek a hasonló megjelenésű portékák, meglehetősen kétes eredményre vezet.

Tudnak-e segíteni a valóban jó minőségű termékeket és szolgáltatásokat kínáló 
eladók vevőiknek a választásban? Gambetta szerint igen: arra törekednek, hogy sze-
mélyes reputációt építsenek. Példájában a kereskedők, étteremtulajdonosok annak 
a maffiacsoportnak a szolgáltatását fogják igénybe venni, amelyik inkább képes velük 
elhitetni, hogy valóban hathatós „védelmet” tud nyújtani. A  szimbolikus tőkének 
nagy szerepe lehet a nem standard piacokon; a pszichiáterek, ügyvédek, fűtésszere-
lők, de akár a vendéglők kiválasztásában is.

A mintánkba került vállalkozók között három olyan önálló akadt, akiket elsősor-
ban szakmai reputációjuk révén keresnek föl a vevőik, és csak másodsorban jutottak 
beajánlás útján megrendeléshez.21 A többi interjúalanyunk esetében a megrendelé-

19 Geertz a set kifejezést használja a megrendeléseket együtt teljesítő, de egymással szerződéses kapcso-
latban nem álló mesterek csoportjára. Geertz 1963.

20 Gambetta 1994.
21 Egyiküknek, aki téglaburkolatokat készít, sikerült országos ismertségre szert tennie. Mivel számon 

tartják, a válság ellenére is gyakran hívják igényes, átlag fölöttinek szánt épületek kivitelezési munkái-
hoz. Büszkén mesélte, hogy egyik legutóbbi megbízása alkalmával egy nagy szegedi cégnél dolgozott, 
ahová a neve miatt hívták. Egyébként sokat tesz vállalkozása márkásításáért; rendszeresen szerepel 
mintafallal a Konstruma kiállításon, illetve több TÜZÉP-en is jelen van a bemutatófala. A másik vál-
lalkozó szintén burkoló, neki regionális szintű reputációt sikerült teremtenie, olyan referencia munkái 
vannak, mint például egy kórház műtőjének burkolása. Albertirsa környékén (Budapesttől Ceglédig) 
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seiknél a beajánlás kapott hangsúlyt, ugyanakkor a minőség fontos eleme az önma-
gukról való beszédnek, kérdés nélkül is sokszor és sokat beszéltek róla. A legsikere-
sebbeknek egyébként valóban jó nevük van a szakmájukban, számon tartják őket az 
építészek, építőanyag forgalmazó kereskedőházak, megbízatásaikhoz nem egyszer 
az ő közvetítésükön keresztül jutnak hozzá.

*  *  *

Kutatásunk legfontosabb tanulsága, hogy más ágazatokkal ellentétben a  rend-
szerváltás után az építőipari részpiac nem mozdult el a kezdeti – természetesnek 
tekinthető – rendezetlenség állapotából a rendezetté válás felé. Ennek oka, hogy ez 
a piac négy, egymással alig érintkező részhalmazból áll. A (1) helyi, lakossági igé-
nyeket kielégítő javító, karbantartó önállók mellett kiépültek a  (2) kis-és közepes 
vállalkozók tartósan együttműködő körei, amelyek az országos piacon vannak jelen, 
csakúgy, mint a (3) nagy cégek, amelyekhez a (4) hálózatokon kívül rekedt bolygó 
vállalkozások kapcsolódnak. A nagy cégek viselkedését (a politikai korrupción túl) 
a formális szabályozási környezet alakítja, amelyet nem ritkán a maguk javára értel-
meznek. A jogszabályok, hatósági előírások nem szabályozzák kielégítően a kis- és 
középvállalkozások szektorába tartozó önállók tevékenységét, így nem kapnak kellő 
védelmet a különböző kockázatokkal (például a körbetartozás, a minőséggel kap-
csolatos bizonytalanságok) szemben. Ebből a szférából hosszú távon azok a vállal-
kozások tűnnek sikeresnek, amelyek hálózatokban működnek, mivel a  kapcsolat-
rendszerükön belül kialakított hallgatólagos megállapodások biztonságosabbá teszik 
ügyleteiket ezen a kicsik számára egyáltalán nem veszélytelen részpiacon.
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Borsodi falvak mint az ipari munkaerőpiac bázisai?
Társadalomtörténeti vizsgálatok a Hangony völgyében

társadalomtörténeti háttér

Tanulmányunk vizsgálati köre Észak-Borsod sokszor sajátos, több egykori vár-
 megye (Borsod, Heves, Nógrád, Gömör) határán fekvő településeit öleli fel 

érintőlegesen, középpontjában pedig az Ózdi Kohászati Üzemeknek (ÓKÜ) és előd-
vállalatainak gazdaság- és társadalomtörténeti jelentőséggel bíró szerepe áll. Az egy-
kori iparvárosban felépült és fokozatosan terjeszkedő vasgyár munkaerőigényének 
bővülésével az Árpád-kor óta lakott Ózd környéki települések kisnemesi és paraszti 
lakosságának talán legnagyobb mértékű társadalmi átrétegződése következett be. 
1945 után a folyamat felgyorsult és a korábban kialakult ún. ipari tájövek bővülésével 
egyre távolabbi, közel 50 km-es sugarú körbe tartozó települések lakóit vonta be az 
ipari munkavállalásba. A tartósan biztos megélhetést nyújtó kohászat és a környékre 
szintén jellemző – kétkörzetes – bányászat a telepített munkások mellett helyben 
élő, tősgyökeres parasztokból munkás- és bányászembereket formált, olykor több-
generációs munkásdinasztiákat létrehozva. A férfiak mellett idővel a nők foglalkoz-
tatása is előtérbe került: a gyakran önmagában is megterhelő háztartás vezetésén túl 
a lányok, anyák végezhettek nehéz fizikai munkát is, így a munkaerő-piacon, mint 
kereső tevékenységet (is) végzők jelentek meg.

A munkaerő-piaci tényezők társadalmi háttere sajátos rekrutációt és fluktuációt 
idézett elő, amelyek történeti vizsgálata a hazai ipari munkásság amúgy is megle-
hetősen differenciált rétegeinek tanulmányozáshoz nyújthat adalékokat és új meg-
közelítési szempontokat. Mind az ipari, építőipari, közlekedési és kereskedelmi 
szektor vizsgálata, mind ezeken belül a képzettség és beosztás szerinti kategorizá-
lás lehetőséget nyújt a szocialista kor, majd a rendszerváltozást követő évek alatti 
változások nyomon követésére, összehasonlítására, következtetések levonására. 
Az  előtérbe helyezett statisztikai források között – a  népszámlálások tematikus 
kötetein túl – lényegesek lehetnek az aktív keresők lakó-, illetve munkahelye szerinti 
összefüggésében kimutatott, valójában az ingázókra (eljárókra, bejárókra) vonat-
kozó adatok. Utóbbiak szektoronkénti (népgazdasági ágak szerinti) megoszlásának 
időben megfigyelhető változásai jól mutatják regionális és kistérségi szinten a tár-
sadalmi átrétegződés folyamatát, a mezőgazdaság és az ipari súlyának egymáshoz 
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 viszonyított arányát, egy-egy városhoz kötődően pedig az ipari létesítmények von-
záskörzeti határainak módosulását, miközben kiindulópontként szolgáló adatokhoz 
juthatunk a – leginkább az iparosodással összefüggő – „vidéki” munkásság számáról, 
s megoszlásáról. Különösen érdekes mindez az ipari központ peremén fekvő, a több 
száz éves múltra visszatekintő, hagyományos paraszti családok által lakott települé-
sek esetében, ahol a gyárba bekerülés a munkatevékenység megváltozásával és egy 
merőben új, de fokozatosan átvett életmód elsajátításával, illetve a kasztszerű üzemi 
hierarchiába való betagozódással, s a pozíciók megőrzésére tett erőfeszítésekkel járt. 

A feldolgozó ipari szektorban a gyáripar és az ipari munkásság kialakulása még 
a 19. század második felében ment végbe, azonban a hajdani parasztság elszegénye-
dett tömegei számára a bányászat felszívó ereje – különösen az átrétegződés első 
hullámában – legalább ekkora súlyúnak tekinthető. A fentiekben említett jelenségek 
a 20. század második felétől, immár a szakosítással járó szocialista iparosítási kon-
cepciók keretein belül országosan tömegessé váltak. Ez több területen eredménye-
zett a térségben már nem ismeretlen, mondhatni újabb „átmenetiséget”, amely leg-
alább annyira hatott gyökeresen és visszafordíthatatlan módon a falusi társadalmak 
világára, mint a  „törzsökös” munkásság „idegenekkel vegyülő” rétegére. Mindkét 
társadalmi csoportra jellemző volt ugyanakkor bizonyos, még a (falu)közösség tra-
dicionális rendjét követő, kifelé irányuló zártság (például a házasodás; foglalkozás-
váltás terén), amely sokszor csak nehezen oldódott. 

Az elmúlt több mint fél évszázad alatt Ózd és a  nevében mára megszűnt ózdi 
kistérség a  munkaerőpiac valamennyi, statisztikailag is mérhető összetevő ténye-
zőjét megmutatta. A foglalkoztatottság korcsoportonkénti és különböző kategóriái 
mellett negatív újdonságként és térség-átalakító erőt képviselve tűnt fel 1990 után 
a  munkanélküliség. Ez  fordított, immár kifelé irányuló migrációt eredményezett, 
biztosnak tűnő egyéni és kollektív egzisztenciákban okozott törést és súlyos gazda-
sági, demográfiai és társadalmi következményekkel járt. A munkaerő-piaci elemek 
csoportosítása és kategorizálása ez utóbbi következmények elemzési alapjául szol-
gálhat, pontosabb képet festve ez által a rendszerváltozást követő válságrégió bemu-
tatásához, a gazdasági szektor igazi „veszteseinek” feltáráshoz, egyben a környező 
falvak valós helyzetfelméréséhez.

A munkaerőpiac szereplői összetett képet mutatnak. Foglalkozási csoportjaikat 
áttekintve jelentős átrétegződés figyelhető meg az egyes nemzedékek között már 
rövid időn belül is. Intra- és intergenerációs vizsgálatuk jól reprezentálja az ipari 
munkavállalás jelentőségét, a hagyományos paraszti világ bomlását, illetve az élet-
módban bekövetkezett változásokat, majd ugyanilyen módon a nehézipar leépítése 
okozta traumát, egyben egy újabb társadalmi csoport eltűnését.

A 21. század elején a munkaerőpiac fokozatos leépülése torz módon ment végbe: 
a  szolgáltatói szektor a  csökkenő kereslet ellenére értékelődött fel. Ez  tekinthető 
kényszerpályának is, amely – részben – a rendszerváltozás által hozott „kényszer-
vállalkozók” megjelenésével van összefüggésben. Más egykori „szereplők” ellenben 
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már régen távoztak; az adatokban nem csupán a  létszámuk nagy, hanem – föld-
rajzi mobilitásukat nézve – sokszor a szülőváros és az új lakóhely közötti távolság 
is. Az átalakult munkaerőpiac komplex képe lokálisan Ózd város és környéke leg-
újabb kori társadalomrajzát képezi le, feltűnő sajátosságként mutatva az örökletes-
ség kontinuitásában bekövetkezett törést, sőt, annak teljes hiányát, a munka értéké-
nek presztízsvesztését.

a gyár és ipari agglomerációja 

Az 1845 májusában létrehozott – üzemként és vállalatként egyaránt definiálható – 
Gömöri Vasművelő Egyesület, valamint a hengerelt vasáruk gyártására, a következő 
évtől felépülő gyár szinte azonnal komoly befolyásolta a 19. század közepén alig 350 
lelket számláló falu, Ózd és környéke életét. Átformálva annak arculatát fokozatosan 
alakította ki az ipari táj megannyi jellemvonását. Elsődleges példaként említendő, 
hogy a környező községek szénjogait megszerezve megalapozta Borsod vármegye 
nagyüzemi széntermelését. 1881-ben – fúzió révén – megalakult a Rimamurány–
Salgótarjáni Vasmű Részvénytársaság, amely dinamikus fejlődést hozott annak ózdi 
telepén. A kapacitásbővítés magával vonta a kőszénbányászat, s így a bányakolóniák 
fellendülését is. A századfordulóra egyre több környező település esetében figyel-
hető meg átrétegződés: Sajóvárkony, Arló, (Borsod)Bóta, Csernely, a később össze-
vont Csokva és Omány, Bükkmogyorósd és (Lénárd)Daróc gyors ütemben váltak 
bányászközségekké, miközben lakosságszámuk emelkedni kezdett.1 

Az ipar térnyerése részben statisztikailag is alátámasztható. A folyamatok – mint 
utalunk rá – több hullámban zajlottak, ami főként a bányászat, a kohászat, illetve 
később a vas- és fémipar helyzetének lokális szintjén követhető nyomon. Az Ózd 
melletti, attól 3 km-re fekvő, már említett Arlóban 1890-ben még 1458, 1900-ban 
1679, 1910-ben 1954, 1920-ban 2095, 1930-ban 2625, 1941-ben pedig már 3147 fő 
volt a jelenlévő összes népesség száma, ami fél évszázad alatt 53,7%-os emelkedést 
jelentett!2 A foglalkoztatás iránya megváltozott. A mezőgazdaságból élő őstermelők 
száma és aránya fokozatosan visszaesett, s 1930-ban az összes kereső (973 fő) mind-
össze 31,2%-a (304 fő) tartozott ebbe a kategóriába. Ez még a közvetlenül megelőző 
népszámlálás idejéhez képest is jelentős, 10%-ot meghaladó csökkenés (1920-ban 
még 42,1% a  részarányuk).3 Az  1970-es évek közepén, a  bányászat megszűnését 
követően ez a község adta az ÓKÜ bejáró munkásainak legnagyobb részét, vagyis az 
ipari munkavállalás csak jellegét tekintve változott, jelentősége – a biztos megélhetés 
tekintetében is – a rendszerváltozásig meghatározónak bizonyult. 

1 Sárközi 1980: 90.
2 Népszámlálás 1932: 63; 1947: 52.
3 Népszámlálás 1925: 108; 1934: 73.
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A demográfiai helyzet alakulása mellett a helyi társadalmak vertikális vizsgálata 
szempontjából lényeges a bányász-munkás rétegek nemzetiségi és felekezeti vizs-
gálata, sőt annak tisztázása is, hogy kiket tekinthetünk ipari munkásnak az egyes 
korszakokban. Az 1840-es évektől kezdve a migráció nagymértékben hatott a köz-
ségek népességszámára (például Bolyok), a betelepítettek többsége pedig a szénbá-
nyászatban, míg kisebb hányaduk a vasiparban dolgozott. 1882–1883-ban az ózdi 
iskolaszék körzetében még 43%-ot tett ki a tót (szlovák) anyanyelvű gyermekek ará-
nya, ami egyértelműen a felvidéki beáramlással volt összefüggésben.4 Az asszimilá-
cióra, azon belül pedig a magyarosításra utal viszont, hogy 1900-ban az akkor 3640 
fős (Sajóvárkony és Bolyok nélküli) Ózdon már csupán 423 fő, a  lakosság 11,6%-a 
volt idegen ajkú. Közöttük, a németeket megelőzve, a szlovákok képviselték a több-
séget (68,1%). Tíz év alatt (1900–1910) a népességszám közel 40%-kal nőtt (5981 
fő 1910-ben), azonban a nem magyarok aránya – létszámbeli emelkedésük (475 fő) 
ellenére is (szlovák többséggel) – tovább csökkent (7,9%).5 Ez a tendencia folytató-
dott a későbbiekben is: a trianoni békeszerződés évében (1920) mindössze 335 ide-
gen ajkú (5,6%) élt a 6022 fős településen.6 

Sajátos munkaerőpiac alakult ki. A  tanulmány címében szereplő kérdőjel sem 
véletlen. Úgy is feltehetnők a kérdést: hogyan képezhette egy jellegzetesen (palóc) 
hagyományőrző, falusias jellegű mezőgazdasági népességet tömörítő településcso-
port a későbbi kohászati fellegvár munkaerő bázisát? Mi az oka továbbá a társadalmi 
rétegződés gyors lefolyásának, és mi maradt meg a korábban évszázadokon át meg-
határozó paraszti múltból? A válasz több vetületben adható meg. Korábbi tanulmá-
nyunkban7 – települési példákon keresztül – részletesebben vizsgáltuk azoknak az 
ipari tájöveknek a fejlődését, amelyek megteremtették a gyár agglomerációját, s egy-
kor, többségében agrárnépességű falvaiból „toboroztak” ipari munkásokat. Az újab-
ban használt „falusi munkásság” terminus használatát indokolhatja, hogy az 1950-es 
évek elején, leginkább kétlakiságukból eredően a közhatalom sem sorolta őket a mar-
xista-szocialista értelemben vett munkásosztály közé. Utóbbi eredendően adódott 
az eltérő származásból, ami új, addig szinte ismeretlen és sajátos helyi társadalmú 
települési közösségek kialakulásához vezetett. A  se nem városi, se nem falusi élet-
formájú munkáskolóniák népe képviselte azt a köztes irányt, amely a  tradicionális 
paraszti réteg alkalmazkodási stratégiájának számított. Kényszerpályaként töme-
gesnek mondható jelenségről van szó, nem minden előzmény nélkül. Fontos hang-
súlyozni ugyanis, hogy ezek a  tendenciák a  kollektivizálást megelőzően is léteztek 
a vagyoni körülményekből fakadóan, a váltás, így az agrárium (és sokszor a lakóhely) 
elhagyása, s az ipari munkavállalás viszont a magyarországi sztalinizációval vált töme-

4 Sárközi 1980: 95.
5 Népszámlálás 1902: 222–223; 1912: 222–223.
6 Népszámlálás 1923: 108–109.
7 Alabán 2012.
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gessé. A munkásrétegek helyzete ugyanakkor a II. világháborút követően korántsem 
tekinthető kedvezőnek. A bérviszonyok tekintetében elég megnézni az inflációs idő-
szak országos adatait: az utolsó békeévhez (1939) képest folyamatos csökkenés, majd 
stagnálás figyelhető meg; az ipari munkások bére 1946 júniusában például átlagban 
már csak 18%-át érte el a hét évvel korábbi, közel azonos időszakénak.8 A „mező-
gazdaság szocializmusba való átvezetésének” átfogó terve mindeközben a parasztág 
és a hagyományos paraszti termelés tudatos ellehetetlenítését irányozta elő, így iga-
zolhatók az előzőkben utalásszerűen említett kényszerű alkalmazkodási stratégiák. 
1948 és 1953 között a „földtől menekülők” és az agrárszférából elvándoroltak száma 
megközelítette a 300 ezer főt,9 amely szám a kollektivizálás újabb, az 1956-os forra-
dalmat és szabadságharcot követő hullámai során megduplázódott. 

1951-ben a minisztertanács határozatának előírásai alapján az év első felében már 
több mint 62 ezer (ezen belül Borsodból 2100) fő toborzását kezdeményezték az 
ipar-építőipar munkáshiányát enyhítendő a „mezőgazdaságból felszabadult” dolgo-
zók köréből. A kommunista propaganda üzenete egyértelmű volt: „Az ipari munka 
nagyobb jövedelmet, magasabb életszínvonalat jelent, és a szakmai tudás elsajátítá-
sának lehetőségeit nyitja meg az üzemekben, építkezéseken munkát vállaló dolgozók 
számára.”10 Ebben az évben az ÓKÜ dolgozói összlétszáma 11 397 fő volt, 79,6%-a 
(9075 fő) volt munkás és 20,4%-a (2322 fő) alkalmazott. A Rákosi-korszak fél évti-
zede alatt közel 50%-os emelkedés figyelhető meg a  dolgozók számában, amely 
1954-re megközelítette a nosztalgikus 14 ezer főt.11 Az ipari agglomeráció jelentő-
sen kibővült ugyan, az ingázás pedig új életformává vált, a bejáró, falujában földdel 
rendelkező munkásokat viszont „kevésbé öntudatos kétlakinak tekintették” és több 
támadás is érte őket.12 A hivatalos ideológia ezt a réteget a kezdetektől nagy bizal-
matlansággal kezelte, többen közülük azonnal kuláklistára kerültek. A  helyi taná-
csok vezetői még két évtizeddel később is a személyiséget megosztó veszélyre hívták 
fel a figyelmet: „A múltból hozott kispolgári nézetek, a kétlakiság esetenként sze-
mélyiséget megosztó maradványainak felváltása szocialista tartalommal, következe-
tes, meggyőző nevelő munkát igényel, s aminek tárgyi és művelődésintézeti feltételei 
vannak.” – szól bikkfanyelven az 1976-ból való intelem. Igaz, az 1970-es évek köze-
pén Arló, a szomszédos Járdánháza és a közeli Borsodszentgyörgy községek mint ún. 
alvótelepülések gondjai kapcsán, az akkor már sokadik körben zajló átrétegződés és 
a már több generációs ipari munkavállalás rögződése okán már nem fedezhető fel 
olyan fokú „aggódás”, mint az 50-es évek elején, sőt a beszámoló (már) a kétlakiság 
háttérbe szorulását emeli ki. 

8 Gyarmati 2011: 80.
9 Izsák 1997: 314.
10 A minisztertanács határozata a munkaerőtoborzásról. Szabad Nép 1951. január 10.
11 Dömötör 1980: 341.
12 Dömötör 1980: 342.
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Valójában, a téeszesítés befejezésével az átrendeződés már 1961–1964 táján vég-
bement, csakhogy a közhatalom számára nem várt eredménnyel. Varga Zsuzsanna 
tanulmánya szerint országosan az vált jellemzővé, hogy „az ipari és a mezőgazdasági 
kettős foglalkozás a család szintjén fennmaradt, sőt, széles körben tovább terjedt.”13 
A vidéken (téeszekben) tapasztalható negatív kilátásokkal és jövedelmi viszonyok-
kal összefüggésben a szerző, a bevételeket pótló és kiegészítő, az iparban és a tercier 
(szolgáltató) szektorban biztosított rendszeres havi jövedelem elérésének tekintett 
„több lábra állást” tömeges reakciónak minősíti, amely területenként ugyan eltérő 
módon ment végbe, mégis egyfajta közös túlélési stratégiának nevezhető. A válto-
zások nyomán a  hagyományos paraszti családmodell széthullását már nem lehe-
tett megakadályozni. 1975-ben már 55 faluból jártak be Ózdra, létszámuk 4650 
főre emelkedett.14 A  gyár meghatározó szerepe egyértelműen kitűnik: a  várostól 
7-8 km-re fekvő településekről bejárók (1350 fő) a  dolgozók egyharmadát alkot-
ták. Közülük Arló, a 19-20. század fordulója óta a napi ingázás körzetéhez tartozott, 
vagyis a társadalmi átrétegződés első hullámához sorolhatjuk. 1975-ben 1050 arlói 
dolgozott a gyárban, akik között igen erős differenciáltság mutatkozott: az egyszerű 
takarítótól a  mérnökig minden beosztásban (leginkább a  közlekedési részlegnél) 
találunk falubelit.15 A község adott továbbá munkást a Borsodnádasdi Lemezgyár-
nak (BNL) vagy más egyéb, kisebb üzemeknek is. 

Tanulmányunk újabb településszintű adalékok nyújtására vállalkozik. A  Han-
gony-patak völgyének falvai a keleti palócság (néprajzi tájegységi nevén: a Barkóság) 
településeinek sorában sajátos, a kis térbeli távolságok ellenére is jelentősen eltérő 
fejlődési irányt képviselnek. A társadalmi átrétegződés egyes fázisaiban így szolgál-
hat két külön példaként a ma Ózd város részét képező Szentsimon, vagy a néptánc 
és népzene tradícióit sokáig hűen őrző, sokáig zárt közösséget alkotó Domaháza. 
Lakóik – többnyire mások által lenézve, szakképzettség nélkül – olykor csaknem száz 
éves „késéssel” kerültek az ózdi vasgyár munkaerőpiacára. A vizsgált korszak egyben 
kiemelt társadalomtörténeti korszakhatár is. Az évszázadokon keresztül mind lét-
számában, mind életmódjában domináns hagyományos parasztság története véget 
ért, az önálló egzisztenciájú birtokos parasztok többsége téeszekbe kerülve „mező-
gazdasági munkás” lett. Számukra a mobilitási szempontból nyitott munkásrétegek 
felé történő orientálódás nem csupán kényszernek, hanem sok esetben vonzónak 
is bizonyult az ipari, kereskedelmi vagy közlekedési ágazatokban. A rekrutációban 
megfigyelhető regionális és helyi szintű változások követték az országos trendet. 
Az 1962–1964-es társadalmi rétegződési vizsgálatok a betanított munkások körében 
60%-ra, a segédmunkások körében pedig már 68%-ra tették az extenzív iparfejlesz-

13 Varga 2012: 44.
14 Dömötör 1997: 615.
15 Papp 1976: 83–84.
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tés következtében a mezőgazdasági népességből kikerültek arányát.16 Kisebb réteget 
(csupán 36%) képviseltek az innen a szakmunkások közé bekerültek, ami –  Ladányi 
János szavaival – „gyökértelenséggel” magyarázható átmenetre utal: „Leginkább 
azok a családok szakadtak el a mezőgazdaságtól, amelyekben a családfő naponta kis 
távolságra, többnyire városba vagy iparosodott községbe járt dolgozni, és képes volt 
kialakítani a  sajátos előmunkási életmódnak megfelelő családi kereteket.”17 Mind-
ezek alapján nem véletlen az a megállapítás, hogy az ózdi körzet, vagy összehasonlí-
tásképpen Miskolc–Diósgyőr körzetének munkássága, eredet, lakóhely és összetétel 
szerint is más-más fejlődési utat járt be.18

Az 1970-es évek közepén az ózdi járás lakosságának már 72%-a dolgozott az ipar-
ban, miközben az agrárszektorban tevékenykedők aránya 13,3%-ra csökkent. A bejá-
rók száma magas volt: a BNL-nál is elérte az 1200-at, a még működő szénbányákban 
pedig 1500 főben határozta meg számukat az egyik beszámoló.19 A magas fluktuációra 
ugyanakkor számos forrás utal: 1970 előtt inkább a gyáron belüli munkaerőmozgások-
ról beszélhetünk, azt követően viszont a kilépések gyakori száma okozott problémát.20 
A társadalmi változások lokális jelenségeit két település nyomán vizsgáljuk, kiemelve 
a közös vonásokat és a főbb eltéréseket. Középpontban a társadalmi átrétegződés és 
a  helyi társadalom főbb jellemvonásai állnak, miközben – terjedelmi okok miatt – 
a változások nyomán megmutatkozó társadalomrajzot csupán felvázolni tudjuk.

1. kép. Az ózdi vasgyár 1910 körül. Előtérben az épülő gyári fürdő
Forrás: ÓMI Városi Muzeális Gyűjtemény.

16 Valuch 2001: 225.
17 Ladányi 1977: 35.
18 Lehoczky 1975: 60–61.
19 Vodila 1976: 79.
20 Tóth 1980: 432.
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településvizsgálatok a hangony-völgyben

A Barkóság falvaiban végzett társadalomtörténeti vizsgálatok részeredményeit 
külön tanulmányban közöltem az ózdi Lajos Árpád Honismereti Kör évkönyvében. 
Ezek hét szempont alapján, szintén három települést kiemelve foglalták össze a nép-
rajzi tájegység helyi társadalmának hasonlóságait és különbségeit.21 Jelen írás a Han-
gony-völgy falvaira fókuszál. A  térség etnográfiai kutatása igen jónak mondható, 
azonban a statisztikai adatok feldolgozása, a demográfia, vagy a szociológiai válto-
zók összehasonlító vizsgálata még több területen is számos hiányosságokat mutat. 
Utóbbi kistérségi (vagy járási) szintű (és kellően alapos) feldolgozása hiánypótló 
monográfia megírását igényelné. Ugyanígy várat magára az átrétegződés nyomán 
létrejött, új társadalmi kategóriaként definiált „falusi munkásság” társadalomtörté-
netéről szóló az első nagyobb összefoglaló munka is. 

Domaháza

„Nem győztelek, Eisenhoffer, várni, be kellett a, be kellett a tszcs-be állni!” – énekelte 
keserűen Medve Alfonz (1927–2008), a  Gulyás testvérek által forgatott és rende-
zett filmszociográfiákból ismert domaházi parasztpolgár a 60-as évek legelején, nem 
angolszász kiejtéssel emlegetve az akkori amerikai elnök, Dwight David  Eisenhower 
(1890–1969) nevét. A  magyar vidék sajátos helyzetben volt ekkor, a  hazai társa-
dalom pedig gyökeres változásokat élt át ezekben az években. A  Kádár-korszak 
„kemény diktatúrája” nem tért vissza ugyan a parasztsággal szembeni erőszakhoz, 
azonban a lakosság többségét alkotó falusi emberek számára nem érkezett el a nyu-
galom időszaka sem. A termelőszövetkezetek újbóli megszervezéséhez új módsze-
reket vetettek be: a meggyőzés új eszközeként jelentek meg vidéken az agitátorok, 
hol nyugdíjat ígérve a leendő téesztagoknak, hol adóemeléssel és más börtönbünte-
téssel fenyegetve őket. Domaháza sem „választhatott” másképp, s Medve Alfonznak 
igaza lett: „nem jöttek az amerikaiak”, így a parasztság is belátta, nem áll ki mellet-
tük senki, a  kényszerű belépést halogatni tovább nem lehetett. Domaházán 1961 
januárjának közepén volt a „Dózsa György Mezőgazdasági Termelőszövetkezet” ala-
kuló közgyűlése. Habár – ahogy arra több gazda is rámutatott – a rossz minőségű 
faluhatár nagyüzemi termelésre alkalmatlan volt, az észérveket kizárták. Az áttérés 
csődje – az előjeleknek megfelelően – hamar megmutatkozott (csőd, majd szövetke-
zeti fúzió). 1960-as népszámlálási adatokkal dolgozva megállapítható, hogy Doma-
házán az összeírt 367 családból 257-et, azaz 70%-ukat kényszerítettek a belépésre,22 
végérvényesen megbontva ezzel a hagyományos falusi társadalomszerkezetet.

21 Alabán 2008.
22 Alabán 2003: 59.
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A keleti palóc etnikum egyik legfontosabb hagyományőrző központja Bor-
sod-Abaúj-Zemplén megye legnyugatibb települése a szlovák határ mellett, Ózdtól 
kb. 17 km-re fekszik. Egykori kisnemesi – mégis inkább paraszti szinten élő – csa-
ládjai leginkább állattartással foglalkoztak. Az ipari munkavállalás 1945 előtt nem 
volt mérhető a településen. A kollektivizálással ugyanakkor többen hagyták el itt 
is földjeiket és váltak gyári munkássá az Ózdi Kohászati Üzemekben. A falu lélek-
száma folyamatos növekedéssel a Horthy-kor elején átlépte az 1000 főt, a második 
világháborút követő első népszámlálás idején, 1949. január 1-jén pedig már 1182 
fő volt. Jól mutatja a település zártságát, hogy más, Ózd közeli községektől elté-
rően a mezőgazdaságból élők aránya még mindig döntő többséget (76,5%-ot) tett 
ki; igaz, az a földek nagy része még egyéni tulajdonban volt (1956-ban 3210 kat. 
hold: 67,2%).23

A Kádár-korszakban bekövetkező változásokat a  családszerkezet és a  foglalko-
zási megoszlás alapján érdemes vizsgálni. Ezekből már egyértelmű az átrétegződés 
tempójának intenzitása. 1960-ban a női többletet mutató jelenlévő népesség száma 
további emelkedéssel elérte a  „demográfiai csúcsot” jelentő 1286 főt. A 367 hely-
beli családon belül az eltartottak aránya közel 10%-kal haladta meg a  keresőkét, 
ami pozitív természetes szaporulatra, még nem elöregedő népesség-összetételre 
utal. A korábbi népszámlálás idejéhez képest kiemelendő, hogy a  foglalkozásszer-
kezetben minden eddiginél jelentősebb és dinamikusabb változás történt: a keresők 
megoszlásában az agrárium hatalmas visszaeséssel a második helyre (33,9%) szorult 
vissza, míg az élre – ezzel párhuzamos növekedéssel – az ipari és építőipari dolgo-
zók aránya (összesítve 51,5%-kal!) került.24 A településsoros adatokban az aktív és 
az inaktív keresők még nincsenek szétválasztva, pedig a valódi dolgozói állományra 
nézve úgy nyernénk hiteles képet. Ez a hiányosság a következő, 1970. évi összeírástól 
kezdődően megszűnt, és több új kategória megjelent. Az aktív keresők és eltartott-
jait összegző számokból világosan kitűnik, hogy az ipari-építőipari szektor fölénye 
már Domaházán is megkérdőjelezhetetlen volt: 63%-os részarányukkal több, mint 
35%-kal múlták felül a mezőgazdasági (és erdőgazdálkodási) ágazatot.25 Változások 
újabb egy évtized alatt is történtek: miközben a fogalmi szinten különválasztott beje-
lentett állandó népesség, valamint az adott területen lakóhellyel rendelkező lakó-
népesség száma egyaránt csökkenni kezdett (és 1200 fő alá zuhant), a foglalkoztatás 
területén ismét az agrárszféra szenvedett el újabb (csaknem további 50%-os) vesz-
teséget. Végig a korszakban jól látható, hogy az ÓKÜ üzemeiben a Hangony-völgy 
bejárói, azon belül a domaháziak körében a közlekedés-szállítás területén való rész-
vétel dominált. 

23 További adatokért lásd: Magyar városok és községek 1958.
24 Népszámlálás 1961: 97. 
25 Népszámlálás 1972: 538. 
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1. táblázat: Az aktív keresők megoszlása Domaházán 1970-ben és 1980-ban
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Forrás: Népszámlálás 1972: 550; Népszámlálás 1981: 735.

A hagyományos családmodell fokozatos, már a 19–20. század fordulóján – bár idő-
ben eltérő módon – végbement felbomlása, az átrétegződés és az ipari munkássá válás 
hármassága mögött több, összetett tényező áll tehát. Az már a kortársak előtt sem 
volt ismeretlen, hogy a változások mögött nem csupán a szocialista gazdasági irány-
elvek álltak, sokkal inkább a vidék elszegényedése és a helybeliek élni és túlélni aka-
rása is. A domaháziak esetében a megkésettség mögött a mezőgazdasággal való szoro-
sabb összefonódás és a régi, a kiscsaládnál (nukleáris családnál) népesebb családtípus 
továbbélése komoly szerepet játszott. Ahogy arra több kutató is rávilágított, legalább 
ennyire fontos szerepet játszottak a munkássá válás folyamatában – e társadalomtör-
téneti háttér ismeretében – a (kiterjedt) rokonsági hálók és kapcsolatok, miközben az 
iparosodás nem járt lakóhelyváltással. Az új munkahely választásának első szakaszá-
ban Tóth Pál egyértelműen a „rokoni, baráti biztatást”, majd a magasabb kvalifikációt 
igénylő munkahelyek betöltésénél egyre inkább a  tudatosabb, az egyéni ambíciókat 
helyezi előtérbe, jelezve, hogy az új életforma, a bejárás és az ipari szektorba kerü-
lés minőségi változásokat eredményezett az egyéni és kollektív életpályákon belül.26 
A rokonsági kötelékek hatása mind a munkamegosztás, mind az egyes gyárrészlegek-
ben való elhelyezkedés esetében érezhető volt; példaként említhető a Kisbenedek csa-
lád leszármazottainak „tömbszerű” megjelenése az ÓKÜ Közlekedési Üzemeiben.27

A nemenkénti megoszlást nézve, a férfiak mellett a nők foglalkoztatása is megfigyel-
hető, miközben 1970-ben, az összeírt 389-en belül 3-4 aktív keresővel bíró háztartást 
regisztráltak.28 A  korábban „csupán” háztartásbeliként tevékenykedő nők munkába 
állása új családi funkciórendszert alakított ki, a végzett munkájuk alapján felértékelve 
a feleségek szerepét. Az említett női többlet (1980-ban 572, illetve 594 fő a férfiak-nők 
száma) okán korántsem elhanyagolható folyamatról van tehát szó, akik foglalkoztatása 

26 Tóth 1976: 47, 51.
27 Dömötör 1994: 377.
28 Népszámlálás 1972: 643.
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részben a könnyűipar területén vált megoldhatóvá (például a Debreceni Ruhagyár ózdi 
üzemének létrehozása 1961-ben). A keresők-eltartottak immár nemenkénti bontás-
ban közölt adatai ebben az évben 141 aktív és 154 inaktív kereső (továbbá 299 eltar-
tott) nőt közölnek, alátámasztva a fenti gazdasági-társadalmi folyamatokat.29 

Két világ értékrendjének találkozását láthatjuk a korszakban. Jól illusztrálja ezt 
a  volt tanácselnök egyik, az 1970-es évek második feléből származó jelentése is. 
Ebből kiderül, hogy a  helyi – azóta is országos hírű – pávakör30 akkori 43 tagjá-
ból 28 volt ipari dolgozó, feleségeik egy része pedig téesz-tag.31 E summázat után 
összefoglalva elmondhatjuk, hogy a 20. század folyamán végig, de leginkább annak 
közepétől a  domaháziak életmódja jellegzetes átmeneti, s  egyben „közvetítő” for-
mát képviselt a mezőgazdasági és ipari munka, a paraszti és a több elemében átvett 
városiasodott életforma, a mindennapi szükségletek biztosítása, a változó gondol-
kodásmód és a hűen őrzött szokások terén. Az oldódó zártságot, a rosszul működő 
termelőszövetkezetet ellensúlyozta a  faluközösség egészének biztos megélhetést 
nyújtó bejárás és üzemi munka, amely mentalitás-, életmód, és kultúraformáló erő-
vel bírt […] egészen a „jóléti” rendszerváltozásig. Az azóta újból 1000 fő alá csökkent 
népességű falu jövőképe talán soha nem volt annyira bizonytalan, mint napjaink-
ban: a nem lévő lehetőségekre „építő” perspektívájának, népességmegtartó erejének 
gyengesége hosszú távon akár a fennmaradását is veszélyeztetheti. 

Hangony

Némileg eltérő utat „járt be” a méreteiben is nagyobb, s Ózdhoz közelebb, 9 km-re 
fekvő Hangony község. Itt az átrétegződés az 1979-ben Ózdhoz csatolt Szentsimon-
hoz hasonló módon és intenzitással ment végbe. A 2012 elején 1480 lakossal32 ren-
delkező egykori, Gömör vármegye déli határán elhelyezkedő, kisnemesek és jobbá-
gyok által lakott halmazfalu korábban két önálló részből állt (Alsó- és Felsőhangony), 
amelyeket közigazgatásilag csak 1939-ben egyesítettek. A csekély földterülettel ren-
delkező paraszti népességet hamar vonzani kezdte az ipar: 1930-ban a megye put-
noki (és nem ózdi) járásához sorolt Alsóhangonyban már a keresők (386 fő) 28%-a 
dolgozott az iparban, amely arány megfelelt a  felsőhangonyi keresőknél (382 fő) 
tapasztaltaknak is.33 Csupán összehasonlítás végett: ezen összeírás szerint az akkor 
1076 lakosú Domaházán ez az arány ekkor még alig haladta meg az 5%-ot, míg az 
említett, 950 főt számláló Szentsimon esetében már a 30%-ot is átlépte. Az  egyesítést 

29 Népszámlálás 1982: 273.
30 A ma is – egyesület formájában – létező Domaházi Hagyományőrző Együttes 2011-ben ünnepelte 

fennállásnak 40. évfordulóját.
31 Dolezsál 1976: 86.
32 Magyarország helységnévtára, 2012. Hangony. http://www.ksh.hu/apps/!cp.hnt2.telep?nn=25104 – 

utolsó letöltés: 2014. június 26. 
33 Népszámlálás 1934: 73. 



258

Alabán Péter

követően Hangony község az ózdi járás része lett, miközben a fenti tendencia folyta-
tását jelezte, hogy Szentsimonhoz képest lassabb ütemben ugyan, de az iparban dol-
gozók többségbe kerültek 1949-re. A népszámlálási adatokból kivehető, hogy ebben 
az évben a  bányász-ipari szektor kereső-eltartott népességének aránya már meg-
haladta a  mezőgazdaságiét (40,9%, illetve 40%); a  különbség Szentsimonban még 
markánsabb volt, közel 17% a kettő között.34 Abszolút többségbe az ipari munkásság 
csak a Kádár-kor második felére került: az 1980. évi népszámlálás idején, a bontva 
közölt keresők, valamint eltartottak körében az agrárium mindössze  15%-ot képvi-
selt, vagyis az átrétegződés folyamata – mondhatni – befejeződött. A település ekkor 
már túllépte a demográfiai csúcsot (1970), lakónépessége pedig csökkenésnek indult 
(1970-ben 1892, 1980-ban 1803, 1990-ben 1753 fő).35

2. táblázat: Az aktív keresők nemenkénti megoszlása Hangonyban 1980-ban
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Forrás: Népszámlálás 1981: 746–747.

Nemenkénti bontásban tekintve az adatokat, az ipari munkavállalás a nőknél is 
fölénybe került, miközben a bejárás-ingázás, a gyár és a város hatása egységesítette 
a hangonyiak életmódját. Ennek megfelelően nem véletlen, hogy  1970-ben a falu 
– Szentsimont is megelőzve – a harmadik legtöbb bejárót (511 fő) adta Ózdnak, 
s  csupán a  legkorábban „iparosodott” tájöv két települése, Hódoscsépány (1056 
fő) és Arló (972 fő) előzte meg.36 Tíz évvel később Hangony már a második helyet 
foglalta el, s miközben e periódusban a város bejáró dolgozóinak száma csaknem 
negyedével csökkent, Hangony esetében csekély, de további emelkedés figyelhető 
meg. A  helybeli 514 fő, 7,2%-os részaránynak felelt meg, amely adat az Ózdra 
(nem csupán naponta) ingázók nagy területi szórását (több mint 200  település!) 
nézve értékelendő. Többségük természetesen fizikai foglalkozású, azon belül ipar-

34 Népszámlálás 1950: 277.
35 Népszámlálás 1992: 309.
36 Ingázás 1976: 186. A bejárók összlétszáma igen magas, 8457 fő volt a városban 1970-ben.
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ban dolgozó volt. A  kvalifikáltság előrehaladását (és presztízsét) mutatja, hogy 
körükben egyre több szakmunkást (248 fő), sőt irányító és vezetői posztokon állót 
(18 fő) is találunk.37

A statisztikai adatok által jelzett változásokkal párhuzamosan módosult a hagyo-
mányos családmodell is: a keleti palóc etnikumra jellemező házasodási endogámia 
kötelékei lazultak, így a  törzslakosság helyi népességen belüli aránya is csökkent. 
Dömötör Ákos 1976-os felmérése Ózd közelében már jelentős, más községekből 
való beházasodást mutat, amely a távolabbi településeken még nem jelentős, Han-
gonyban azonban már közel 20%-os volt. A  párválasztás exogám vonásokra utal: 
Kissikátorban a  bejáró férfi dolgozók közel kétharmada még helyből nősült, míg 
Hangonyban ez az arány csupán bő 46%-os.38 A beilleszkedés kölcsönös, oda-vissza 
irányú volt: a gyári termelésbe éppúgy, mint a paraszt-munkás rokonsági körök tag-
jai között. Polgárosodott, városiasodott új közeg bontakozott ki, amely egy biztos-
nak tűnő egzisztenciára, de legalábbis annak tudatára épült. Az életvitel és az élet-
mód jellemvonásai keveredve alakították ki a falusi munkásság ismérveit, amelyek 
1990 után a Hangony-völgy településein lényegében rövid idő alatt épültek le, átadva 
helyüket a teljes bizonytalanságnak és egyes kényszerstratégiáknak. 

2. kép. Dőlnek a kémények a gyár területén. Ózd, 1990-es évek
Forrás: ÓMI Városi Muzeális Gyűjtemény.

37 Ingázás 1983: 634–635.
38 Dömötör 1994: 380.
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Munkaerőpiac, foglalkoztatás, munkaadói  
és munkavállalói stratégiák Ózdon  

a 20. század közepén

Tanulmányomban az ózdi munkaerőpiac változásait kísérlem meg áttekinteni 
 a 20. század húszas éveitől az 1960-as évek elejéig, melyben alkalmat kívá-

nok teremteni a két háború közötti és a szocialista korszakbeli helyi munkaerőpiac 
működésének, sajátosságainak vizsgálatára. Az  államosítás időszaka Ózdon gaz-
dasági értelemben is töréspontot jelent: az 1881 óta működő Rimamurány–Salgó-
tarjáni Vasmű Rt. (Rima) megszűnt, ózdi egysége Ózdi Kohászati Üzemek (ÓKÜ) 
néven működött tovább. Dolgozatomban terjedelmi okok miatt csak a főbb jellem-
zők felvillantására van lehetőségem.

Elemzem a  helyi munkaerőpiac működését alapvetően meghatározó gyári fog-
lalkoztatási stratégiát, megvizsgálom az ún. fekete könyveket, amiben a  gyárból 
elbocsátott és oda ismételten fel nem vehető munkások neve és adatai szerepeltek, 
áttekintem a helyhatósági intézkedéseket, amivel a helyi munkaerőpiacot és a foglal-
koztatást szabályozták, különös tekintettel az e piacról kiszorulókra. Fontos kérdés, 
honnan rekrutálódott a munkaerő-utánpótlás az egyes időszakokban. Mi jellemezte 
a migrációt, s mekkora szerepe volt a gyárvezetés célzatosságának, például a tobor-
zásoknak? Érdekes, vajon a munkaerő piaci mozgásában milyen szerepe volt a szoci-
álpolitikának, a Rima szociális rendszere mennyiben jelentett vonzerőt a munkások 
számára, mennyire kötötte meg őket a  két háború közötti időszak gyári gondos-
kodásának a  gyakorlata? A  másik oldalról nézve: miért tartották sokan vonzónak 
a kohásszá válást, miért alakultak ki a tradicionális családok és munkahelyi közössé-
gek? A megélhetés kényszerén/lehetőségén túl milyen egyéni és közösségi mozgató-
erők húzódnak meg a háttérben? Munkámban ezekre a kérdésekre keresem a választ 
bepillantást nyerve a Rima és az ÓKÜ időszakára is.

közelítések

A rendszerváltás óta eltelt bő két évtized során a munkásság történetének a vizs-
gálata nem tartozott a  népszerű kutatási témák közé, bár született néhány olyan 

*

* A  kutatás a  TÁMOP-4.2.4.A/2-11/1-2012-0001 azonosító számú Nemzeti Kiválóság Program 
– Hazai hallgatói, illetve kutatói személyi támogatást biztosító rendszer kidolgozása és működtetése 
 konvergencia program című kiemelt projekt keretében zajlott. A projekt az Európai Unió támogatásá-
val, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.
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munka,1 ami az újabb módszerekre, a  források teljesebb körű feldolgozására töre-
kedve megpróbált új elemzési szempontokat bevezetni, és árnyaltabb képet adni 
egyes munkáscsoportok helyzetéről, életéről, tagoltságáról és életkörülményeiről.

A téma kevésbé divatos jellegének köszönhetően azonban számos alapkérdés 
nem került terítékre, és sok vonatkozásban továbbra is azok az álláspontok uralják 
a tudományosságot és a közbeszédet egyaránt, amelyek az 1989 előtti szakirodalom-
ban fogalmazódtak meg. A szociológiai irodalom egy része mentes volt az ideológiai 
megkötésektől, a történeti irodalom már kevésbé. Mindez számos tovább és újragon-
dolásra érdemes kérdést és problémát vet fel.2 Az első rögtön a munkásság fogalmá-
nak a meghatározása és létszámának megállapítása. A második a munkásság, mint 
társadalmi csoport körülhatárolása, nevezetesen az, hogy a  marxi vagy a  weberi 
osztálykategóriák kritériumai mennyiben alkalmazhatók a 20. századi magyar mun-
kásságra? Ugyancsak érdemes megvizsgálni azt, hogy az általánosan elfogadottnak 
tekinthető, a 20. század különböző időszakaira vonatkozó, többnyire általános érvé-
nyességgel megfogalmazott rétegződésmodellekben, társadalmi struktúra-értelme-
zésekben alkalmazott besorolások, a munkásság tagolódása mennyiben feleltethető 
meg a  történeti tényeknek. Mennyire árnyaltak a munkásságnak, mint társadalmi 
rétegnek a belső tagolódásával, tagoltságával kapcsolatos megközelítések?3 S nyilván 
érdemes lenne átgondolni és újraértelmezni a munkásság érdekérvényesítési törek-
véseinek, szerveződéseinek történetét, immár az ideológiai és politikai indíttatású, 
a munkásmozgalmi identitást erősítő mítoszok nélkül. Az is érdekes kérdés, meny-
nyiben és milyen értelemben jelentett a 20. századi magyar munkástársadalomban 
cezúrát a század közepének politikai fordulata.

a foglalkoztatottság alakulása 1920–1960 között ózdon

A gyárvezetés munkaerő-politikája

Az első világháború és a  trianoni békeszerződés jelentősen átalakította a  Rimamu-
rány–Salgótarjáni Vasmű Rt. (Rima) ózdi üzemének működési kereteit. Az ipari ver-
tikum az országhatár közvetlen közelébe került, elszakadt korábbi munkaerő-után-
pótlásának területeitől, valamint megroppant a  nyersanyag-beszállítás is. A  vállalat 
jól szervezett üzleti hálózata a kedvezőtlen események hatására megingott, pénzügyi 
helyzete eddig még nem tapasztalt mértékben leromlott. A  vezetés ennek hatására 
létszámcsökkentésekre kényszerült. 1919 nyarán az ózdi gyárban még hozzávető-
leg 2000, a kohóüzemben 300, az Ózd környéki bányákban 1800 munkás dolgozott. 
Az  elbocsátások a  fizikai állomány több mint 17%-át, a  mérsékeltebb megszorító 

1 Lásd többek között: Horváth 2004; Tóth 2006; Belényi 2010; Paládi-Kovács 2007; R. Nagy 2010.
2 Gyáni 1995; Valuch 2001: 213–234; Gyáni 2003: 7–11.
3 Lásd többek között: Rézler 1938; Gyáni 2006: 336–351.
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intézkedések pedig 22%-át érintették. A termelés nagyarányú visszaesése miatt főként 
a könnyebben pótolható segéd-és betanított munkásokat nem tudták tovább foglal-
koztatni. Ennek természetesen racionális okai voltak, a  képzett munkásokra válság 
idején is nagy szükség volt, s őket nehezebben is lehetett pótolni. Nem vitatható azon-
ban, hogy a létszámleépítések így a legkevesebbet kereső, a legkiszolgáltatottabb réte-
get érintették a  legjobban. Összességében a dolgozók 29%-a maradt kereset nélkül, 
további 40%-uk pedig hosszú ideig szabadságon volt. A státuszban maradt munkások 
sem dolgozhattak azonban rendszeresen. Számos üzemrészben a munka sokáig szü-
netelt, egy-egy alkalmazott általában egy héten 2-4 napot töltött a munkahelyén.4

A gyári dolgozók képzettsége lakóhelyük szerint is elkülönböződött. A  képzett 
munkások főleg a gyár által épített lakótelepeken éltek, a segéd – és betanított mun-
kások pedig az üzem környéki falvakban. A racionalizálás kapcsán a képzettség függ-
vényében inkább az utóbbiakat „számolták le”, azaz bocsátották el. A munkásgyar-
matokon5 a legrosszabb időszakban is csak 279, zömében fiatal férfi volt állástalan. 
Az  üzemi munkástársadalom legnagyobb rétegét azonban ekkor már a  községek 
lakói alkották. Ha elbocsátották őket, átmenetileg kicsiny földjeik megműveléséből 
többé-kevésbé meg tudtak élni. Lehoczky Alfréd ennek kapcsán azt hangsúlyozza, 
hogy a lakótelepeken élők kiegészítő kereset hiányában könnyebben hajlottak arra, 
hogy fellázadjanak munkaadójuk ellen, s  ezért érintette kevésbé őket a  leépítés.6 
Lehet, hogy ez is szerepet játszott, az elbocsátások lakóhely szerinti megoszlása mégis 
inkább a képzettség alakulásának függvénye volt. Érdekükben állt, hogy a magasan 
kvalifikált munkaerőt megtartsák, s nekik inkább a bérüket csökkentették. 

Az ózdi gyárból leszámoltak egy részét megkísérelték a bányákba áthelyezni, ami 
kevés sikerrel járt. Az említett lépések azonban nem váltottak ki sztrájkokat az ózdi 
üzemben, melynek oka a kétlaki dolgozóknál a kiegészítő mezőgazdasági tevékeny-
ség, a vállalat által fenntartott magas színvonalú jóléti ellátórendszer, valamint az 
érdekvédelmi szervek helyben tapasztalható gyengesége volt.

Az országos pozitív változások, a  korábbi költségcsökkentő lépések, valamint 
a  nyersanyag-behozatal megoldásának hatására az ózdi gyár helyzete az 1920-as 
évek közepére konszolidálódott. Az évtized végén az Rima üzemei összesen 12 000 
dolgozót foglalkoztattak, ami 1929-ben a vas-és fémiparban dolgozók összlétszámá-
nak 17,1%-át képezte.7 A lassú fejlődési folyamatot az évtized végén a világgazdasági 
válság akasztotta meg: 1929 és 1934 között az ózdi vasgyárban is jelentős mértékű 
elbocsátásokra került sor.

4 MNL OL Z 383. 1. csomó 8. tétel.
5 Munkásgyarmatnak a korban a vállalat által felépített gyári lakótelepeket nevezték, ahova főleg a bete-

lepített szakmunkásokat, tisztviselőket helyezték el.
6 Lehoczky 1965: 115–116.
7 Már 12 000 munkással dolgozik a Rimamurányi. Bányászati és Kohászati Lapok (59.) 18. 349–350.



265

Munkaerőpiac, foglalkoztatás, munkaadói és munkavállalói stratégiák Ózdon a 20. század közepén  

 

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

19
30

. j
an

. 2
.

19
30

. j
úl

. 1
.

19
31

. j
an

. 2
.

19
31

. j
úl

. 1
.

19
32

. j
an

. 2
.

19
32

. j
úl

. 1
.

19
33

. j
an

. 2
.

19
33

. j
úl

. 1
.

Munkások létszáma (fő)

1. ábra. Az ózdi vasgyári munkások létszámának változásai 1930 és 1933 között (fő)
Forrás: MNL OL Z 373 2. csomó 2. tétel.

1930 januárjától vannak a munkások létszámára vonatkozó negyedéves adataink, 
amelyek jól megmutatják a recesszió hatásait. Vizsgált időszakunkban a fizikai dol-
gozók összlétszáma folyamatosan csökkent, majd 1933 év elejétől stagnálni, később 
enyhén emelkedni kezdett. 1930. január 2-án még 3471 fő dolgozott a gyárban fizikai 
munkásként, a mélyponton, 1932. október 1-jén csak 2389, tehát az adatok alapján 
több mint ezer főt bocsátottak el. 

Bíró Pál beszámolója alapján az ózdi járásban – melybe a bányákat és az egyéb 
termelő egységeket is bele kell számítani – a  dekonjunktúra kezdetén körülbelül 
háromezren voltak munka nélkül. A háztartások egyedüli keresői általában a férfiak 
voltak, így ha a családtagokat is figyelembe vesszük, 10 ezer ellátatlan fővel számol-
hatunk, ami az összlakosság negyedrészét jelentette.8

Megfigyelhető, hogy a dolgozók létszáma télen nagyobb, mint nyáron. Ez azzal 
magyarázható, hogy a  hidegebb időszakban a  vezérigazgatóság a  még munkavi-
szonyban maradt alkalmazottakat üzemen kívül foglalkoztatta. Ekkor hatósági hús-
akciót szerveztek, amit közmunkákkal, azon belül is leginkább útjavításokkal kötöt-
tek össze. A  programban nemcsak a  volt vasgyári munkások vettek részt, hanem 
más területekről elbocsátott emberek is.9

8 MNL OL Z 368. 4. csomó 1. tétel.
9 Román (szerk.) 1979: 170.
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Érdemes megvizsgálni, milyen volt az elbocsátások képzettségi szint szerinti 
aránya 1930 januárja és 1932–1933 fordulója között. Üzemi átlag alatti mértékben 
bocsátották el a  szakmunkásokat (8%), valamint az előmunkásokat (9,4%). Ezek-
hez a  mutatókhoz viszonyítva az alacsonyabb képzettségű vagy tanuló munkások 
körében nagyobb negatívumok tapasztalhatók. A betanított napszámosok  40,9%-át, 
a  tanulatlanok 52,04%-át, a  fiatalkorúak 68,27%-át, a  tanoncok 50%-át küldték el 
állásából. A különbség négyszeres-ötszörös a  felső munkássághoz képest. A rosz-
szabbodó piaci helyzetre, ugyanúgy, mint az évtized elején, szinte reflexszerűen 
a legkönnyebben pótolható munkások tömeges elbocsátásával reagáltak.

A gazdasági visszaesés hatására a  tisztviselők létszáma is csökkent, ami arra 
enged következtetni, miszerint olyan gazdasági nehézségek alakultak ki Ózdon, 
hogy még a különösen megbecsült tisztek egy részét is el kellett engedni. A mély-
pont  1932–1933-ban tapintható ki, majd 1934-tól lassú emelkedés látható.10

A válság múltával az országos viszonyokhoz hasonlóan Ózdon is növekedett 
a munkások létszáma.11 1935-ig folyamatosan emelkedett, bár 1938-tól a gyarapodás 
üteme lassulni kezdett. 1936-ban már minimális volt az állástalanok száma, s közülük 
is mindenki kapott alkalmi munkát a nyár folyamán. A munkásbázis kiszélesedésé-
nek oka a gyár egyre nagyobb volumenű termelése, valamint a nyolc órás munkaidőre 
való átállás volt. A recesszió elmúltával a tisztek létszáma is lassan emelkedni kezdett, 
sőt 1938-ban már többen dolgoztak ebben a státuszban, mint 1930-ban. A folyamatos 
növekedés hatására az 1930-as évek végén már több mint 10 000 munkás dolgozott 
az Ózd környéki ipartelepeken. Az  acélgyártás tehát családtagokkal együtt 50 000 
embernek adott megélhetést a térségben.12

Kezdetben a korábban elküldött dolgozókat vették vissza, majd a helyi, mezőgaz-
daságból élő népesség vonult be egyre nagyobb arányban a gyárba dolgozni. Emel-
lett egyre többen települtek be ismét a  térségbe, főleg szegényparasztok, akiknek 
a mezőgazdaságból származó csekély és ingadozó jövedelem helyett a biztos gyári 
fizetés magasabb életszínvonalat jelentett. Az 1930-as évektől a környékbeli falvak 
népessége is gyors növekedésnek indult. Ennek – túl azon, hogy ezek a  települé-
sek az üzemtől is csak pár kilométerre estek – az volt az oka, hogy a betelepülők itt 
olcsóbban tudtak lakáshoz jutni.

Az üzem munkásainak létszáma a  szocializmus időszakának kezdeti éveitől az 
1950-es évek közepéig fokozott mértékben növekedett. Ennek oka az volt, hogy az 
ózdi gyárat az iparosítás egyik stratégiai pontjának tartották, így a termelés bővítésére 
a korábbinál jóval nagyobb hangsúlyt helyeztek. A gyári társadalom átalakulásának 
dinamikáját jól mutatja, hogy az államosítás után Ózdi Kohászati Üzemek nevet viselő 
gyár alkalmazotti létszáma 1947 és 1954 között közel a duplájára nőtt. A Kádár-rend-

10 MNL OL Z 376. 14. csomó 44. tétel.
11 Népszava 1936. augusztus 25: 5.
12 Román (szerk.) 1979: 368–369. 
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szer mérsékelte az iparosítás gyors, erőltetett növekedését, ami az üzemi létszámban 
is meglátszott. A dolgozók száma a nyolcvanas évek közepén kezdődő átszervezése-
kig és leépítésekig kisebb ingadozásokkal a 13-14 ezer fős szinten maradt. 

A munkaerő-utánpótlás bázisa a trianoni békekötés után a Felvidékről az Alföldre 
helyeződött át. A bevándorlás első, kisebb hulláma az 1920-as évek második felében 
tapasztalható, azonban a háborús konjunktúra, majd az erőltetett iparosítás hatására 
az 1930-as évek közepétől egészen vizsgált korszakunk végéig a tömeges betelepü-
lés volt a  jellemző. Az  új lakók zömmel Szabolcs-Szatmár és Hajdú-Bihar megye 
területéről érkező szegényparasztok voltak, akik az üzemben segédmunkásokként és 
napszámosokként helyezkedtek el. Közöttük, kifejezetten a Hajdúdorog tanyasi vilá-
gából érkezők közül, sokan voltak görög katolikus vallásúak, akik 1943-ban Ózdon 
egyházközséget alapítottak. E térségben a gyárvezetés toborozta a leendő munkáso-
kat, számos faluból tömegesen települtek át Ózdra. Jellemző módon először a csa-
ládapa jött a  gyárba dolgozni, eleinte ritkán, havonta hazajárt, később követte őt 
a családja is, és véglegesen letelepedtek. 13

gyári foglalkoztatás és szociálpolitika

A munkásság szocializációjában meghatározó szerepe volt a  Rima korszellemet 
megelőző nagyon tudatos szociálpolitikájának, kulturális, oktatási és képzési gya-
korlatának. A gyár a munkavállalók életének legfontosabb keretét, feltételét jelen-
tette a születéstől (gyári kórház), az oktatáson, szakmai képzésen át (korszerű gyári 
iskola, tanonc és szakképzés), az alkalmazáson keresztül (teljes karrierpályát kínált 
és biztosított, tervezhetően és kiszámíthatóan) a  rokkantságig, öregségig, halálig 
(társpénztár, nyugdíj, temetkezési segély), vagyis végigkísérte egész létüket.14 

Az üzem aktívan részt vett a mindennapi élet feltételeinek biztosításában is: saját 
élelmiszerbolt-hálózatot tartott fenn, széles kulturális és művelődési lehetőségeket 
biztosított, lakásépítési támogatást nyújtott, korszerű és még évtizedeken annak 
tekinthető, gyári lakótelepeket épített, melynek fenntartási költségeit nagyrészt 
magára vállalta. A  létbiztonság kiterjesztésével nyilvánvalóan a  törzsmunkásság 
megkötésére törekedtek.

Az ötvenes-hatvanas évek átrendeződése, társadalmi mozgásai, fokozatosan 
átalakították az 1945 előtt kialakult viszonyokat. Az állami tulajdonba került gyár 
munkáspolitikája sokkal kevésbé volt tudatos, mint a Rima időszakában. Közvetle-
nül a negyvenes évek végén megnyirbálták a szociális juttatásokat. A kolóniák presz-
tízse fokozatosan mérséklődött, bár ez a  folyamat inkább csak a hetvenes évektől 
bontakozott ki, a népesség cserélődése is ekkortól öltött nagyobb mértéket.15

13 Dobosy 1992: 64. 
14 Lásd bővebben: Nagy 2012.
15 Berend (főszerk.) 1980.
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lehetőségek és életstratégiák

A két világháború közötti időszakban az ózdi gyár munkásainak a többsége több-
generációs munkáscsalád tagja volt. Ezekben a  családokban a  foglalkozások és 
szakmák igen gyakran öröklődtek, vagyis léteztek forrasztár, olvasztár, hengerész, 
vasutas, lakatos, villanyszerelő dinasztiák. Ebben a  gyár munkáspolitikája mellett 
az egyéni és a  családi életstratégiák játszottak meghatározó szerepet. Egy kipró-
bált, tapasztalt munkástól – lényegében joggal és megalapozottan – elvárták, hogy 
a gyermekei számára szolgáljon követendő példaként, a munkavégzés során fontos 
értékeket örökítse át. S ennek érdekében természetesen az iskoláztatással és a szak-
képzés rendszerének fenntartásával a  gyár is megtette a  magáét. Valószínűleg az 
apjuk életmód-modelljét követő fiúkat megbízhatóbb, a munkahelyhez erősebben 
kötődő munkásnak tartották és szívesebben alkalmazták. A szokások szerint a fel-
növő, munkaképes korba lépő gyermekek az apjuk jogán szinte biztosan számít-
hattak a gyári alkalmazásra. A szakmai átörökítésére csak akkor nem került sor, ha 
a gyermek kiemelkedő képességű vagy teljesen alkalmatlan volt. 

A gyári törzsmunkásságnak nagyobbik részét az évtizedek óta a településen élő 
családok tagjai alkották. Szocializációjukban a  gyárnak gyermekkoruktól kezdve 

1. kép. Ózd előkelő utcája, előtérben a fogyasztási szövetkezet
Forrás: Ózdi Városi Muzeális Gyűjtemény, Fotóarchívum.
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meghatározó szerepe volt. Életük ezer szállal kötődött a nagyüzemhez. Akinek az 
apja és a nagyapja is rimai munkás volt, természetesnek tartotta, hogy maga is gyári 
munkássá, ritkábban alkalmazottá válik. Másfelől az üzemben dolgozni önmagában 
is komoly presztízst jelentett, rangja volt, sokak számára létbiztonságot és egy meg-
határozott közösséghez való tartozást jelentett.

A gyárba bekerülni azonban korántsem volt egyszerű. Ha egyszer azonban sike-
rült, az illető stabil munkahelyen viszonylag korrekt fizetést kaphatott. Az 1926-ban 
született SZ. A. az 1940-es évek elején, ismeretség révén nyert felvételt az ózdi gyárba: 

„[S]zólt egy ismerősöm, hogy hallod-e, a  gyárba felvennének két embert a  kőműves 
üzembe. Te ne menj sehova se, mert akkor is úgy volt, hogy munkanélküliség volt, jöt-
tek vidékről fölvételre, kiszóltak nincs felvétel. András bátyám meg mondta, hogy én ne 
menjek sehová, csak oda mennyé, ahova én mondom. Elmentem oda, az irodába. Ott volt 
a kőműves üzemnek az irodája. Bemegyek, rám néznek, azt mondják: mit akarsz te gyer-
mek itt? A malteres vödröt se bírod el. Mondom a kórháznál dolgoztam, meg az iskolá-
nál, mondom akkor, kubikoltunk, mikor az iskolának kellett ásni az alapját, gyerek akkor 
voltam, 14 éves, abban az időben. Akkor ott dolgoztam vagy 2 évig, utána akkor ezt, amit 
mondtam, hogy menjek oda az irodához, de fel is vettek akkor.”16

1942-ben még 16 éves sem volt, hazudott koráról, hogy bekerülhessen.

„Akkor mikor hazamentem – a Gyújtón laktunk a sarki udvarban, ilyen hosszú udvar vót, 
10 család lakott ott, mondtam anyunak, reggel költsön fel 5 órakor. Hát, minek fiam? Mon-
dom: megyek a gyárba. Hát, mikor vettek fel? Addig, míg nem vettek fel, nem is szóltam 
semmit. Örültek, hogy a gyárba bevettek, mert akkor is oda nagy pozíció kellett.”17

A II. világháborút követően, a szocializmus kezdeti időszakában az ózdi gyár tár-
sadalmát sajátos kettősség jellemezte. Végbement egy folyamat, amelynek során 
a  többgenerációs munkáscsaládok tagjai, az innen származók arányukat, számu-
kat és befolyásukat tekintve is fokozatosan háttérbe szorultak. A gyár munkásainak 
egyre nagyobb részét alkották az újonnan érkező bevándorlók, az alföldi szegény-
parasztból lett munkások. A két csoport között értékrendben, gondolkodásmódban, 
viselkedéskultúrában, életszemléletben, részben az életmódban és az életvitelben is 
jelentős különbségek voltak.

A többgenerációs munkásdinasztiák tagjaival szemben az újonnan érkezők 
a kohászatban nem életük egyik központi elemét, hanem csak egy munkahelyet lát-
tak. Többnyire képzetlenek voltak, főként segédmunkásokká, ritkábban, és némi idő 
elteltével betanított munkásokká lettek. Nagyobb részük az 1945 és 1956 közötti 

16 Bihari et al. 2012: 71.
17 Bihari et al. 2012: 71.
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időszakban érkezett, s a Rima által kialakított munkakultúrának és munkáséletnek 
rendszerint már csak a maradékával találkozott. Sokan közülük kulturális tőkehiá-
nyukat politikai szerepléssel próbálták meg pótolni, így szerezvén számukra ked-
vezőbb pozíciót. A  tradicionális munkáscsaládok tagjai visszaemlékezéseikben és 
a velük készített életút-interjúkban az újonnan érkezőket jött-mentként, a gyárhoz 
és a városhoz nem kötődőként jelenítették meg.

A szocializmus időszakában, a teljes foglalkoztatottság idején már könnyebb volt 
bekerülni a kohászathoz, Nem volt mindegy azonban, melyik gyáregységbe, milyen 
munkakörbe került a dolgozó. D. I. az 1950-es években került be az üzembe. Napi 
12 órás műszakban dolgozott, eleinte vízszerelőként, aztán a jobb megélhetés miatt 
a termelőüzemben hegesztőként, 38 év munka után innen ment nyugdíjba.

„Nekünk az fáj, ebben a korban, hogy volt olyan műszak, akik reggel 6-tól este 6-ig dolgoz-
tak. Agyon dolgoztattak. Másnap reggel vissza kellett menni, és nem nagyon fizettek meg. 
Mi nekünk ezt meg kellett érteni. Akkor azt hangsúlyozták, hogy a gyerekeinknek jobb 
legyen. Mi felépítjük Magyarországot, nagyon sok iskolát, kórházat.”18

N. B. emlékei szerint is nagyon nehéz volt bekerülni, főleg a lakatos-, illetve a gép-
műhelybe. A szakmunkásképzőben jó eredménnyel végzett, szakmáját itt szerezte 
meg, és géplakatos lett. Az inasokkal lekezelően bántak, és voltak olyanok is, akik-
kel kivételeztek, ez konfliktusokat is okozott a számára. Tanoncéveinek gyakorlatát 
a gépműhely felső emeletén töltötte, géplakatosként először a karbantartásnál dol-
gozott, majd a Salakfeldolgozó Üzembe került. 

U. I. 1943-ban született, aki nagyon fiatalon került be az gyárba: 

„Az ózdi kohászati üzemekbe 59-ben kerültem be, 16 éves koromba, aztán 18 éves koro-
mig 4 műszakba, helyesebben 4 órákba dolgoztam, míg 18 évet be nem töltöttem. Addig 
nem lehetett 8 órát dolgozni, tudja? Hanem 4 órát dolgoztam, […] állandóan nappalra 
jártam, míg el nem értem a 18 éves kort. Mikor elértem a 18 éves kort, akkor automatiku-
san 3 műszaknál, ami azt jelenti, hogy nappalra, délutánra, éjszakára jártam. Sose felejtem 
el annak idején, annak idején ajtóhúzóként vettek fel a  kohászati üzemekbe, ahol édes-
apám elő-hengerész volt, ami azt jelenti, hogy öt forint harmincöt fillér volt az órabérem, 
[…] annyival vettek föl mindenkit, úgyhogy nem is 5,40, vagy 5,30, hanem 5,35 volt az 
órabérem. És ott is, mint gondolom más munkahelyeken, megvolt, megvan az a bizonyos 
szamárlétra. A haladási lehetőség, ahogy haladnak fölfele az emberek, ahogy öregednek 
ki, elnyugdíjazzák őket, megbetegszenek, úgy következő turnusba lép följebb az ember.”19

18 Bihari et al. 2012: 71.
19 Bihari et al. 2012: 71–72.
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gyári munka és fegyelmezés

A Rimamurány-Salgótarjáni Vasmű Rt. (Rima) vezetése ún. fekete könyvekben 
vezette az elbocsátott és többé fel nem veendő alkalmazottainak névsorát, valamint 
természetesen leszámolásuk okait is. Ennek elemzése során számos dolgot megtud-
hatunk a vállalat személyzeti politikájáról, a munkavállalókkal szembeni elvárásai-
ról. Az egyik csoportba azok tartoznak, akik megszegték a cég Munkás Rendszabá-
lyainak előírásait, nem teljesítették kötelezettségeiket.20 Gyakori elbocsátási ok volt 
a hanyagság, a  lustaság, a kártyázás, a kimaradás büntetése, a vállalt munka nem 
teljesítése, valamint a lopás, illetve a szándékos, erőszakos kártétel. Ezen túlmenően 
felmondás nélkül távozásra bírták azokat, akiket köztörvényes bűncselekménnyel 
gyanúsítottak vagy ítéltek el. 

Az esetek alapján a Rima nem csak a munkahelyi mulasztások miatt számolhatta 
le dolgozóit, hanem otthoni életüket is élénken figyelte. Alkalmazottaitól megköve-
telte, hogy a feljebbvalóik iránti tiszteletet az üzem területén kívül is adják meg, tilo-
sak voltak a munkáslakásokban az éjjeli, lármás mulatságok, valamint könnyen az 
utcára kerülhettek a részegeskedés miatt is. A munkaadó alkalmatlanság, betegség, 
vagy annak színlelése miatt is leépíthette embereit. Igyekezett kizárni az ún. „ván-
dormadarakat”, azokat, akik könnyen átszegődtek egy rivális vállalathoz, ha nem tet-
szett nekik a Rima által nyújtott életszínvonal. A könyv alapján azokat sem vehette 
fel többé a cég, akik a jobb megélhetés reményében Amerikába költöztek.

Számos esetben találunk olyan bejegyzéseket, amelyek azt mutatják, a munká-
sok bizonyos helyzetekben ellenszegültek kenyéradó gazdáiknak. A figyelemre leg-
méltóbbak ezek közül a sztrájk miatt elbocsátott személyek, azonban ezen kívül is 
nagyon széles a  bejegyzések palettája: kevesellt kereset, izgatás, bujtogatás, mun-
kamegtagadás, vagy esetleg bizonyos munkaalkalmak negligálása. Szigorúan bün-
tették a baloldali nézetek terjesztését, a szakszervezetek és a szociáldemokrata párt 
melletti szervezkedést. Nem tűrte a vállalat azt sem, hogy ha valaki kirótt bünte-
tését nem fogadta el, és az igazságszolgáltatási szerveknél tett panaszt. A  fentebb 
részletezett esetekben kíméletlenül járt el a vállalat. Ezt korlátlanul meg is tehette, 
mivel elbocsátott dolgozói helyére a nagy munkaerő-kínálat miatt általában könnyen 
tudott új munkást felvenni.21

Az államosítás után a szocializmus idejében, a teljes foglalkoztatottság körülmé-
nyei között a fegyelmezés más jelleget öltött. A kialakuló új városban a vezetés a szo-
cialista normákkal össze nem egyeztethető magatartásformák (például a koldulás) 
mielőbbi korlátozását, felszámolását fontosnak tartotta. 1952 novemberében a szo-
ciálpolitikával foglalkozó tanácsülésen tárgyaltak a témáról, melyen kijelentették:

20 A rimamurány-salgótarjáni vasmű részvény-társaság vasgyárai és bányáinak munkás-rendszabályai. 
1905.

21 MNL OL Z 376 3. kötet 3. tétel.
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„Ózd városban koldus nincs. Ez elsősorban munkaerő-gazdálkodási probléma, mert meg-
állapítást nyert, hogy a koldusok jó része munkaerős és munkakerülő. A város területén 
több ízben átvizsgáltak és jó néhány ilyen munkakerülőt munkába állítottunk. […] Piaci 
napok alkalmával más községbeli koldusok még vannak Ózd város területén, ezek felszá-
molása folyamatban van.”22

*  *  *

Ózd térségének munkaerő-piaca abból a szempontból tekinthető sajátosnak, hogy 
szinte teljes mértékben a vasgyár, valamint az azt ellátó bányák és kisebb termelő-
egységek köré szerveződött. A 20. század közepén a közigazgatás, a kultúra, a keres-
kedelem révén közvetlenül, vagy közvetve majdnem minden háztartás életszínvonala 
a gyár működésétől függött. A bekövetkezett gazdasági és politikai változások jelen-
tősen éreztették hatásukat Ózdon. Ezekre a vállalatvezetés a munkavállalók számá-
nak növelésével, illetve csökkentésével válaszolt. A munkás-utánpótlás bázisa ebben 
az időszakban már távol esett Ózd környékétől. Az Alföldre tevődött át, ahonnan 
a gyár könnyűszerrel tudta pótolni a szükséges képzetlen munkaerőt. Képzett mun-
kásait a  Rima időszakában lakáspolitikájával, szociális ellátórendszerével próbálta 
megtartani. Őket az elbocsátások is kevésbé érintették. A recessziók idején racio-
nális okokból a segéd – és betanított munkásokat küldték el, akiket a válság elmúl-
tával ismét visszavehettek. Az államosítások előtt könyvet vezettek az elbocsátott, 
de többé vissza nem vehető dolgozókról. Ezeket többnyire a munkahelyi szabályok 
be nem tartása, a rendezetlen otthoni családi élet, valamint a baloldali mozgalmak 
szervezése miatt küldték el. A szocializmus kezdeti időszakában a háborús konjunk-
túra miatt már amúgy is felduzzadt munkáslétszám növekedése az erőltetetett ipa-
rosításnak köszönhetően felgyorsult. Az  Alföldről rengeteg szegényparaszt tódult 
be a gyárba, akik a rimai munkáslétnek már csupán maradványaival találkozhattak. 
A korábban megbecsült munkásdinasztiák szerepe folyamatosan csökkent, helyüket 
a munkáskáderek vették át. Megnyirbálták a szociális juttatásokat is, a követendő 
társadalmi normarendszer is megváltozott. A 20. század közepén tehát az egypó-
lusú munkaerőpiac – bár kisebb visszaesésekkel – jelentősen bővült, munkahelyi és 
társadalmi környezete a politikai változások következtében számottevően átalakult.

22 MNL BAZML XXIII-526/a 1. Ózd Város Tanácsának iratai, az 1952. november 24. ülés jegyzőkönyve.
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A munkaerőpiac működésének jellemzői  
egy Jász-Nagykun-Szolnok megyei településen

Jelen írás keretében egy nagykun város – Túrkeve – munkaerő-piaci sajátosságait 
 mutatom be. Amikor a  város munkaerő-piaci jellemzőiről beszélünk, fontos 

tekintetbe vennünk, hogy a település rendszerváltás utáni munkaerő-piaci működé-
sét a munkanélküliség határolja be és határozza meg. A sajátosság – tudjuk – nem 
„Túrkeve-specifikus”, az alföldi kis mezővárosok többségére jellemző. 

munkaerő-piac – munkaerő-gazdálkodás 

Az elmúlt másfélszáz év során a közgazdaságtan tudománya többféleképpen hatá-
rozta meg a  munkaerő-piac fogalmát. Az  alapvető definícióban viszont az eltérő 
álláspontokat kidolgozó és képviselő szakemberek egyetértenek. A munkaerő-piac 
legalapvetőbb sajátosságában megegyezik a  többi piacformával, azaz működését 
a kereslet és a kínálat egymáshoz való viszonyulása határozza meg. A munkaerő-
piac-fogalmát Thész Gábor a következőképpen definiálja: 

„A munkaerőpiac a munka, mint termelési tényező keresletének és kínálatának megjele-
nési helye. Szereplői gazdasági tényezők, amelyek bár egymásra utaltak, mégis saját gaz-
dasági mérlegelésük alapján döntenek, saját jövedelmük, hatékonyságuk növekedésére 
törekednek a másik oldallal szemben. A piaci törvények ugyanúgy érvényesek, mint más 
piacok esetében. Jelenségei, eseményei, állapota a  gazdaság fontos összetevője, minden 
mozzanata hatással van a gazdaságra.”1

Az 1990-es évek elejéig, a  szocialista gazdaság teljes összeomlásáig a  munka-
erőpiac – a munkanélküliséggel azonos módon – fogalomként ismert volt bár, ám 
a mindennapi életben való megjelenése, gyakorlata elképzelhetetlen volt a lakosság 
túlnyomó többsége számára. A szocialista korszak munkaerő-gazdálkodása, a  tel-
jes foglalkoztatottságra való törekvés – s annak papírforma szerinti megvalósítása – 
olyan megélt illúziót jelentett a  szocialista kor embere számára, amelyet keserves 
és hosszú kiábrándulás követett a  rendszerváltással beköszöntő piacgazdaságban. 
A  kereslet és a  kínálat közötti egyensúly a  magyar vidéken napjainkig nem való-
sult meg, s a munkaerőpiac mozgását az 1990-es évek elejétől a  túlkínálat, vagyis 

1 Thész 2011: 2.
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a munkanélküliség határozta meg. E két, korábban csak hírből ismert fogalom már 
a  rendszerváltás kezdetén nagyon is valóságossá, sőt, központi jelentőségűvé vált 
a  mindennapokban. Az  alacsony végzettségű, vagy nem „piacképes” kvalifikáció-
val rendelkező foglalkozási csoportokba tartozók nagy számban – a kevésbé fejlett, 
illetve a gazdasági összeomlás által különösen sújtott területeken – tömegesen mun-
kanélkülivé váltak. Egy részük végleg kiszorult a munkaerőpiacról, másik – ugyan-
csak jelentős – hányaduk a  munkaügyi központokon keresztül, passzívan, mond-
hatni elszenvedőként vesz részt a rendszerben. Számos településen – így Túrkevén 
is – napjainkig nagy súllyal van jelen az illegális munkavállalás, illetve foglalkoztatás. 

Túrkevén egy évtizeden keresztül – 2001–2011 között – végeztem terepmunkát. 
Célom alapvetően a  rendszerváltást követő társadalmi rétegződés vizsgálata volt. 
Már a  terepmunka első szakaszában szembesültem azzal, hogy a  kisvárosnak és 
a benne élőknek legfontosabb gondja a munkanélküliség, amelynek megoldása túl-
mutat úgy az egyén és a család, mint a lokális társadalom lehetőségein. A későbbi 
évek vizsgálatai egyértelművé tették, hogy a társadalom elsődleges – meghatározó – 
törésvonalát ez, a város lakóit tömegesen sújtó jelenség képezi, s lényegében a mun-
kahellyel rendelkezés vagy munkanélküliség tengelye mentén alakulnak az új, ám 
korántsem kiforrott társadalmi csoportok.2

Míg a munkaerő-gazdálkodás évtizedeiben természetes volt, hogy mindenkinek 
van munkahelye, a munkahellyel rendelkezés önmagában nem jelentett presztízst, 
a munkahelyi presztízs értékét a betöltött a munkakör illetve a végzett munka minő-
sége határozta meg. A piacgazdaságra való áttérés nyomán jelentkező munkanélkü-
liség – amely a vizsgált kisvárosban akár évekig, sőt évtizedet meghaladóan is sújthat 
egy embert – a munkahely fontosságának, szerepének átértékeléséhez vezetett, és 
már az 1990-es évek közepére központi helyre került az egyéni- és közgondolkodás-
ban. A korábban legalacsonyabb presztízsű munkafajták is felértékelődtek. Jó példa 
erre, hogy a helyi autójavító vállalat megszűnésekor az adminisztratív munkakörben 
foglalkoztatott nők versenyt futottak egy iskolai vagy postai takarítónői állásért. 

Az 1990-es évek elejéig Túrkevén teljes volt az aktív korúak foglalkoztatottsága, 
s a százalékosan ki nem mutatható kivételtől eltekintve helyben dolgoztak. A ter-
melőszövetkezet közel 1400, az autójavító vállalat 1400–1600 főt foglalkoztatott az 
1980-as években. E két nagy foglalkoztató mellett jelen voltak a telepített ipar rész-
legei is, amelyek különösen a képzetlen, „fölös” női munkaerő lekötését szolgálták. 
Ilyen volt a  városban üzemegységgel jelen lévő Május 1. Ruhagyár, a  Műszaki és 
Gépszakmai Szövetkezet (tömítőüzem), s a képzetlen női munkaerő foglalkoztatá-
sát leglátványosabban, leginkább kézzelfoghatóan felmutató háziipari szövetkezet, 
amelyben az igazgató kivételével kizárólag nők dolgoztak. A túrkevei háziipari szö-
vetkezet az 1980-as évek elejére háromszáz állandó és hatszáz bedolgozó munkásnőt 
foglalkoztatott. A város lakosságának többsége általános iskolai, illetve szakmunkás 

2 Szendrei 2011.
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végzettséggel rendelkezett, bár az 1970-es évektől a lányok igyekeztek gimnáziumi, 
a fiúk – autószerelő szakmunkás bizonyítványuk mellé – közlekedésgépészeti szak-
középiskolai érettségit szerezni. Képzettségük mintegy determinálta későbbi egzisz-
tenciális helyzetüket, társadalmi presztízsüket. 

Az 1970-es évektől az intragenerációs társadalmi mobilitás alig volt jellemző, az 
intergenerációs mobilitás viszont egyre dinamikusabbá vált. Jóllehet a biztos munka-
hely, a második gazdaságban végzett kemény munka olyan életkörülmények megva-
lósítását, és olyan igények kielégítését tette lehetővé, amelyek a hetvenes évek közép-
generációjának szülei számára elképzelhetetlenek voltak, a középgeneráció már arra 
törekedett, hogy kinevelje gyermekeit a  félparaszti létformából. A  rendszerváltás 
idejére két korosztály – a középkorúak és a fiatalok – szakadtak el az önálló egzisz-
tencia megteremtésének megtanulásától, váltak csekély kivételtől eltekintve alkalma-
zottakká. A  négy évtizeden keresztül gyakorolt munkaerőgazdálkodás-politika azt 
eredményezte, hogy a paternalista korszak generációi a 20. század végi rendszerváltás 
idején áldozatokként kerültek a munkaerőpiacra. E két generáció paraszti létformá-
tól való távolodása, a paraszti értékrend elutasítása – bár a szülő generáció esetében 
felemás az elutasítás, hisz „háztájizott” az egész város – a rendszerváltást követően az 
önálló egzisztenciateremtésre való alkalmatlanság formájában ütött vissza.

munkaerő-piaci helyzet a rendszerváltás után

Hasonlóan az ország településeinek többségéhez, Túrkeve is 1992-re jutott gazda-
sági és társadalmi értelemben a mélypontra. A szocialista ipar alig egy év alatt tel-
jesen összeomlott. A  rapid változás sokkolta a  város lakóit, hisz az ipari üzemek 
felszámolása, a 100%-os elbocsátások már 1992 végére tömeges munkanélküliséget 
eredményeztek. Míg a statisztikák szerint 1990-ben a 4220 aktív korú 100%-a volt 
kereső, addig 1992 decemberére ugyanennyi aktív korúból már 1438 fő volt regiszt-
rált munkanélküli.3 A termelőszövetkezet felbomlása lassúbb folyamat volt, azonban 
az átalakulással párhuzamosan folytak az elbocsátások. A  termelőszövetkezetből 
alakuló mezőgazdasági vállalkozások a  korábbi téesz tagoknak már csak töredé-
két alkalmazták. 1995-re az 1200 termelőszövetkezeti dolgozóból mindössze 248 fő 
maradt munkaviszonyban. 

Az önállótlansághoz szoktatott, az önálló egzisztencia segítség, irányítás nél-
küli kialakítására nem inspirált tömeg számára a  paternalista politikai gyakorlat 
évtizedeiben természetessé vált az állami gondoskodás. Az  emberek, szembeke-
rülvén a rendszerváltás következtében támadt nehézségekkel, kétségbeesetten vár-
ták, hogy egzisztenciális nehézségeiket az állam oldja meg. A teljes talajvesztéshez 
nem csekély részben járult hozzá az is, hogy a korábban kisárutermelő – háztájizó 

3 Forrás: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Munkaügyi Központ mezőtúri kirendeltsége. 
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 „parasztmunkások”4 munkahelyük elvesztésével párhuzamosan azzal is szembesül-
tek, hogy az általuk korábban sikeresen értékesített hizlalt sertések (Túrkeve eseté-
ben kizárólag a sertéshizlalás jelentette a kisárutermelést) iránt semminő kereslet 
nem mutatkozik. A  kisárutermelők egy csekély hányada kísérletet tett arra, hogy 
megváltozott profilt váltson, és tejtermelésre átállva kísérelje meg a  talpon mara-
dást. Ezek a próbálkozások kivétel nélkül kudarcra voltak ítélve. A mezőgazdasági 
nagyüzem, amely korábban megoldotta az általuk termelt javak értékesítését, sőt, 
organizálta a háztáji termelést, már nem állt mögöttük, a felvásárlás pedig bizony-
talan volt, illetve a  felvásárlók nem fizettek az átvett termékért. Az önállótlanság, 
a kockázatvállalástól való félelem mellett e megélt kudarcok az önállóságra, a „saját 
lábra állásra” (önfoglalkoztatásra) törekvőket is lesújtották. 

A várost 1992-től a 2000-es évek derekáig a munkanélküliség abszolút formája 
jellemezte, s a strukturális munkanélküliség megjelenését csak 2005 után fedezhet-
jük fel. A túrkevei munkaerőpiac tehát több mint egy évtizeden keresztül lényegében 
mozdulatlan volt, s a foglalkoztatás szinte csak a közintézményekre korlátozódott. 
Az 1990-es évek közepén gombamód megjelenő – csekély számban ipari, túlnyomó 
részben kereskedelmi jellegű – kényszervállalkozások olykor néhány hónap alatt 
összeomlottak, az önfoglalkoztatás, illetve a családi vállalkozás megteremtése a pró-
bálkozók elenyésző hányadának sikerült csupán. A környező települések – Kisújszál-
lás, Mezőtúr, Karcag – a túrkeveihez hasonló foglalkoztatási gondokkal küzdöttek, 
tehát Túrkeve lakóinak bejárókénti munkavállalásra sem volt lehetősége.

a munkaerőpiac működésének jellemzői

A munkaerőpiac működését négy szálra bonthatjuk, amelyek tükrözik a munkanél-
küliek álláskeresési stratégiáit is. 

a) Az első típusba a  legális – lényegében hagyományosnak tekinthető – álláskere-
sés, illetve munkakínálat tartozik, ahol az állást kereső aktivitása a  meghatározó. 
Ez a lehetőség azonban Túrkevén igen csekély volt, s szerény mértékű maradt egé-
szen napjainkig. Az ezredforduló után bekövetkező gazdasági letisztulásig a munka-
erőpiac a közszférán kívül alig kínált elhelyezkedési lehetőséget. Azonban e területen 
is igen csekély volt a foglalkoztatási igény. Túrkevén a közalkalmazotti és köztiszt-
viselői státuszban dolgozók létszáma egyébként is alacsony; nem éri a háromszáz 
főt. A szakmunkás végzettségűek elenyésző hányada – száznál kevesebb személy – 
tudott minimálbéres munkát találni az induló helyi kisvállalkozásokban. 1992-ben 
1263 főnyi volt az állás nélkül maradt munkások száma, közülük 558 fő rendelke-
zett szakmunkás vizsgával. Az 1990-es évek elején induló kisvállalkozások közül egy 
ipari és egy mezőgazdasági vállalkozás nőtte ki magát az ezredfordulót követően 

4 Szelényi 1992. 
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középvállalkozássá, s a két vállalkozás együttesen közel négyszáz szak- és betanított 
munkás túrkeveinek biztosít napjainkban munkalehetőséget. Ugyanakkor a  felső-
fokú végzettséget igénylő munkakörök betöltésére e vállalkozások más településről 
alkalmaznak munkaerőt, mivel a helyiek nem rendelkeznek e munkakörökhöz szük-
séges kvalifikációval. 

A földkárpótlást követően viszonylag gyors és nagyarányú földkoncentráció ment 
végbe, s a kialakuló nagybirtokok is kínáltak – ha mégoly szerény, bizonytalan és sze-
zonális – munkalehetőséget a korábbi mezőgazdasági foglalkoztatottak számára. Ezek 
a foglalkoztatási formák elsősorban a középkorosztályhoz tartozókat érintették. A föld-
kárpótlást követően a közép- és annál idősebb generációhoz tartozók közül néhányan 
– a kárpótoltaknak csupán egynegyede – egyéni vagy családi gazdálkodóként próbál-
tak szerencsét. A  negyven hektárnál kevesebb földet tulajdonlók mindegyike rövid 
időn belül feladta az önálló gazdálkodást, földjét bérbe adta, így az önfoglalkoztatásra 
tett kísérletek – hasonlóan a kisipari és kiskereskedelmi próbálkozásokhoz – rendre 
kudarcba fulladtak. Tekintve, hogy a gazdálkodásra törekvők az idősebb generációhoz 
tartoztak, vállalkozásuk sikertelenségét követően általában a nyugdíjas létbe menekül-
tek, az aktív korúak pedig járták tovább a munkanélküliek, segélyezettek útját. 

A képzett fiatalok tanulmányaik befejezését követően nem tudtak visszatérni 
a városba. Évtizedes vizsgálatom során mindössze három olyan felsőfokú végzett-
ségű túrkevei fiatalt találtam, akiknek a foglalkoztatása megoldott volt, a többi pálya-
kezdő városba való visszatérését nem a  munkaerő-piaci kereslet, hanem a  család 
védőernyője alá húzódás idézte elő. A Túrkevére foglalkoztatottként visszatérő dip-
lomás fiatalok mindegyike a közszférában dolgozik. 

A legális munkaerőpiacon tehát a  rendszerváltást követően a  közel 1500 főnyi 
regisztrált munkanélküli közül alig 500 fő talált munkalehetőséget.

b) Jóval népesebb a második csoport, akiket a munkaerőpiac passzív résztvevőinek 
tekinthetünk. Passzívnak tekinthetőek, mivel a munkaügyi központok tevékenysége 
elsősorban arra irányul, hogy megállapítsák, vajon a segély iránti igény indokolt-e, 
illetve ellenőrizzék, vajon a járadékra jogosult eleget tesz-e a törvényben előírt fel-
tételeknek. A kiközvetítések gyakorlata egyébként is csak rövid távú, átmeneti ered-
ményt hoz, nem kínál tényleges munkahelyet. A kiközvetített munkanélküli néhány 
hónapig rendelkezik munkahellyel, az őt foglalkoztató vállalkozás vagy állami-ön-
kormányzati intézmény a munkáltatói támogatás megszűnését követően nem újít 
szerződést, hanem az újabb támogatás megszerzése érdekében újabb munkanélkülit 
alkalmaz. A rendszer a kiközvetített munkanélküli szaktudásától, munkabírásától, 
szorgalmától és akaratától teljesen függetlenül működik, és nem kínál perspektívát 
a bajba jutottaknak. 

A kiközvetítésekhez hasonlóan eredménytelennek látszik a  különféle tan-
folyamok, az úgynevezett átképzések gyakorlata is. Ezek a  gyakorlati élettől 
és a  munkaerőpiac igényeitől nem érintve működnek. Az  1990-es évek végén 
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 felszolgáló- boltvezető,  kisvállalkozások tb ügyintézője, valamint virágkötő tanfolya-
mok indultak országszerte. Akkor, amikor egyre csökkent azoknak a kisvállalkozá-
soknak a száma, amelyek olyan kondícióban voltak, hogy munkaerőt tudtak volna 
foglalkoztatni. A munkaerőpiac keringését, hasonlóan az előbbiekhez, nem serkenti 
a  munkanélküli pályakezdők tömegének folyamatos – akár hosszú évekig tartó – 
újabb és újabb, hasznavehetetlen átképzése. Ez a haszontalanságon túl, akár káros-
nak is ítélhető, mivel a képzettséget szerzett fiatal abban a tudatban kezdi „pályáját”, 
hogy tudására nincs szükség, s hasonló rossz tapasztalatokat szerez az átképzéseket 
követő álláskeresések során is. A fiatalokban ez a helyzet a nemtörődömséget, az 
egyik napról a másikra való élésre történő berendezkedést erősbítheti, kiöli a  tel-
jesítmény-orientáltságot, a  szorgalmat, ugyanakkor az alacsonyabb kvalifikációjú 
fiatalokat lumpenesítheti. A közintézmények folyamatos „karcsúsítása”, az összevo-
nások, a racionalizálás, valamint a folyamatos törvényi szigorítások következtében 
a magasan kvalifikált állásvesztett emberek is hasonló szociális és mentális örvénybe 
sodródhatnak, mint a szakmunkás végzettségűek, vagy a nyolc általánost végzettek.

c) Harmadik típusként a legális munkaerőpiacot elhagyó – onnan kiszorult – embe-
rek feketemunkához jutását tekintem. Túrkevén az 1990-es évek elején körülbelül 
fél tucat illegális munkaerő-kölcsönző klán szerveződött. Ezek 2011-ig háborítatla-
nul működtek nem csupán a város területén, hanem a Túrkeve–Budapest, valamint 
a Túrkeve–Debrecen közútvonal által érintett településeken is. 

A munkaerő fekete- vagy szürkegazdaságba való belépésére általában akkor kerül 
sor, amikor az állástalanná váltak legális munkaszerzési próbálkozásai sorra kudarcot 
vallanak, s a részükre folyósítható állami vagy önkormányzati támogatások is apadó-
ban vannak. Ebben az egzisztenciális szituációban az érintettek tudatára ébrednek, 
hogy így is, úgy is a társadalom peremére kerülnek. Az illegálisan dolgozók társa-
dalmi és egzisztenciális biztonsága minimális vagy egyáltalán nincs. Társadalomban 
elfoglalt helyük, státuszuk alacsony, nem csupán az általuk végzett munka illegális 
voltából fakadóan, hanem mert e feketemunkák kivétel nélkül alacsony presztízsűek, 
szaktudást nem igényelnek. A mezőgazdasági munkák szezonálisak, a gyári csoma-
goló vagy összeszerelő munkák, bár folyamatosak, a munkaerő-kölcsönző szeren-
cséjének függvényei. Sikerül-e megszereznie alvállalkozóként egész évre az adott 
munkát, nem akad-e fenn a jogszolgáltatás hálóján? A munkaerőpiac e szegmensé-
ben részt vevők az illegális munkavégzést gyakran próbálták – egészen az utóbbi két 
évig – más stratégiával kombinálva alkalmazni. Ezek közül legjellemzőbb, amikor az 
illegális munkavégző hivatalosan munkanélküli vagy rokkant státuszban van, illetve 
egyéb olyan segélyben részesül, amelynek feltétele a jövedelemnélküliség. 

Az 1990-es évek elején az alkalmi munkalehetőségeknek hamar híre ment, 
s a rokonok, volt munkatársak, szomszédok „vitték” egymást az alkalmi munkáscsa-
patokba. A férfiak körében jellemző, hogy az információszerzésre és magára a mun-
kavállalásra valamelyik kocsmában kerül sor. Sík Endre definíciója szerint napjaink 
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emberpiaca „a munkaerőpiac azon piac helyi formája, amelyen informális munka-
erő-piaci tranzakciók zajlanak”.5 Ez a meghatározás a  túrkevei „emberpiac” eseté-
ben is helytálló, azzal a kiegészítéssel, hogy a kisvárosi „emberpiac”, épp a település 
mérete, alacsony lakosságszáma miatt közvetlenebb módon működik. Itt meghatá-
rozó momentum az információközvetítésben az ismeretség, esetleg rokonság, vala-
mint, hogy a munkaadók és a munkavállalók szinte valamennyi esetben korábbról 
ismerik egymást. Ez az ismeret mindkét felet hozzásegíti ahhoz, hogy felmérhesse 
a munka felkínálásakor, illetve elvállalásakor a lehetőségben rejlő biztonságos vagy 
épp kockázatos tényezőket. 

Az alkalmi munkából élők pontos létszáma ismeretlen. A  túrkevei munkaerő-
piacot az 1990-es évek elejétől az ezredfordulóig kétségtelenül az e csoporthoz tar-
tozók dominálták. Számuk a becslések szerint ezekben az években megközelíthette 
a 2000 főt. Ezt a magas számot látszik alátámasztani a helyi polgármesteri hivatal 
2002. december 31-i kimutatása, amely szerint a  városban élő aktív korú lakosok 
közül 1230 fő nyilatkozott úgy, hogy alkalmi munkából tartja fenn magát és család-
ját.6 A 2002. évi adatot az utóbbi évek történései minden bizonnyal módosították, bár 
ezen időszakra vonatkozó nincs információnk. A lehetőségek beszűkülését egyrészt 
igazgatási szankciók (fokozott ellenőrzése, hogy a  segélyből, egyéb járadékból élők 
nem szereznek-e más forrásból bevételt), másfelől a gazdasági válság következtében 
a képzetlen munkások alkalmazásának csökkenő igényei okozták. E tények tükrében 
– és a helyben élők elmondása szerint is – feltételezhető, hogy az elmúlt években már 
kevesebben tartoztak az illegálisan foglalkoztatottak csoportjába. 2011. második felé-
től– legalábbis átmeneti időszakra – az illegális foglalkoztatást tovább csökkentette, 
hogy a nem törvényes úton munkaerőt kölcsönző „vállalkozók” egy része ellen adó-
csalás bűntette miatt eljárást indítottak, néhányukat le is tartóztatták. Becslések sze-
rint az utóbbi két évben az illegális munkavállalók száma már nem éri el az 1000 főt. 

d) A negyedik csoportba azokat sorolom, akik aktivitás tekintetében már nem részt-
vevői a munkaerőpiacnak. Laky Teréz meghatározása szerint: 

„Gazdaságilag nem aktívaknak azok a személyek tekintendők, akik nem sorolhatók be sem 
a foglalkoztatottak, sem a munkanélküliek csoportjába. Ide tartoznak – többek között – az 
idénymunkások az idényen kívül, ha nem kerestek munkát, valamint az ún. passzív mun-
kanélküliek, akik szeretnének ugyan munkát, de kedvezőtlennek ítélve elhelyezkedési esé-
lyeiket, meg sem kísérlik az álláskeresést.”7

5 Sík 1999: 97.
6 Forrás: Túrkeve Város Polgármesteri Hivatal Hatósági Osztálya. 
7 Laky 2001: 155.
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Helyzetük, státuszuk azonban szorosan összefügg a  munkaerőpiaccal, ponto-
sabban annak nem megfelelő működésével. Ez  a társadalmilag nem egységes, ám 
országszerte igen népes csoport a  munkaerőpiacot elhagyókból, az onnan végleg 
kiszorulókból (rokkantak, háztartásbeliek, eltartottak, segítő családtagok, a segélye-
zésre végleg berendezkedők) tevődik össze. 

Az 1990-es évek elején a munkahelyüket elvesztő emberek között jelentős volt 
azoknak a száma, akik kísérletet tettek az előnyugdíjba, rokkantosításba, idős szülő 
után járó ápolási díjba való menekülésre, remélve, hogy ez által némi fix jövede-
lemhez jutnak, másrészt, hogy társadalmi helyzetük rendezettebbé válik, azaz, szert 
tehetnek a társadalombiztosítási- és nyugdíj-jogosultságra. Jól példázza az arányo-
kat az 50%-os rokkantak számának alakulása. Túrkevén már 1987-ben létrejött egy 
rehabilitációs csoport, amely az 50%-os rokkantak egészségi állapotának megfelelő 
foglalkoztatását lett volna hivatott megszervezni. Az első évben a városban mind-
össze hat 50%-os rokkantságú személyt tartottak nyilván, s  számuk 1990-ig alig 
növekedett. A  munkahelyek bizonytalanná válása, az üzembezárásokról terjedő 
hírek azonban sok aktív keresőt késztettek arra, hogy a rokkantosítás reményében 
kisebb-nagyobb egészségügyi gondjukkal orvoshoz forduljanak. Ekkortól már köz-
tudott volt, hogy a rokkantosítás szelepként szolgál, s az állami irányítás ezzel kísérli 
enyhíteni a hirtelen nagy tömeget érintő munkanélküliséget, s a helyzetből követ-
kező nagyfokú társadalmi feszültséget. Az 1990-es évek eleje e félig legális túlélési 
stratégiának kedvezett. Túrkevén az 1987. évi 6 fővel szemben 1992-re már  118-ra 
emelkedett az 50%-os rokkantak száma. Az  ország gazdasági nehézségei hamar 
véget vetettek ennek a kényszermegoldásnak, így a  folyamatos ellenőrzések, az új 
jelentkezők alapos megszűrése az 1990-es és évek végétől létszámcsökkenést ered-
ményezett, s úgy tűnik, az e csoportba tartozók száma 60-70 főben stabilizálódott.8 

Jóval népesebb azoknak a nőknek a csoportja, akik, végigjárva a munkanélküli lét 
valamennyi lépcsőjét, végleg kiszorultak a munkaerőpiacról, s kényszer-háztartás-
belivé váltak. Ez a megoldás a jobb módú – vagy legalábbis kereső családtaggal ren-
delkező – háztartásokban akár pozitív változásként is értékelhető, hisz a feleség/anya 
otthon léte, családról való gondoskodása erősítheti a család kohéziós erejét. Egy kva-
lifikált, vagy a háztartásvezetésen túli intellektuális és egyéni igényekkel rendelkező 
nő számára azonban nem biztos, hogy ez a kényszermegoldás közép- vagy hosszú 
távon eredményesen működik. A „háztartásba visszavonuló” képzetlen, középkorú 
nők – a döntő többség – olyan háztartásba „vonult vissza”, amelyben nincs kereső 
családtag. A család tagjai segélyekből, alkalmi munkákból tettek szert némi jövede-
lemre. Az általam vizsgált településen aligha felel meg a valóságnak az a feltételezés, 
hogy a munkaerőpiactól távol maradók önként vonultak ki onnan. A munkaerőpiac 
elhagyását az esetek többségében akár éveken át tartó reménytelen állásszerzési pró-

8 A túrkevei polgármesteri hivatal rehabilitációs csoportja által közölt adatok. 
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bálkozás előzte meg. Az önkéntesség csupán azt jelenti, hogy az érintettek felmérték 
lehetőségeiket, s belátták, hogy jövőbeni kísérleteik is kudarccal végződnének. 

Az inaktívakra vonatkozóan nem állnak rendelkezésre differenciált statisztikák. 
Csupán spekulatív úton, egyéb adatok (a gazdaságilag aktív lakosság, az öregségi 
nyugellátásban részesülők illetve a keresőképes életkort még el nem ért lakosok szá-
mának) összevetéséből leszűrt következtetések megfogalmazására tehetünk kísér-
letet. 2010 az utolsó év, amelyre vonatkozóan legtöbb adat rendelkezésre áll, bár 
a rokkantak számáról ez évre sincs információ. 2010. december 31-i állapot szerint 
a város lakossága 9570 fő volt. Ebből az aktív korúak (15–62 éves) száma 7857 fő. 
Ekkor az összlakosság 47,7%-a volt öregségi nyugdíjas vagy egyéb járadékos. Az aktív 
korú lakosság 36,5%-a tartozott az inaktívak és járadékosok közé. Ezen belül 1100 fő 
részesült munkanélkülisége miatt ellátásban (720 munkanélküli járadékos, 380 fő 
bérpótló juttatásban). A fennmaradó – közel 1700 fő – inaktív lakos feltehetően az 
egyéb járadékosok (rokkant, szociális segélyes), alkalmi munkából jövedelmet szer-
zők, valamint a háztartásba visszavonulók csoportjába sorolható.

*  *  *

Az általam vizsgált település munkaerő-piaci jellemzőit, a munkaerőpiac működé-
sét az 1990-es évek elejétől elsődlegesen a munkavállalók – kínálat – szempontjából 
kedvezőtlen gazdasági környezet határozta meg. Bár az utóbbi fél évtizedben pozi-
tív változás – keresletnövekedés – jelentkezett a gazdaság helyi működésében, ez 
nem mutatkozott elegendőnek ahhoz, hogy egészséges munkaerő-piaci mozgásról 
beszélhessünk. A foglalkozáspolitikai törekvések sem hoztak pozitívan értékelhető 
eredményt, jelentőségük csekélyebb, mint a helyi gazdaság növekedése (új vállalko-
zások munkaerő-kereslete) által kimutatható előremutató változások. A foglalkoz-
tatáspolitikai törekvések a kisváros munka nélkül maradt lakói számára nem kínál-
tak tartós megoldást. A munkanélküliek átképzése nem értékelhető eredményként, 
mivel az akár többszörös átképzéseket követően sem találtak munkát, nem válhattak 
a munkaerőpiac aktív résztvevőivé. Összességében úgy vélem, bár az általam vizsgált 
kisváros munkaerőpiacának működése –kétségkívül pozitív irányban – változott, 
a lehetőségek és résztvevők arányait tekintve napjainkig nem módosult oly mérték-
ben és minőségben, amely az 1990-es évek közepére jellemző állapot körvonalainak 
átrajzolására lehetőséget nyújtana. A  helyi munkalehetőségek úgy az igényelt lét-
számot, mint az elvégzendő munkát tekintve szerények, ritka kivételtől eltekintve 
nem igényelnek szakképzettséget, magasabb kvalifikációt. A  jelentősebb létszá-
mot foglalkoztató ipari vállalkozások nagy gyárak bedolgozóiként döntő mérték-
ben betanított (szalag) munkát végeztetnek. A mezőgazdasági vállalkozások kisebb 
számban szakmunkásokat (mezőgazdasági gépszerelőket, sofőröket, kombájnoso-
kat), túlnyomó részben azonban képzetlen szezonmunkásokat alkalmaznak. E legá-
lis kínálatot jóval meghaladja az illegális munkalehetőségek száma, s bár 2011-től 
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némi csökkenés figyelhető meg, visszaszorulásról, a  jelenség elsorvadásáról nem 
beszélhetünk. Folyamatosan csökken, de továbbra is nagy súlyú a munkaerőpiacon 
csak adminisztratív módon részt vevők száma, akik a szociális ellátások reményében 
tartják a kapcsolatot a munkaügyi kirendeltséggel, a helyi önkormányzattal, illetve 
ugyancsak az ellátás reményében évről-évre különféle tanfolyamokon, átképzéseken 
vesznek részt. E talmi és véges lehetőségek kimerítése után elmerülnek az inaktívak 
és a sehol nyilván-nem-tartottak végtelen tengerében. 
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Székely és csángó kivándorlók, bukovinai székely  
idénymunkások a román munkaerőpiacon

a kivándorlás

A 19. század utolsó harmadában a  Nyugat-Európához viszonyítva jelentős 
  késéssel jelentkező demográfiai robbanás következtében százezrek kénysze-

rültek vándorbotot ragadni az Osztrák–Magyar Monarchiában. Különösen magas 
volt emberveszteség a Székelyföldön. Az okok: az ipari munkaalkalmak szűkössége, 
a közföldek kisajátítása, az elhúzódó tagosítás, a hitbizományok fojtogató szorítása, 
a kör-vasút kései kiépülése, a hitelhiány és egyebek voltak.

A magyar kormányzat kezdetben nem mérte fel a  széles társadalmi tömegeket 
sújtó folyamat gazdasági hátterét, befolyásoló tényezőit és drámai következményeit. 
A hazának hátat fordító munkavállalók hűtlenségét, s a kivándorlási ügynökök lel-
ketlenségét pellengérező parlamenti felszólalások, sajtó híradások, és a  kormány-
zat kezdeti kapkodó intézkedései (az útlevél-igények korlátozása, s a határforgalom 
ellenőrzésének szigorítása) ugyanúgy alkalmatlanok voltak a  súlyos megélhetési 
válság, s  az immár népmozgalommá szélesedő migráció kezelésére, mint ahogy 
a  Darányi Ignác vezette agrártárca által kimunkált, de a kormányzat hosszabb távú, 
következetes támogatását nélkülöző Székelyföldi akció1 is.

Az ország délkeleti részéből kiáramló embertömeg nagyobb részt román volt, 
mintegy tizede szász, de minden harmadik – magyar (székely és hétfalusi csángó).2

Ez az arány természetesnek tekinthető, ha figyelembe vesszük, hogy a  hazai 
„taszító” tényezők mellett a román munkaerőpiacról jelentős „szívóhatás” érvénye-
sült a két szomszéd ország közötti migrációs folyamatokban. Ennek legfőbb haszon-
élvezője a hazai románság volt, amely a befogadó ország népével – átvitt értelemben 
is – azonos nyelvet beszélt.

ó-románia, mint befogadó közeg

Az 1878-as berlini kongresszussal teljes függetlenségét elnyert fiatal román állam 
gazdasági-társadalmi modernizációjához nagy tömegben vett igénybe külföldi 

1 Lásd Balaton 2004.
2 A  románok aránya csaknem 60% volt, a  szászoké mintegy 10%. Vargha Gyula KSH igazgató 1901. 

május 23-ai jelentése Széll Kálmán miniszterelnökhöz. MNL OL K 26 548. csomó 1937/1901 XXXI. 
tétel 811. alapszám.
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 munkaerőt. Az adómentességgel, szabad iparűzéssel, kedvező kereseti és előmene-
teli feltételekkel az országba vonzott külföldiek között kivételes elbánásban része-
sült a  Kárpátokon inneni románság. A  műveltség magasabb fokán állt, mint az 
ó-királyságbeliek, ezért fontos pozíciókat szerzett a közigazgatás, az oktatás és kul-
túra területén, (így talált módot az otthonról hozott magyarellenesség felszítására 
is). A bevándorlók között egyedüliként akadálytalanul nyerhetett állampolgárságot, 
s ezzel kikerült az idegenekre vonatkozó birtokszerzési tilalom hatálya alól.3

Az idegenekkel való bánásmód kereteit a terhes történelmi örökség4 és a gazda-
sági pragmatizmus együttesen alakították.5 A  hiányzó polgárság6 pótlására hiva-
tott, ám a kapitalizálódás bűnbakjának szerepét is elhordozni kénytelen bevándorló 
askenázi zsidóság soraiból is nyerhettek állampolgárságot némelyek, (amennyiben 
szellemi és anyagi értékteremtő munkájuk és szolgálataik erre „érdemessé” tették 
őket), noha az 1866-os állampolgársági törvény ezt eleve kizárta.7 Az idegenellenes-
ség azonban nem pusztán a zsigeri antiszemitizmusban8 nyilatkozott meg – mélyen 
átjárta az élet minden területét, a román társadalom gondolkodásmódját.9

3 Az  1879. október 13-án módosított 1866-os román állampolgársági törvény 9.§-a értelmében ide-
gen állam románjai, amennyiben igazolják, hogy eredeti állampolgárságukról lemondtak, a parlament 
egyszerű jóváhagyásával azonnal gyakorolhatják politikai jogaikat. Barna 1908: 81.

4 Az  oszmán és orosz protektorátus, a  fanarióta görög uralom, s  a magyarországi nemzetiségi poli-
tika. Ez utóbbi megítélését sokban torzította annak a török idők durva hatalomgyakorlásával „párhu-
zamba” állított negatív tapasztalata.

5 A lengyelek 1863. januári felkelése után beáramló politikai menekültekkel szembeni attitűd pl. hátrá-
nyosan módosult, ahogy a megélhetési kényszer szülte „mérnökök” kontár volta lelepleződött. Bara-
bás 1901: 431.

6 Moldvában a városlakók fele idegen etnikumhoz tartozott. A zsidóság aránya a tartományban meg-
haladta a 10%-ot. (Barna 1908: 5–6.) De a tartomány fővárosában, Iasiban a századfordulón 57,7%-ot 
tett ki (Pándi [összeáll.] 1995: 82).

7 Az 1866-os honossági törvény szerint idegen csak 10 év helyben lakás esetén szerezhetett állampol-
gárságot. Beszédes adat, hogy 1899-ben 260 772 hontalan zsidó élt az országban, miközben már az 
1878-as berlini nagyhatalmi konferencia Románia szuverenitásának elismerése fejében előfeltételül 
szabta a  bevándorolt zsidóság állampolgárrá fogadását. Ehhez képest azt csupán 4272 fő nyerte el 
a  törvény 2.§-a értelmében, amely kivételesen állampolgári jogokkal felruházhatónak nevezi azok 
körét, akik jelentős tőkével, vagy találmánnyal gazdagítják az országot, vagy akik vérüket hullatták 
a nemzet szolgálatában (pl. az 1877–78-as orosz-török háborúban). Barna 1908: 81–82.

8 A Bukaresti Híradó cikke idézte a liberális Romanul-t, amely szerint az idegen zsidók szokása, hogy 
üldöztetéseikről „jajgassanak” és „vádaskodjanak”, de ezzel megkeserítik a hazai zsidóság és a románok 
kapcsolatát. Bukaresti Híradó 1877. febr. 20./márc. 4. Egy másik közlemény Ion Brătianunak az eman-
cipációs vitában elfoglalt álláspontját idézte. A román miniszterelnök Berlinben az Alliance Israelite 
elnökével tárgyalva megpróbálta elérni, hogy ne vigyék a nagyhatalmak kongresszusa elé a romániai 
zsidóság ügyét. Azt állította, hogy hazájában 10 gazdasági bűncselekményből 8-at zsidók követnek el, 
s hogy „gyakran fel kellett hagynom a zsidó bűnös megbüntetésével, nehogy Európa azt mondja, hogy 
zsidó üldözők vagyunk.” Bukaresti Híradó 1879. márc. 16.

9 Például a bojárok modernizációs céllal oroszországi németeket telepítettek, amit a Romanul című lap 
éles szavakkal ítélt el. Bukuresti Magyar Közlöny 17. 1860. okt. 6. Tény viszont, hogy az idegenek befo-
lyása felszította a velük szemben táplált ellenséges érzelmeket. Egy regáti születésű magyar értelmiségi 
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A századfordulón az ország 5 495 040 lakosából 161 056 volt idegen állampol-
gár, s  374 425 „hazátlan” státusú.10 Legtöbben Ausztria–Magyarország polgárai 
választották új hazájuknak az al-dunai monarchiát.11 (Írásunk a magyar ajkúakra 
összpontosít.) Hogy a magyarellenességnek kezdetben csak mérsékelt jelei mutat-
koztak,12 azt a relatíve kedvező megélhetési viszonyok, s az 1848/49-es emigráció 
lojális magatartása és kimagasló szakmai teljesítményei magyarázzák. (Elegendő 
utalnunk Veress Sándor mérnök,13 Mándy Ferenc és Szathmáry Pap Károly udvari 
[festő és] fotográfus, vagy dr. Fialla Lajos szemész munkásságára.14) Ezt a hagyo-
mányt a kétkezi iparosok is folytatták: az egyik – talán az 1878-as – párizsi világkiál-
lításon a Sántha András alapította Bukaresti Kerékgyártók Társulatának több tagja 
kitüntetéssel gyarapította választott hazája hírnevét.15 Az ehhez hasonló eredmé-
nyek ismeretében a budapesti sajtó kissé önelégülten úgy jellemezte a kivándorolt 
honfitársak helyzetét, hogy a  mozgékony székelyek „teljesen értéktelenné teszik 
a román munkásokat”.16 Annyi bizonyos, hogy a román gabonapiacot ellehetetle-
nítő tengerentúli import s a több éves háborúskodásba torkolló „nagy keleti vál-
ság” elhúzódó recessziót eredményezett a balkáni államban, ami – a bevándorlók 
növekvő számával fordított arányban – jelentős életszínvonal-esés és mind kiéle-
zettebb kenyérharc okozója lett.

A romló megélhetési viszonyok láttán a bevándorolt magyarok régi, szebb napo-
kat megélt nemzedéke óva intette az otthoniakat: „Ne jöjjetek!”17 Ám a munkaerejü-
ket idegenben áruba bocsájtók áradása éppen a század utolsó harmadában tetőzött: 
a  századfordulóra a  regáti magyarok lélekszáma – a  moldvai csángókat nem szá-
mítva – százezer közelébe szökött fel.

kissé túlzó megállapítása szerint a századvégi Romániában a kisipar magyar és szász, a kereskedelem 
görög, zsidó és német kézen volt. Barabás 1901: 431.

10 Barabás 1901: 431. 
11 Az 1899-es román népszámlálási adatok szerint 47 948 magyar állampolgár élt az országban. Románia 

– 1902 Miniszterelnökségi emlékirat. MNL OL K 26 548. csomó 4644/1902 XXII. tétel 672. alapszám. 
Az 1902-es román népszámlálás 65800 magyar állampolgárt mutatott ki a balkáni államban, de nem-
zetiségi bontást nem közölt. MNL OL K 26 945. csomó 4301/1912 XV. tétel 672. alapszám.

12 Noha már az első magyar orgánum is emlegeti az „anti-magyarizmus” román hírlapi megnyilvánulá-
sait, a neves forradalmár, Cezar Bolliac még példának állította saját ifjúsága elé a Garibaldi seregében 
vitézkedő magyarokat. Bukuresti Magyar Közlöny 21. 1860. nov. 3.

13 Lásd Beke 1976.
14 A kitűnő orvos magas kitüntetést kapott Milán, szerb király román nagyanyjának meggyógyításáért. 

Bucuresti Hiradó 1880. máj. 9.
15 Bálinth (szerk.) 1901: 130.
16 Pesti Hírlap 1902. okt. 30.
17 Bucuresti Hiradó 1882. okt. 1. A  magyar egyesület tiszteletbeli elnöke, Veress Sándor mérnök írta 

a Kárpátokon túliaknak, hogy ne jöjjenek, mert nem tudnak túltenni a hely- és nyelvismerettel, s nagy 
érdekérvényesítő képességgel bíró görög és zsidó riválisaikon. Bukaresti Híradó 1877. ápr. 3./15.



288

Makkai Béla

a regáti magyar munkavállalók típusai

A magyar munkavállalók legnépesebb csoportját bizonyosan az idénymunkások tet-
ték ki, akik jövedelem kiegészítés céljával toborzó uradalmi ispánok hívására keltek 
át a  Kárpátokon túli világba, ideiglenesen (rendszerint rövid határátlépési igazol-
vánnyal).18 

A hazainál két héttel korábban kezdődő mezőgazdasági idényre a családfők cso-
portosan indultak el, földjeiket felesbe kiadva a szomszédoknak, gyermekeiket szét-
osztva a rokonság között.19 

A felszerszámozott erdélyieket a  vasúti tranzitállomások (Ploieşti, Bukarest) 
magyar vendéglősei közvetítették a munkáltatónak.20 A tolmács és hitelező szere-
pét is ellátó szállásadók jutalékot kaptak a szekerekkel kiérkező intézőktől a 2-6 fős 
csoportokban elszegődő munkások után, akik húshagyó silány étek, némi pálinka, 
de elfogadható fizetés fejében általában két hétig tartózkodtak egy helyen. Sokan 
az aratást megelőzően kapálással kezdték, takarmánykaszálással (árpa, zab) folytat-
ták, majd csépléssel gyarapították keresményüket. De voltak, akik télire a városokba 
húzódva favágással tartották fenn magukat.21

A századfordulóra vészesen túlnépesedő bukovinai székely falvak22 fiataljait tava-
szonként moldvai logofetek (intézők) kecsegtető ajánlatai bírták csoportos külföldi 
munkavállalásra. A  bojárok földjén, otthonuktól 60-150 kilométeres távolságban 
végeztek talajművelést és betakarító munkákat. Alkalmazásuk feltételeire jellemző, 
hogy a  hazatérőket féregtelenítették, ruháikat kifőzték.23 A  messzire szakadt szé-
kelység azonban a puszta létfenntartás érdekében a higiéniás veszélyeknél súlyosabb 
megpróbáltatásoknak is ki volt téve. A  teljes fizikai-erkölcsi kiszolgáltatottságot 
jelentő „Móduvába járás” ügyében a józseffalvi igazgató-tanító 1910-ben az osztrák 
csendőrhatóságnál tett panaszt. „Az iskolás gyermekekkel való kereskedés”-t a fia-
talkorúak útlevélkérelmeinek elutasításával sikerült korlátok közé szorítani.24

Semmilyen tiltó rendelkezés nem állhatta útját viszont a székelyföldi cselédlányok 
tömeges kiáramlásának. A  neves közgazdász, Hegedüs Lóránt helyzetüket keser-

18 Barabás 1901: 439.
19 Barabás 1901: 425.
20 Barabás 1901: 440.
21 Barabás 1901: 440–441. A 28 kéve = 1 kalao/kalangya búza learatásáért 1fr 20 banit fizettek. Egy jó 

arató 3-4 kalangyát vágott le naponta. Élelmezésük: 1 liter pálinka (4 főre), kétnaponta egy cipó, heti 
két húsos étel. 11 órakor leves, heti kétszer juhhússal. Tök-, uborka-, alma- és szilvaleves mellett heti 
ötször puliszka. Délután 4-kor hagyma kőkemény szárított sózott oláhtúró (nyers sajt), némi lével. 
Este többnyire saját pénzen kellett kipótolni a  kosztot. Előfordult, hogy egyet elküldtek vásárolni, 
s dolgoztak helyette is, hogy olcsóbb legyen az étel, mint a kocsmárosnál.

22 Lásd Makkai 2000: 446–477.
23 Sebestyén 1989: 85–87. 
24 A bukovinai kormány végül rendeletben tiltotta meg, hogy az iskolás gyermekek útlevelet kapjanak. 

MNL OL K 26 1210. csomó 4498/1912 XVII. tétel 129. alapszám.
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nyés tárgyilagossággal akként jellemezte, hogy olyanok már, mint valami „általános 
fogyasztási cikk, mint a thea, vagy kávé, melynek behozatala a szükségletek szerint 
ingadozik.”25 Egy galaci konzulátusi tisztviselő 1898-ban feljegyezte, hogy a  rossz 
hírű magyar kocsmában („báska”) a rendőrség 30-40 szerződés nélküli cselédlányt 
(több 12-14 évest is!) vett őrizetbe, s közülük csak néhánynak volt útlevele.26

A lányok jelentős része a zöldhatáron át, emberkereskedők közvetítésével érke-
zett a Budapestnél jóval közelebbi román fővárosba. Egymásnak adtak címet, vagy 
a rendőrségen nyilvántartott igénybejelentés szerint szegődtek el. A nagyobb váro-
sokban cselédközvetítők is működtek, ahol éjjeli szállást is kaphattak az újonnan 
érkezők. A borsos áron kiváltott arcképes cselédigazolványt gyakorta a rendőrségen 
helyezték letétbe, ahol sikertelen alku esetén új címért jelentkeztek, avagy a munka-
vállalási okmányt kikérve odébb álltak. A cselédek általában külön szobában, a gazda 
házában laktak. Keresményük havi 15-30 frank volt a teljes ellátáson kívül. Rendkí-
vüli igénybevételükre jellemzően csupán kéthetente kaptak kimenőt.27 A szerencsé-
sebbek önmegtagadó szolgálati évekkel a hátuk mögött, bőséges élettapasztalatokkal 
és csekély megtakarítással tértek vissza szülőföldjükre. Aki a helyben lakás kockázatait 
nem vállalta, szinte a teljes keresményét a magas lakbérre és drága ruházati cikkekre 
költhette.28 A szemre való magyar lányok gyakorta bojárok, zsidó, görög, vagy örmény 
kereskedők ágyasai lettek, sorsukra komor árnyékot vetett a prostitúció.29

Az idénymunkások és cselédek oda-vissza áramló mobil tömegével szemben az 
egyéni iparosok köre letelepedett életformát folytatott, s fele részben biztos egzisz-
tenciával rendelkezett. A Kereskedelemügyi Minisztérium századfordulós adatgyűj-
tése szerint számuk mintegy 2500 főre rúgott: 600 kovács és patkókészítő, 150 laka-
tos, 100 asztalos, 750 cipész, 150 tímár, 180 szabó, 50 szíjgyártó, 25 kőműves, 
300 városi fuvaros, 100 kerékgyártó, s további 150-en egyéb szakmákban. A 800 ház-
tulajdonosból mindössze 300 rendelkezett tehermentes ingatlannal. Ez a megelőző 
évtizedekben kifejezetten jómódú réteg a századfordulóra nagyrészt eladósodott.30 
Kocsi-tulajdonosból bérkocsissá, vagy istállói alkalmazottá süllyedt, egyéni vállalko-
zóból gyári munkássá vált.

Az 1880-as években a  főváros fegyvergyárai, vasúti gépgyárai nagy számban 
alkalmaztak magyar lakatosokat. A Mandrea cipőgyár 600 munkásának több mint 
fele volt magyar. A vállalatnál teljes magyar részlegek működtek, 15 éven át sora-
ikból választott művezetővel. A gyufa-, dohány- és papírgyárakban is sok magyar 

25 Hegedüs 1902: 23. 
26 Putnik 1901: 827.
27 Barabás 1901: 437–438.
28 Csak egy pár cipő 20 leibe (frank) került. Putnik 1901: 832.
29 A Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium 14 oldalas javaslata a Romániai akcióhoz. MNL OL K 26 

548. csomó 2198/1901 XXXI. tétel 811. alapszám.
30 Márffy Mantuano Rezső 1903. március 31-ei jelentése Láng Lajos kereskedelemügyi miniszternek. MNL 

OL K 26 744. csomó 3408/1903 XVIII. tétel 406. alapszám (lásd a 426/1908 XX. tétel 234. alapszámnál).
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 dolgozott. A  századvégen elfogadott diszkriminatív szabályzók hatására azonban 
megkezdődött tömeges elbocsátásuk. Erre a sorsra jutottak a Tabács (tímár) város-
negyed vasöntödéjének magyar munkásai is.31

A Brassóhoz közel fekvő Sinaián, Buşteniben, Predealon magyar kocsisok, vas-
utasok sokaságát alkalmazták, a  dunai kikötővárosok dokkjaiban magyar ácsok, 
Conştanţán vasútépítő munkások dolgoztak. Azuga üveggyára, sörgyára zömmel 
székelyföldi munkavállalókkal működött, kékfestő- és posztóüzeme a  szakmabéli 
hétfalusi csángók „bázisintézményének” számított. A munkaadók itt telekvásárlásra 
ösztönözték munkásaikat, ami eladósodásukat és kötődéseik szorosabbá válását, 
elrománosodásukat eredményezte.32

Az említetteken kívül a  román áruforgalom bonyolításában mintegy 150-200 
magyar kereskedő is közreműködött,33 akik a jobb érvényesülés érdekében alkalma-
sint németnek vallották magukat.34 A román fogyasztókkal és szakmabeliekkel való 
intenzív kapcsolattartás, a mindennapos román beszéd, s a magyar kolóniáktól való 
elszigeteltségük folytán gyorsan felszívódtak a  gazdanemzet tömegébe, csakúgy, 
mint a szolgáltató ágazatban működő pincérek, gyógyszerészek, fényképészek, vagy 
akár a románul jól tudó (hétfalusi) csángó perecárusok.

asszimilációs hatások

Az idegenekre a beolvadás spontán tényezőin túl az asszimiláció célzatos, kénysze-
rítő nehézkedési ereje is hatott. Az még természetesnek tűnik, hogy a magyar cipé-
szek és posztókészítők a minőségi tanúsítványnak számító dél-erdélyi város, Brassó 
nevét a vásárlói igények szerint román nyelven tüntették fel, s hogy – reklámfogás-
képpen – termékeiket francia megnevezéssel és használati utasítással hozták for-
galomba. Az viszont már durva hatósági pressziónak minősül, amikor az iparosok 
cégtábláira rótt magyar írásjeleket (mint a magyaros névformát) súlyos bírságokkal 
szankcionálták.35

A kivándoroltak érvényesülését a gazdasági feltételek mellett a jogi környezet is 
jelentős mértékben meghatározta. Mint fentebb említettük, a román ajkúakat nem 
számítva csak kivételes esetben volt reményük román állampolgárságot szerezni, az 
elhibázott magyar honossági törvény (1879: L. tc.) 31.§-a értelmében 10 év távollét 
után elvesztették állampolgárságukat, „hazátlanokká” (haiman, bounghen, bozgor) 
váltak. Az külföldiek munkavállalását még ösztönző 1887-es gyári törvényt felülíró 

31 Barabás 1901: 436–437.
32 Hegedüs 1902: 8–21.
33 Márffy Mantuano Rezső 1903. március 31-ei jelentése Láng Lajos kereskedelemügyi miniszternek. MNL 

OL K 26 744. csomó 3408/1903 XVIII. tétel 406. alapszám (Lásd a 426./1908 XX. tétel 234. alapszámnál).
34 Emlékirat a Romániai akció gazdasági ágához. MNL OL K 26 548. csomó 3879/1901 XXXI. tétel 811. 

alapszám.
35 Barabás 1901: 434.
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1894-es protekcionista gazdasági szabályok hatására tömegesen szorultak a  társa-
dalom perifériájára. Recepciójuk néhány évtized leforgása alatt alapjaiban változott 
meg.36 Már a Bukaresti Hírlap 1877-es évfolyamában azt olvashatjuk, hogy a román 
sajtó „gyűlöletes gúnnyal” taglalja: a hunok elkorcsosult utódai, az erdélyi román-
ság ádáz „rabtartói”, mint megtűrt szolgák keresik a  kenyerüket román földön.37 
A 19–20. század fordulóján különösen igaz volt mindez a  székely cselédlányokra, 
akiknek életútja – szervezett bűnbandák közreműködésével – reménytelen sorssze-
rűséggel vezetett a Balkán legsötétebb örömtanyáira (lásd „vengerka”, „mađarica”), 
Odesszától Szalonikiig.

A külföldiek fokozatosan csökkenő alkalmazási kvótái rendet vágtak a  biztos 
egzisztenciával bíró magyar munkavállalók soraiban. Tömeges elbocsátásuk, anyagi 
ellehetetlenülésük majd erkölcsi lecsúszásuk aztán utólagosan „visszaigazolta” az 
előítéletes, mi több, durván elfogult magyarságképet, amely a román közvélemény-
ben az erdélyi származású zsurnaliszták módszeres lejárató kampánya nyomán 
eluralkodott. A századfordulón már nem tekinthetjük túlzónak a Pesti Hírlap szer-
kesztőjének megállapítását, mi szerint a  román ó-királyságban a  magyarnál csak 
a  zsidót gyűlölik jobban.38 Mindezt beszédesen alátámasztják azok a  pénzintézeti 
alapszabályokban fellelhető pontok, amelyek – a  pénzügyi és belügyi hatóságok 
jóváhagyásával – tiltották zsidó és magyar egyesületi tagok felvételét.39 A szemtanú, 
Barabás Endre hűvös tőmondattá csupaszodott megfogalmazásban tárta a  lénye-
get honfitársai elé: A bukaresti papírgyár magyar munkásai – kenyerük megtartása 
érdekében – románná lettek.40 Ebben az áldatlan helyzetben már a budapesti kor-
mányzat sem maradhatott tétlen.

a Romániai akció (1901–1920)

Ha a  kivándorolt magyarság évtizedekig nélkülözni volt is kénytelen az anyaor-
szág következetes óvó-védő gesztusait,41 a migránsokat hosszú ideig kárpótolhatták 

36 Makkai 2009: 213–235.
37 Bukaresti Híradó 1877. márc. 15./ápr. 3.
38 Románia és a magyarok, Pesti Hírlap 1902. okt. 30.
39 A Limbovica Takarék- és Hitelegyesület alapszabályzatában. Hasonló kitételt tartalmazott a Spev(r?)

anka Bank alapszabályainak 12. pontja. MNL OL K 26 548. csomó 4524/1902 XXII. tétel.
40 Barabás 1901: 437.
41 A Szent László Társulat ösztöndíjai, oktatási támogatása mellett a magyar kormányzat közvetlenül is 

támogatni próbálta a moldvai csángókat és a kivándoroltak által alapított iskolákat. A román kormány 
azonban a  „reciprocitás elvére” hivatkozva sikerrel elhárította ezeket a  törekvéseket, hiszen Buda-
pest 50 000 csángó s  néhány (tíz)ezer hontalanná lett magyar miatt nem kívánt asszisztálni Buka-
restnek 3 000 000 erdélyi román elszakításához. (Makkai 2002a: 4.) A külképviseletek szász és román 
tisztviselői ráadásul sem erkölcsileg, sem nyelvileg nem tanúsítottak megértést a magyar panaszo-
sokkal szemben. A magyar, vagy magyarul tudó alkalmazottak létszámarányos növelését majd csak 
a magyarbarát Agenor Gołuchowski külügyminisztersége idején sikerül elérni.
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a hazainál kétségtelenül kedvezőbb kereseti és megélhetési feltételek. A századfor-
dulóra azonban a regáti magyarságot az állandósult recesszió,42 az idegeneket diszk-
rimináló munkajogi környezet, s  a xenofóbia egyéb visszatetsző megnyilvánulásai 
súlyos döntés elé állították. 

1. Kézenfekvő megoldásnak tűnt ugyan az óhazába való visszatérés, csakhogy 
Magyarországon az ipari munkaalkalmak bővülése továbbra sem tartott lépést 
a demográfiai növekedéssel. A visszailleszkedésnek jogi akadályai is voltak, hiszen 
ekkor már sokan magyar állampolgárságukat is elveszítették a  huzamos távol-
lét miatt. A fiatal férfiak – a hadkötelesség mulasztóiként – egyébként is törvényi 
retorziókra számíthattak. S nem elhanyagolható a mentális „fékek” jelentősége sem: 
A  közmondásosan büszke székelyekre ugyanis a  legkevésbé volt jellemző, hogy 
kudarcaikat, lecsúszásukat beismerve magukat az otthon maradottak elmarasztaló 
(és önigazoló) ítélkezésének tegyék ki. 

2. A másik kínálkozó lehetőség: eleget tenni a soviniszta gazdaállam velük szem-
ben támasztott erőszakolt elvárásainak. Ez végső soron egyet jelentett nemzeti azo-
nosságuk gyors, de egyáltalán nem fájdalommentes feladásával, az asszimilációval. 
A kortársak közül többen is figyelmeztettek ezen eshetőség fenyegetően valós vol-
tára. Putnik Béla akként jellemezte honfitársait, hogy a kenyéradó országgal túlsá-
gosan szervilisek, miközben az elbocsátó hazával szembeni tiszteletük látványosan 
megcsappant.43 

3. A harmadik lehetőségnek a továbbvándorlás mutatkozott. A kérdés elnapolása 
azonban az Újvilág kecsegtető viszonyai között is pusztán a beolvadás vagy haza-
térés választását hagyta nyitva a migránsok számára.

Ebben a szorult helyzetben érkezett az elbocsájtó haza titkon mindig is remélt 
segítsége. Az anyaország erkölcsi felelősségvállalása a Széll-kormány idején kimun-
kált nemzetvédelmi program44 részeként 1901-ben elindított úgynevezett Romániai 
akcióban45 manifesztálódott, amelyben jórészt bizalmas csatornákon próbált kultu-
rális, diplomáciai, s részben gazdasági támaszt46 nyújtani idegenbe szakadt honpol-
gárainak.47 Rövidtávon, hogy ezt a hasznos munkaerőt a masszív asszimilációs hatá-

42 Hegedüs 1902: 10.
43 Putnik 1901: 827. Barabás Endre ebben semmi kivetnivalót nem talált. Úgy ítélte meg, hogy az óhaza 

a nemzetiségek megbékítésével bajlódik, miközben nem biztosít megélhetést polgárainak. Románia 
viszont legalább munkát adott a kivándorló magyaroknak. Barabás 1901: 427.

44 „Az idegenbe vándorolt magyar honosok nemzeti gondozása” címen futó programról van szó, amely 
szerves kapcsolatban állt a Klebelsberg Kuno, miniszterelnökségi titkár által kimunkált úgynevezett 
nyelvhatár-akció tervével. Lásd Makkai 2003.

45 Makkai 2002a: 3–30; 2002b: 492–504; 2004.
46 A budapesti kormányzat koncepciója a gazdasági szempontból önerős magyar közösségek megterem-

tése volt. Románia – 1902, miniszterelnökségi emlékirat. MNL OL K 26 548. csomó 4644/1902 XXII. 
tétel 672. alapszám.

47 A párhuzamosan zajló Amerikai akciónak a magyaron kívül ruszin és tót ága is volt. Puskás 1982.
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soktól megóvja, s hosszabb távlatban, hogy – a nemzetiségi problémák orvoslásának 
„kötőanyagául”, de gazdasági racionalitásból is – haza telepítse.

A kifejtés kereteinek korlátai miatt itt csak utóbbi aspektus megvilágítására vál-
lalkozhatunk, felidézve, amit az uralkodó jóváhagyására felterjesztett programban 
a miniszterelnökség szakreferense így fogalmazott meg: „a romániai magyar colóniák 
gazdasági consolidálása jelentékeny érdek”, amit a kereskedelemügyi minisztérium 
szaktudósítójának alapos adatgyűjtése fényében, a támogatás adekvát módozatainak 
felmérésével, majd alkalmazásával próbáltak érvényesíteni.48 Hogy a Romániai akció 
gazdasági hasznának emlegetése nem pusztán egy nacionalista érzelmektől sugallt 
projekt szakszerű érvekkel való kozmetikázását célozta, bizonyítja Rakovszky követ-
ségi tanácsos dél–amerikai tanulmányútjáról készített, s széles körben megvitatott 
jelentése. Ebben a szubkontinens német kolóniái, mint helyismerettel bíró hasznos 
gazdasági közvetítők jelennek meg, melyek jelentős keresletet támasztanak az anya-
országi iparcikkek importjára is. A  szerző – párhuzamot vonva a  harminc-ezres 
bukaresti magyar diaszpórával – bíztató perspektívákat vizionált a magyar külke-
reskedelmi forgalom balkáni bővüléséhez. A román gazdaság pangását és a magyar 
iparosság eladósodását is figyelembe véve a jelentés javaslatot tesz a kivándorolt vál-
lalkozók olcsó hitelhez juttatására, azon megfontolásból, hogy a kedvezményezette-
ket „e jótétemény által jobban a hazához csatolhatnók”, a regáti magyarság tömegeit 
pedig fokozatosan a magyar exportáruk, iparcikkek használatára szoktathatnák.49

Hogy a kormányzati adminisztrációban a lesújtó „söpredék50 jelzővel illetett (szo-
ciológiai szempontból csakugyan rendkívül heterogén, s erősen demoralizálódott) 
regáti magyarság az anyaország export-stratégiájának számottevő tényezője lehes-
sen, a kivándoroltak önerős szervezeteinek megszilárdítása, az „őrségváltás” éppen 
olyan fontosnak mutatkozott, mint a magyar iparosság versenyképességének javí-
tása. A távlati cél azonban – egy a közös külügyminiszterhez adresszált átirat sze-
rint – változatlan: „[…] hogy ezen népelem Romániában a  gazdasági versenyben 
mindaddig el ne bukjék míg a hazai gazdasági viszonyok kedvezőbb alakulása foly-
tán Erdélybe hazatérhet.”51

48 A miniszterelnök 1903. január 7-ei felirata a királyhoz, I. Ferenc Józsefhez. MNL OL K 26 575. csomó 
80/1903 XVIII. tétel 80. alapszám.

49 A  Romániai akció 1902. december 15-i értekezletének gazdasági határozatai, valamint az ebből 
készült 1903. februári bizalmas átirat a  Kereskedelemügyi Minisztériumnak. MNL OL  K 26 744. 
csomó 406/1903 XVIII. tétel 406. alapszám.

50 A Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium 14 oldalas javaslata a Romániai akcióhoz. MNL OL K 26 
548. csomó 2198/1901 XXXI. tétel 811. alapszám.

51 A  levél úgy kezdődik, hogy az akció kulturális részét „úgyszólván befejeztük”, s  immár a gazdasági 
fejlesztés lépései következnek, tekintettel a magyar munkavállalók tömeges elbocsátásának negatív 
tendenciájára. Miniszterelnökségi átirat a közös külügyminiszternek, 1906. november 14. MNL OL K 
26 744. csomó 6063/1906 XVII. tétel 4042. alapszám.
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A regáti magyarság gazdasági pozícióinak erősítésére az agrártárca bukaresti 
szaktudósítója részletes programot terjesztett elő.52 Gaál Gyula a vidéken szétszóró-
dott idénymunkások támogatására konzuli megbízott kinevezését javasolta (külön 
az erdélyieknek és a bukovinaiaknak), továbbá az ideiglenes külföldi munkavállalók 
adatbázisának felállítását a marosvásárhelyi szolgabírói hivatalban, valamint regáti 
fiatalok ösztöndíjas szakképzését a tordai kertmunkás iskolában. Az állampolgársá-
gukat és önazonosságukat is leggyorsabban elveszítő cselédlányok védelmében cse-
lédotthon alapítását szorgalmazta, egy a  román munkajogban jártas ügyvéd szak-
tanácsadásával. Végül – jelezve a szolgáltató jellegű szakmákban, vidéki közegükben 
gyorsan „beilleszkedő” kovácsok, kocsisok, gépészek lemorzsolódását – az iparcent-
rumok és kikötővárosi dokkok magyar alkalmazottjait munkásotthonokba kívánta 
összegyűjteni, szerepet szánva ezen intézményeknek a munkaközvetítés és identi-
tásápolás terén, de majdani haza-közvetítésükben is. Az emlékirat szerzője a magya-
rok csoportos elszegődését szorgalmazta, minthogy ez több garanciát kínált anyagi 
gyarapodásukra és nemzeti azonosságuk megtartására.53

A nemzetvédelmi akcióban a szaktudósító számos elképzelése zöld utat kapott, 
a magyar kormányzat azonban egyéb módokon is próbált javítani a kivándoroltak 
munkaerő-piaci helyzetén. A több ezer példányban közreadott Romániai Magyarok 
Nagy Képes Naptára az alkalmazási feltételek, az üzleti környezet ismertetésével, 
érdekvédelmi felvilágosítással szolgálta a diaszpóra-magyarság gazdasági felemelke-
dését. Hasonló céllal számolt be az aktuális munka-alkalmakról, közölt gazdasági 
versenyfelhívásokat és magyar vállalkozói hirdetéseket a Budapestről dotált regáti 
magyar sajtó.54

a dilemma „megoldása”

Sem a  gyenge belső kohézióval bíró magyar egyesületek, sem a  Romániai akció-
ban kiépülő egyházi és iskolai intézményrendszer elöljárói, de még az ötvenmilliós 
Monarchia diplomatái sem tudták elérni, hogy a magyar munkavállalók – az esély-
egyenlőség elve szerint – boldoguljanak Ó–Romániában. Mi több, egyre sűrűsödtek 
azon kirekesztő gesztusok,55 diszkriminatív intézkedések,56 amelyek a  Balkán-há-

52 Gaál Gyula, a  Földművelésügyi Minisztérium szaktudósítója 1904. március 21-ei memoranduma. 
MNL OL K 26 659. csomó 1710/1904 XVIII. tétel 411. alapszám.

53 Gaál Gyula, a  Földművelésügyi Minisztérium szaktudósítója 1904. március 21-ei memoranduma. 
MNL OL K 26 659. csomó 1710/1904 XVIII. tétel 411. alapszám.

54 Makkai 2006: 3–24.
55 A változó román attitűdre világít rá, hogy a korábbi sikeres szereplések ellenére 1895-ben már nem 

hagyták, hogy a magyar kocsigyártókat a francia világkiállításon és a bukaresti ipari vásáron kiállítsa-
nak. Barabás 1901: 430.

56 Magyar állam pénzén felállított iskolákban a tanfelügyelet a kötelező román nyelvórák számát az ere-
deti 2 óráról 6-ra emelte (azaz megháromszorozta). Magyar iskolák elrománosítása. Pesti Hírlap 1905. 
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borúktól az ország-gyarapító hadi vállalkozásokig tartó csaknem évtizedes perió-
dusban már durva retorziók57 formáját öltötték a tegnapi szövetséges, a Monarchia 
polgárai ellen. Mindezek hatására felgyorsult a regáti magyarság szórványos haza-
áramlása, amit a budapesti kormányzat titkos csatornákon anyagilag is támogatott.58 
Ösztönzőleg hatottak a Bukaresti Magyar Újság ez irányú felhívásai is, ám a haza-
térés folyamatát jelentősen fékezte az elvesztett állampolgárság visszaigénylésének 
procedúrája.59 Annál is inkább, mivel a magyar állam nem csak az elmulasztott kato-
nai szolgálat letöltését támasztotta előfeltételül, de a visszahonosításért folyamodó-
kat világnézeti alapon is rostálni kívánta.60

Ez az ellentmondás tükröződik a kormányfőnek a kereskedelmi tárcához intézett 
egyik átiratából is: „Nagy szolgálatot teszünk […] a magyarságnak azzal, ha magyar 
munkások visszatelepítése által a nemzet munkaerejét és számbeli szaporodását előse-
gítjük.” Az eljárás azonban csak akkor kecsegtet megfelelő eredménnyel, amennyiben 
az ó-haza munkát és megélhetést is tud biztosítani megtért polgárai számára. „Külön-
ben nem érünk mást el, – figyelmeztet a levél – mint azt, hogy olyan elemek kerülnek 
haza, kik munka hiányában az elégedetlen proletárok számát fogják szaporítani.”61

A „selejtes elemek” kiszűrésének igénye az agrártárca birtokparcellázási ter-
vei62 kapcsán is élesen felvetődött.63 Az anyaországi munkavállalás és földhöz jutás 
feltételeit firtató bukovinai székelyek hazatelepítésének azonban mindenekelőtt 
nyers gazdasági kerékkötői voltak: a szakképzetlen hadikfalvi igénylőkkel szemben 

márc. 12. Később a  külföldi magániskolák tanulóinak útlevéllel, vagy anyakönyvi kivonattal kellett 
igazolniuk idegen voltukat, ennek hiányában román iskolába kényszerítették a tanköteleseket. MNL 
OL K 26 919. csomó 3672/1911. XIX. tétel 138. alapszám.

57 Magyarok rovására elkövetett rongálások, testi sértés és a székely bérkocsisok ismételt fogat-elkobzá-
sai mellett Romániai Magyar Újság 1913. júl. 31. a világháború idején a magyarellenesség már hangos 
utcai tüntetéseken és háborús uszításban is megnyilvánult. Romániai Magyar Újság 1916. jan. 2. és 
1915. dec. 29.

58 A kormány kezdetben eseti alkalmakkal támogatta a hazatérőket. Sajti János cipész 1904. április 9-én 
végleg visszavándorolt családjával a  kormány pénzügyi támogatásával. A  közvetítő Poliány Zoltán 
újságíró azonban az instrukciók szerint nem verte nagydobra az ügyet, mert akkor – amint írta – „ost-
rom alá fogtak volna”. Poliány Zoltán 1904. április 14-ei levele Klebelsberg Kunónak. MNL OL K 26 
744. csomó 850/1904 XVIII. t. 850. alapszám.

59 Poliány Zoltán 1904. ápr. 14-ei levele Klebelsberg Kunónak. MNL OL  K 26 744. csomó 850/1904 
XVIII. tétel 850. alapszám.

60 Ennek hátterében jórészt a bevándorlók soraiban is terjedő szocialista eszmék fenyegetése állt. Bara-
bás 1901: 436.

61 Miniszterelnökségi átirat a kereskedelmi miniszternek, 1907. október 2. MNL OL K 26 744. csomó 
4205/1907 XX. tétel 1609. alapszám.

62 MNL OL K 26 919. csomó 1923/1909 XVII. tétel.
63 Miniszterelnökségi átirat a hazatelepítésről a földművelésügyi miniszterhez, 1912. augusztus 29. MNL 

OL K 26 945. csomó 4301/1912 XV. tétel. A kormányfő a szűrési módszer kikísérletezése érdekében 
a tárca székelyföldi kirendeltsége, valamint a Székely Társaságok Szövetsége bevonását javasolta, de 
felajánlotta a Romániai akció helyi felekezeti vezetőinek (Ujváry és Kuczka) közvetítését is.
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a hazai munkavállalók élveztek elsőbbséget, s az időközben elfogadott törvényből 
(1911: XV. tc.) is kimaradt az idénymunkával összekapcsolt telepítés alternatívája.64 
A magyar parlament egyértelmű támogatása65 s a kereskedelmi tárca jó szándékú 
állásfoglalásai ellenére – a jelentős munkanélküliség és az alacsony ipari munkabé-
rek miatt – a bukovinaiak hazahozatala mégis végzetes halasztást szenvedett.66 Így 
sűrű rajaik az anyaország helyett immár a tengerentúlra vették az irányt…67

A háborús viszonyok értelemszerűen fordulatot hoztak a regáti magyar munka-
vállalók gazdaállammal szembeni viszonyulásában is. E változás hű lenyomatát őrzi 
a  Bukaresti Magyar Hírlap, amely egyik hazatelepedésre bíztató cikkében tárgyi-
lagos szembenézésre hívta fel olvasóit. Emlékeztetve a  rekvirálások és inzultusok 
tényére, az idegenben töltött évtizedek mérlegét akként vonta meg, hogy a kezdet-
ben változatos formában idegenbe csábított, és jó hírnévre szert tett magyar mun-
kavállalók fokozatosan „senkiházi” banghinokká, kihasznált „munkás barmok”-ká 
silányodtak; „s hogy valamennyiünket igába nem fogtak – így a cikkíró – csak azon 
múlt, hogy [a Mackensen-offenzíva miatt] a kis Moldvába szorultak…”68

Ám attól, hogy a kenyéradó új haza végül beolvasztotta, vagy eltaszította idegen 
eredetű polgárait, még nem lett édesebb az anyaország megkésett, tétova ölelése! 
A dualista magyar állam politikai és gazdasági elitjének gátlástalan önzése és rövid-
látása miatt továbbra sem gondoskodott állampolgárai százezreinek mindennapi 
megélhetéséről. Így a társadalom belső kohéziója a világháború végére végzetesen 
meggyengült (beleértve a gazdasági szempontból ugyan nem diszkriminált, de poli-
tikai és nyelvi-kulturális törekvéseiben erősödő nacionalista pressziónak kitett nem-
zetiségi tömegeket is). A nagyhatalmi győztesek, és a revánsban határt nem ismerő 
szomszédnépek mohósága mellett ez, a milliók kivándorlását kiváltó gazdasági-szo-
ciális önzés és politikai felelőtlenség lett a magyarság trianoni tragédiájának egyik 
legnyomósabb előidéző oka.

64 MNL OL K 26 945. csomó 3779/1912 XVII. tétel 1252. alapszám.
65 MNL OL K 26 945. csomó 1252/1912 XVII. tétel külön szám.
66 MNL OL K 26 945. csomó 4011/1912 XVII. tétel 1252. alapszám.
67 RZsL 2. fond, Külügyi iratok, 47. doboz 4033./1911. 1912-ben az andrásfalvi református lelkész jelzett 

veszélyes mértékű kanadai kivándorlást. RZsL 2. fond Külügyi iratok 47. doboz 3999/1913.
68 Települjünk haza! Bukaresti Magyar Hírlap 1918. jún. 30.
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Migráció a munkaerőpiacon
Állami szerepvállalás a munkaerő migrációjában

Az alábbi tanulmányban megkísérlem megvizsgálni az állam szerepét a munka-
  erő-piaci migrációban. Hogy célomat elérjem, először áttekintem a munka-

erő migrációjában a preindusztriális Európától egészen a kétezres évek elejéig érvé-
nyesülő trendeket. Eközben megkísérlem összefoglalni, milyen korszakokra 
bontható a  munkaerőpiaci migráció és melyek az egyes korszakok sajátosságai. 
Az összefoglalás során megfogalmazódó két legfontosabb kérdésem: milyen szerepe 
van az államnak a migrációs folyamatokban (ha van egyáltalán), illetve mire irányul 
ez a  szerep, és  befolyásolja-e érdemben a  munkaerő vándorlását. Az  elemzendő 
korszak a migrációra vonatkozó első, viszonylag megbízható adatok megjelenésétől 
(1700-as évek közepe) napjainkig tart. Elemzésem végkövetkeztetése, hogy, akár 
a 18. században, akár a 21. század elején érvényesülő trendeket nézzük, az állam 
nagyon komolyan befolyásolja a munkaerő-piaci migrációt. E befolyás azonban vál-
tozik. Míg a preindusztriális és a nemzeti forradalmak előtti Európában a munka-
erő migrációja az állam szempontjából alapvetően gazdasági kérdés, illetve a hábo-
rús pusztítások miatt elnéptelenedett területek benépesítésének eszköze volt, addig 
a 19. század közepétől, és különösen is a második világháború után, egyre inkább 
összemosódott a  szociális vagy politikai indíttatású bevándorlással. Így viszont 
egyre súlyosabb szociális, ezzel párhuzamosan pedig politikai problémát jelentett, 
és jelent a mai napig. Ezért az állam kezdetben tiltó vagy ösztönző intézkedéseit 
a  20. század végére többnyire komplex társadalmi-szociális programok váltották 
fel. Ezek már nem puszta munkaerő-piaci problémaként, hanem társadalmi-szoci-
ális és nem utolsósorban asszimilációs problémaként látják és kezelik a munka vilá-
gához (is) kapcsolódó migrációt. Röviden összefoglalva végkövetkeztetésemet, úgy 
látom, hogy a migrációs folyamatokban általában, így a munkaerő migrációjában 
is az állami szerepvállalás egyre erőteljesebbé válik. Ez párhuzamosan történik az 
állam szociális-jóléti szerepvállalásának növekedésével, és a két folyamat szorosan 
össze is függ egymással. A munkavállalás kérdése ezért a 20. század végén már nem 
önmagában kezelt probléma, hanem összefügg egyéb jogok biztosításának kérdésé-
vel (állampolgárság, szociális-jóléti juttatások stb.). Az állami szerepvállalás jellege 
is éppen ezért változik, mert más a cél, amelyet az állam a migránsok tekintetében 
el szeretne érni. 

E folyamat érzékeltetésére az általános áttekintő-értékelő részt egy esettanul-
mány, Franciaország munkerőpiaci és migrációs trendjeinek elemzése követi. Ezen 
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keresztül szeretném konkrét kontextusba ágyazva bemutatni az állami szerepválla-
lás jellegének és a migránsokra gyakorolt hatásának változását. 

A preindusztriális Európában kialakult és a  19. századig megmaradt migrációs 
folyamatokról az első átfogó adatok a napóleoni korszakból maradtak ránk. A had-
sereg emberigénye miatt ugyanis Napóleon népszámlálói elkezdték felmérni a fran-
cia fennhatóság alatt álló területeken zajló időszakos munkaerő-piaci migrációt. 
A felmérés (a mai határokat figyelembe véve) Franciaországon kívül kiterjedt Bel-
giumra, Itália egyes (főleg északi) területeire, Hollandiára, Luxemburgra, Német-
ország nyugati részére és Svájcra.1 Ezek a  vizsgálatok kimutatták, hogy a  korszak 
Európájában számos „bejáratott” migrációs útvonal létezett, amelyek főleg szezo-
nális munkásokat szállítottak mezőgazdasági munkákra, hét fő útvonal mentén. 
E korszak kezdete és a  jellemző migrációs útvonalak kialakulása az átfogó adatok 
hiánya miatt bizonytalan, de Sassen a középkor végére datálja megjelenésüket, míg 
a korszak vége a vasúthálózatok megjelenésével és a nemzeti-polgári forradalmak-
kal érkezett el, tehát nagyjából az 1800-as évek közepére tehető. A mezőgazdasági 
területek mellett a kereskedelmi központok is népszerű migrációs célpontok voltak, 
a 18. század végén például a német kereskedővárosok polgárainak közel fele migráns 
volt. Ezekben az időkben a munkaerő migrációjának két fő típusa létezett: a mező-
gazdasági munkások szezonális vándorlása és a főleg a kisiparban és az építőipar-
ban dolgozó mesteremberek mozgása. Ettől némileg eltérő helyzetben voltak azok 
a telepesek, akik sokszor kifejezett állami ösztönzésre, uralkodói „hívásra” érkeztek 
olyan, főleg mezőgazdasági, területekre, ahol háborúk vagy járványok tizedelték meg 
a lakosságot. Az egyik legjelentősebb telepes migráció a 18. század végén Oroszor-
szágban zajlott, II. (Nagy) Katalin uralkodása alatt. 

A „karrier-migráció” nem volt jellemző erre az időszakra, a magasan képzett értel-
miségi és arisztokrata elit leginkább akkor vándorolt ki hazájából, ha ott politikai vagy 
vallási okok miatt üldöztetés áldozata lett, de ez sem volt tömeges folyamat. A  leg-
nagyobb migrációs tömeget a mezőgazdasági munkások évenkénti vándorlása jelen-
tette, akik ciklikusan vándoroltak otthonaik és a munkát adó területek között, tehát 
évről-évre az adott munkatípus szezonjához igazodva érkeztek és annak lejártával 
távoztak is. (Az egyik legnépszerűbb munkaterület a szüret volt, amelynek időpontja 
nagymértékben függött az adott területtől és a  szőlő fajtájától, de minden évben 
ugyanabban a két-három hónapban végezték.) A szezonális migráció – ott, ahol jelen-
tős mérteket öltött – hozzájárult a terület gazdasági fejlődéséhez, részben azért, mert 
megbízható, évenként ismétlődően rendelkezésre álló munkaerőt jelentett, másrészt 
pedig, mert annak a területnek a fejlődését is biztosította, ahonnan a migránsok érkez-
tek, elsősorban is azzal, hogy az ott lakóknak így nem kellett végleg elvándorolniuk 
lakóhelyükről. A  fejlődés ugyanakkor azokon a  területeken volt látványosabb, ahol 
a migránsok letelepedhettek, birtokot szerezhettek és szabadon vállalkozhattak is. 

1 Részletesen erről lásd: Lucassen 1987; Sassen 1999. 
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A munkaerő szezonális mezőgazdasági migrációja a 18. század végére kialakult 
migrációs rendszert hozott létre, amelyben a kibocsátó területek és a célállomások 
egyértelműen egymáshoz-rendelhetőek voltak, azaz például tudni lehetett, hogy 
a  Kelet-Angliába évente érkező 20 ezer munkavállaló többsége az Ír-szigetekről 
érkezett, vagy az Északi-tenger vidékén idénymunkákban dolgozó 30 ezer ember 
konkrétan meghatározható német területekről jött. Ráadásul – ahogy ezt Sassen 
kimutatta – az egy-egy területre érkező munkavállalók olyan településekről érkez-
tek, amelyek között az átlagos távolság nem volt több mint 15-20 km. Tehát jó eséllyel 
szomszéd településekről származtak, és nagyrészt ismerhették is egymást. Ez több-
szörös előnnyel is járt. Az egymáshoz közel fekvő településekről érkező, egy nyelvet 
beszélő munkások csoportokat alkothattak, ami megkönnyítette és főleg biztonsá-
gosabbá tette számukra az utazást, mert így az út közben is és a munkahelyükön 
is támogathatták, védhették egymást. E  munkások között nagy számban találunk 
nőket is (akik főleg a kézimunkát igénylő területeken dolgoztak), de az ő szezonális 
migrációjuk általában rövidebb időtartamú volt, mint a férfiaké. 

A napóleoni korszak hét fő migrációs útvonala évente körülbelül 300 ezer embert 
„mozgatott” Európán belül. Az útvonalak (Lucassen alapján) az alábbiak voltak: az 
Ír-szigetekről Kelet-Angliába 20 ezer ember; Franciaország nyugati részéről a Pári-
zsi-medencébe 60 ezer ember; Galíciából és Asztúriából Madridba és a  kasztíliai 
régióba évente 30 ezer munkás; az Alpokból, a  Pireneusokból és Franciaország 
középső részéből a Katalóniától Provance-ig terjedő földközi-tengeri régióba 20 ezer 
munkavállaló; a Pó-völgyét övező hegyvidékről a folyam völgyébe (főleg Milánóba és 
Torinóba) évente 50 ezer ember; Toszkánába, Korzikára, Elba-szigetére és Rómába 
évente 100  ezer ember; valamint az Északi-tenger vidékére évente 30 ezer (főleg 
német) munkás. 

Összességében elmondhatjuk, hogy a migráció ebben a korszakban az államok és 
a városok által támogatott folyamat volt, Európa gazdaságilag prosperáló területein 
kifejezetten szívesen látták a munkásokat, főleg a mezőgazdaságban, de az iparban 
is, különösen, ha szaktudással a tarsolyukban érkeztek. Az államok a szezonális mig-
rációt nem ösztönözték (nem is kellett), ugyanakkor kifejezett állami szerepvállalás-
sal (célzott letelepítés, behívás, birtokadományozás, kiváltságok biztosítása, adózás 
könnyítése) segítették telepes közösségek kialakulását. Az állami politika ebben az 
időszakban nem volt tekintettel nyelvi-etnikai vagy kulturális szempontokra, csak is 
népesedési és gazdasági célból támogatta a munkaerő migrációját és a bevándor-
lók letelepedését. A gazdasági migráns és politikai menekült státusza nem vált el, 
az állam nem szabályozta egyiket sem, egyedül a  vallási okokból országot váltók 
letelepedését korlátozták bizonyos országokban vagy bizonyos területeken. A mig-
ránsokkal szemben folytatott állami politika lényege a 18. század végére tehát úgy 
körvonalazható, hogy a  le- és betelepülést támogatták, a  kivándorlást viszont, 
a munkaerőhiány kialakulását elkerülendő, több helyen is igyekeztek korlátozni. 
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A 19. század közepén alapjaiban változtak meg a munkaerő migrációjának trendjei, 
úgy Európában, miként az egyre népszerűbb célpontnak számító észak-amerikai terü-
leteken is. Az okok az ipari termelés volumenének ugrásszerű növekedése, a köz- és 
vasúthálózat kiépülése, valamint a polgári forradalmak által generált társadalmi-poli-
tikai változások voltak. A gazdasági és a politikai változások migrációs szempontból 
egymást erősítették. A polgári forradalmak által felszabadított, egykor röghöz kötött 
jobbágyok jelentős része immár birtoktalan társadalmi rétegként volt jelen, amely 
alapvetően bérmunkából élt, de abból is egyre nehezebben, viszont immár semmilyen 
feudális kötelezettség nem kötötte a szülőföldjéhez. A rohamos ütemben növekvő épí-
tőipar, a vasútépítés és a munkáskézre mindig éhes nehéz- és könnyűipar viszont fel 
tudta szívni ezeket a nincstelen tömegeket. Ezek a változások és a közlekedés fejlődése 
(elsősorban a vasúthálózat kiépülése) ugyanakkor megváltoztatta a migráció jellegét. 
Háttérbe szorult a mezőgazdasági jellegű szezonális migráció, mert maga a mezőgaz-
daság is háttérbe szorult az ipar mögött, mint elsődleges munkavállalási célpont (a leg-
több migráns munkavállalót a 19. században a vasútépítéseken alkalmazták). Az uta-
zási lehetőségek jelentős bővülése miatt immár jóval távolabbi és jóval változatosabb 
célpontok is elérhetőek lettek a munkát kereső népesség számára. A nincstelen, jobbá-
gyi-szegényparaszti sorból érkező (főleg kelet- és közép-európai) munkások eltűrték 
az iparban, bányákban és a vasútépítkezéseken uralkodó – néha embertelen – munka-
körülményeket, miként a „bennszülött” munkásokénál jóval alacsonyabb fizetséget is. 

Az ipari és infrastrukturális fejlődés, a politikai változások, illetve az életkörül-
mények javítása iránti vágy jelentős migrációs hullámokat gerjesztettek Európában 
és Európán túlra is. A 19. század közepétől az első világháborúig nagyjából 50 mil-
lió ember emigrált a tengerentúlra, elsősorban az Egyesült Államokba, bár ezeknek 
jelentős része vissza is tért. Ez  a korszak alapjában véve a  migráció „felfutásáról”, 
ugrásszerű növekedéséről szólt, amikor a világ „kinyílt” a jobb életkörülmények után 
vágyakozó tömegek előtt, akik, ha szerencsések voltak, valóra is válthatták álmaikat. 
Nem szabad elfelejtenünk azonban, hogy a  mostoha munkakörülmények, az ala-
csony bér és a szociális háló majdnem teljes hiánya miatt sokan vesztették életüket 
vagy nyomorodtak meg építkezéseken, bányákban és gyárakban. Ez a trend, amely 
a 19. század közepétől indult, a második világháború okozta nagyobb megszakítással 
tulajdonképpen egészen az 1970-es évekig, az ipari konjunktúra csúcspontjáig és az 
olajválság okozta gazdasági visszaesésig tartott. A migrációs folyamatokat ugyanis 
ebben az időszakban a munkaerő-piaci igények határozták meg, ezért az állam vagy 
nem akadályozta, vagy kifejezetten támogatta a munkavállalási célú bevándorlást. 
A második világháború után az európai államok egy része például államközi szer-
ződésekkel próbálta ösztönözni a munkaerő importját, ezzel párhuzamosan pedig 
megjelentek a nagy munkaerő-exportáló és munkaerő-importáló államok.2 

2 Az 1960-as években a legtöbb munkaerőt Németország és Franciaország importálta, míg Görögor-
szág, Jugoszlávia, Olaszország, Portugália és Spanyolország exportálta. 
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A hatvanas évektől kezdődően, a gyarmatbirodalmak felbomlásával felerősödött 
és új korszakot is nyitott egy sajátos migrációs folyamat, az egykori gyarmati terü-
leteken élő népesség bevándorlása. Jellegét tekintve ez nem volt új, de a  mértéke 
ekkortól kezdett jelentősen megnőni. A folyamat nem a hatvanas években kezdő-
dött, hanem még a 19. század végén, 20. század elején, viszont jelentős változásokat 
eredményezett a migrációs trendekben és a migrációval kapcsolatos állami politi-
kában is, még ha az állam hozzáállásának érdemi változása csak az 1990-es évektől 
mutatható is ki. Az egykori gyarmatokról érkezők tömeges megjelenése két szem-
pontból is kihívást jelentett a befogadó államok számára. A hetvenes évek közepére 
„megtelt” az európai munkaerőpiac, a korábban jelentős mennyiségű munkaválla-
lót elnyelő ipari szektorok stagnáltak, az egyre nagyobb számú bevándorló pedig 
innentől kezdve szociális és társadalmi problémává vált, főleg, ha nagy volt közöttük 
a munkanélküliek aránya. Ez  jelentős konfliktusokat generált a  jóléti támogatások 
elosztása körül, aminek nyilvánvalóan politikai jellegű vonatkozásai is lettek. 

Ezzel párhuzamosan ugyanakkor megjelent a bevándorlás egy új vetülete is, az 
etnikai-kulturális különbözőség problémája, a  különböző kulturális-vallási hát-
terű közösségek egymás mellett élése, amit ma „multikulturalizmusként” emlege-
tünk. A gyarmati területekről érkezők jelentős része ugyanis eltérő kulturális-vallási 
(és sokszor nyelvi) háttérrel rendelkezett, mint a befogadó közeg, így a bevándorlók-
kal szembeni ellenséges érzelmek, melyeket főleg a szociális és gazdasági erőforrá-
sokhoz való hozzáférés gerjesztett, könnyen változtak idegengyűlöletté. A folyama-
tot erősítette, hogy a hetvenes évekre a nagy munkaerő-exportáló országok sorában 
a korábbi európaiak helyét az iszlám kultúrkörben elhelyezkedők (Marokkó, Török-
ország, Tunézia) foglalták el. A  probléma tehát többszintűvé vált: visszaszorult 
a tisztán munkaerő-piaci migráció és felerősödött a szociális indíttatású bevándor-
lás. A  bevándorlók családostól érkeztek, vagy ha egyedül is, idővel megpróbálták 
családjukat is maguk után hozni. Ez felerősítette a szociális konfliktusokat és a jóléti 
kiadások elosztása körüli vitákat. Harmadrészt pedig a bevándorlás kérdése – az elő-
zőek miatt – igen jelentős etnikai-kulturális felhangot kapott. 

Ezek a problémák komplex kihívások elé állították az államot és a politikai elitet. 
Nem csak valamilyenfajta szociális hálót kellett biztosítani a  feltartóztathatatlanul 
érkező bevándorlóknak, de rendezni kellett hivatalos státuszukat is, amit bonyolított 
a tény, hogy az egykori gyarmati múlt miatt kialakult jogi szabályozásnak köszön-
hetően a migránsok sok helyütt (például Franciaországban) rendelkeztek a fogadó 
ország állampolgárságával. Kezdeni kellett valamit az egyre erősödő szegregáció-
val és idegengyűlölettel is. A bevándorlókkal kapcsolatos ellenérzések és az állami 
politika bizonytalansága vagy sok helyütt akár kirekesztő jellege következtében 
a befogadó társadalométól eltérő kulturális háttérrel rendelkező csoportokon belül 
megerősödött az etnikai alapú szolidaritás. Bizonyos csoportokon belül egyre erő-
teljesebb ellenállás mutatkozott az asszimilációval szemben is. Ez teljesen új kihívást 
jelentett a fogadó államok számára, amelyek egészen a 20. század második feléig nem 



304

Tóth-Matolcsi László

foglalkoztak érdemben az asszimilációs problémákkal, így bejáratott jogi mechaniz-
musok és intézmények sem segítették ezt a folyamatot. A nyugat-európai államok 
többsége tehát összetett problémával találkozott, döntően azért, mert a  migráció 
folyamata maga is komplex jelenséggé vált: a  munkavállalási szándékkal érkezők 
többsége családjával érkezett, ami eleve felvetette a nekik biztosítható szociális ellá-
tás kérdését, és miután letelepedtek, komoly problémává vált az állampolgárság kér-
dése is. Minderre pedig rárakódott az etnikai feszültség, hiszen az 1970-es években 
érkezett tömegek elsősorban iszlám kultúrájú országokból érkeztek, és a nagy össze-
tartó közösségek kialakulása miatt e  közösségek jelentős része egyre kevésbé volt 
hajlandó asszimilálódni (ez kimutatható például a francia- és a németországi török 
közösségek esetében is). A  migráció kérdése összefonódott az állampolgárság és 
a jóléti juttatásokhoz való jog kérdésével, főleg azért, mert az európai államok jóléti 
szerepvállalása a második világháború után kezdett igazán átfogó társadalom-poli-
tikává válni. E folyamatnak éppen az a lényege, hogy sok helyütt nem pusztán a szo-
ciális-jóléti kiadások növekedtek meg, hanem megnőtt a „szociális állampolgárság” 
melletti elkötelezettség is. Eszerint az állam garantál polgárai számára egy bizonyos 
mértékű életszínvonalat (az egyik legjobb példa erre az NSZK alkotmánya). A kérdés 
az lett, hogy ez csak az állampolgárok számára biztosítandó, vagy azok számára is, 
akik „csak” munkát vállalnak, vagy éppen munkanélküli bevándorlóként tartózkod-
nak az országban. (A nemzetközi szabályozásban nincs konszenzus e kérdésben, de 
az ENSZ ajánlása szerint a szociális juttatásokhoz való jognak elvileg nem az állam-
polgárság, hanem csak az adott állam területén való tartózkodás az előfeltétele.3)

Annak érzékeltetésére, hogy milyen bonyolult problémákkal szembesült az állam 
a munkaerő migrációja kapcsán, röviden bemutatom az egyik legnagyobb európai 
migrációs célpontnak számító Franciaország esetét. Az állam átfogó migrációs poli-
tikáját – és annak hatásait – próbálom elemezni, mert ebben az esetben is igaz az, 
amit fentebb már kifejtettem: a 20. században a munkaerő migrációja nem önmagá-
ban kezelt és kezelhető probléma, hanem nagyobb migrációs trendekbe illeszkedett. 
Ugyanakkor Franciaország is keresztülment azon a folyamaton, amelyik a kívánatos 
migrációtól a határok lezárásáig tartott, miközben meg kellett küzdenie gyarmat-
tartó múltjának nehéz örökségével is. 

Franciaország a 19. század utolsó harmadában vált népszerű migrációs célponttá 
és befogadó országgá, mivel a  francia-porosz háborúk megnövelték a  hadsereg 
emberszükségletét és az iparban is egyre nagyobb volt az igény az olcsó munka-
erőre, miközben a  francia népességszaporulat erőteljesen stagnált. Így a  francia 
kormányok törekvése ebben az időben a bevándorlás ösztönzése volt, sőt, a hiva-
talos állami politika támogatta a  vendégmunkások letelepedését is. Jól érzékelteti 
a migrációs trendek volumenének változását, hogy míg a 19. század közepén körül-
belül 300 ezer bevándorló tartózkodott francia területen, addig a századfordulóra 

3 Erre vonatkozóan lásd: Kardos 2006. 
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ez a  szám egymillió fölé kúszott, az 1930-as évek elejére pedig elérte a 2,7 millió 
főt. E  vendégmunkások többsége elsősorban európai államokból (főleg Belgium-
ból, Lengyelországból és Olaszországból) érkezett, egyedülálló férfiként, bár az első 
világháború után kezdett erősödni az a tendencia, hogy a munkaerőpiacra sikeresen 
belépő migránsok elkezdték maguk után vinni családjukat is. E munkavállalási cél-
lal bevándorolt népesség 60%-a volt aktív a munkaerőpiacon, és az aktív népesség 
63%-a az iparban és a  szállításban dolgozott.4 A bevándorlókat letelepedésre ösz-
tönző állami politika a jus soli elvére alapozta az első, bevándorlókkal kapcsolatos 
törvényi szabályozást is 1889-ben. Ennek értelmében a  francia területen született 
gyermekek a  születés jogán megkaphatták a  francia állampolgárságot. Hozzá kell 
tennünk, hogy már ebben az első törvényben is megjelenik a  francia államnak az 
a szándéka, hogy – a munkaerő-piaci igények és politikai szempontok figyelembe 
vételével – megpróbálja szabályozni és keretek közé szorítani a migrációs folyama-
tot. Erre elsősorban adminisztratív eszközökkel törekedtek. Elsősorban biztonsági 
szempontokra hivatkozva írta elő a  törvény a  bevándorlók részletes dokumentu-
mokkal való ellátását. Ezt egy 1912-es törvény kiegészíti a fényképes igazolvány elő-
írásával, illetve a hatóságoknak azzal a  jogával, hogy a határokon megtagadhatják 
azon bevándorlók belépését, akik veszélyesnek tűnhetnek Franciaország biztonsá-
gára nézve. Mindenesetre elmondhatjuk, hogy ezeknek az adminisztratív intézkedé-
seknek a célja nem a kirekesztés, hanem elsősorban a bevándorlók országon belüli 
mozgásának ellenőrzése volt. 

Az első világháború alatt és után a  migrációs folyamatok trendje nem változott, 
sőt, a volumene egyre inkább nőtt. A háborús ipari termelés és a háború utáni gaz-
dasági helyreállítás csak növelte a munkaerő-szükségletet, ezért ebben az időben az 
állam maga is aktív munkaerő-toborzásba kezdett, amit az olcsó külföldi munka-
erőt alkalmazó vállalkozók igen lelkesen támogattak. Ebben az időszakban a francia 
állam nem is nagyon élt jogszabályi eszközökkel a migrációs folyamatok korlátozá-
sára vagy keretek közé szorítására. 1919/1920-ban hivatalos kétoldalú egyezményeket 
kötött a három akkor legjelentősebb – francia területre érkező – munkaerőt kibocsátó 
országgal (Csehszlovákia, Lengyelország, Olaszország). Létrehozták a Société Général 
d’Immigration nevű félig titkosan kezelt ügynökséget is, amely öt különböző miniszté-
rium ellenőrzése alatt koordinálta a munkaerő toborzását. A francia migrációs politika 
céljait és törekvéseit a harmincas évek elejének gazdasági világválsága változtatta meg 
jelentősen. A  stagnáló ipari termelés és a növekvő munkanélküliség miatt az addig 
szívesen látott bevándorló munkaerő innentől kezdve inkább terhet jelentett az állam 
számára. 1932-ben vezették be először a  migráns munkavállalók számát korlátozó 
kvótákat. Alkalmazásuk nem volt problémamentes, hiszen addigra bizonyos iparágak 
kifejezetten függővé váltak a külföldi munkaerőtől  (a  szénbányászatban a munkások 

4 A francia migrációs politikáról és a munkaerő-piaci migrációról részletesen lásd: Schain 2008: 37–118. 
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62%-a, a vasércbányákban 70%-a, illetve Lotaringia gyáraiban a munkások 90%-a volt 
az 1930-as évek elején bevándorló vendégmunkás). 

A második világháború után, rögtön 1945-ben két jelentős rendelet is született 
a  bevándorlással kapcsolatosan. A  két szóban forgó jogszabály rendezte a  francia 
területre való belépés és a tartózkodás, illetve a honosítás és az állampolgárság meg-
adásának feltételeit. Részben visszaállítottak egy 1927. évi szabályozást, amely leg-
alább 3 éves folyamatos tartózkodást írt elő az állampolgárság megszerzésének alap-
feltételeként. Ami viszont, legalábbis a munkaerő migrációja szempontjából, ennél is 
lényegesebb, hivatalosan is szétválasztották egymástól a tartózkodási és a munkavál-
lalási engedélyt, így téve lehetővé, hogy az a bevándorló vagy menedékkérő is fran-
cia területen tartózkodhasson, aki éppen nincs alkalmazásban. 1945-től egyébként 
egy új szervezet, az Office National d’Immigration koordinálta hivatalosan a mun-
kaerő-toborzást és a  migrációs folyamatokat. A  Franciaországba irányuló migrá-
ció hivatalos kormányzati kezelésének egyszerű alapelvei voltak: egyrészt igyekez-
tek a  francia gazdaságban jelentkező munkaerő-szükségletet kielégíteni, másrészt 
– és ez már politikai megfontolás volt – megpróbálták fenntartani az egyensúlyt 
az Európából és az Észak-Afrikából érkező bevándorlók között. Ebben az időszak-
ban még az európai migránsok voltak többségben, de egyre növekedett a Maghreb 
országokból (Algéria, Marokkó, Tunézia) érkező migránsok száma, és ez utóbbiak, 
kimondva-kimondatlanul, kevésbé szívesen látott csoport voltak. Ezért, miközben 
az Észak-Afrikából érkező bevándorlást a  kormány korlátozni próbálta, a  közben 
az Európa más részeiből érkezőket kifejezetten bátorították, amit meg is tehettek, 
hiszen még az 1960-as években is a beérkező munkavállalók 90%-a állami közremű-
ködéssel érkezett. A munkaerő etnikai összetételének koordinálása így kimondot-
tan politikai prioritássá vált, és talán ennek is köszönhető, hogy az egykori francia 
gyarmat Algéria 1962-es függetlenedése után Franciaország 16 különböző állammal 
kötött munkaerő-toborzásról szerződést, köztük Portugáliával, amely ebben az idő-
ben az első számú munkaerő-exportáló ország volt a francia munkaerő-piacon, és 
a portugálokat – szemben az észak-afrikaiakkal – szívesen is látták az országban. 

A francia migrációs politikában a „nagy hátraarc” 1974-ben következett be, ami-
kor az olajválság következtében beálló gazdasági depresszió és a növekvő munkanél-
küliség feleslegessé tette a munkaerő-toborzást. Az 1974 júliusában kihirdetett jog-
szabály teljesen felfüggesztette a munkavállalási és családegyesítési célú migrációt, 
de az intézkedés nem vonatkozott az Európai Közösségek polgáraira, a menedék-
kérőkre és számos magasan képzett munkavállalóra. A francia bevándorlási politika 
történetében ettől kezdve már nem a migrációs folyamatok ellenőrzése, a munka-
erő-piaci szükségletek kielégítése és a migráció etnikai összetételének a kontrollá-
lása jelentette a fő célt és a legnagyobb kihívást (ahogy eddig láttuk). 

A legnagyobb kihívás maga a bevándorlás lett, amely gazdasági és adminisztratív 
problémából átalakult politikai, társadalmi és szociális problémává. Az Észak-Afri-
kából érkező migránsok ugyanis az országba érkezők egyre nagyobb hányadát tet-
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ték ki. A folyamatot a határok lezárása sem állította meg, mert az állampolgársági 
törvény 23. cikkelye értelmében például az 1962 előtt született algériaiak automati-
kusan megkaphatták a francia állampolgárságot és ezt a lehetőséget 1973-ban kiter-
jesztették a marokkóiakra és a tunéziaiakra is. Míg az Európából érkezettek a gaz-
dasági válság idején nagyobbrészt elhagyták az országot, a  Maghreb országokból 
bevándorlók elsődleges célja a családdal együtt történő letelepedés volt. 

Ezt jól mutatja például, hogy ebben az időben a bevándorló népességen belül az 
észak-afrikai családok körében volt a legmagasabb a születésszám. Erre a kihívásra 
– ahogy Schain is megállapítja – a francia politikai elit nem volt felkészülve. A kor-
mányzati körök úgy vélték, hogy a  migráció leállításával és a  határok lezárásával 
megoldhatják a munkaerőpiacon „feleslegessé vált” bevándorló népesség problémá-
ját. Arra azonban nem számítottak, hogy egy sokkal komplexebb társadalmi problé-
mát kell kezelniük, mert a bevándorló népesség összetételének drasztikus megválto-
zásával (többségbe kerültek az otthoni rossz körülmények elől menekülő algériaiak, 
tunéziaiak, marokkóiak) a  munkaerő migrációja immár a  letelepedésre irányult. 
Terjedelmi okok miatt nem térhetünk ki arra (és tárgyunk sem indokolja, mert ez 
már az általános francia bevándorlási politika elemzését kívánná meg), miként pró-
bálta a francia kormányzati politika ezt a kihívást kezelni, de annyit összefoglalóan 
megállapíthatunk, hogy az 1970-es évektől kezdve egyre szigorúbb, néha kifejezet-
ten diszkriminatív intézkedésekkel próbáltak gátat szabni a bevándorlásnak. Ennek 
a folyamatnak a szimbolikus csúcspontja talán az 1993-ban elfogadott Pasqua-tör-
vény volt, amely megszigorította a bevándorlók számára a  szociális juttatásokhoz 
való hozzáférés lehetőségét, lehetővé tette a  hatóságok számára, hogy eltöröljék 
a megítélésük szerint gyanús érdekházasságokat, és fenntartotta a rendvédelmi szer-
vek részére biztosított azon jogosultságot, hogy etnikai szempontok alapján foga-
natosítsanak intézkedéseket a  bevándorlókkal szemben. Ráadásul azok, akik nem 
rendelkeztek tartózkodási engedéllyel, nem is dolgozhattak. Ezek az intézkedések 
vezettek oda, hogy az 1990-es évek második felére megszületett a „papír-nélküliek” 
(sans-papier) kategóriája, akik 1996-ban országos méretű zavargásokat robbantot-
tak ki, hogy felhívják a figyelmet helyzetük tarthatatlanságára.5 A francia állam tehát 
a 2000-es évek közepéig nem tudta érdemben kezelni a bevándorlás és a bevándor-
lók problémáját, ami felerősítette a többségi társadalom és a kisebbségi migráns cso-
portok közötti kulturális jellegű különbségeket is, mert a  munkaerőpiacról kiszo-
rult bevándorlók így a társadalmi integráció lehetőségét vesztették el, és ezért nem 
láttak más kiutat, mint az egymás közötti szolidaritás erősítését. Ez eredményezte 
azután olyan konfliktusok megjelenését, mint az elhíresült fejkendő-vita (l’affaire du 
foulard), ami nem pusztán eltérő vallási-kulturális gyakorlatok összeütközése volt, 

5 A francia hatóságok által visszautasított munkavállalási engedély iránti kérelmek aránya 90%-os volt 
a 2000-es évek közepén.
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hanem kifejezte a franciaországi iszlám népesség azon igényét is, hogy ők is identitá-
sukkal, értékeikkel együtt lehessenek részei a francia politikai közösségnek.6

Miként a  bevezetőben is jeleztem, e  folyamatok tehát Franciaország esetében 
(is) oda vezettek, hogy a  francia államnak (és Európa nagy befogadó országainak) 
immár a bevándorlás és a munkavállalási célú migráció kapcsán új kihívással kellett 
szembenézniük. Ha nem akarták, hogy a népességen belül egy jelentős, elsősorban 
szociális szempontból gondot jelentő csoport alakuljon ki, akkor komplex asszimilá-
ciós politikát kellett kidolgozniuk. Ez viszont ismét csak az állam szerepvállalásának 
erősödését jelentette, mert az asszimiláció mintáit és kívánatos modelljét a politikai 
közösség nevében fellépő entitásként az állam alakítja ki. Ez akkor jelent problémát, 
ha az  „elvárt” asszimilációs minta és a bevándorlók által otthonról „hozott” társadal-
mi-kulturális minta disszonanciában van, ahogy ez Franciaország esetében is történt. 
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a munkavállalói jogvédelem szükségessége

A munkavállalók jogait tekintve nehéz volna valamilyen katalógust kreálni, 
  ugyanis ezen jogok nagymértékben szerteágazóak, sokfélék. Jellegüket és 

tartalmukat tekintve sem homogének, a nemzetközi – és különösen az európai – 
standardokat tekintve sajátosan osztályozhatók.1 Alapjaiban határozzák meg a mun-
kavállalók foglalkoztatási helyzetét, kapcsolatukat a  munkáltatóval, egyéni és kol-
lektív mozgásterüket. Jelentős részük dogmatikai értelemben nem önálló jogként 
jelenik meg, ugyanis – többek között a gazdasági folyamatokra tekintettel – a mun-
kajogi szabályanyag sokat merít más jogterületek alapelveiből, jogi megoldásaiból. 
Az új munka törvénykönyvét, illetőleg az annak egyik fontos forrásául szolgáló Zöld 
Könyvet2 is alapul véve megállapítható, hogy ez a bizonyos másik terület a „legklasz-
szikusabb” magánjogi jogág, vagyis a polgári jog szabályanyaga.

Az így folyamatosan átalakuló, és egyre kevésbé munkajogias munkajogi struktúra3 
azonban nem hagyhatja figyelmen kívül azon tényezőket sem, amelyek különlegessé, 
legalábbis a polgári jogtól nagyban különbözővé teszik a munkajogot. Ez a különbség 
elsősorban a felek viszonyában, a munkavállaló által nyújtott szolgáltatásban, illetőleg 
az alanyok speciális jogaiban és kötelezettségeiben nyilvánul meg.4 Minderre tekintet-
tel a modernizálódó munkajog keretei között sem csökkenhet a munkavállalókat meg-
illető jogvédelem szintje, vagyis nagyon nehezen helyeselhető, ha a munkavállalóknak 
az átalakuló jogi környezet miatt fokozatosan engedniük kell alapvető jogaikból. Tény 
ugyanakkor, hogy sokan a  fejlődés és a hatékony munkajogi rendszer kialakításának 
gátjaként tekintenek erre a  korlátozásra, ugyanakkor a  munkajogviszonyok alapját 
továbbra is a  munkavállaló és a  munkáltató közötti unikális bizalmi viszony képezi, 
illetve az, hogy ennek keretein belül a  munkavállaló munkaerejét ellenszolgáltatás 
 – díjazás – ellenében bocsátja az azt szervezetszerűen igénybe vevő munkáltató részére.5 
Következésképpen addig, amíg a munkaviszonyok jogi sajátosságai alapjaiban véve nem 
változnak meg, addig indokolt lesz fenntartani a minél magasabb szintű jogvédelmet.6

1 Bercusson 2009: 288–383.
2 Green Paper on modernising labour law to meet the challenges of the 21st century.
3 Arthurs 2011. 
4 Kiss 2000: 3–17.
5 Kiss 2000: 3–17.
6 Ezzel összefüggésben a  „modern” munkajog jellemzője, hogy a  felek jogviszonya kilép a klasszikus 

munkajogi keretek közül, ezzel pedig a felek szükségszerűen maguk mögött hagyják a  klasszikus jogi 
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a munkavállalókat megillető jogok rendszere,  
különös tekintettel az egyenlőségi jogokra

A munkaerőpiacon természetesen a  munkavállalók ugyanolyan fontos szereplők, 
mint maguk a munkáltatók, vagy akár azok az állami – esetleg nem állami7 – szervek, 
amelyek elősegítik a munkaerő-piaci folyamatok hatékonyságát (például munkaköz-
vetítés, munkaügyi ellenőrzés, érdekegyeztetés). Ennek megfelelően, az I. pontban 
felvetettekre is tekintettel, még akkor sem engedhető meg a munkavállalókat meg-
illető alapvető jogok kvalitatív és kvantitatív csökkentése, ha ez alapvetően elősegíti 
a munkajogviszonyok rugalmasítását. Ebben az esetben ugyanis – az esetlegesen fel-
bukkanó munkáltatói önkénnyel kiegészülve – a munkavállalók kiszolgáltatottsága 
más személyek, illetőleg gazdasági és társadalmi – ad absurdum politikai – tenden-
ciák irányába olyan szintre emelkednék, hogy számukra a munkavállalás ellehetet-
lenülne. Saját és családjuk szociális biztonságát többé nem tudnák munkavégzésük 
útján hatékonyan megteremteni. Némileg sarkítva a  napjainkban fennálló helyze-
tet – a munkaerőpiac a munkavállalói jogok garantálása nélkül nem működhetnék 
eredményesen és kiegyensúlyozottan, mivel az (csakúgy, mint a foglalkoztatáspoli-
tika) éppen az emberi erőforrás – vagyis a munkavállalók – helyzetével jellemezhető. 
Éppen ezért a munkaerő-piaci struktúrát úgy kell felépíteni, hogy a felek ne kizáró-
lag a saját prioritásaikra legyenek tekintettel, és úgy kell kontrollálni a folyamatokat, 
hogy a munkaadók és a dolgozók közötti kooperáció ténylegesen megvalósulhasson, 
méghozzá egymás érdekeinek kölcsönös tiszteletben tartásával.

A munkavállalói jogok többféleképpen osztályozhatók, jelen tanulmány keretei 
között azonban csak szemléltetésre törekedhetünk. A nemzetközi szakirodalomban 
ezeket a munkavállalók alapvető jogainak (fundamental rights of workers) nevezik. 
Legfőbb funkciójuknak azt tekintik, hogy ezek azok a  minimumkövetelmények, 
amelyektől a munkáltatók – illetőleg az államok – a munkaviszonyok fenntartása, 
teljesítése és szabályozása során nem térhetnek el. A  munkavállalói jogvédelem 

megoldásokat, garanciákat. Az  úgynevezett atipikus – általánostól eltérő – foglalkoztatási formák 
látványos térhódítása is arra enged következtetni, hogy a  munkaerő-piaci igények is egyre inkább 
a  merev struktúrák elhagyásának irányába mutatnak, tekintettel arra, hogy ezek alkalmazásával 
– a  szabályozás szellemiségét tekintve mindenképpen – mindkét fél nyer. Ebben a körben Bercus-
son megjegyzi, hogy semmilyen esetben sem engedhető meg a munkavállalók jogainak ignorálása, 
hiszen a távmunkát végző vagy a kölcsönzött munkavállaló is ugyanolyan jogállással kell, hogy bírjon, 
mint klasszikus formában foglalkoztatott társai. Ez alapján nehezen képzelhető el, hogy az egyébként 
szükséges és helyeslendő rugalmasítás végleg felszámolja ezeket a jogokat és garanciákat. Ez végered-
ményben nyílt jogegyenlőtlenséghez vezetne az egyes munkavállalói csoportok között. Szintén Ber-
cusson álláspontja alapján jegyzem meg, hogy még ez a megoldás sem tekinthető teljes mértékben 
elképzelhetetlennek, de ebben az esetben az egyébként is definiálatlan munkavállaló fogalmát kellene 
szétaprózni, és az egyes sajátos jogviszonyokra nézve érdemben eltérő meghatározást és jogi státuszt 
kialakítani. Ez azonban jelen pillanatban elképzelhetetlen a munkajog keretei között.

7 Bíró – Nádas – Prugberger – Rab – Sipka – Zaccaria 2011: 87–96.
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szintje emelhető, sőt erre törekedni is kell,8 de a legalapvetőbb jogoknak a munka-
viszony egészét kell meghatározniuk. Meg kell említeni, hogy ezek a jogosultságok 
nem kizárólag klasszikus értelemben vett munkajogi normák, hanem a szociális biz-
tonság egészére nézve nyújtanak garanciákat, így például hasonló hangsúllyal jelenik 
meg a nyugellátáshoz való jog, mint a munkavédelemhez való jogosultság.9

Alapvetően a  munkavállalókat megillető individuális és kollektív jogosultságok 
különíthetők el egymástól, amely elválasztás a jogok funkcióját, illetőleg címzettjeit 
tekintve egyértelműnek tűnik. Előbbiek ugyanis kifejezetten az egyes egyéni munka-
viszonyok szintjén értelmezendők, vagyis azon jogok összességét jelentik, amelyek 
az összes munkavállalót megilletik, függetlenül a munkavégzés formájától, illetőleg, 
hogy gyakorolják-e kollektív jogaikat, és ha igen, milyen módon. Ez alapján tehát 
a munkavállalókat mindenféle megkülönböztetés és korlátozás nélkül megilletik az 
olyan alapvető jogosultságok, mint a tisztességes foglalkoztatáshoz való jog, a mun-
kához való jog, a munkavédelemhez való jog, a méltányos munkabérhez való jog, 
illetve a jelen tanulmány tárgyát képező egyenlő bánásmódhoz való jog.10 

A kollektív jogok ezzel szemben a munkavállalók közösségét illetik meg, vagyis 
ezeket a jogokat a munkavállalók fogalmilag nem tudják egyénileg gyakorolni, ezek 
kizárólag a  munkavállalók közössége – mint önálló alany – által gyakorolhatók.11 
Ide tartozik a sztrájkjog, a részvételi jogok gyakorlásának joga, a szervezkedési jog, 
a kollektív alku és megállapodások joga, de ugyanígy ide tartozik az érdekképvise-
lethez való jog is.12 E jogoknak témám szempontjából is van jelentősége, hiszen ezek 
megfelelő gyakorlásán keresztül elősegíthető a szociális partnerek közötti eredmé-
nyes párbeszéd, vagyis a felek érdekei könnyebben találkozhatnak egymással. Másik 
oldalról pedig ezeknek a jogoknak az egyes munkaviszonyok tekintetében is garanci-
ális jelentősége is van, ugyanis az üzemi tanácsnak jellemzően van jogosultsága arra 
nézve, hogy tájékoztatást kérjen és kapjon az adott munkáltatónál irányadó esély-
egyenlőségi intézkedésekről.13

8 Lásd például az Európai Szociális Karta kritériumrendszerét, de ugyanígy meg kell említeni az ILO 
102. számú egyezményét is.

9 Mindebből következik, hogy dogmatikailag szükséges szétválasztani a munkavállalók klasszikus érte-
lemben vett jogait a szociális jogoktól, hiszen ezek jellege és funkciója eltér egymástól. Ez azonban 
nem jelenti azt, hogy ne lenne mindkettő jelentősége kiemelkedő, hiszen mindkét csoport alkotmá-
nyos és európai – nemzetközi – jogi háttérrel, forrással is bír, illetőleg mindkét csoport egyidejű meg-
léte szükséges ahhoz, hogy a  munkavállalók jogai a  kellő mértékben kiteljesedhessenek. Vagyis az 
elválasztás nem abszolút értelemben irányadó, sokkal inkább az alkalmazhatóság szempontjából rele-
váns. Lásd erről Prugberger álláspontját: Prugberger 2006: 56-66.

10 Bercusson 2009: 331–338.
11 Látni kell ugyanakkor azt is, hogy az egyes jogok – például sztrájkjog – egyénileg is megilletheti 

a munkavállalókat, de ezek gyakorlása jellemzően csak kollektív módon lehetséges.
12 Bercusson 2009: 288–330.
13 Lásd a munka törvénykönyve 264. (1) és (2) bekezdéseit. Más államok és az Európai Üzemi Tanács 

vonatkozásában pedig: Prugberger 2006: 188–223.
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Végezetül szükséges kitérni az individuális jogok csoportjába tartozó egyenlőségi 
jogokra, vagyis az egyenlő bánásmód követelményére, amely ugyan kétségtelenül 
ebbe a csoportba sorolandó, jogi jellege mégis különlegessé teszi.14 Az egyenlő bánás-
módhoz való jog címzettje ugyanis nem kizárólagosan az egyén, vagyis az adott mun-
kavállaló lehet, hanem egyes munkavállalói csoportok is.15 Ez alapján tehát ez a  jog 
ugyanúgy megilleti például a női munkavállalókat, mint az idős – mondjuk hatvan év 
feletti – munkavállalók csoportját, ugyanis a hátrányos megkülönböztetés tilalma nem 
kizárólag egyénenként, hanem munkavállalói csoportonként is értelmezendő. Ennek 
az a  magyarázata, hogy az egyenlő bánásmód követelménye gyakorlatilag minden 
olyan munkavállalót és munkavállalói csoportot véd, akik összehasonlítható helyzet-
ben vannak más munkavállalókkal vagy munkavállalói csoportokkal. A védelem arra 
terjed ki, hogy valamely személyes – vagy más – tulajdonság alapján ne tegyen a mun-
káltató indokolatlanul különbséget az összehasonlítható helyzetben lévők között, 
méghozzá a munkaviszony egyik fázisában sem (így például ne legyen az azonos vagy 
hasonló munkát végző női munkavállalók munkabére alacsonyabb férfi társaikénál, 
vagy ne szüntesse meg a munkáltató az idősebb korba lépett dolgozó munkaviszonyát 
kizárólag arra alapítva, hogy az érintett személy bizonyos kort betöltött).

Másik oldalról pedig azért is különleges – és gyakran nehezen értelmezhető és 
alkalmazható – követelmény ez, mert nem kizárólag a  munkáltatókat terheli az 
egyenlő bánásmód megtartásának kötelezettsége, hanem gyakorlatilag az egyes álla-
mokat is. Így az államok – illetve az Európai Unió is – felelősek azért, hogy megfe-
lelő, kellő védelmet biztosító szabályokat alkossanak, illetőleg, hogy ezeket a szabá-
lyokat megfelelően érvényesítsék. Nem véletlen az, hogy az Európai Unió Bírósága 
elé rengeteg olyan tagállami ügy kerül, ahol a jogi problémát az adja, hogy az adott 
munkavállaló egyenlőségi jogait valamely tagállami szabály sérti, és így a Bíróságnak 
állást kell foglalnia abban a kérdésben, hogy az érintet norma összegeztethető-e az 
uniós joggal. Mindez természetesen nagymértékben befolyásolhatja a munkáltatói 
joggyakorlás módját is.

Az államoknak ezen túlmenően kötelesek esélyegyenlőségi politikájukat folyama-
tosan tovább fejleszteni, ami által elérhető az, hogy a munkaerőpiac hátrányos meg-
különböztetéstől mentes legyen tagállami és uniós szinten egyaránt.16

14 Jó példa erre az is, hogy a magyar munkajogban a munka törvénykönyvében alapelvként (általános 
magatartási követelményeket) jelenik meg, vagyis nem tényleges jogosultságként, ugyanakkor a jog-
szabály számos más ponton konkretizálja az egyenlő bánásmód követelmények tartalmát. Mindez 
kiegészül az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. tör-
vény szabályaival, amely az esélyegyenlőség általános kereteit fogalmazza meg, egyidejűleg tartal-
mazva konkrétumokat a foglalkoztatás területén érvényesítendő diszkriminációtilalomról is.

15 Prugberger 2007: 25–33.
16 A nemzetközi standardok esélyegyenlőség tekintetében hasonlóak a nemzetiekhez. Ennek elsősorban 

az az oka, hogy a személyek – így a munkavállalók – feltétlen és korlátozhatatlan egyenlőségéhez való 
jog alapvető emberi jogi háttérrel és jellemzőkkel bír, így az emberi méltósághoz való jogot lehet az 
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a foglalkozási egyenlőség elemei a magyar jogban

A következőkben röviden áttekintem, hogy a munkaviszony, illetőleg tágabb érte-
lemben a foglalkoztatás mely aspektusaira nézve van különös jelentősége az esély-
egyenlőségnek. Következésképpen az ezen követelményekkel ellentétes magatartá-
sok hátrányos megkülönböztetést valósítanak meg a munkavállalókkal szemben, lett 
légyen szó annak közvetlen vagy közvetett formájáról. Értelemszerűen a magyar jogi 
környezetet tekintem kiindulópontnak, de – ahol feltétlenül szükséges – kiegészí-
tem az uniós jogalkotó, illetőleg a Bíróság által kimunkált szabályokkal, elvekkel.

A munka törvénykönyve17 12.§ deklarálja az egyenlő bánásmód követelményét, 
méghozzá az általános magatartási követelményeken belül. Az általános magatar-
tási követelmények lényegében a törvény alapelveit jelölik, amelyek meghatározzák 
a munkavállaló, a munkáltató, illetőleg a munka törvénykönyve hatálya alá tartozó 
összes többi alany magatartását. Ezek a normák – így az egyenlő bánásmód követel-
ménye is – generális zsinórmértékül szolgálnak a jogértelmezés és a jogalkalmazás 
során annak ellenére, hogy egy jogterület alapelvei jellemzően jogelméleti kategó-
riát jelölnek.18 Ebből következik, hogy jogi jellegüket nehéz megítélni, hiszen nem 
tekinthetők tételes szabályoknak, ugyanakkor a munkajogban az alapelvek jelentő-
sége – tekintettel elsősorban a felek közötti speciális viszonyra –a gyakorlatban fel-
értékelődik. E mellett érdemes megjegyezni, hogy ezek a magatartási követelmények 
gyakran valóban tényleges kötelezettségeket, illetőleg magatartási normákat jelöl-
nek, így ezek egyértelműen a jogértelmezés legfőbb mércéjét jelölik. Erre a sajátos 
jogi minőségre kitűnő példa az egyenlő bánásmód követelménye.

Igaz ugyan, hogy a 2003. évi CXXV. törvény hivatott részletezni e norma tartal-
mát azzal, hogy egyébként maga az esélyegyenlőségi törvény is utal bizonyos  konkrét 

egyenlőség forrásaként megjelölni (lásd például: Szemesi 2007: 216–232.) Márpedig ezek a jogosult-
ságok a  legtöbb államban valóban alkotmányos, illetőleg törvényi szintű védelemben részesülnek. 
Természetesen a megvalósítás, illetőleg a védelem szintjei eltérőek lehetnek. Hozzá kell azonban azt 
is tenni, hogy bizonyos Európán kívüli jogrendszerekben – gondoljunk például az iszlám világra, vagy 
bizonyos, a  mi nézőpontunkból fejletlennek mondható afrikai kultúrákra – egészen más szemmel 
tekintenek a személyek közötti egyenlőség kérdésére. Kevésbé szélsőséges példával élve megemlítem, 
hogy az egyébként igen magas fejlettségi szinten álló, ugyanakkor amerikai és európai hatásoktól 
nagymértékben befolyásolt japán jogban a nők és férfiak közötti egyenlőség kérdésével igazán csak 
az elmúlt 25-30 évben kezdtek el érdemben foglalkozni. Ezt a szemléletet jól példázza az, hogy a női 
foglalkoztatottság arányai és megoszlása markánsan eltér az európai modelltől, ugyanakkor árnyalja 
a képet az a tendencia, amely szerint a japán nők is minél nagyobb mértékben kívánnának érvénye-
sülni a  munkaerőpiacon. Álláspontom szerint a  címben megjelölt kérdés értékelésekor szükséges 
figyelembe vennünk ezeket a jelentősen eltérő jogi helyzeteket is, tekintettel arra, hogy jelenleg a glo-
balizáció korát éljük, ami napi szinten befolyásolja az egyes államok gazdasági, társadalmi, szociális, 
kulturális, morális és jogi fejlődését, illetőleg változásait.

17 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről.
18 Bíró 2001: 59–62.
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munkajogi normákra. Lásd például a  törvény 21.§ (1) f ) pontját,19 amely éppen 
a munka díjázásának területén felmerülő különbségek tekintetében utal az Mt. kri-
tériumrendszerére, mégis célszerű az Mt. szabályait röviden áttekinteni. A 12.§ (1) 
bekezdése kimondja tehát, hogy a munkaviszonnyal, így különösen a munka díjazá-
sával kapcsolatban az egyenlő bánásmód követelményét meg kell tartani. A követel-
mény sérelme esetén orvosolni kell a sérelmet, de ez nem járhat más munkavállaló 
jogának megsértésével vagy csorbításával. Az (1) bekezdés deklarálja az egyik leg-
fontosabb elvet, nevezetesen azt, hogy a munka díjazásával kapcsolatos egyenlőség 
fenntartása az egyenlő bánásmód elvének különös esetévé vált. Ez a megoldás min-
denképpen meglepő, hiszen első olvasatban nem tűnik logikusnak, hogy a törvény 
gyakorlatilag az alapelvek körében szól a munkabér bizonyos kérdéseiről. 

Véleményem szerint jogértelmezési problémákhoz vezethet ez a  megoldás, 
ugyanis ily módon nyíltan megtörik az alapelvek rendszere, hiszen az új törvény dek-
laráltan magánjogiasítani kívánja a munkajogviszonyokat, amiből következik, hogy 
a polgári jogra visszavezethető, vagy legalábbis azokkal rokon alapelvek jelentősége 
is meg fog nőni (az eddig irányadó bírósági gyakorlat is hasonlóan viszonyult ehhez 
a kérdéshez.). E logika szerint azonban túlságosan nagy hangsúlyt kap a jogviszony 
egyik olyan eleme – a munkavégzés ellenértéke –, amely egyébként bizonyos keretek 
között ugyan, de a  felek szabad megállapodásának tárgyát képezi. Fontosnak tar-
tom megemlíteni, hogy ez a megoldás – amely egyebekben a munkavállalói érdekek 
minél magasabb szintű védelmét hivatott szolgálni – némileg új szemléletet tükröz, 
amelynek hátterében talán az is állhat, hogy az 1949-es Alkotmánytól eltérően Alap-
törvényünk nem tartalmazza alkotmányos szinten az egyenlő munkáért egyenlő bér 
elvet, miközben az 1949. évi XX. törvény 70/B.§-a szerint az egyenlő munkáért min-
denkinek, bármilyen megkülönböztetés nélkül, egyenlő bérhez van joga.20 

Ezen logikának megfelelően a (2) bekezdés meghatározza a munkabér fogalmát, 
hiszen a jogalkotó szándéka szerint – többek között a korábban kifejtettekre is tekin-
tettel – a  munkabérfogalom szorosan együtt értelmezendő az egyenlő bánásmód 
alapvető követelményével. Így egyértelműen azon garanciális normákat kívánja 
a törvény minél nagyobb mértékben érvényre juttatni, amelyek a munkavállalókat 
megillető, egyenlő munkáért járó egyenlő munkabért illetik. Munkabér e  szerint 
minden, a munkaviszony alapján közvetlenül vagy közvetve nyújtott pénzbeli és ter-
mészetbeni juttatás. Érdemes megjegyezni, hogy ez a  fogalom megfelelő tartalmi 
összhangot mutat az ILO által meghatározott követelményeket tekintve, illetőleg az 
Európai Unió Bírósága is többnyire ilyen széles, a munkavállalói érdekeket előtérbe 
helyező meghatározást használ.21 

19 2003. évi CXXV. törvény az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról.
20 1949. évi XX. törvény a Magyar Köztársaság Alkotmányáról. 
21 Bercusson 2009: 370–377.
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Logikátlan és következetlen lenne, ha a  törvény nem ezen a  ponton határozná 
meg azokat a kritériumokat, amelyek alapján – különösen – megállapítható az elvég-
zett munkák egyenértékűsége (ez gyakorlatilag az 1992-es Mt. 142/A.§-ának felel 
meg, bár nem szó szerint). Hiszen az egyenlő értékű munkáért egyenlő bért  – helye-
sebben az egyenlő vagy egyenlő értékűként elismert munkáért egyenlő bért – elv 
alkalmazásának előfeltétele az összehasonlíthatósági követelmény, amelynek pedig 
– ebből a szempontból – legfontosabb eleme az elvégzett munkák összevetése. Ilyen 
formában, szigorúan a munkabér tekintetében ugyan, de ezt tekinthetjük az össze-
hasonlíthatósági kritérium szempontrendszerének. Ez  alapvetően nagyon fontos 
helyet foglal el a munkajogi esélyegyenlőség koordinátarendszerében, azonban nem 
mehetünk el szó nélkül két fontos tényező mellett.

Érdemes belegondolni, hogy milyen komoly gondot okoz az Európai Unió Bíró-
ságának, hogy az egyenlő bánásmód követelményének egyes területeit, illetőleg az 
ezeket átható elveket egymástól elkülönítse, vagy adott esetben összhangba hozza.22 
Éppen ezért megfigyelhető egy olyan tendencia – elsősorban a 2000/78/EK, részben 
pedig a 2006/54/EK irányelv nyomán – amely valamiféle sajátos hierarchiát kíván 
kialakítani az egyenlő bánásmód követelményét alkotó egyenlőségi jogok között. 
Vagyis számos esetben fogalmaz a Bíróság oly módon általános elvi éllel, hogy az 
nem is lenne feltétlenül indokolt, ugyanakkor az adott eset releváns körülményei 
alapján egyáltalán nem tűnik alaptalannak általános érvényű deklarálása.

Látni kell, hogy a magyar jog komoly hiányossága az összehasonlíthatósági követel-
mény viszonylagos definiálatlansága is. Már az 1992-es törvény kapcsán is aggályos-
nak tűnt, hogy vajon mi lehet az oka annak, hogy a törvény a munkabér tekintetében 
viszonylag egzakt módon rögzíti az összehasonlíthatósági kritériumokat, nagyrészt 
összhangot mutatva az uniós gyakorlattal, az egyenlő bánásmód követelményével 
kapcsolatban generális értelemben, illetve az esélyegyenlőség többi területére nézve 
pedig ignorálja azt. Ez természetesen nem változik meg az új törvénnyel, és a bírósági 
gyakorlaton túlmenően – vagy olykor azt megelőzve – az Egyenlő Bánásmód Hatóság 
bizonyos határozatai igyekeznek tisztázni ezt a  fogalmat. Márpedig – álláspontom 
szerint – azért szükséges e fogalomnak és egyes elemeinek tisztázása, mert a luxem-
burgi ítélkezési gyakorlat egyik sarokkövét adja az összehasonlíthatósági klauzula, 
amely ráadásul folyamatosan fejlődik, és konstans módon változásban van.

a munkaerő-piaci tényezők szerepe az egyenlőség vonatkozásában

Külön kell szólni az Mt. 12.§ (3) bekezdéséről, amely a fentebb már érintett össze-
hasonlíthatósági kritériumokat tartalmazza. Ezek körében egyetlen, nem csak látszó-
lag jelentős nóvumot találunk a törvényben a korábbi rendszerhez képest, méghozzá 
a munkaerő-piaci viszonyok beiktatását. Ez a szempont vitán felül az Európai Unió 

22 Gyulavári – Könczei 2000: 134–152.
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Bíróságának esetjogából került be a törvénybe, elég, ha csak az életkorral összefüggő 
foglalkozási diszkriminációs ügyekre gondolunk. A munkaerő-piaci – tágabb érte-
lemben foglalkoztatáspolitikai – tényezők oly módon jelennek meg ezekben az ítéle-
tekben, hogy jellemzően a munkavállalók között megvalósuló különbségtétel-indo-
kok jogszerű vagy jogszerűtlen mivoltát hivatottak igazolni. Például munkaerő-piaci 
szempontból nem lesz minden esetben jogszerűtlen az olyan hátrányos megkülön-
böztetés az idősebb munkavállalók oldalán, amely a fiatal – jellemzően pályakezdő – 
dolgozni tudó és akaró munkavállalók oldalán előnyben részesítésként jelenik meg. 
Természetesen ebben az esetben sem léphető túl a sokat vitatott indokoltsági, szük-
ségességi és objektivitási mérce. A különbségtétel továbbá ekkor sem lehet önkényes. 
A munkaerő-piaci szempontok esetleges figyelembe vétele nem mentesíteni kívánja 
a  jogalkotót, a  jogalkalmazót vagy a  munkáltatókat az egyenlő bánásmód követel-
ményének megtartása alól, mindössze a kritériumrendszer egyik biztos pontjává vált 
azáltal, hogy a 2000/78/EK irányelv külön nevesíti ezt mint lehetséges szociális szem-
pontot. Fontos továbbá azért is, mert így sokkal könnyebben elhatárolhatók egymás-
tól a különbségtétel jogszerű és jogszerűtlen indokai. Jelentősége abban áll elsősor-
ban, hogy a jogértelmezés során kevésbé lesz megkötve a jogalkalmazó keze, hiszen 
bizonyos értelemben egy ilyen követelménybe nagyon sok mindent bele lehet érteni. 
Így nézve kijelenthető, hogy jóval nagyobb lesz ezáltal a rendelkezésre álló mozgás-
tér az összehasonlíthatósági kritériumok mérlegelésekor, ugyanis az általános foglal-
koztatáspolitikai szempontok figyelembe vétele akár olyan értelmezéshez is vezethet, 
hogy a munkavállalók között fennálló különbség bizonyos szempontok alapján – jel-
lemzően a személyes tulajdonságok mentén – alapesetben diszkriminációhoz vezet, 
de bizonyos további szempontok figyelembe vétele már „mentesít” a felelősség alól. 
Ez a fajta értelmezés már korábban is jellemezte az Európai Unió Bíróságának gyakor-
latát, elméleti háttere pedig visszavezethető a vonatkozó irányelvekben foglaltakra.

Ugyanakkor értelmezési nehézségeket is generálhat ez a nézőpont, hiszen azzal, 
hogy az új munka törvénykönyve lehetővé teszi a regionális és ágazati szempontok 
alapján differenciált kötelező legkisebb munkabér-megállapítást, éppen az egyenlő 
bérezés elve sérülhet, márpedig ezt a sérelmes helyzetet csak nehezen kompenzál-
hatja a munkaerő-piaci szempontok figyelembe vétele. Elsősorban azért, mert ezek 
a  tényezők is differenciáltak regionálisan, vagyis visszajutunk a  jogalkalmazás rég-
óta meglévő problémájához, miszerint két eltérő régióban hasonló tényállás alap-
ján egymással ellentétes ítéletek is könnyen születhetnek. Ez a kérdés persze jóval 
túlmutat jelen írás témáján, ugyanakkor látni kell, hogy a munkaerő-piaci jellemzők 
differenciáltsága meg fogja nehezíteni a jogalkalmazást, amellett, hogy a munkavál-
lalók védelme érdekében komoly előrelépésként értékelem ennek a  körülménynek 
a törvényi szintű deklarálását. Felhívom a figyelmet arra, hogy ezek a szempontok az 
uniós joggyakorlatban kiemelt jelentőséggel bírnak. Ennek elsősorban az az oka, hogy 
amikor az Európai Unió Bírósága igyekszik helyesen dönteni egy munkavállalókat 
érintő diszkriminációs perben, olyan szempontokat is szem előtt kell tartania, ame-
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lyek általános érvényben és nem csak a konkrét ügy vonatkozásában bírnak relevan-
ciával. Így például az arányosság elvének alkalmazása során a Bíróság nemcsak magá-
nak a különbségtételnek a  jogszerűségét mérlegeli, hanem azt is, hogy mennyiben 
jogszerű az a cél, amelynek érdekében ez megtörtént.23 További szempont az is, hogy 
a munkaerő-piaci tényezők az antidiszkriminációs ítélkezési gyakorlatban a megkü-
lönböztetésre okot adó körülmények egyikeként különös jelentőséggel bírnak.

a munkavállalás szabadságának értelmezése  
az uniós joggyakorlatban
Utolsó nagyobb gondolati egységként szükségesnek tartom bemutatni az Euró-
pai Unió Bíróságának álláspontját a  munkavállalás szabadságával összefüggésben 
egy jelentős eseten keresztül. Az itt megfogalmazott szempontok ugyanis kijelölik 
a munkaerő szabad áramlásának kereteit – természetesen más esetekben foglaltak-
kal együtt –, márpedig ez az alapvető szabadság mindenképpen jelentős mértékben 
befolyásolja a munkaerő-piaci esélyegyenlőséget. Felhívom arra is a figyelmet, hogy 
a Bíróság gyakorlatában jelen lévő elvek és tendenciák napjainkban is változnak, fej-
lődnek, így nem könnyű átfogó képet adni ezekről a szabályokról.24 

A legfőbb kérdés az esetek többségében ugyanis az, hogy korlátozható-e, illető-
leg ha igen, akkor milyen mértékben és módon a munkavállalók szabad mozgása 
a  tagállamok között. A  munkavállalás szabadsága ugyanis értelemszerűen csak 
akkor valósulhat meg az Európai Unió célkitűzéseivel összhangban, ha a munkavál-
lalók szabad mozgása, illetőleg letelepedése nem ütközik olyan korlátokba, melyek 
érdemben meggátolnák ezen szabadság érvényesülését. 

Érdekes kérdések merültek fel az Európai Unió Bírósága által 2010. március 16-án 
meghozott ítéletben, amely ítélet két futballklub, illetőleg egy, a kettő között mozgó 
játékos jogvitája nyomán került a  luxemburgi bíróság elé.25 Az ügy néhány kérdése 
látszólag kissé távolinak tűnik jelen tanulmány témájától, mégis számos olyan tételt 
fogalmazott meg a Bíróság, amelyek jelentős mértékben befolyásolják a munkaválla-
lás szabadságára vonatkozó jövőbeli kérdéseket. A tényállás szerint Olivier Bernard 
úr –  francia születésű francia állampolgár – 1997-ben kötött az Olympique Lyon-
nais nevű francia futballklubbal három évre szóló utánpótlás-játékosi szerződést. 
A  szerződés lejártával Bernard úr nem fogadta el eredeti klubja ajánlatát, hanem 
2000 augusztusában a hasonlóan patinás angol Newcastle United FC futballklubbal 
kötött profi-szerződést. Eredeti klubja azonban nem nézte ezt jó szemmel, és kártérí-
tés megfizetésére kérte kötelezni a bíróságtól korábbi alkalmazottját, mondván, hogy 

23 Kalas 2001: 313–320.
24 Gyulavári – Könczei 2000: 86–95.
25 C-325/08. sz., Olympique Lyonnais SASP és az Olivier Bernard és Newcastle United FC ügyben 2010. 

március 16-án hozott ítélet.
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neki jelentős kárt okozott azzal, hogy gyakorlatilag felnevelte, kinevelte a klub a játé-
kost egy másik klub számára, amivel gyakorlatilag az Olympique Lyonnais elvesztette 
azt az egyébként jelentős befektetett összeget, amelyet korábbi játékosa szakmai fej-
lődésére fordított három évig, és még a játékos jövőbeli szolgálatainak felhasználása is 
lehetetlenné vált számára. Az ügy a francia Semmitőszékig (Cour de cassation) jutott, 
amely a következő kérdésekkel kereste meg az Európai Unió Bíróságát.

Az első kérdés az volt tehát, hogy ellentétes-e az Európai Unió Működéséről szóló 
Szerződés (EUMSz) 45. cikkével26 az, hogy a nevelő klub kártérítés fizetésére köte-
lezi az általa kinevelt játékost abban az esetben, ha ő a képzési időszak végén a szer-
ződés lejártával – hivatásos játékosi szerződését nem anyaegyesületével, hanem egy 
másik tagállambeli futballklubbal köti meg, ezzel anyagi kárt okozva nevelőegyesü-
letének. A másik kérdés az volt, hogy amennyiben ellentétes az idézett cikkel, vagyis 
korlátozza a  munkavállalás szabadságát, akkor ez a  korlátozás igazolható-e azzal, 
hogy egy ilyen tagállami rendelkezés ösztönzi a  fiatal futballisták felkutatását és 
képzését, nevelését. Látható tehát, hogy jelen ügyben kétségkívül egy olyan jogkér-
dés merült fel, amely a munkavállalás szabadságának bizonyos korlátozásáról szól. 
Fontos megjegyezni, hogy egy ilyen jellegű korlátozás csak részlegesen korlátozza 
a munkavállalók szabad mozgását, ugyanis amennyiben ki akarja – ki tudja – fizetni 
– az említett kártérítést, akkor minden további nélkül lehetősége van máshol mun-
kát vállalni. Ebben a megközelítésben a szabályozás hátrányos megkülönböztetést 
sem valósítana meg, ugyanis minden érintett munkavállalóra egyenlő mértékben és 
módon vonatkozik ez a korlátozás. A Bíróságnak azonban azért volt nehéz dolga íté-
letének meghozatalakor, mert már önmagában az a tény problémásnak tűnik a mun-
kaerő-piaci esélyegyenlőség szempontjából, hogy egyáltalán valamilyen módon kor-
látozzák az uniós munkavállalók, illetőleg polgárok ezen szabadságjogát.27

Az Európai Unió Bírósága azt az általános kérdést vizsgálta elsőként, amely sze-
rint ez a tagállami rendelkezés korlátozást jelent-e a munkavállalók szabad mozgá-
sára nézve. Ennek a kérdésnek a vizsgálata minden hasonló ügyben a kiindulási pon-
tot kell, hogy jelentse, ugyanis amennyiben nem tekinthető korlátozásnak, abban 
az esetben egy ilyen jogvita minden további eleme okafogyottá válik. Jelen ügyben 
a Bíróság rögzítette, hogy egyértelműen korlátozás áll fenn, ugyanis egy ilyen szabály 
korlátozza a munkavállalót abban, hogy amennyiben egy másik tagállam területén 
kíván keresőtevékenységet folytatni, azt szabadon tehesse.28 Ily módon ugyanis az 
érintett tagállam állampolgára egyértelműen hátrányba kerül azon tagállam állam-
polgáraival szemben, akikre nem vonatkoznak korlátozó szabályok.29

26 Az Európai Unió Működéséről szóló Szerződés (egységes szerkezetbe foglalt változat).
27 Szeibert 2010: 59–60.
28 Tekintettel arra is, hogy az EUMSz 45. cikkének éppen az a célja, hogy ezt bárki korlátozásmentesen 

tehesse meg a tagállamok között.
29 C-415/93. sz., Bosman és társai és Union des associations européennes de football (UEFA) kontra 

Jean-Marc Bosman ügyben 1995. december 15-én hozott ítélet.
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Következésképpen a munkavállalás szabadságát hiba lenne kizárólag az érintett 
személyek vonatkozásában vizsgálni, ugyanis az az összehasonlítás, amely alap-
ján egy ilyen korlátozás eltérő mértékben érinti az eltérő állampolgársággal bíró-
kat – hiszen csak az adott tagállamból érkezőket akadályozza –, megmutatja, hogy 
a  munkaerőpiacon ebben az esetben nem egyenlő esélyekkel indulnak az érintett 
felek. Vagyis hiába nem lesz diszkriminatív ez a  francia szabály állampolgársági 
– vagy akár nemi, faji, életkori, stb. – alapon, mégis jelentős mértékben korlátozza az 
érintett uniós polgárok munkavállaláshoz való jogát abban az esetben, ha ki kíván-
nak lépni egy másik tagállam munkaerőpiacára.30 

Konklúzióképpen megállapítható, hogy már önmagában az a szabályozás is kor-
látozásnak számít, amely csupán elrettenteni – figyelmeztetni – kívánja az érintett 
munkavállalókat a  tekintetben, hogy másik tagállamban folytassanak gazdasági 
tevékenységet.

A Bíróság a korlátozás igazolhatóságával kapcsolatban deklarálta, hogy amennyi-
ben az Alapszerződéseknek megfelelő közérdekű célt szolgál, illetve alkalmas a cél 
elérésére, és arányos az elérni kívánt céllal, igazolható lesz a korlátozás. A Bíróság 
szerint a  fiatal játékosok képzése többek között a  futball gazdasági és társadalmi 
jelentőségére tekintettel az Európai Unióban, jogszerű célnak minősül, így gyakor-
latilag az is jogszerű különbségtételhez vezet, ha a játékos eredetei klubjának elha-
gyása esetén kompenzációt köteles fizetni, hiszen ezzel lehet legitimálni a jogszerű 
cél sérelmét. Jelen esetben azonban az arányossági teszten bukott meg a tagállami 
norma, ugyanis a kártérítési összeg nem állt volna arányban a futballista képzésére 
és nevelésére fordított összeggel, tekintettel arra, hogy francia klub szerződéssze-
gés címén követelt kártérítést Bernard úrtól és új klubjától. Vagyis a nevelőegyesü-
let a  klubváltás – tágabb értelemben másik tagállamban történő munkavállalás  – 
tényére tekintettel követelt kártérítést, nem pedig a költségek kompenzációjaként. 
Az eszköz így nem is alkalmas a kitűzött cél elérésére.

Következésképpen, ha a  Bíróság arányosnak és alkalmasnak – végeredmény-
ben legitimnek – tekintette volna ezt a  korlátozást, akkor gyakorlatilag a  tagálla-
mok szinte bármilyen korlátozással élhetnének munkavállalóikkal szemben, hiszen 
a szerződésszegésért való kompenzáció megfizetése nyílt és nagymértékű korláto-
zás volna. Vagyis ebben az esetben olyan tényleges akadályt gördíthetnének a mig-
ráns munkavállalás elé az országok, amely az Európai Unió céljaival alapjaiban lenne 
ellentétes. A jelen esetben kimondottak értelemszerűen mind az adott tagállamból 
távozni kívánó, illetőleg mind az oda érkezők jogi helyzetére vonatkoznak.

*  *  *

30 Ebből következik, hogy közvetlen hátrányos megkülönböztetést valósít meg azokkal szemben, akik 
másik tagállamban kívánnak munkát vállalni, illetőleg – az Európai Unió munkaerőpiacának egészét 
szemlélve – közvetett hátrányos megkülönböztetést állampolgárság alapján (mert látszólag csak a kár-
térítés a korlátozó tényező).
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Az esélyegyenlőség követelménye a munkaviszonyok összes fázisában kiemelkedő 
jelentőséggel bír, sőt napjainkban az egyik legfontosabb követelménynek tekinthető. 
Mindez igaz a munkaerőpiacon érvényesítendő egyenlőségre, ami alapvető feltétele 
annak, hogy az adott munkaerő-piaci folyamatok – tagállami és uniós szinten egy-
aránt – kiegyensúlyozottan, hatékonyan működhessenek. Ennek gazdasági, társa-
dalmi, illetőleg demográfiai feltételei egyaránt vannak, ugyanakkor a megfelelő jogi 
szabályozás kialakítása alapvető feltétele ennek. 

Hosszú utat járt be az elmúlt néhány évszázad során a  jogfejlődés addig, amíg 
eljutott a személyek feltétlen jogegyenlőségéig, és azt kell mondanunk, hogy ennek 
a fejlődésnek az egyik legfontosabb állomása (volt?) a munka világában érvényesí-
tendő egyenlő bánásmód követelménye. Főként azért, mert a mindenki egyéniségé-
hez mérten megfelelő és teljesíthető munka személyiségünk kiteljesedését, egyben 
saját és családunk szociális biztonságának megteremtését szolgálja.

Van még hová fejlődnie ennek a  jogterületnek, ez nem kérdéses. Ugyanakkor 
annak ellenére, hogy – mint ahogyan erre többször is utaltam – a hazai szabályozás 
és gyakorlat fejlesztésre szorul, az Európai Unió foglalkoztatáspolitikájának keretei 
között látszanak azok az irányvonalak és megoldások, amelyekhez hazánknak is tar-
tania kell majd magát a jövőben. Legyen szó akár az egyenlő bánásmód követelmé-
nyéről, akár a munkavállalás szabadságáról, kijelenthető, hogy az egyik legfontosabb 
garancia a  munkaerőpiac megfelelő működésére nézve a  munkavállalók jogainak 
feltétlen tiszteletben tartása. Ez pedig az Európai Unió, a tagállamok, illetve a mun-
káltatók feladata.
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Felsőoktatás-piac és tehetséggondozás  
a Bologna-folyamat tükrében

Az 1999-ben Bolognában lefektetett reform jelentős strukturális átalakításokat 
  indukált az Európai Unió tagországainak felsőoktatásában.1 A  megrefor-

mált felsőoktatási modell alapja az 1800-as évek kezdetére datálható. A  francia 
forradalom, illetve a  felvilágosodás eszméi szakítást jelentettek a  korábbi, alapve-
tően egyházi fundamentumokon kiépült egyetemi modellel, s helyébe két fő modell 
lépett: a francia (az államilag erősen befolyásolt napóleoni) egyetem, illetve a porosz 
(a humboldti) egyetem modellje.2 A kelet-európai térségben elsősorban az utóbbi 
nyert teret. Az egyetem humboldti koncepciójában kulcselem a külső (intézményi) 
és belső (oktatói, kutatói) autonómia. A  modellek, a  megváltozó gazdasági-társa-
dalmi környezethez alkalmazkodván, az elmúlt két évszázadban számos reformon 
mentek keresztül.3 

A felsőoktatási rendszer modernizációját az európai gazdaság versenyképességé-
nek növelésével indokolják. A felsőoktatásnak a Lisszaboni Stratégia is kulcsszere-
pet szán. Ugyanakkor e törekvések hatására a felsőoktatás tömegképzéssé alakult át. 
Az UNESCO és az EUROSTAT adatai szerint 2003-ban az USA-ban a 20–24 éves 
korosztály mintegy 80%-a, az EU-ban 57%-a, míg Japánban csak 50% tanult a felső-
oktatásban.4 A Lisszaboni Stratégia szerint az innovatív Európa megvalósításának 
egyik kulcseleme a felsőoktatásban részt vevők minél nagyobb aránya. 

Az előbbiekben bemutatott arányszámok egyértelműen mutatják, hogy a  felső-
oktatásban kialakult a tömegképzés. Magyarországot a korábbi évtizedekben az erős 
szelekció gyakorlata jellemezte. A jelentkező hallgatóknak csak mintegy  20–25%-át 
vették fel, ami azt eredményezte, hogy a  bekerült hallgatóknak magas színvonalú 
követelményrendszernek kellett megfelelniük. Manapság a  jelentkezők aránya 
a 18 éves korosztály korábbi 25–30%-áról 60–70%-ára nőtt, s a jelentkezők mintegy 
80%-át veszik fel. A hallgatói képességek normál eloszlását feltételezve, a kiválóság 

* E tanulmány közlése elsősorban a figyelem felhívására fókuszál. Előadásomban ismertettem Takács 
Istvánnak és Takácsné György Katalinnak a magyar felsőoktatásban folyó tehetséggondozás gyakor-
latáról folytatott 2010-es kutatását. (Takács – Takácsné 2010) A tanulmány ismertetésének legfőbb 
indoka a tudományos reakciók elmaradása volt. 

1 The Bologna Process 2009.
2 Tóth 1999a, 1999b.
3 Symes et al. 2000.
4 Delivering on the Modernization 2006. 

*
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gyakoriságának valószínűsíthető változatlansága mellett, nem kell különösebben 
magyarázni, hogy a  tömegképzés kialakulása megnöveli az esélyét, hogy kevésbé 
tehetségesek kerüljenek be a felsőoktatásba. A felsőoktatás kapuinak kitárása idő-
legesen elodázta az első munka keresésének időpontját, csökkentve a  pályakezdő 
munkanélküliség arányát a 18–24 éves korosztályban, eltolva azt a 23–25 éves kor-
osztály felé. A képzési struktúrában is megnőtt a rugalmas alkalmazkodást lehetővé 
tevő képzések aránya, ilyennek tekinthető a gazdasági és a jogi képzés térnyerése. 

A tömegképzés – globalizálódó tudásipar – új kihívások elé állítja a felsőoktatási 
intézményeket. Egyrészt ki kell elégíteni a gazdaság (piac) igényeit, ami megköveteli 
a  mai egyetemek küldetésének felülvizsgálatát,5 ami magában foglalja a  tömegok-
tatás követelményeinek elfogadtatását. Új technológiák kidolgozásával ugyanakkor 
fenn kell tartani a kutatás szerepét, megalapozva az intézmények tudományos előre-
haladását. Ez kapcsolódást jelent a gazdasági szférához, egyben finanszírozási for-
rást is teremt az intézmény működéséhez.

A tömegképzés kialakulásával Európában az elmúlt egy évtizedben a felsőoktatási 
intézmények terhelése jelentősen nőtt. A közép-kelet-európai térség országaiban a fel-
sőoktatásban tanulók száma többségében egyenletesen nőtt. Ugyanakkor ezekben az 
országokban a  felsőoktatás finanszírozása (a vonatkozó köz- és magánkiadásoknak 
a bruttó hazai termékhez viszonyított aránya) alatta marad a fejlett európai országo-
kénak. A hallgatói mobilitás a közép-kelet-európai országok döntő többségében rend-
kívül alacsony, ami a hallgatói kiválóság megítélése szempontjából is kedvezőtlen. 

A felsőoktatás eltömegesedése mellett az intézmények mérete is nőtt, ami tovább 
nehezíti a megváltozott körülmények között a tehetséggondozást. A nemzetközi kite-
kintésben mintaadó amerikai felsőoktatásban az átlagos egyetemi-főiskolai méret 
a  2000-es évekre meghaladta a  4000 hallgató/intézmény átlagméretet,6 ugyanakkor 
a legnagyobb egyetemek több mint félszázezer hallgatót számlálnak. Magyarországon 
az átlagméret 6900 hallgató/intézmény és a hetven felsőfokú oktatási intézményből 
ötnek a hallgatói létszáma haladja meg a húszezer főt, ebből egy az 55 ezer főt. 

A korábbiakhoz képest, amikor rang volt egy felsőoktatási intézmény hallgatójává 
válni, mára a  felsőoktatási intézményeknek azzal szembesülnek, hogy a  hallgatót 
fogyasztóként kell kezelni,7 ami a felsőoktatás szolgáltatási színvonalát is differen-
ciálja, hiszen a fogyasztói igények is igen differenciáltak. Az intézményválasztásban 
felértékelődik az ár-érték arány szerepe, ami új megközelítésmódot követel az intéz-
ményektől, részben a szolgáltatások színvonalának kalibrálásában, részben az okta-
tási szolgáltatások beárazásában. Ebben az összefüggésben le kell szögezni, hogy 
lesznek olyan „fogyasztók”, akik a  minőségi oktatást preferálják, tehát a  tehetség-
gondozás szerepe továbbra is fennmarad.

5 Zhang 2007.
6 Crow – Silver 2008.
7 George 2007.
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Az előbbiekben írtak kapcsán meg kell jegyezni, hogy a felsőoktatási teljesítmé-
nyek mérése, s az előállított teljesítmények megítélése számos vita tárgyát képezi. 
Az üzleti élet követelményeinek megfelelni kívánó felsőoktatás számára az akadé-
miai szférában alkalmazott teljesítménymérő eszközök (impaktfaktor, citáció) gyak-
ran haszontalanok az üzleti szféra megrendeléseinek megszerzésében és a  társa-
dalmi megbecsülésben egyaránt.8

A felsőoktatás tehetséggondozási rendszere intézményen belüli és kívüli ele-
mekre épül. Az előbbiek közé a diákköröket, a szakkollégiumokat, a diákkonferen-
ciákat; az ösztönző eszközöket (ösztöndíjakat, hallgatói kiválóságért adott díjakat, 
a tudományos teljesítmények tanulmányi többletteljesítményként való elismerését), 
az utóbbiak közé az állami kiválósági – tanulmányi – ösztöndíjakat, az alapítványok 
ösztöndíjait, a közintézmények, illetve magánszervezetek által szervezett konferen-
ciákat, a tanulmányi és esettanulmányi versenyeket soroljuk. 

A Magyar Tudomány Jövő tudósai című rovatának cikkei is felhívják a figyelmet 
arra, mennyire fontos a  tehetséges hallgatók kiválasztásának tudatossága, mene-
dzselése a felsőoktatási tanulmányaik során. A különböző felsőoktatási intézmény-
ben folyó számos mintaértékű tudatos tehetséggondozási tevékenység közül pél-
daként említhető a Czakó Erzsébet (2006) által bemutatott, jól működő rendszer, 
amely a tantárgyra épülő tanulmányi versenyből, az ott sikeresen szerepelt hallga-
tók oktatásba, kutatásba történő bevonásából – a demonstrátori rendszerből – és 
az erre épülő tudományos diákköri munkából állt. Czakó felhívja a figyelmet, hogy 
a bolognai rendszerben már az első oktatási évben fel kell ismerni a tehetséges hall-
gatókat, és a korábbinál is tudatosabban kell segíteni őket, hogy a megfelelő idő ren-
delkezésre álljon a kutatásaik elvégzésére.9 Weiszburg Tamás (2008) szerint a meg-
válaszolandó alapkérdés, hogy mit kell tenni a  tehetséges 5–10% időben történő 
felismerésére, és közülük is a kiemelkedő 1–3% tudományos pályán időben történő 
elindítására. Mivel a bolognai képzés első három évében kevés az idő, a tehetséget 
csak fokozott figyelemmel lehet felismerni, pályán tartani. Ugyanakkor szükséges 
a már kiválasztottakkal való foglalkozás technikájának, gyakorlatának, intézményi 
és intézményen kívüli szabályozásának újragondolása is.10

A cikk célja, hogy egy új összefüggésrendszerben értékelje a tudományos diákköri 
modell tapasztalatait. A modellét, amely a felsőoktatásban tanuló hallgatókat arra 
kívánja ösztönözni, hogy tutoraik segítségével feltárják a magukban rejlő tehetsé-
get, amellyel képesek az átlagosból kiemelkedni, megtanulni kutatni, megtapasztalni 
a felfedezés örömét, s tapasztalatokat gyűjteni a publikálásban és a tudományos köz-
szereplésben.

8 Goldfarb 2008.
9 Czakó 2006.
10 Weiszburg 2008.



325

Felsőoktatás-piac és tehetséggondozás a Bologna-folyamat tükrében 

A tudományos diákkörök rendszere 1952-től országos mozgalommá fejlődött, 
a  szilárd működést felmutató rendszer tudományosan igényes és élvezi a  magyar 
tudományos közélet támogatását.11 

A továbbiakban célom a Takács – Takácsné szerzőpáros eredményeinek tovább-
gondolása és további anyaggyűjtés (pl. az OTDK-t rendező felsőoktatási intézmé-
nyek szereplésének górcső alá vétele; a sikeres TDK-zók „pályakövetése”), illeszkedve 
az új Nftv. koncepciójához, a Tudományos Diákköri Mozgalom jövőbeli szerepéhez. 

anyag és módszer

A vizsgálat a KSH, a Felsőoktatási Információs Szolgálat és az Országos Tudomá-
nyos Diákköri Tanács adataira12 támaszkodik. Az  intézményeket az alapítás ideje 
(1945 előtti, 1945 és 1990 közötti valamint 1990 utáni), illetve az alapító és az oktatás 
szintje (állami, magán- illetve egyetem, főiskola) szerint csoportosítottuk. Az intéz-
mények tudományos potenciálját, továbbá az intézményi tudományos diákköri akti-
vitást és eredményességet kifejező mutatók segítségével elemeztük a  2001–2007 
közötti időszakban megtartott országos tudományos diákköri konferenciák adatait. 
A feltárt különbözőségek szignifikanciáját a „kétmintás t-próba nem egyenlő szórás-
négyzeteknél” módszerével vizsgáltuk. 

eredmények

A tehetséggondozás egyik fontos eleme lehet, ha maguk a tehetséggondozók is példás 
tudományos előmenetelt mutatnak hallgatóik számára. Ennek vizsgálatára elemez-
tük, hogy a meghatározott csoportok szerint kimutatható-e különbség a fokozattal 
rendelkezők arányában az intézménycsoportok között (1. táblázat). Megállapítottuk, 
hogy a tradicionális egyetemeken szignifikánsan magasabb a fokozattal rendelkező 
oktatók aránya (2. táblázat). A már a 20. században, de a rendszerváltást megelő-
zően alapított egyetemek és főiskolák között nincs szignifikáns különbség. Ha ala-
pító és intézménytípus szerint végezzük el a vizsgálatot, azt találjuk, hogy az állami 
egyetemeken a fokozattal rendelkezők aránya meghaladja a magánegyetemekét, de 
a különbség nem szignifikáns (a t-próba eredményét terjedelmi okból nem közöl-
jük), ahogy – a magánfőiskolák kedvezőbb mutatóértéke ellenére – a magán- és az 
állami főiskolák között sem találtunk szignifikáns különbséget, viszont az egyetemek 
és a főiskolák között szignifikáns különbség van.

A magyar felsőoktatás általános tudományos potenciálját alapul véve a tehetséggon-
dozáshoz a legjobb feltételek az egyetemeken állnak rendelkezésre. A  következőkben 

11 Anderle 2001.
12 Baranyiné Réti – Koósné Török 2007a; Baranyiné Réti – Koósné Török 2007b.
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a vizsgálataink arra fókuszáltak, hogyan alakul a tudományos diákköri tevékenységen 
keresztül mérve az egyes intézménytípusok teljesítménye.

Elsőként a  tudományos diákköri mozgalom fejlődését is jelző tendencia bemu-
tatását tartjuk fontosnak. A mozgalom a felsőoktatási hallgatók számának növeke-
désével növelni tudta bázisát. A 2000-es években az országos konferenciákon már 
mintegy 3000–3200 tudományos dolgozatot mutattak be (1. ábra). Ugyanakkor az 
egy hallgatóra jutó diákköri dolgozatok aránya az 1981-es csúcshoz képest fokoza-
tosan a harmadára csökkent. Ez utal a hallgatói összetétel alakulására, illetve a kibő-
vülő felsőoktatásba bekerülő hallgatók motiváltságára is. 

A konferenciákon a  tudományos dolgozatok legfeljebb harmada részesülhet 
helyezésben (I–III. helyezés). A következőkben azt vizsgáltuk meg, hogyan alakul 
a  helyezést elért dolgozatok aránya az egyes intézménycsoportoknál (3. táblázat). 
Azt találtuk, hogy a  négy utolsó konferencia átlagában a  tradicionális tudomány-
egyetemek hallgatóinak munkái szignifikánsan magasabb arányban szereztek helye-
zést, mint a  más intézményekből érkezőkéi. Intézménytípus szerint vizsgálva az 
egyetemek hallgatói szignifikánsan eredményesebbek, mint a főiskolákéi. 

A hallgatói tudományos aktivitást úgy mértük, hogy a tudományos diákköri kon-
ferenciákon elhangzott előadások számát rávetítettük a felsőoktatási intézmény kapa-
citására (4. táblázat). Megállapítottuk, hogy a  tradicionális tudományegyetemeken 
jóval magasabb a hallgatói kutatói aktivitás. Az újonnan alapított intézmények átlagát 
a magánfőiskolák alacsony aktivitási mutatói rontották le. Nem meglepő, de figyelem-
reméltó, hogy a magánegyetemeken a tehetséggondozás komoly hangsúlyt kap, vetek-
szik az állami egyetemekével, elitképzésre törekszenek ezekben az intézményekben is. 

Ugyanakkor a magán- (üzleti) főiskolák alacsony aktivitási mutatói többek között 
azzal is magyarázhatók, hogy létrehozásukkor az üzleti élet számára történő, gya-
korlati igények orientálta képzés volt a döntő szempont, s ebben a tudományos kuta-
tás szerepe háttérbe szorult. 

A tudományos kiválóság egyik fokmérője a jók között is a legjobb teljesítmények 
mérése lehet. Ennek értékelésére a Pro Scientia Aranyérmeseknek az intézmények 
ezer főben kifejezett hallgatói kapacitására vetített arányát használtuk fel (5. táblá-
zat). A tradicionális tudományegyetemek hegemóniája vitathatatlan, illetve e mutató 
is megerősíti, hogy a  magánegyetemek tudományos nevelő tevékenysége kiemel-
kedő. Az  eredmény értékelésekor nem szabad elfeledkezni arról, hogy a  magán-
egyetemeken huszadannyi hallgató tanul, mint az állami felsőoktatásban, esetenként 
jelentősen jobb tárgyi és pénzügyi körülmények között. A tárgykör fontos, ugyanak-
kor a nyilvános adatokból fel nem deríthető, oldalára világít rá Baranyainé Réti Gab-
riella és Koósné Török Erzsébet. 2006-ban kimutatták, hogy a tudományos diákköri 
konferenciákon részt vevő hallgatók között ugyan még kiegyenlített a nemek aránya, 
de a Pro Scientia Aranyérmesek szintjén már negatív változás mutatható ki, a nők 
aránya már csak 40%. A díjazott hallgatók konzulens tanárai között csak 29% a nő. 
Megállapításuk szerint a nemek közötti különbség itt jelentkezik először a tudomá-
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nyos életút során, az akadémiai karrier során „elfogynak” a nők, a számuk a piramis 
tetején kicsiny.13

Vizsgáljuk meg intézménycsoportonként, miként alakul a helyezést elértek intéz-
ményi kapacitásra vetített aránya. Azt találjuk, hogy a  tradicionális egyetemeken 
készült dolgozatok kétszer akkora eséllyel indulnak a konferenciákon, mint a szin-
tén nagy hagyományokkal rendelkező, de fiatalabb intézménytársaikban készültek, 
s négyszer akkorával, mint a rendszerváltást követően alapított felsőoktatási intéz-
ményekből származók (6. táblázat). Ez  azonban így torz eredmény, mert intéz-
ménytípus szerint vizsgálva egyértelművé válik, hogy a  mutatók értékét a  főisko-
lák alacsony teljesítménye rontja le. A szignifikancia-vizsgálatok azt mutatják, hogy 
a tradicionális egyetemek és a rendszerváltás előtt alapított egyéb felsőfokú oktatási 
intézmények közötti különbség bár jelentős, de nem szignifikáns (7. táblázat). Szig-
nifikáns különbséget találtunk viszont a tradicionális egyetemek és az újonnan alapí-
tott felsőoktatási intézmények, valamint az egyetemek és főiskolák között. 

A számok reményeink szerint képet adtak a tehetséggondozás egyik magyaror-
szági intézményesített modelljéről. 

következtetések

A tehetséggondozás kérdésköre szerte a világon tömegessé váló felsőoktatás egyik 
fontos kérdése. A felsőoktatással szemben egyik oldalon az jelenik meg igényként, 
hogy az üzleti világ számára képezzen gyakorlati tudással, készségekkel rendelkező 
szakembereket, a másik oldalon áll a hagyományos modell, amelyik a kialakulásakor 
támasztott társadalmi igény szerint elsődlegesen jól felkészült állami hivatalnokok 
képzését helyezte küldetése középpontjába.14 

Ennek megfelelően a  magánfőiskolák az üzleti világ gyakorlati igényeit kíván-
ják kielégíteni, s  bár oktatóik tudományos felkészültsége nem marad el az állami 
főiskolákétól, a képzésben marginális szerepet kapnak a tudományos igényű kutatá-
sok, s nagyobb súllyal a projektorientált képzés. Ezen intézmények hallgatói inkább 
a gazdasági problémákra orientált esettanulmányi versenyek résztvevői. 

Ugyanakkor a  rendszerváltást követően alakult magánegyetemek az elitképzés 
központjaivá váltak. Jelentős tudományos potenciált halmoztak fel oktatói karaikban, 
s fontos szerepet tulajdonítanak a tudományos kutatásnak és tehetséggondozásnak. 

A tradicionális egyetemek (a tudományegyetemek) az elitképzés központjai 
maradtak. Adottságaik következtében széles tudományterületi spektrumot fednek 
le. Hallgatóik a tudományos konferenciákon jellemzően 10-12 tudományterületen is 
versenybe szállnak, míg a kisebb intézmények csak 3-6 tudományterületet  képesek 

13 Baranyainé Réti – Koósné Török 2006.
14 Tóth 1999a.
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átfogni. Az  új alapítású felsőoktatási intézményekben egy-két tudományterület 
művelése jellemző. 

Az 1945 után, de a rendszerváltás előtt alakult egyetemek döntően az alkalmazott 
tudományokban erősek, a gazdasági, illetve a műszaki képzés magas szintű művelése 
jellemzi őket. Tudományos potenciáljuk magas, de nem éri el a tudományegyetemek 
szintjét. A tudományegyetemek sok esetben nem ismerik el tényleges gazdasági-tár-
sadalmi súlyukat, holott teljesítményük, a  tehetséggondozásban felmutatott ered-
ményeik jobbak, mint a tudományegyetemi szféra általi elismertségük.

A kutatások alapján vélelmezhető, hogy az egyetemeken meglévő tudományos 
potenciál erősebb alapot ad a  tehetséggondozásra, mint a  gyakorlatorientált kép-
zésben érdekelt állami és magánfőiskoláké. Azt azonban ma nem lehet megjósolni, 
hogy az egyetemi szféra a megváltozó háromciklusú képzésben is fenn tudja-e tartani 
a fentiekben bemutatott tehetséggondozási modell hatékonyságát, azaz a bachelor 
képzésben ki tudja-e alakítani azokat a hallgatói tudományos műhelyeket, amelye-
ket működtetni volt képes az osztatlan képzés keretében, ahol a hallgatók többsége 
negyed-ötödéves korára jutott el oda, hogy az addig folytatott kutatómunkájának 
eredményeit prezentáló, tudományos igényű dolgozattal jelenhessék meg.
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melléklet

1. táblázat: Hallgatói kapacitás, oktatók száma, fokozattal rendelkező 
főfoglalkozású oktatók aránya

Intézmények 
száma (db)

Hallgatói  
kapacitás (fő)

Oktatók 
száma

(fő)

Fokozattal 
rendelkezők 
aránya (%)

Alapítás ideje szerint
Tradicionális egyetemek 6 217 325 7443 46,70
1945–1990 között alapított 
egyetemek, főiskolák 27 209 619 5473 36,60

Rendszerváltás után alapí-
tott egyetemek, főiskolák 37 66 030 1190 36,89

Alapító és intézménytípus szerint
Állami egyetemek 18 334 645 10 704 44,94
Állami főiskolák 11 90 099 2212 22,92
Magánegyetemek 7 16 577 505 41,58
Magánfőiskolák 34 51 653 685 29,78

Forrás: Saját számítás a KSH, a FISZ és az OTDT adatai alapján.
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2. táblázat: A fokozattal rendelkező oktatók arányának szignifikancia-vizsgálata 
intézmények alapítási ideje szerint, kétmintás t-próbával nem egyenlő  

szórásnégyzeteknél

RCT_M RCT_T RCT_M RCT_N RCT_T RCT_N
Várható érték 0,0021 0,0028 0,0021 0.0008 0.0028 0.0008
Variancia 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Megfigyelések 20 6 20 18 6 18
Feltételezett átlagos eltérés 0 0 0
df 24 23 10
t érték -0,7023 1,4898 3,9344
P(T<=t) egyszélű 0,2446 0,0749 0,0014
t kritikus egyszélű 1,7109 1,7139 1,8125
P(T<=t) kétszélű 0,4892 0,1499 0,0028
t kritikus kétszélű 2,0639 2,0687 2,2281

Forrás: Saját számítás a KSH, a FISZ és az OTDT adatai alapján. (RCT_T = fokozattal ren-
delkező oktatók aránya – tradicionális egyetemek; RCT_M= fokozattal rendelkező oktatók 
aránya – 1945–1990 között alapított egyetemek, főiskolák; RCT_N= fokozattal rendelkező 
oktatók aránya – rendszerváltást követően alapított egyetemek, főiskolák.) 

 
1. ábra. A hallgatók száma és az egy felsőoktatási hallgatóra jutó tudományos diákköri dol-
gozatok száma (1977–2007)
Forrás: Saját számítás a KSH, a FISZ és az OTDT adatai alapján.
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3. táblázat: Helyezést elértek aránya az országos tudományos 
diákköri konferenciákon indított dolgozatok közül (%)

2001 2003 2005 2007
2001–
2007 
átlaga

Alapítás ideje szerint
Tradicionális egyetemek 40,5 36,3 35,8 35,5 36,9
1945–1990 között alapított
egyetemek, főiskolák 29,8 29,1 27,7 27,4 28,4

Rendszerváltás után alapított
egyetemek, főiskolák 32,5 24,4 24,4 27,4 26,8

Alapító és intézménytípus szerint
Állami egyetemek 38,2 35,1 34,2 33,8 35,2
Állami főiskolák 18,3 17,5 21,0 18,6 19,0
Magánegyetemek 40,5 33,1 27,2 30,0 32,3
Magánfőiskolák 13,0 14,7 12,9 23,7 16,0

Forrás: Saját számítás a KSH, a FISZ és az OTDT adatai alapján.

4. táblázat: Tudományos diákköri konferenciákon elhangzott előadások aránya 
a felsőoktatási intézmények hallgatói kapacitására vetítve (előadás/fő)

2001 2003 2005 2007
2001–
2007 
átlaga

Alapítás ideje szerint
Tradicionális egyetemek 0,0067 0,0075 0,0077 0,0079 0,0074
1945–1990 között alapított
egyetemek, főiskolák 0,0046 0,0058 0,0059 0,0054 0,0054

Rendszerváltás után alapított
egyetemek, főiskolák 0,0024 0,0031 0,0030 0,0026 0,0028

Alapító és intézménytípus szerint
Állami egyetemek 0,0065 0,0075 0,0075 0,0076 0,0073
Állami főiskolák 0,0027 0,0035 0,0041 0,0033 0,0034
Magánegyetemek 0,0070 0,0074 0,0091 0,0071 0,0077
Magánfőiskolák 0,0009 0,0017 0,0012 0,0011 0,0012

Forrás: Saját számítás a KSH, a FISZ és az OTDT adatai alapján. 
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5. táblázat: Pro Scientia Aranyérmesek aránya a felsőoktatási intézmények 
hallgatói kapacitásegységére vetítve (díjazott/1000 hallgató)

2001 2003 2005 2007
2001–
2007 
átlaga

Alapítás ideje szerint
Tradicionális egyetemek 0,129 0,152 0,156 0,152 0,147
1945–1990 között alapított
egyetemek, főiskolák 0,052 0,048 0,048 0,043 0,048

Rendszerváltás után alapított
egyetemek, főiskolák 0,030 0,030 0,015 0,045 0,030

Alapító és intézménytípus szerint
Állami egyetemek 0,114 0,128 0,131 0,126 0,128
Állami főiskolák 0,011 0,000 0,000 0,000 0,003
Magánegyetemek 0,121 0,121 0,060 0,181 0,121
Magánfőiskolák 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Forrás: Saját számítás a KSH, a FISZ és az OTDT adatai alapján.

6. táblázat: Helyezést elértek aránya a felsőoktatási intézmények hallgatói 
kapacitásegységére vetítve (helyezett/1000 hallgató)

2001 2003 2005 2007
2001– 
2007 
átlaga

Alapítás ideje szerint
Tradicionális egyetemek 2,7148 2,7148 2,7447 2,8098 2,7461
1945–1990 között alapított
egyetemek, főiskolák 1,3835 1,6769 1,6339 1,4876 1,5455

Rendszerváltás után alapított
egyetemek, főiskolák 0,7875 0,7497 0,7421 0,7194 0,7497

Alapító és intézménytípus szerint
Állami egyetemek 2,4952 2,6371 2,5759 2,5863 2,5736
Állami főiskolák 0,4884 0,6104 0,8546 0,6104 0,6410
Magánegyetemek 2,8353 2,4431 2,4733 2,1415 2,4733
Magánfőiskolák 0,1162 0,2517 0,1549 0,2710 0,1984

Forrás: Saját számítás a KSH, a FISZ és az OTDT adatai alapján.
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7. táblázat: A helyezést elértek arányának a felsőoktatási intézmények hallgatói 
kapacitásegységére vetítve szignifikancia vizsgálata az intézmények alapítás ideje 

szerint, kétmintás t-próbával nem egyenlő szórásnégyzeteknél
RAoC_M RAoC_T RAoC_M RAoC_N RAoC_T RAoC_N

Várható érték 0,0021 0,0028 0,0021 0,0008 0,0028 0,0008
Variancia 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Megfigyelések 20 6 20 18 6 18
Feltételezett átlagos 
eltérés 0 0 0

df 24 23 10
t érték 0,7023 1,4898 3,9344
P(T<=t) egyszélű 0,2446 0,0749 0,0014
t kritikus egyszélű 1,7109 1,7139 1,8125
P(T<=t) kétszélű 0,4892 0,1499 0,0028
t kritikus kétszélű 2,0639 2,0687 2,2281

Forrás: Saját számítás a  KSH, a  FISZ és az OTDT adatai alapján. (RAoC_T = helyezettek 
aránya kapacitásegységre vetítve – tradicionális egyetemek; RAoC_M= helyezettek aránya 
kapacitásegységre vetítetve – 1945–1990 között alapított egyetemek, főiskolák; RAoC_N= 
helyezettek aránya kapacitásegységre vetítve – rendszerváltást követően alapított egyetemek, 
főiskolák.)
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A halpiacok működése a középkori  
Hanza-kereskedelemben

A középkori táplálkozásban igen nagy szerepe volt a halnak: a hús első számú 
  helyettesítőjének tartották, és a böjti napok, időszakok étkezésében megha-

tározó ételnek számított. A keresztény vallási előírások miatt évente közel 170 böjti 
nappal kellett kalkulálni, amikor tilos volt négylábú vagy kétlábú állatok húsát 
fogyasztani, sőt még az ún. „kövér halakat”, azaz a  nagy testű, tengeri emlősöket 
(bálna, fóka, delfin) is. Minden más hal alkalmas volt böjti eledelnek. A középkorban 
a hal a böjt és a vallásos elmélyülés, a hús pedig a farsang, a karnevál, a világi örömök 
jelképévé vált.1 A nagy kereslet fontos kereskedelmi árucikké tette a halat, ezért majd 
mindegyik városban jelentős halpiacok alakultak ki – különösen a halászvizekben 
gazdag atlanti és észak-európai területeken, többé-kevésbé a Hanza-kereskedelem 
által átfogott Északi- és Balti-tenger térségében.2 A halkereskedelem és a hozzá kap-
csolódó halpiacok így különösen fontos szerepet játszottak a középkori társadalmak 
mindennapi életében, amelyek működését és az ott eladásra kínált áru minőségel-
lenőrzését szinte a kezdetektől komoly előírások szabályozták.

A kereskedelmi forgalomba került halaknak két nagy csoportja volt: az édesvízi 
és a  tengeri halaké. A  Hanza-városok halpiacai általában folyók mellett feküdtek, 
ahol a víz közelsége lehetővé tette a napi takarítást, a halárusító helyek tisztán tartá-
sát. Altstadt Elbingben (ma a lengyelországi Elblągban) például, amely a középkori 
Poroszország egyik fontos kikötővárosa volt, a városfal előtt, a Nogat-folyó (a Visz-
tula egyik mellékága a deltavidéken) partján volt a halpiac. Az itteni ún. „halhidat” 
(pons piscatorum) 1316-ban említik először az összeírásokban.3 A halpiacokon több-
nyire frissen fogott, többségükben édesvízi halakat árultak. Mivel a hal romlékony, 
gyorsan megbüdösödő áru, a városi hatóságok különösen ügyeltek arra, hogy a hal-
piacokon valóban csak friss halakat kínáljanak eladásra, olyat, amit az éjszaka vagy 
hajnalban fogtak.4 A  középkori Poroszországban, a  Német Lovagrend államában 
Altstadt Thorn város (ma Toruń) magisztrátusa például 1412-ben úgy rendelkezett, 
hogy ha a halpiaci felügyelők az eladóknál állott, büdös, romlott halat találtak, azt 

1 Braudel 2004: 221–228; Montanari 1996: 95–100; Pósán 2007: 13–17.
2 A Hanzáról lásd például: Friedland 1991; Hammel-Kiesow 2004; Dollinger 1989.
3 Semrau 1922: 31.
4 Gause 1996: 148.



338

Pósán László

kötelesek voltak azonnal lefoglalni és a Visztulába dobni.5 A halpiacon a kifogott, 
s  már nem élő halat a  meleg tavaszi és nyári időszakban csak egy napig lehetett 
árulni. Európa-szerte hasonló előírások szerint működtek a  halpiacok. Párizsban 
például Húsvéttól Szent Remigius napjáig (október 1.), azaz lényegében tavasszal, 
nyáron és kora ősszel a halakat csak a kifogás napján volt szabad árulni, októbertől 
Húsvétig (tehát késő ősszel és télen) viszont engedélyezték, hogy a halakat két napig 
is piacra vigyék. Előírták azt is, hogy a kosár vagy hordó közepén és alján – amiben 
a halakat árulták – éppolyan szép és jó hal legyen, mint felül, amit mindenki lát.6 
Vízzel töltött kádban, hordóban tartott élő halat nagyobb tételben csak a tároló vizes 
edénnyel együtt lehetett értékesíteni.7 

A Hanza-kereskedelemben az édesvízi halak forgalma ugyan messze alatta maradt 
a tengeri halakénak, de a források tanúsága szerint az ilyen halak is figyelemre méltó 
mennyiségben kerültek piacra. Különösen Poroszországban volt komoly arányú az 
édesvízi halászat és halkereskedelem, ahol a Német Lovagrend szerzetesi közössége 
gyakorolta a politikai hatalmat, és a  szerzetesi fogadalomból következően a kora-
beli átlagot meghaladó mértékben fogyasztott halat. Az erre vonatkozó legfontosabb 
forrás a marienburgi (ma Małbork) és christburgi (ma Dzierzgoń) komtúrságokban 
a halászatot és halkereskedelmet felügyelő lovagrendi tisztségviselők, a halászmes-
terek (Fischmeister) 1440–1445 közötti elszámolásai.8 A számadáskönyvek részletes 
feljegyzéseket tartalmaztak arról, hogy mikor, mennyi, s  milyen halakat szállítot-
tak a két rendháznak. A Német Lovagrend seehesten-i (ma Szestno) provisorjának 
(Pfleger) 1449. évi feljegyzése arról is tanúskodik, hogy az ottani rendház 1,5 Tonne 
édesvízi halat vásárolt: keszeget, harcsát és csukát.9 Az édesvízi halak fontosságát 
jelzi az a körülmény is, Poroszországban a Német Lovagrend nagy gondot fordított 
a halászvizek védelmére. 1509-ben például Friedrich von Sachsen nagymester meg-
tiltotta a Rend helyi tisztségviselőinek, hogy a Rastenburg (ma Kętrzyn) környéki 
erdőkben, a Mazúri-tóvidéken tavakat adjanak bérbe, mert a bérlők a gyors haszon 
érdekében teljesen lehalásszák azokat.10 Az egyik legbiztosabb, állandó halászhely 
a Visztula delta torkolata és a Visztula-öböl (Frische Haff) volt. Az öblöt a közép-
korban (és ma is) egy kb. 60 kilométer hosszú, 1–3 kilométer széles, a középkori 
forrásokban neria megnevezéssel szereplő turzás, dűnesor (németül ma is Nehrung) 
zárta, s zárja el a Balti-tengertől, s csak az északi részén van természetes kijárata.11 
Maga az öböl a középkorban jóval nagyobb volt, mint manapság (ma 80 kilométer 

5 Semrau 1938: 18.
6 Sz. Jónás 2010: 372.
7 Gause 1996: 148.
8 Księga rachunkowa 1977.
9 Heckmann 2008: 320. A Tonne a Hanza-kereskedelem térségében általánosan használt mértékegység 

volt: 1 Tonne = 139,2 kg /nettó/ + 19 kg /hordó/ = 158,2 kg. Wolf 1993: 230; Revaler Schiffslisten 1992: 31.
10 Stadie 1925: 52.
11 Hermanowski 1996: 49.
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hosszú és 12 kilométer széles): egészen Danzigig (ma Gdansk) terjedt (azaz még 
Danzigot is elvágta a nyílt tengertől), délen pedig kb. 1 kilométerrel mélyebben nyúlt 
bele a szárazföldbe.12 Mivel a nyílt tengerrel csak nagyon szűk felületen érintkezett, 
s ugyanakkor olyan nagy vízhozamú folyók ömlöttek bele, mint a Visztula, Pasłoka 
(Passarge) és Pregolja (Pregel), a Visztula-öböl lényegében édesvíz volt. Ez a kora-
beli forrásokban a mare recens megnevezéssel szerepelt, míg a nyílt tengerre a mare 
salsum kifejezést használták.13 A  Visztula-öbölben különösen tokhalra halásztak. 
A Német Lovagrend itteni halászmestere olyan nagymesteri engedéllyel rendelke-
zett, hogy az öböl vizében akár 60 bárkával is halászhatott tokhalra.14 

A különböző halakra az év eltérő időszakaiban lehetett halászni. Lazacra például 
január közepétől április közepéig, illetve július végétől december végéig, tokhalra 
április elejétől október elejéig, angolnára április elejétől július végéig.15 Az édesvízi 
halak jelentős részét általában a kifogást követően vagy azonnal, frissen a piacra vit-
ték, vagy sózással, szárítással, füstöléssel tartósították. A középkori Poroszország-
ban és a legtöbb Hanza-városban az édesvízi halak közül elsősorban angolnát, fogas-
süllőt, pontyot és hecket tartósítottak ily módon,16 de a  források szárított sügért, 
cigányhalat és murénát is említettek.17 Az édesvízi halakat leggyakrabban füstöléssel 
és szárítással tartósították, sózással jóval ritkábban.18

A szerzetesek étkezésében a halnak a középkori társadalom általános gyakorlatá-
hoz viszonyítva is kiemelkedő jelentősége volt. A Német Lovagrend tagjai például az 
év 365 napjából összesen 114 napon fogyaszthattak húst, a többi 251 napon csak böj-
tös ételt ehettek.19 Emiatt – más szerzetesrendekhez hasonlóan20 – az egyes rendhá-
zak közelében a 14. század második felében halastavakat, tervszerű halgazdaságokat 
alakítottak ki.21 A forrásokban strecfus megnevezéssel szereplő halivadékok említése 
szervezett édesvízi halgazdaságok meglétét bizonyítja Poroszországban, amelyek 
egy-egy rendházhoz tartoztak.22 1396-ból például fennmaradt a marienburgi halas-
tóval kapcsolatos elszámoláskönyv, amelyből kiderül, hogy a  Német Lovagrend 
székhelye, központi rendháza melletti halgazdaságban elsősorban pontyot tartot-
tak.23 Ezek a halastavak, halgazdaságok alapvetően a  lovagrend tagjainak ellátását 
szolgálták, de alkalomadtán – már tartósított formában – a fölös mennyiséget piacra 

12 Bertram 1924: 30–33; Toeppen 1858: 2.
13 Vö. Codex diplomaticus Prussicus II. Nr. 42; Urkundenbuch des Bistum Samland Nr. 191.
14 Muhl 1931: 74.
15 Heckmann 2008: 322.
16 Das Marienburger Treßlerbuch 1896: 39, 72, 138, 182.
17 Das große Ämterbuch 1921: 60, 354.
18 Jenks 1996: 258-259.
19 William 1961: 76.
20 Vö. például F. Romhányi 2010: 84–89; Tóth 1998: 198.
21 Benecke 1880: 301, 305–306.
22 Das große Ämterbuch 1921: 970–971.
23 Sielmann 1920: 70.
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is vitték. A Marienburger Treßlerbuch feljegyzései között például 3 Tonne eladásra 
szállított dévérkeszegről olvashatunk.24

A városi halpiacokon kizárólag friss halakat lehetett árusítani, a tartósított édes-
vízi halakat a sózott tengeri halakkal együtt külön piachelyen értékesíthették. A friss 
és a tartósított halaknak a középkori Hanza-kereskedelemben külön piaca volt.

A tengeri halászat a középkori Észak- és Nyugat-Európában elsősorban a hering 
és a tőkehal halászatát jelentette. Az előbbinek a dán korona fennhatósága alá tar-
tozó Skåne- (Schonen-) félszigeten fekvő Skanør és Falsterbo települések, az utób-
binak pedig a norvégiai Bergen városa volt a legfontosabb kereskedelmi központja.25 
 1364-ben egy francia nemes, Philippe de Mézières, aki a  litvánok elleni keresztes 
hadjáratra vállalkozva26 utazott a Balti-tenger térségébe, a Songe du Vieil Pélerin című 
művében egyfajta csodának nevezte, ahogyan a heringek minden évben nyár végén, 
kora ősszel óriási tömegben a dán királyok fennhatósága alá tartozó Skåne partjaihoz 
vonultak.27 Saxo Grammaticus dán krónikaíró ugyanakkor már jóval korábban, 1185 
táján arról tudósított, hogy a heringek hatalmas rajokban vonultak ívási helyükre, 
a Skåne környéki vizekre.28 Itt kizárólag a dán halászok halászhattak, a kifogott halak 
sózását és hordókba rakodását azonban a német (Hanza) kereskedők előjogává tette 
a dán korona.29 A halászok csak saját szükségletükre sózhattak heringet, egy halá-
szati szezon alatt maximum ½ Last mennyiséget.30 A késő középkorban Skåne part-
jainál, különösen Skanør és Falsterbo településeknél, minden évben igen sok német 
kereskedő gyűlt össze, hogy felvásárolja és városának ottani telephelyén, az ún. Vit-
te-ben feldolgozza, tartósítsa a kifogott heringet.31 A halfeldolgozást, a sózást és hor-
dókba pakolást az ún. Fischweiber irányítása alatt a Hanza-városokból érkezett, 2-3 
hónap idénymunkára szerződött asszonyok végezték, akik méret alapján szétválo-
gatták, majd hordókba rakták a halakat.32 A heringválogató asszonyok ügyeltek arra, 
hogy egy-egy hordóba azonos mennyiségű hal kerüljön. Általában 830–840 darab 
hering tett ki egy hordónyi, azaz 1 Tonne (158,2 kg) mennyiséget. 3 Tonne heringhez 
1 Tonne lüneburgi sóból készült páclére volt szükség, vagyis a tartósításhoz használt 
só 1:3 arányban volt a hallal. Ha tengeri sót használtak a sózáshoz, akkor valami-
vel kevesebb halat tudtak tartósítani (1:2,5).33 A skånei vásárokon a méret szerint 

24 Das Marienburger Treßlerbuch 1896: 303.
25 Lampen 2000: 141.
26 A litván területekre irányuló késő középkori keresztes vállalkozásokról lásd Paravicini 1995.
27 Idézi Jourdin 1996: 181–182.
28 Saxo Grammaticus 1931: 6.
29 Froese 2002: 151; Pósán 2012: 82.
30 Jahnke 2000: 219. 1 Last = 1898,4 kg. 
31 Vitte: dán eredetű kifejezés, a Dániában idegen kereskedők, illetve kereskedővárosok állandó telep-

helyét, szállás- és halfeldolgozó területét jelentette. Lampen 2000: 149.
32 Die Recesse und andere Akten der Hansetage II. 1. Nr. 507, 517.
33 Hansischen Urkundenbuch X. Nr. 916; XI. Nr. 761.
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hordókba csomagolt hallal együtt adták-vették a tartósításhoz szükséges páclevet is, 
hogy a minőséget biztosíthassák.34 Minden Vitte megjelölte a tőle kikerülő heringes 
hordókat, ami egyfajta minőségi biztosítékot, illetve a bele csomagolt hering fajtáját 
is jelentette.35 1400 táján a Skåne-félszigetről exportált hering kb. 300 000 Tonne, 
azaz 40 860 tonna, a tárolására szolgáló hordókkal együtt pedig 47 460 tonna meny-
nyiséget tett ki.36 A 14. századtól az északi- és balti-tengeri sózott hering már Európa 
belső területeinek piacaira is eljutott.37 A konzervált tengeri hal legfontosabb tenger-
parti átrakodó- és piaci elosztóhelye Lübeck, a belső szárazföldi területeken pedig 
Köln és Frankfurt volt, de Mainz is jelentős halkereskedelmi központnak számított.38 

A kereskedelmi forgalomba került hering minőségét illetően nem egyszer komoly 
kifogások fogalmazódtak meg. Eisenach város tanácsa például már 1300-ban azt 
panaszolta Lübeck magisztrátusánál, hogy a  lübecki kalmárok által hozott hering 
a  hordó közepén és alján szinte nem is volt besózva, csak a  tetején, emiatt meg-
romlott.39 Hasonló panaszok később is előfordultak. 1400-ban Krakkó magisztrátusa 
levélben értesítette Thorn városát, hogy az onnan származó legutóbbi 2 hordónyi 
sózott hering romlott volt.40 1418-ban Braunschweig városa azt sérelmezte Lüne-
burgnál, hogy az onnan hozott sózott heringhez a szükségesnél kevesebb sót hasz-
náltak, ezért az megromlott, büdös lett.41 Egy 1450-ből, Thorn városából származó 
feljegyzés szerint egy bizonyos Hermann Jeling nevű helyi kereskedőt egyesek azzal 
gyanúsították meg, hogy az általa forgalmazott 3 Tonne heringet nem jól sózták be, 
ezért megromlott. A városi hatóság ellenőrzése azonban megállapította, hogy a gya-
núsítás alaptalan, az áru nem volt romlott, tehát nyugodtan értékesíthető.42 Mind-
ezek a panaszok, minőségi kifogások annak ellenére fogalmazódtak meg, hogy a dán 
partoknál kifogott, majd besózott és hordókba csomagolt hering állagát, minősé-
gét nem csak a skåne-i feldolgozás során ellenőrizték, hanem a Hanza-városokban, 
sőt a belső szárazföldi nagyobb piacközpontokban ismételten felülvizsgálták. A leg-
több Hanza-városban egy speciális telephelyre, az ún. „heringházba” (domus alle-
cium) szállították a Skåne-ből érkezett heringes hordókat, ahol felnyitották azokat, 
és újra átsózták, átcsomagolták azok tartalmát. Wismar városában már 1272-ben 
volt ilyen „heringház”. Altstadt Elbing városában 1366-ban épült a „heringház”, ahol 
1385-ben már 23 ember dolgozott.43 Az oklevelek Hildesheimben 1278-ban említik 

34 Jahnke 2000: 221.
35 Lampen 2000: 157–159.
36 Lampen 2000: 155.
37 Mägdefrau – Langer 1979: 400; Bechtel 1951: 321.
38 Lampen 2000: 174.
39 Quellen 1953: 107–108.
40 Hansischen Urkundenbuch V. Nr. 461.
41 Hansischen Urkundenbuch VI. Nr. 557.
42 Liber Scabinorum Nr. 1489.
43 Semrau 1922: 38.
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a sózott heringek átcsomagolását és ellenőrzését.44 A középkorban az egyik legna-
gyobb „heringház” Kölnben működött, a 15. század elején épült.45 A „heringházak” 
többnyire a kikötőkben álltak, a víz mellett, a városon kívül. Hildesheimben például 
a kezdetektől tiltották, hogy a városfalakon belül sózott halat csomagoljanak át.46 

A sózott halat tartalmazó hordók felnyitására, tartalmuk új hordókba történő 
átrakodására a minőségi ellenőrzésen túl alapvetően azért volt szükség, mert a halá-
szat utáni azonnali sózás következtében a  szállítás során az áru veszített súlyából 
(lecsökkent a halhús víztartalma), így újra kellett csomagolni, hogy egy-egy hordó-
ban az előírt mennyiség legyen. Az így átvizsgált, újracsomagolt hering minőségét 
nyilvánosan kellett ellenőrizni. Az ellenőrzést az ún. Wracke tisztséget betöltő városi 
alkalmazott végezte.47 Ha  a heringek átvizsgálásával és átrakodásával foglalkozó 
Packer egy hordóba a jó halakhoz romlottat is kevert, eltiltották mesterségétől, az 
ilyen árut átvevő kereskedőt pedig a városi bíróság elé idézték. Az átcsomagolás és 
a városi hatóság ellenőrzése után a heringes hordókat megjelölték, egyfajta minőségi 
tanúsítvánnyal látták el.48 A Skåne-ról származó hering jelentette a legjobb minősé-
get. Az ilyen halat tartalmazó hordókat dupla bélyeggel jelölték meg.49 

A távolra, a szárazföld belsejébe szállított sózott heringet a helyi hatóságok sok-
kal szigorúbban vizsgálták, mint a tengerparti városokban, ahol a heringkereske-
delem még jórészt nagy tételben, nagykereskedelmi szinten zajlott. Thorn városa 
például 1490-ben azt sérelmezte, hogy a sziléziai Breslauban (ma Wrocław) a városi 
Wracke különösen szigorú volt, mert előfordult, hogy egyetlen romlott hal miatt 
az egész hordót romlottnak minősítette, és azt a thorni kereskedőt, aki azt árulta, 
10 garasra büntette.50 

Annak ellenére, hogy a „heringházakat” üzemeltető, vagy azt bérbe adó, a Wracke 
tisztség révén hatósági ellenőrzést gyakorló városok felelősek voltak a tőlük kikerülő 
hering minőségéért, és pecsétjük kulcsfontosságú lett az áru eladhatósága szem-
pontjából, a  források tanúsága szerint a  heringes hordókra tett minőségi tanúsít-
ványokkal kapcsolatosan mégis előfordultak kételyek. 1362 januárjában például 
Wismar város tanácsa külön levélben erősítette meg Lübecknek, hogy az a 3 Last 
hering, amit Johann Wilsterde, lübecki kereskedő vásárolt egy wismari polgártól, 
a legutóbbi Szent Mihály nap előtt két héttel lett besózva.51 1393 októberében Stral-
sund magisztrátusa tanúsította Lübecknek, hogy a  Gerhard Grentze, stralsundi 
kereskedő által szállított 18,5 Tonne heringet a városi tanács rendelkezéseinek meg-

44 Hansischen Urkundenbuch I. Nr. 811.
45 Lampen 2000: 192–193.
46 Hansischen Urkundenbuch I. Nr. 811.
47 Jahnke 2000: 222.
48 Lampen 2000: 189–190.
49 Jahnke 2000: 222.
50 Jahnke 2000: 238.
51 Hansischen Urkundenbuch IV. Nr. 32.
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felelően sózták be.52 1394-ben Wismar adott ki eredetigazolást és minőségi tanúsít-
ványt az értékesített heringről.53

Gyakran előfordult, hogy a  haszon növelése érdekében a  kereskedők összeve-
gyítették a  jó és a  romlott árut, vagy a  régebben besózott halat frissen sózottként 
értékesítették. Egy 1400. szeptember 29-én kelt levélben Posen város (ma Poznań) 
tanácsa arról értesítette Thorn városát, hogy egy thorni kereskedő egy Martin nevű 
helyi polgárnak frissen sózottnak mondott heringet adott el, de csak a hordók tetején 
volt frissen tartósított hal, alulra sokkal régebbieket pakoltak.54 1406 nyarán a Német 
Lovagrend halászmestere azért tartóztatta fel a brémai Dietrich Gube hajóját, mert 
a kereskedő nem tudta igazolni az általa szállított hering eredetét és sózásának ide-
jét.55 A középkori Poroszországban ugyanis előírták, hogy a heringet csak pontos szár-
mazási és előállítási helyet jelölő pecséttel ellátva szabad forgalomba hozni, és tilos 
régebbi heringet frissként értékesíteni.56 A  szabályszerűen, megfelelő mennyiségű 
sóval tartósított hering kb. 2 évig őrizte meg minőségét, de azt követően sem romlott 
még meg. Bizonyos állagromlás (mint például avasodás) persze bekövetkezett, ami az 
eladási árat is befolyásolta. Johann Selhorst, revali kereskedő például 1531-ben arról 
tájékoztatta egyik ügyfelét, hogy abban az esztendőben 1 Last régebben tartósított 
hering ára 42 lübecki márka, 1 Last frissen sózotté pedig 48 márka volt.57 

A piaci forgalomba kerülő, előírásszerűen sózott heringet kiskereskedelmi értéke-
sítés előtt néhány napig vízben áztatták, hogy kimossák belőle a sót, és hogy guszta, jó 
kinézetű legyen. A sózott halak beáztatását, átmosását az ún. „heringmosók” (herinc-
wasserce) végezték. Ők tették eladhatóvá és fogyasztható állagúvá a sózott halat, amit 
azután ők maguk vihettek eladni a piacra. Halat kizárólag piacon, ellenőrzött körül-
mények között lehetett adni s venni, és az árakat is a helyi városi hatóság szabta meg 
a  minőség alapján. Lübeckben például a  piacfelügyelő, az ún. meystere ellenőrizte 
a kiskereskedelmi halárusítást, és állapította meg a hering származási helyét alapul 
véve a  minőség szerint eladási árakat. Ő  jelölte ki az egyes eladásra kínált készle-
tek értékesítési helyét a piacon, amitől eltérni nem lehetett. A bornholmi, a német, 
pomerán vagy rügeni halászvizekről származó hering például minőségi besorolásában 
(és természetesen árában) meg sem közelítette a skåne-i heringet, ami a sózott ten-
geri halak piacán a legmagasabb minőséget (és árat) jelentette. A piacfelügyelő köte-
lessége volt ügyelni arra, hogy a különböző eredetű heringek véletlenül se keveredje-
nek össze.58 Amikor egy város hatósága az ott feldolgozott heringgel kapcsolatosan 
 minőségi  tanúsítványt állított ki, az áru származási helyével kapcsolatos információkat 

52 Hansischen Urkundenbuch V. Nr. 128.
53 Hansischen Urkundenbuch V. Nr. 140.
54 Hansischen Urkundenbuch V. Nr. 459.
55 Hansischen Urkundenbuch V. Nr. 727.
56 Jahnke 2000: 237.
57 Jahnke 2000:. 223. Reval ma Tallin.
58 Lampen 2000: 191–197.
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is megadta. Egy 1362. évi levélben például Lübeck arról tájékoztatott, hogy egy 10 Last 
mennyiséget kitevő heringszállítmányt nem Skåne-ban, hanem Németországban sóz-
tak, azaz a halakat nem a dán, hanem a német partoknál fogták.59 1394. január 7-én 
Rostock város tanácsa Lübecknek írt levelében azt közölte, hogy az a heringszállít-
mány (5¼ Tonne), amit négy rostocki kereskedő adott el Lübeckben, nem a Skåne 
melletti vizekből, hanem a rostocki tengerpartról származik, és ott is sózták be.60 

A vásárlók megtévesztésének és a haszon növelésének viszonylag gyakori módja 
volt, hogy a kereskedők a heringes hordók átcsomagolásakor lefizették a „heringház” 
dolgozóit, akik a hordóknak csak a tetejére tettek nagyobb méretű (és drágább) halakat, 
alulra pedig kisebbeket (és jóval olcsóbbakat) raktak, ám az egész hordót olyan áron 
adták el, mintha teljes egészében nagyméretű heringekkel töltötték volna meg.61 A for-
rások tanúsága szerint a németalföldi kereskedők különösen sok csalást kíséreltek meg 
a kölni halpiacon, s Köln város tanácsa ez ügyben számos levelet is írt az egyes német-
alföldi városok magisztrátusainak. Harderwijk tanácsával azt közölte, hogy az onnan 
érkezett kalmárokat azért nem fizették ki, mert csalni próbáltak a sózott heringgel.62 
Válaszlevelében Harderwijk elöljárói ígéretet tettek, hogy a későbbiekben jobban oda-
figyelnek majd a heringkereskedelem minőségi követelményeire.63 Köln a Brielle-ből 
hozott sózott hal minőségét is kifogásolta, mire az ottani városi tanács azt válaszolta, 
hogy felelősségre vonják azokat, akik a heringek átcsomagolásakor a csalást elkövet-
ték.64 Hasonló esetben a minőséggel kapcsolatos kölni kifogásokra Hága városa hatá-
rozott elutasítással reagált, s azt állította, hogy az ő polgárai soha semmilyen csalást 
sem követtek el a sózott heringgel.65 Ugyanezt válaszolta Antwerpen is, és hozzátette: 
szerinte Köln inkább Gent vagy Steenbergen városoknál emeljen kifogást.66

A Hanza-városok közül Wismar, Rostock, Stralsund, Greifswald és Lübeck már 
1337-ben egységes mértékegységet vezetett be a  hering mérésére, amit 1358-ban 
a többi vend város is elfogadott, 1392-ben a porosz, 1434-ben pedig a livóniai városok 
csatlakoztak hozzá. 12 Tonne sózott hering tett ki 1 Lastot (= 1898,4 kg = 12 x 158,2 
kg).67 Egy 1420-ból származó adat szerint a Sund-szorosban néhány stettini keres-
kedő rakományában hamis Tonne mértéket találtak: a  sózott heringet 3 ujjnyival 
magasabb és 1 ujjnyival szélesebb hordókba csomagolták, mint az érvényes rostocki 
Tonne. Ez azt jelentette, hogy 12 Tonne árában valójában annál több heringet vásá-

59 Hansischen Urkundenbuch V. Nr. 58.
60 Hansischen Urkundenbuch V. Nr. 143.
61 Lampen 2000: 198–199.
62 Hansischen Urkundenbuch V. Nr. 969.
63 Hansischen Urkundenbuch V. Nr. 970.
64 Hansischen Urkundenbuch V. Nr. 971.
65 Hansischen Urkundenbuch V. Nr. 972.
66 Hansischen Urkundenbuch V. Nr. 975.
67 Witthöft 1993: 215; Wolf 1993: 230.
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roltak, becsapva ezzel az eladókat.68 Máskor az előírtnál kisebb méretű hordók jelen-
tettek problémát, amikor a gyanútlan vásárló 1 Tonne árat fizetett annál kevesebb 
halért. 1424 júliusában például Köln azt kifogásolta Hollandia grófjánál, hogy a hol-
land kereskedők az előírt hordóméret árában, de annak méreténél kisebb hordókban 
szállítottak sózott heringet.69 A gróf felszólítására Brielle városa elküldte saját hering 
mértékét Kölnbe, hogy ellenőrizni lehessen a hordók méretét.70 A vita azonban még 
ezt követően sem jutott nyugvópontra, mert 1428 februárjában Köln megismételte 
panaszait Brielle magisztrátusánál.71 1429. február 14-én a  porosz Hanza-városok 
London polgármesterénél kifogásolták, hogy az angol kalmárok az előírásos méret-
nél kisebb hordókban szállítják a sózott heringet, s határozottan leszögezték, hogy 
Poroszországba csak a Hanza által meghatározott méretű hordókban hozhatnak be 
heringet.72 1431 júliusában Danzig város tanácsa írt levelet Amszterdamnak, amely-
ben szóvá tette, hogy a hollandok az elfogadottnál kisebb méretű hordókat használ-
tak a sózott tengeri hal szállítására.73 1436. március 4-én a porosz városok elbingi 
gyűlésükön megerősítették, hogy Poroszországban be kell tartani a  hering Tonne 
mértékét, az ennél kisebb hordókat tilos kereskedelmi forgalomba hozni.74

A középkori halkereskedelemben a  sózott hering mellett az Északi-tengerről 
származó tőkehal is fontos szerepet játszott. A tőkehal értéke az egyes halak mére-
tétől függött. A  termetesebb, koningeslobbennek nevezett méretűekből 150 darab 
jelentett egy kereskedelmi forgalomba kerülő egységet, azaz ennyit csomagoltak 
össze egy tételként. A gemeine lobben és rackvische néven ismert méretűeket 200 és 
260 darabnyi egységekben forgalmazták. A lotvische 300, a halfwassene 400, a krope-
linge 500, a titlinge pedig 1000 darabjával került a piacra. Minél kisebb volt a tőkehal, 
annál olcsóbban lehetett eladni. A  tőkehal nagyság és súly szerinti válogatásának 
normája a késő középkorban alakult ki. Bergenben állt az a hivatalos mérleg, ame-
lyen a kifogott tőkehalat lemérték. Egy 1477. évi rendelkezés szerint a koningeslob-
ben kategóriába tartozó halak átlagos súlya 1538, a gemeine lobben 1086, a rackvische 
814, a lotvische 633, a halfwassene 509, a kropelinge 407, a titlinge pedig 244 gram-
mot nyomott.75 A  bergeni piacra kerülő áruk minőségét, így azt is, hogy egy-egy 
hordóban valóban a  mondott nagyság- és súly szerint rakták a  tőkehalat, maga 
a norvég korona garantálta. VII. Magnus király 1330. december 12-én például úgy 
rendelkezett, hogy csalás és a vásárlók megtévesztése esetén súlyos pénzbírságot kell 

68 Witthöft 1993: 215.
69 Hansischen Urkundenbuch VI. Nr. 557.
70 Hansischen Urkundenbuch VI. Nr. 563.
71 Hansischen Urkundenbuch VI. Nr. 714.
72 Hansischen Urkundenbuch VI. Nr. 776.
73 Hansischen Urkundenbuch VI. Nr. 951.
74 Acten der Ständetage Preussens II. Nr. 10.
75 Lampen 2000: 144.
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kiszabni, a hamis árut pedig el kell kobozni. Ez érvényes volt akkor is, ha az eladásra 
kínált tőkehal nem abba a kategóriába tartozott, mint amilyennek az eladó állította.76

A tőkehal és heringfeldolgozás mellékterméke a halmájból, valamint a halászatot 
követő heringválogatás utáni maradékból, „hulladékból” az ún. grumból főzött hal-
olaj volt, ami sagimen vagy heringsmer néven szerepelt a középkori forrásokban.77 
A  tőkehal feldolgozása során jóval több és jobb minőségű halolaj (ún. csukamáj-
olaj) készült, mint a hering esetében. Bergenből három különböző minőségű halolaj 
került forgalomba: a világos, sárgás színű, ami a legjobb minőségű és a legdrágább 
volt, a világosbarna és a barna olaj. Ahogyan a halkereskedelemben előfordultak csa-
lások, visszaélések, úgy a halolaj esetében is volt példa arra, hogy az eladó a gyen-
gébb minőségű olajról sokkal jobb minőséget állított, és drágábban akarta értéke-
síteni.78 Egy 1372 márciusában kelt oklevél szerint például egy thorni kereskedő, 
jóhiszeműen, tudtán kívül gyengébb és olcsóbb halolajat vásárolt Danzigban, azaz az 
eladók becsapták. Abban a hiszemben, hogy jó minőségű olajat vásárolt,  Glogauban 
(ma Głagów) ennek megfelelő áron kívánta értékesíteni, de az ottani hatóság ész-
revette, hogy a  mondotthoz képest gyengébb minőségű áruról volt szó, és csalá-
sért 4 márka bírsággal sújtotta a thorni kalmárt.79 A sózott tengeri halhoz hasonlóan 
a halolajnál is a gyártási hely, az előállító város önmagában egyfajta minőségi „véd-
jegyet” jelentett. A jobb minőségű halolajat előállítók igyekeztek saját termékeiket 
megkülönböztetni másokétól. A források alapján úgy tűnik, hogy az északi német 
területeken – a német parti vizekben kifogott heringre alapozva – Hildesheimben 
széles körben elismert, jó terméket állítottak elő. Emiatt gyakran előfordult, hogy 
egyes kereskedők hildesheimi halolajként próbálták értékesíteni árujukat. Hildes-
heim város tanácsa ennek kivédésére, az ottani termékek hitelességének bizonyítá-
sára számos alkalommal külön egyedi megerősítéssel igazolta egy-egy kereskedelmi 
készlet valódiságát. 1375  decemberében például a  magisztrátus írásban erősítette 
meg, hogy a Heinrich Vloghel által Lübeckbe, Hamburgba és Lüneburgba szállított 
olaj valóban náluk készült, nem pedig Braunschweigben.80 Egy évvel később ugyan-
ilyen igazolást állított ki egy Cord von Equard nevű kereskedő számára is.81

A halak középkorban ismert tartósítási eljárásaihoz (sózás, füstölés, szárítás) 
képest újabb, hatékonyabb eljárásokat a kora újkorban sem találtak ki, így a halke-
reskedelem szabályai, eljárási rendje, minőségi előírásai még évszázadokkal később 
is tovább éltek. A Hanza-városok halpiacai még a 18. században is úgy működtek, 
mint évszázadokkal korábban.

76 Hansischen Urkundenbuch II. Nr. 496.
77 Vö. például Hansischen Urkundenbuch I. Nr. 357, 436, 993.; Hansischen Urkundenbuch II. Nr. 154.
78 Lampen 2000: 144.
79 Hansischen Urkundenbuch V. Nr. 413.
80 Hansischen Urkundenbuch IV. Nr. 524.
81 Hansischen Urkundenbuch IV. Nr. 531.
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A földforgalom fékezésének  
társadalmi következményei a Jászkun kerületben

A jászkun földtulajdon és piacosításának szabályozása

A jászkun redempciót megelőzően – a  földesúri alávetettség évtizedeiben – 
  a Jászkun kerület településeinek földbirtoklása igazodott az alföldi települé-

seken szokásos birtoklási módokhoz. A jászsági és a kunsági települések lakói szabad 
foglalással, a földművelők igaereje és munkabírása alapján vették birtokba a határt. 
Az 1745. május 6-án kiadott kiváltságlevélben Mária Terézia királynő engedélyezte 
a Jászkun kerület megváltakozását a földesúri függés alól. A végbement megváltást 
nevezzük jászkun redempciónak, a jászkun föld és a jászkun szabadságjogok vissza-
vásárlásának.

A megváltás tetemes költségét kölcsönökből fedezték, amit a települések és a kerü-
letek vettek fel.1 A kincstár így már 1745-ben megkapta a váltságösszeget. A kölcsö-
nöket azonban vissza kellett fizetni, s ez a kötelezettség a  lakosságra hárult. A hitel 
visszafizetésének lebonyolítását a helyi tanácsok önkormányzati hatáskörben irányí-
tották. Minden jászkunsági település lakossága részt vállalt a  redempció terheinek 
törlesztéséből, mivel a befizetők – a redempciós aránykulcs szerint – pénzükért cse-
rébe földet kaptak. A redempciós kulcs településenként különbözött, s azt szabta meg, 
hogy a redempcióba befizetett egy forintért a befizető mekkora földterületet kapjon. 
Ezt a földalapú forintot nevezték később redempciós forintnak,2 a megváltott földet 
pedig redemptus földtulajdonnak. Mindezt a befizetők úgy élték meg, hogy befizetett 
pénzük arányában tulajdonjogot nyertek magánbirtoklású megváltott földjükre.3 

A megváltott földet éppen a  megszerzés módja alapján tőkeföldnek nevezték. 
A községek határának csak egy részét osztották fel tőkeföldnek, bizonyos területeket 
a földváltók közösen hasznosítottak. Ilyenek voltak a legelők és részben a kaszálók. 
Az osztatlan közös tulajdonban hagyott határrészekből esetenként járulékföldeket, 
például veteményeseket osztottak, amelyeket határközösségben műveltek.

1 Bagi 1995: 23.
2 A váltságösszeg tényleges kifizetése rajnai forintban történt. Adásvételeknél az országosan érvényes 

pénzben számoltak, de a helyi jogosultságok érvényesítésekor a redempciós forint szerinti földtulaj-
dont tekintették jogbiztosítónak.

3 Bánkiné Molnár 2002a.
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A megváltakozás lebonyolítása során a  Jászkun kerület népe elfogadta, hogy 
a  redempciót engedélyező kiváltságlevéllel elnyert szabadságjogok azokat illessék, 
akik a  megváltás terheit vállalták. Minthogy a  tehervállalás nagyságát a  tőkeföld 
nagysága tükrözte, minden gazdasági és politikai előjog a tőkeföldhöz kapcsolódott. 
A legfontosabb politikai jog a választói jog volt, következésképen a hatalom és a föld 
ugyanazok kezébe került, nevezetesen a földváltó redemptusokéba. S bár a kivált-
ságlevél nem tartalmazta, a helyi társadalom egyetértésével a kerületek alkotmányos 
alapelve lett, hogy aki földet váltott, elnyerte részét a jászkun kiváltságokból, s aki 
eladta tőkeföldjét, eladta az ahhoz kapcsolt jogokat is.

A redimált föld megszerzése tehát nem csupán földtulajdonosokra és földnél-
küliekre osztotta a  helyi társadalmat, hanem a  politikai előjogok elnyerése révén, 
választókra és választói képesség nélküliekre. A földváltó redemptusok szabadságot 
nyertek a hatalom gyakorlására is, hiszen a kiváltságlevélben engedélyezett önkor-
mányzatiság tartalmát a választójogú földtulajdonos réteg határozhatta meg.

A kiváltságlevélben biztosított önkormányzatiság következtében a földtulajdonra 
vonatkozó rendelkezési jogok egy részét a helyi tanácsok gyakorolták. A redimált 
földtulajdon birtoklásában, használatában és a vele való rendelkezés szabadságában 
kimutatható településenkénti különbségek az önkormányzatiságból és a  redemp-
ció végrehajtási módjából eredtek. Az önkormányzat által érvényesített redemptusi 
jogok és a  földváltóknak átengedett földhöz kapcsolt jogok eredményezték, hogy 
a  redimált földtulajdon eltért a  hajdúk, a  szabad királyi városok, a  mezővárosok, 
a székelyek vagy a szászok földtulajdonlásától.

A földtulajdonnak és a politikai jogoknak a Jászkun kerületben elfogadott össze-
kapcsolása okozta a  jászkun földtulajdon egyediségét. Bár a  föld a  polgári tulaj-
donra jellemző szabadságjogot nyújtott, mindazonáltal a redempció után sem vált 
polgári földtulajdonná, a  sajátosságát kifejező új tulajdonlási rend megnevezésére 
a redimált, illetve a redemptus földtulajdon kifejezést tartom alkalmasnak.4 A tulaj-
donlás autonómiája leginkább a tulajdonnal való rendelkezés szabadságán mérhető. 
A redemptusoknak nem lett szabad rendelkezési joguk a földre vonatkozóan, mivel 
azt a jászkun ősiség foglalta jogi keretbe, amely hasonlóságot mutatott a nemesi bir-
tok öröklését biztosító törvénycikkel. Az 1298: LVII. tc. kimondta, ha a nemes a föld-
birtokát el akarja adni, előbb köteles azt vételre testvéreinek, nemzetségének, szom-
szédjainak felajánlani, akik a közbecsűn megállapított árért megvehetik.  1351-ben az 
Aranybullát megerősítő törvény rögzítette, hogy a birtok, ha fiú leszármazott nincs, 
a nemzetségre vagy a királyra száll.5 Az 1848. évi áprilisi törvényekig a magyar feu-
dális jog nem ismerte a  földtulajdon feletti korlátlan rendelkezés jogát. 1848 előtt 

4 A jászkun földtulajdonlás fogalmának tisztázása a 2000-ben tartott Jászkunság kutatása konferencián 
önálló témaként szerepelt, s a javasolt redimált és redemptus földtulajdon fogalom elfogadást nyert. 
Bánkiné Molnár 2002a.

5 Huszti 1937.
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a  földtulajdonos elsődlegesen haszonélvezője volt birtokának, de elidegenítési és 
örökítési joga korlátozott volt. A feudális tulajdonjog alól az 1745-ben megváltott 
koronabirtok, a Jászkun kerület földje sem volt kivétel. A megváltott föld tulajdonlá-
sának, birtoklásának és forgalmazásának mégis kialakultak olyan helyi sajátosságai, 
amelyek a redempció megvalósítási módjából, a jászkunok számára kiadott jogsza-
bályokból és a szokásjogból fakadtak, és az önkormányzatok által szentesíttettek.

A jászkun ősiség alapja 1745-től a redimált föld. Helyi értelmezésébe beletartozott 
a honosítás6 (lakosi jog), az örökítés, a visszaperlés és az elővételi jogok kerületi statú-
tumokra épülő rendszere. A jászkun ősiség tehát kiterjedt a tulajdonszerzés minden 
módjára és feltételére. Jelentőségét növelte, hogy benne tág tere nyílt az önkormány-
zati beavatkozásnak, s a jászkun autonómia érvényesülésének. Az által, hogy a poli-
tikai jogokat a megváltott és egyéni birtokba adott tőkeföldhöz csatolták, a  jászku-
nok politikai életében meghatározóvá vált a földtulajdon, s a földhöz kapcsolt jogok 
védelme. Az 1745 és 1750 között történt földtulajdon átruházásokat a helyi közösség 
számon tartotta, de később jogi elismerést csak azok kaptak, amelyeket a kiváltság-
levél paragrafusainak végrehajtásához kiadott és az országgyűlés által is szentesített, 
1751-es jászkun rendtartásnak megfelelően utólag jegyzőkönyveztek. Ahhoz, hogy 
az adásvétel hiteles legyen, az eladónak és a vevőnek a tanács előtt vagy a főbíró és 
legalább két szenátor7 jelenlétében kellett kijelentenie eladási, illetve vételi szándékát. 
Ezt követően kihirdették az eladást és a törvényes várakozási idő leteltéig lehetőség 
nyílt a protestálásra. A várakozási idő az 1750-ben és 1751-ben előírt öt napról, az 
1800-as évektől 15 napra növekedett.8 A végső döntést a tanács mondta ki: vagy jóvá-
hagyta a megállapodást, vagy új vevőnek engedte át a földszerzés lehetőségét. A meg-
kötött egyezséget beírták a tanács jegyzőkönyvébe, hogy örök emlékezetül, bizony-
ságul szolgáljon a felmerülő perek, viták esetére. Feljegyezték az ingatlan adatait, az 
eladási árat, s mindazt, ami a föld azonosítását lehetővé tette. A tanácsi beavatkozás 
kordában tartására 1823-ban a generális közgyűlés9 kimondta, hogy a helyi tanácsnak 
nincs joga az adásvételt megakadályozni, csupán nyilvántartani.10

A történeti és a  néprajzi kutatás megerősíti, hogy a  redemptus családok olyan 
stratégiákat alakítottak ki, amelyek megakadályozták a  föld aprózódását és kon-
centrálódását. Aki nem akarta a politikai jogait és az ezzel járó gazdasági előnyöket 

6 Bánkiné Molnár 2005: 82–84. A honosítás a jászkun szóhasználatban a lakosi jog elnyerését jelentette. 
Lakosi jogot kizárólag a helyi tanács adhatott, az általa megszabott feltételekkel (megfelelő magatar-
tás, honosítási díj megfizetése). Jelentőségét növelte, hogy a Jászkun kerületben lakosi jog nélkül senki 
nem szerezhetett ingatlantulajdont. 

7 Szenátor: a helyi tanács szavazati joggal rendelkező tagja. 
8 Megjegyzendő, hogy a  kihirdetési időn túl – öt, majd tizenöt nap –, de különösen a  föld egyéves 

használata után benyújtott reklamációra a tanács nem engedélyezte az egyébként törvényes adásvétel 
megváltoztatását.

9 Generális közgyűlésnek a Jászkun kerület közgyűlését nevezték.
10 MNL JNSZML Jászkun kerület iratai, IV.A.1.b. Fasc. 4. No 966/1823.
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elveszíteni annak meg kellett őriznie a redemptussághoz szükséges tőkeföldet. Ezt 
a  stratégiát szolgálta a  jászsági nagycsaládos és külön élő nagycsaládos gazdálko-
dás, ezt támogatta a jászkun öröklési jog, a földforgalmazásban alkalmazott elővételi 
jogok, a munkaerő megkötés helyhatósági szabályozása, és ide sorolhatjuk a kiala-
kult tudati tényezőket is.

a „földpiac” sajátos gyakorlata és intézményi keretei

A redemptus földjének egyéni birtoklású része – a tőkeföld – forgalomképes tulajdon 
volt. Adásvétele a redempciót követően szinte azonnal megkezdődött. Az 1751-ben 
kiadott rendtartás – a királyi resolutio 13. articulusa – tartalmazta, „hogy a Házak-
nak és más Telkeknek eladásai azon Helységnek, ahol a telek föld fekszik Magistra-
tusa Tanátsa előtt légyenek és az által Jegyző könyvbe irattassanak, s rólla Bizonyság 
Levél adattasson ki”.11 1753-ban a nádor ismételten utasította a községeket az adás-
vételek jegyzőkönyvezésére. Az elővételi jog szabályozását egyik utasítás sem említi, 
a szokásjog viszont számon tartotta, mikor, kinek kell felajánlani az eladó földet.12 
A rokonoknak és a szomszédoknak adott elővételi lehetőséghez társult az 1750-es 
években megszilárdult honosság13 intézménye. 

A redemptusi jogvédelem következtében a  földtulajdonlás a  jászkun társadalom 
elsődleges rétegképző eleme lett. Akinek 20 redempciós forint értékű tőkeföldje volt, 
az redemptusnak számított, ezt az értékhatárt 1823-tól 25 forintra emelték. Akinek 
a tőkeföldje a redemptusi értékhatárt nem érte el vagy a helység redempciós pénz-
tárába az egykor vállalt katonaállítási költségbe nem fizette be a megszabott össze-
get, az irredemptus lett. A zsellérek rétegét a politikai jogokból teljesen kizárt és az 
irredemptusoknál hátrányosabb gazdasági helyzetben lévő, de személyükben szabad 
emberek alkották. A  földtulajdon nagysága szerint tagolt társadalomban minden 
előjog a  földhöz kapcsolódott, s azzal együtt volt elnyerhető. Az elővételi rendszer 
szokásjogát a nádori törvénycikkek VI. statútuma 1799-ben kodifikálta és emelte tör-
vényerőre.14 A statútum akadályozta, hogy akár a ház, akár a tőkeföld idegen kézre 
kerüljön, és elősegítette a vérségi alapon szerveződött hagyományos település- és bir-
tokrend fennmaradását, valamint megszabta az adásvételek alaki követelményeit és 
az elővételi jogosultságokat, megkülönböztette az örök adásvételt és a zálogot.

A vételi előjogok közül a legerősebb a vérségi rokon redemptusé volt. Őt követte 
a nem rokon redemptus szomszéd, vagy más redemptus, ha ilyen vevő nem jelent-
kezett, akkor kapott vételi jogot az irredemptus, s csak ő utána a zsellér. A Jászkun 

11 Kele 1904: 358.
12 A rokonok és a szomszédok megkínálásának szokását akár az 1298: LVII. tc-ből, akár Werbőczi István 

Hármaskönyvéből is származtathatjuk.
13 A honosság intézménye a földszerzés és az ingatlanforgalom legjelentősebb gátja volt. Lásd: 6. jegyzet.
14 Örsi 1994. A jászkun statútumnak is nevezett jogszabály elemzését Örsi Julianna végezte el. Megálla-

pításait saját kutatásaim alátámasztják.
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kerület bármelyik településéről beköltözött földvásárló elsőbbséget élvezett a külső 
helységből érkezettel szemben. A  tulajdonszerzésben erős korlátot jelentett, hogy 
a tulajdonos csak a szerzett vagyont forgalmazhatta szabadon. Az ősiekre – a redi-
mált tőkeföldre – elő- vagy visszavásárlási jogot érvényesíthettek az egyenes ági 
leszármazottak. A  redempció befejezése (1762) előtti időszakban a  településeken 
kétféle földszerzés figyelhető meg. A  földszerzők egyik csoportjába a  redempciót 
átvállalók tartoztak, a másikba a szabad forgalomban földet vásárolók. A redempciót 
átvállalók olyan földre kaptak redimálási lehetőséget a tanácstól, amelynek a meg-
váltási árát az előző földváltó nem tudta kifizetni, ezért kénytelen volt visszaadni azt 
az önkormányzatnak. Ezeket ugyanakkor, bár jelentős számú tulajdonosváltozást 
eredményeztek, nem tekinthetjük valódi adásvételnek, nem sorolhatók a föld sza-
bad forgalmát gyarapító esetekhez. Nem tartom adásvételnek azt a későbbi redimá-
lási lehetőséget sem, amikor a tanács engedelméből, meghatározott árért utólago-
san válthattak földet. Ilyen lehetőség adódott Félegyházán 1753-ban Csólyos puszta, 
1758-ban Galambos puszta egy részének megváltásakor. Ezek a földszerzések módo-
sították a helyi birtok- és társadalomszerkezetet, de nem sorolhatók a föld piaci jel-
legű forgalmazásának körébe. 

Szabadforgalmú adásvételek a redimált föld egyéni birtokba adása után történtek. 
A  redempcióban megszületett földtulajdon egyéni birtokba adása településenként 
eltérő időpontban, (1745–1762) szakaszosan ment végbe. A  tulajdonosok helyen-
ként többéves eltéréssel vehették művelésbe a határrészeket. A birtokba adás után 
hamarosan megköttettek az első piaci jellegű adásvételek. Az első tíz év földforgal-
mából megállapítható, hogy az adásvételben a föld tényleges értékét, minőségét alig 
vették figyelembe. Az alábbi példák (1. táblázat) mutatják, hogy az árak megfelelnek 
a redempciós eszmei értéknek, vagyis lényegében inkább redempció átvállalásoknak 
tekinthetők.

A földforgalom Félegyházán még 1763–1764-ben is főként a családon belüli föld 
átadásokat vagy haláleset, esetleg elköltözés miatti redempció-átvállalást jelentett. 
A  redempciótól távolodva a  jászkunok egyre jobban megértették miként hasz-
nosítható, hogy a  politikai és gazdasági előjogok a  földtulajdonhoz kapcsolódtak. 
 1763-ban Félegyházán, a kisszállási határrészen fél kerthely (70 kat. hold) föld már 
330 Rft-ért cserélt gazdát,15 vagyis többért, mint egy egész telek kamatostól számí-
tott redempciós váltsága volt. 1769-ben Dinnyés Lőrinc fél kerthelyet (70 kat. hold 
terület) 800 Rft-ét adott el.16 Bár az ár nagyon magasnak tűnik, nem vonható két-
ségbe, hogy megfelelt a helyi forgalmi értéknek, hiszen a 800 Rft-os fél sessio föld 
másik felét Horváth Imre szenátor vásárolta meg, aki tisztéből eredően jól ismer-
hette az értékviszonyokat. 

15 MNL BKML Kiskunfélegyháza levéltára, V.101.a. Prot. Pol. 2. 29. 1763. ápr. 30. Rft = rajnai forint.
16 MNL BKML Kiskunfélegyháza levéltára, V.101.A. Protocollum Politicum 2. 207. 1769. jún. 20.
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1. táblázat: Föld adásvételek Kiskunfélegyházán, 1754–1762

Év Terület Ár (Rajnai forint és dénár) Vevő

1754 1/8  36 Rft Ács Mártontól Kurucz István
1756 2/4 132 Rft Kálmán Urbántól a tanács
1762 1/8  45 Rft Özvegytől a két fia
1762 1/2 152 Rft 36 den. Szabó Istvántól fia, Pál
1762 1/4  76 Rft 18 den. Dobos Márton fia Mihály
1762 1/8  38 Rft  9 den. Fekete György fia János

1762 1/8  50 Rft 52 den. Horváth Györgytől szomszédja,  
Őri Szabó Ferenc 

Megjegyzés:  Félegyházán egy egész telek 140 kat. hold területű volt, megváltási árát a redemp-
ciókor 200 Rft-ban állapították meg, de 1762-re, amikorra a redempció teljes kifizetése meg-
történt, ez az összeg már 304 Rft-ra emelkedett.
Forrás:  MNL BKML Kiskunfélegyháza levéltára, V.101.B. Liber Fundi I. köt.

2. táblázat: Földforgalom Félegyházán a Liber Fundi alapján, 1766–1781
Év 1766 1767 1768 1769 1770 1771 1772 1773

Parcella 8 1 5 8 3 18 7 1
Kat. hold 
összesen 256,6 17,5 180,7 236,5 70 361,6 250 11,6

Év 1774 1775 1776 1777 1778 1779 1780 1781
Parcella 2 5 15 8 8 7 – 2
Kat. hold 
összesen 46,6 198,33 460,7 192,5 210,3 218,7 – 78,75

Forrás: MNL BKML Kiskunfélegyháza levéltára, V.101.B. Liber Fundi II. köt.

1766–1781 között 2790,38 kat. hold cserélt gazdát, 98 adásvételi akcióban. (2. táb-
lázat.) A fél sessiósoktól az egész telek nagyságig összesen kilenc tőkeföldet adtak el. 
Az 1/4 sessiósok közül 25 kelt el, az összes többi ennél kisebb parcella volt. A föld-
vásárlók között hat személyt találtam, akiket nem jegyeztek be az 1772-ben lezárt 
földkönyvbe, vagyis ők új tulajdonosok voltak. Közöttük volt Ketting József kocsma-
bérlő vállalkozó, Taját András nótárius és Knézi István kántor. Hatan örökségüket 
adták el. Az összes eladóból hét személy – közöttük két nő – minden földjét eladta.

Az adásvételek során gazdát cserélt terület nagysága tükrözi, hogy a redempció 
után alig három évtized alatt elfogyott a váltható terület. A családok egyre jobban 
ragaszkodtak a földhöz, érvényesítették az elővételi jogukat, így a redemptus réteg 
felé vezető útra mind komolyabb akadályok kerültek. A földszerzés már nem csupán 
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a megélhetés forrása volt, hanem a jászkun jogoké és az egyre erősödő redemptusi 
öntudaté. Az  ebből következő földhiány nagymértékű áremelkedést okozott, ami 
fékezte a földforgalmazást, de ez az 1760-as évek után már piaci keretek között zaj-
lott. (3. táblázat.)

3. táblázat: A föld árának változása 
a Félegyházához tartozó határban (szántók), 1766–1778

Év 1766 1771 1776 1777 1778
Átlagár (Rft/kat. hold) 6,4 10,98 17,14 12,49 17,14
Eladott terület (kat. hold) 132,5 201,3 300 52,5 35

Megjegyzés: Az átlagár kiszámításánál csak azokat az adásvételeket vettem figyelembe, ame-
lyeknél az eladási árat forintosítva jegyzőkönyvezték. Az árváltozások kizárólag a földminő-
ségre és az ingatlanpiac változásaira vezethetők vissza. A földhöz kapcsolt jogok eszmei fel-
értékelődése nem forintosítható.
Forrás: MNL BKML Kiskunfélegyháza levéltára, V.101.A. Tanácsülési jegyzőkönyvek. 

A jászberényi tanács megpróbálta útját állni a  földárak emelkedésének, ezért 
1762-ben kihirdették, hogy a redemptus birtokot nem lehet értékesíteni a váltáskori 
árnál drágábban.17 Mivel a határozatot nem tudták érvényesíteni, mind hangsúlyo-
sabban ügyeltek a  földvásárlást korlátozó, akadályozó helyi szabályozás megtartá-
sára, ami elsődlegesen az elővételi rend megtartatásának szigorodását, az irredemp-
tusok földszerzésének megnehezítését jelentette.

4. táblázat: Eladott tőkeföld-parcellák Jászberényben, 1753–1760
Év 1753 1754 1755 1756 1757 1758 1759 1760

Parcella 2 4 38 13 19 15 13 12

Forrás: MNL JNSZML Jászberény levéltára, Adásvételek jegyzőkönyve, 1753–1761. Rsz. 610.

A Kiskun kerületből három település – Halas, Félegyháza, Kunszentmiklós – 
Liber Fundija adott lehetőséget a földforgalom viszonylag nagyobb időszakot átfogó 
vizsgálatára. Halason 1755–1793 között 433 birtokváltozás történt. A 38 év alatt tíz 
eredeti redimáló minden földjét eladta. 1775-ben 44 betelepült katolikusnak lehe-
tővé tették, hogy személyenként ötvenforintos redempciót válthassanak, közülük 
1793-ban öten már földnélküliek voltak. Az eredeti 387 redemptusból hatan tőke-
földjük 92–98%-át eladták. Gellér Mihály például, földjének 92,62%-át eladta, össze-
sen 74,83 kat. holdat 17 adásvétel során.18 (5. táblázat.)

17 Fodor 1935: 445. 
18 MNL BKML Kiskunhalas levéltára, V.201.e. Liber Fundi 1755. Ksz. 169; 1791–93. Ksz. 171. 63. sorsz.



357

A földforgalom fékezésének társadalmi következményei a Jászkun kerületben 

5. táblázat: Legnagyobb föld-felvásárlók Halason, 1755–1793
Liber Fundi
sorszáma Név Adásvételek 

száma
Összes vett 
kat. hold

Növekedés 
%

35 Péter Ferenc 36 282,22 79,5 
106 Herpai Mihály 24 63,92 49,19

3 Gózon Mihály 16 70,85 52,79
21 Lehőtz István 16 70,85 319,43

321 Bikádi István 14 46,73 83,94
32 Faragó Kis János 14 31,66 89,18
48 Turóczi János 12 135,79 173,09

136 ör. Zseni János 11 147,2 221,26
380 Kamhal János 9 110,16 77,93
298 Gyenizse János 7 70,28 31,68
262 Modok Tóth István 6 77,06 152,35
276 Lakos Szabó György 6 44,26 45,55

Forrás: MNL BKML Kiskunhalas levétára, V.201.I. Liber Fundi Ksz. 169, 171. 

A legnagyobb határú kiskunsági település, Halas 110 000 kat. holdas határának 
nagy része szántóföldi művelésre alkalmatlan, részben legelőnek is gyenge, silány 
homok volt. Mivel szántónak alkalmas részeket már nem tudtak művelésbe vonni, 
az irredemptusok számára egyre nehezebb lett a földszerzés. Hiába tudta volna egy 
irredemptus megfizetni a föld árát, az elővételi jogot kihasználva az eladó kis parcel-
lákat redemptusok vásárolták fel.

Kunszentmiklós jegyzőkönyveiből megállapítható, hogy a  belső határban, 
a szanki, a kerekegyházi és az orgoványi határrészen osztott földtulajdon külön-kü-
lön is forgalomképes volt. Többen a tulajdonos különböző határrészen levő birtokát 
együtt vásárolták meg. Kunszentmiklóson, ha a szántóföld tulajdoni része nem érte 
el az egy léc nagyságot – Kunszentmiklóson lécföldnek nevezték a tőkeföldet –, az 
a redemptusi jogokat veszélyeztette, ezért a földet itt is minden erővel igyekezetek 
a család tulajdonában tartani. (6. táblázat.)

6. táblázat: Az adásvétellel gazdát cserélt belső lécföld Kunszentmiklóson, 
1745–1814

méret (léc) ½ 1 1½ 2 3 4 4½ 5 6 7 8 9 10
db 4 45 3 47 5 7 1 1 1 – 1 1 –

Forrás: MNL BKML Kunszentmiklós levéltára, V.301.A.g.6./1814.
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A redempciós értéktől elszakadt forgalmi ár a Nagykun kerületben szintén csak az 
1760-as évek után alakult ki. A birtokforgalom különösen Kisújszálláson volt élénk, 
1749-ben már 104-en adták el földjüket, de mindannyian redempciós áron, tehát 
inkább redempció-átvállalásokról volt szó.19 1756-ban is csak a váltási összegért cse-
rélt gazdát a  föld, az 1780-as években viszont már négy és félszerese az eladási ár 
a redempciós árnak. Az adásvételek és más birtokátruházások hitelesítése, engedélye-
zése és jegyzőkönyvezése külön erre a célra rendszeresített testületi ülésen a főbíró, 
a szenátorok és a jegyző vagy jegyzők jelenlétében történt, például Karcagon nyolc 
szenátor, két jegyző és a főbíró előtt. Az eladó és a vevő neve, a föld adatai és vételára 
mellett feljegyezték, kiket kell értesíteni a föld áruba bocsájtásáról, azaz kik azok, akik 
bármilyen elővételi jogon igényt tarthatnak a vásárlásra. A kihirdetési határidő letelte 
után azt is név szerint felsorolták, hogy kik mondtak le az elővételi jogukról. 

Túrkevén az 1751–1790 közötti időszakot vizsgálva a  többi településhez viszo-
nyítva alacsonyabb volt az adásvételek száma. Az eladások könyvébe 165 redemptus 
birtokát jegyezték be, de csak 81 adásvétel történt 39 év alatt. (7. táblázat.)

7. táblázat: Túrkevén lefolytatott adásvételek, 1751–1790

Összes  
birtokos

1 akciót 2 akciót 3 akciót 4 akciót 8 akciót
bonyolító birtokos ( fő)

165 43 7 4 1 1

Forrás: MNL JNSZML Túrkeve levéltára, V.501.A.b. Liber Venditionis 
Fundorum 1751–1790.

Az árak 1772-től Túrkevén is elszakadtak a  redempciós ártól, és fokozatosan 
emelkedtek. A helyi közhangulat elítélte, ha gazdaember mondott le földjéről. Ami-
kor az egyik vitás adásvétellel kapcsolatban tanúkat hallgattak ki, a tanúk elmond-
ták, ők megfeddték a „gyenge idejű” eladót: „Miért adtad el a földedet, mit gondolsz 
micsoda ember lesz belőled”,20 ám az ifjú eladó végül engedett a vevő mintegy félévig 
tartó csábításának.

A harmadik, kiemelten vizsgált nagykunsági településen, Kunszentmártonban 
1745-ben 159 redemptus volt, s a kiosztott tőkeföldnek csaknem 51%-a nem érte el 
a 32 kat. hold nagyságot. Kunszentmárton földforgalmának áttekintett 11 éve már 
a 19. század helyi földforgalmát mutatja. (8. táblázat.)

19 Szabó 1987: 63–64.
20 MNL JNSZML Túrkeve levéltára, V.501.g. Tanúvallomások jegyzőkönyve, 1742–1783. /1765: 328.
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8. táblázat: Tőkeföld adásvételi akciók száma Kunszentmártonban, 1817–1827
Év 1817 1818 1819 1820 1821 1822 1823 1824 1825 1826 1827

Adásvételek 
száma (db) 5 6 11 23 25 24 32 28 25 33 30

Forrás: MNL JNSZML Kunszentmárton levéltára, Rsz. 201. Örök adásvételek jegyzőkönyve 
1817–1829.

Összesen 242 adásvételt jelentettek be, s ebből 49 esetben akadt olyan, aki elő-
vételi jogára hivatkozva ellentmondott az eladásnak és megszerezte a földet. Három 
esetben a tanács az eladót tékozlónak nyilvánította, s az ősi föld védelmében megtil-
totta az eladást, 28 adásvétel pedig nem örök eladás, hanem zálog volt. 162 esetben 
nem volt probléma. Az áttekintett 11 év alatt irredemptus háromszor próbálkozott 
tőkeföld megvásárlásával, de egyszer sem sikerült a vétel, zálogot is csupán egy irre-
demptus szerezhetett. Szérűskertet szintén egy irredemptus vásárolhatott, Lentz 
György, aki 1818-ban rendkívül drágán, 400 forintért vette meg a szérűjét. A vétel 
ellen tiltakozott ugyan Samu János redemptus, de ellentmondását nem fogadta el 
a tanács, mert tiltakozása a hirdetési idő – 15 nap – után történt. 

A nők földszerzése sem volt lehetetlen. A  redempcióban eleve részt vettek 
özvegyasszonyok, s vásárlással is került nők tulajdonába tőkeföld, még inkább szőlő. 
A Jászkun kerület öröklési szabályai a tőkeföldet a férfiágra hagyományozták, de ha 
az apának csak leánygyermekei voltak, akkor őket fiúnak tekintve a lányok örököl-
hettek az oldalág előtt. Esetenként özvegyasszonyok is örököltek némi földet. A nők 
földje ugyanúgy bekerült a  földforgalomba, mint bármely férfiágon birtokolt föld. 
Az asszonyok rendelkezési joga tulajdonuk felett sérthetetlen volt s a „honi törvé-
nyek”21 szabályozása alá esett, ugyanúgy, mint a férfiaké.

Ha nem maguk redimáltak, a  nők földtulajdonát a  földkönyvben azokhoz 
a redemptusokhoz jegyezték, akiknek a redempciójából a  föld származott. Ravasz 
György 155 Ft  75 dénáros halasi redempciójához például beírták: „Ezen redemp-
tiot most ketten birják úgy mint Józsa Péterné bir ebből 95 Ft 75 den, Némett János 
successorai birnak 60 Ft  után valót minden jussban.”22 Máshol, így Egyed István 
redempciójánál megjegyzik: „Péter Istvántól felesége részére jön 24 Ft után járandó 
Fehértói juss 2544 -öl.”23

21 Honi törvényeknek nevezte a helyi köznyelv az 1799. évi nádori statútumokat.
22 MNL BKML Kiskunhalas levéltára, V.201.e. Liber Fundi, 1791–1793. No 231.
23 MNL BKML Kiskunhalas levéltára, V.201.e. Liber Fundi 1791–1793. No 37.
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a „földpiac” hatása a helyi társadalom tagolódására

A redempciótól távolodva a  földhiány mellett a  redemptussággal megszerezhető 
politikai és gazdasági előjogok miatt is mind erőteljesebben ragaszkodtak a  tulaj-
donosok a már megszerzett tőkeföldhöz. A Jászkun kerület településein az 1800-as 
évek után szinte lehetetlen volt egy új beköltözőnek annyi földet vásárolnia, ameny-
nyivel redemptusi jogot szerezhetett. A gazdák csak végszükségben adták el a föld-
jüket, esetleg annak kis részét. A redemptus családból különvált nagykorú fiúnak, 
ha nem volt elégséges birtoka, a munkavállalást szabályozó statútumok értelmében 
kötelező volt elszegődnie: gazdafiúból szolga lett.24 A redemptusok fiainak többnyire 
már a különválás előtt voltak saját állataik, hiszen csak az állattartásból gyűjthettek 
némi tőkét. Redemptusi jogaik elvesztése azonban megfosztotta őket a közlegelők 
kedvezményes vagy ingyenes használatától. Talán ezért született meg 1800-ban Kar-
cagon az a határozat, hogy akiknek „virtualis successiojok” van, vagyis redemptus 
föld várományosai, azok nem sorolhatók az irredemptusok közé.25 1821-ben Jászla-
dányon hasonló határozatot hoztak.26

1823-ban Kunszentmiklós küldöttei kezdeményezték a  generális közgyűlésben, 
hogy újból állapítsák meg a redemptussághoz szükséges földtulajdon mennyiségét. 
Kunszentmiklóson 1825-ben a redemptusok és a nemesek 428-an, az irredemptusok 
és a zsellérek 476-an voltak. Az 1786-os népszámláláshoz viszonyítva a redemptusok 
és a nemesek együttes száma 124-gyel, míg a zsellérek és az irredemptusok száma 
csak 4-gyel szaporodott. Egyértelmű, hogy a kérelmet az önkormányzati hatalmat 
birtokoló módos redemptus réteg érdeke motíválta, akik előjogaik érvényesítését 
féltették a  redemptusok közé felkapaszkodott irredemptusoktól. A  kunszentmik-
lósiak kérelme meghallgatásra talált. A közgyűlés kimondta „csak azok élhessenek 
a redemptusokat illető jussokkal, akik különben irredemptusok lévén, a megyebeli 
közönségek határjaiban 25 forintos Redemptiot érő Tőkeföldbeli birtokot szereznek. 
A Törzsökös Redemptusok successori pedig, habár csekélyebb földbirtokjok légyen 
is, mindenkor redemptusoknak tartattnak”.27

Az 1823-as redemptusi értékhatár a későbbiekben nem változott. Azt még több-
ször megerősítették, hogy ha az irredemptusból földvásárlással redemptussá vált 
lakos földje valamilyen okból az értékhatár alá csökken, akkor redemptusi jogait 
elveszíti, de a „törzsökös redemptus famíliák maradékai, habár legcsekélyebb meny-
nyiségű földeket bírnak is, mindenkor redemptusoknak tartattak.”28

24 MNL BKML Kiskunhalas levéltára, V.201.a. Protocollum Politicum 1807. 121.
25 MNL JNSZML Karcag levéltára, V.101.a. tanácsülési jegyzőkönyv, 1800. szept.21. 226.
26 MNL JNSZML Jászkun kerület iratai, IV.A.1.a. közgyűlési jegyzőkönyv, 1821. febr. 19. 15.
27 MNL BKML Kiskunhalas levéltára, V.201.a. Protocollum Politicum XXVI. 353./1823.
28 MNL BKML Kiskunhalas levéltára, V.201.a. Protocollum Politicum XXX. 25–26.
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A társadalmi egyensúly megbomlásának hatása a  redemptusság szabályozása 
mellett egyrészt a  földvásárlások korlátozásában, másrészt a választójog kiszélesí-
tésére irányuló törekvésekben jelentkezett. Bár az irredemptusoknak csak a külső-
tanácsba sikerült bejutniuk, a céheken keresztül és különböző helyi mozgalmakban 
hangot adtak az önkormányzati változtatásokra irányuló igényeiknek. 1843-ban az 
ellentétek az egész Jászkun kerületre kiterjedő mozgalommá terebélyesedtek, de 
a törzsökös redemptusok és a redemptusnemesek vezető rétegének hatalmát nem 
sikerült csökkenteniük, s a választói jog kiterjesztésében sem értek el eredményt.29

A földforgalom növekedését a pénzhiány is nehezítette. A kerületben – Jászberény 
kivételével – a vásárokban csekély volt az áruforgalom, bár a települések többsége 
mezőváros volt. A Jászkun kerület mezővárosainak a 19. században főleg a belső áru-
forgalomban volt jelentőségük.30 A  lábas jószág eladása ugyan rendszeres bevételi 
forrást jelentett, de e bevétel leginkább a legelőket díjmentesen vagy alacsony tak-
sáért használó redemptusokat gyarapította. Az állattartási lehetőség megóvásához 
ráadásul meg kellett óvni a család redemptusi rangját biztosító tőkeföld nagyságot. 
A legeltető állattartás növekedése visszahatott a földforgalom korlátozására, s egy-
ben a helyi társadalom rétegződésére. (9. táblázat.) 

9. táblázat: A birtokosok és birtoktalanok aránya a Jászkunság kerületeiben
1786 1825 1842/43

Kerület Redemptus Irredemptus, 
zsellér

Birto- 
kos

Birtok- 
talan

Birto- 
kos

Birtok- 
talan

Jász 57 % 43 % 62 % 38 % 57 % 43 %
Nagykun 65 % 35 % 64 % 36 % 61 % 39 %
Kiskun 45 % 55 % 48 % 52 % 50 % 50 %

Forrás: Dányi – Dávid 1960: 64–65; Bagi 1995: 81–85.

A céhes ipar termékein és az állatkereskedelmen túl a jászkunságiakat nem von-
zotta a kereskedés. A boltokat a görög kereskedők bérelték, őket csak az 1850-es 
években szorították ki a  letelepedési jogot nyert zsidó kereskedők, illetve csekély 
számban beléptek a helyi kereskedelembe a jászkun polgárok. A mentalitás azonban 
alig változott. 1869-ben írta a Jász-Kunság című hetilap:

„A jászkunsági polgár csak akkor nézi valamire a kereskedőt, midőn rászorul […] A redemp-
tus embernek szégyen volna pénzért dolgozni, szégyen volna, ha fiai közül egyre is rá lehetne 
mondani nem gazdaember […] A  népünknél tapasztalható szellem, mely a  mesterséget 
a kereskedést lenézi, s csupán a földbirtokost tekinti polgárnak, hatással van a  kereskedőkre, 

29 Bánkiné Molnár 1995: 85–90, 37–57, 2002b: 66–76.
30 Bácskai 1988.
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a kézművesekre is. […A] kereskedő mihelyt egy kis tőkére tesz szert, […] a tőkét nem üzlete 
emelésére fordítja, hanem vesz egy kis fekvőséget és elkezd gazdálkodni.”31

Az, hogy a polgári forradalom előtt nem alakult ki számottevő kereskedő réteg, 
összefügg a  jászkunok kiváltságaival. A  földtulajdon ugyan megadta a  jászkunsági 
redemptus számára az előjogokat, de azokat csak a Jászkun kerületen belül érvénye-
síthette. A vámokon és réveken csak akkor nem kellett fizetnie a jászkun polgárnak, 
ha áruját személyesen vitte eladni.

A redempciót követően mindebből következően a jászkun lakosság sajátos, kifelé 
zárt és belül rendkívül sokszínű társadalom lett. Legfőbb jellemzője volt, hogy szabad 
emberek alkották, akik választott vezetőik és autonóm közigazgatásuk segítségével 
intézhették saját sorsuk alakulását, a maguk érdekében hozhattak belső rendelkezé-
seket, s szerezhettek annak a törvény erejével érvényt. A jászkun szabadparaszt jogi 
státusza sem a nemesek, sem a jobbágyok, sem más szabad kerületek, kiváltságolt 
közösségek státuszával nem volt azonos. A jászkun polgár földhöz való viszonya és 
a földdel való rendelkezési joga társadalmi helyzetéhez hasonlóan egyedi vonásokat 
hordozott. A redemptus a maga közösségével állt függő viszonyban, földjére vonat-
kozó jogait, az ingatlanforgalom feltételeit saját önkormányzati testületei állapítot-
ták meg. A korona földesurasága és a redemptus közé autonómia, sőt – kerületi és 
települési – autonómiák iktatódtak. A jászkun szabadparaszt ingatlanra vonatkozó 
jogai leginkább a mezővárosi polgár, bizonyos tekintetben a szabad királyi városok 
polgárainak jogaihoz hasonlíthatók. A jászkun társadalomban a földtulajdon alap-
ján kialakult társadalmi rétegződés jelentősége mellett másodlagos szerepet kapott 
a  vallási, nemzetiségi, műveltségbeli és foglalkozás szerinti rétegződés a  19. szá-
zad végéig, amikorra az utolsó váltott puszta felosztásával ténylegesen elenyésztek 
a redempciós jogok.

a jászkun polgárosodás és a jászkun „földpiac” összefüggései

A Jászkun kerület népességének személyes szabadsága, a forgalomképes egyéni föld-
tulajdon és az önkormányzat egyaránt a polgári fejlődés alapfeltételei közé sorolha-
tók, a  jászkun polgárosulás mégsem tudott olyan szintet elérni, amilyen a  szabad 
királyi városok polgárságánál kimutatható. A redemptusok többsége számára a sza-
badságharc előestéjén vagy saját paraszti létének és kultúrájának magasabb szintre 
emelése, vagy a nemesi minták követése jelentett motivációt. A jászkun mezőváro-
sok népességéből csak egy szűk réteg gazdálkodásában, életmódjában és kultúrájá-
ban tükröződött a polgári értékek jelenléte.

Az 1848-as áprilisi törvények nagy vívmánya, a  jobbágyfelszabadítás a  Jászkun 
kerületben évszázados valóság volt. Az állami kárpótlással egybekötött jobbágyfel-

31 Cz. Balog 1869.
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szabadítás, amely felszámolta az úrbéri viszonyokat, polgári földtulajdont teremtett. 
1853-ban az ősiségi nyílt parancs kibocsátásával a nemesi földtulajdon is polgárivá 
vált. A jászkun szabadparaszti társadalom és a redemptus föld azonban sem a jobbá-
gyi, sem a nemesi földtulajdon kategóriájába nem tartozott. A feudális földtulajdon 
e különleges fajtájának polgárosítására a negyvennyolcas törvényhozás sem tudott 
azonnali megoldást találni. Az áprilisi törvények közül az 1848: XXV. tc. 15.§-a biz-
tosította a redempcióból fakadó magánjogi viszonyok fenntartását, így időt hagyott, 
hogy – a redempció lebonyolításához hasonlóan – településenként rendezzék a föld-
tulajdonhoz kapcsolt jogosultságokat.

1853 után a már polgári földtulajdon a köztudatban és a szokásjogban tovább hor-
dozta a redempció során elnyert vonásait. A redempciós gyökerek megtartó erejét 
bizonyítják az 1861-ben bekövetkezett visszarendeződések. Az 1861-es rövid alkot-
mányos időszak alatt számos jászkun településen visszatértek az 1848 előtti adásvé-
teli és telekkönyvezési gyakorlathoz. Túrkevén még az egykori redemptusi elővételi 
jogokat is felélesztették. Az ismételten bevezetett, földforgalmat korlátozó helyha-
tósági szabályozás arra is utal, hogy az 1848 után szabaddá vált birtokforgalomhoz 
nem állt rendelkezésre elegendő föld.

A redempcióhoz fűződő jogszokások bizonyos vonásainak továbbélése a  tago-
sítás után helyenként kettős (redempciós és polgári) telekkönyvezést eredménye-
zett. Kunhegyesen 1864-ben kimondták, hogy a szabad birtokforgalomnak a továb-
biakban csak a törvény szabhat korlátot, s ki-ki annyi darabból álló birtokot adhat 
el, amennyi neki tetszik.32 Ugyanekkor azt is elfogadták, hogy egy közbirtokossági 
megbízott külön vezesse, mennyivel csökkent a földet eladó redempciója. Változat-
lanul csak a szántó volt polgári tulajdonként adásvétel tárgya, a kaszáló és az egyéb 
osztályban levő föld eladásakor az ezek után eső haszonvételekkel és járulékokkal 
csökkentették az eladó redempcióját. „Mi nem hold földet adtunk hanem redemp-
tiot – mi pedig a telekkönyvi patens szerint non est.”33

A redempció pillanatától életre kelt sajátos tulajdonjog egészen addig élt, amíg az 
utolsó közös birtokossági földet fel nem osztották, a 19. század végén, addig párhu-
zamosan vezették redempcionális és a polgári telekkönyvet. A redempcióból fakadó 
tulajdonjogi viszonyok tovább maradtak életben, mint a Jászkun kerület törvényha-
tósági különállása, közigazgatási egysége. A redimált föld polgárosítása, csaknem fél 
évszázadig elhúzódó folyamat volt, s eközben alakult át a társadalom rétegződése, 
a közigazgatás és a jogszolgáltatás. A Jászkun kerületben a kiegyezés után még min-
dig az volt a  legfontosabb, hogy kinek mennyi redimált földtulajdona van, hiszen 
részesedési jogot a hatalmas osztatlan közös pusztákból csak ez adott.

32 A  deklarációra azért volt szükség, mert a  tagosítás előtt a  határközösség miatt minden földeladás 
három darabban történt, vagyis három kalkaturában.

33 MNL JNSZML Jászkun kerület iratai, IV.B.252. 1908. érk./1864.
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Hátráltatta a polgárosodás ütemét továbbá, hogy a redemptus mentalitástól ide-
gen volt a vállalkozás, mivel a vagyongyarapodás legfőbb értékmérője a földtulajdon 
nagysága maradt. Ez a szemléletbeli változás talán még vontatottabban zajlott, mint 
a redemptus tulajdon polgárivá alakulása. A nagyon lassan, de mégis kapitalizálódó 
mezőgazdaság mellett létrejött tőkés üzemek közül elsőkként a malom-részvénytár-
saságok alakultak meg. Bár e vállalatok részvényesei között megtalálhatók a helyi 
birtokosok is, vezetőségük többsége az 1848 után betelepült családokból került ki.

Az 1848-as szabadságharc, de még inkább a kiegyezés után a jászkunok elveszí-
tették rendi vonásaikat. A kapitalizálódó termelési és pénzügyi viszonyok, valamint 
az önkormányzati jogok elveszítése a Jászkun kerületet szembefordította a központi 
akarattal, amikor a  gyökerekhez ragaszkodva védték hajdani jogaikat. A  formáli-
san már nem létező redemptusi jogok védelmében korlátozták a tőkekoncentrációt. 
A  termelés külterjessége alig változott, holott a  19. század végére bekövetkezett 
pusztafelosztások beszűkítették az állattartási lehetőségeket.

Félegyházán (Kiskunfélegyházán), a  Kiskun kerület hajdani székvárosában 
 1745-ben ki-ki egy tagban kapta meg a tőkeföldjét, s az 1760-as években már erős 
tanyás gazdaságok működtek. A 19. század végén Kiskunfélegyháza egyike volt az 
ország legnagyobb tanyás településének, ahol a gazdák büszkén őrizték a redemptus 
birtokból nyert rangot és tovább éltették a birtokkoncentrációt akadályozó szokás-
jogi elemeket. 1895-ben a teljes határterület 3452 gazdaságra oszlott, amelyek közül 
mindössze 80 haladta meg a 100 kat. holdat, 1900-ra utóbbiak száma 96-ra emel-
kedett. A  földbirtoklás a 100 kat. holdon felüli gazdaságok esetében jelentős foly-
tonosságot mutat: a birtokok 90%-a a hajdani redemptus családok kezén volt, akik 
továbbra is főfoglalkozású gazdálkodók maradtak.

1895-ben csupán mutatóban fordult elő a nagyobb birtokosok között olyan, aki 
nem főfoglalkozású gazdálkodó volt. A tisztviselők közül egyedül Hoffer Imre bir-
tokolt 100 kat. holdnál több területet. A 100 kat. holdon felüli földterületet birto-
koló három ügyvéd közül kettő redemptus család tagja volt, a város két legtekin-
télyesebb családjához, a  Fazekas, illetve a  Szabó családhoz tartozott. Rajtuk kívül 
még egy kocsmárosnak, Bakos Sándornak sikerült 100 kat. holdon felüli birtokra 
szert tenni. 1000 kat. holdon felüli birtokkal hatan rendelkeztek. 1829 kat. holdas 
birtoka volt Dessewffy Ottó örököseinek, amelyen gróf Dégenfeld Ottó gazdálko-
dott.  2131 kat. holdas birtoka volt Sváb Imrének. Három „ezerholdas” földbirtokos 
(Bánhidy, Szabó, Tarjányi) esetében egyértelmű az ősi redemptus családi eredet. 
A Bánhidy család a  legnagyobb redimáló család volt Félegyházán, István, a család 
seniora 2004 kat. holdon gazdálkodott. A  Szabó család élén az 1895-ben elhunyt 
altábornagy, József állt, helyére az 1612 kat. holdat birtokoló Béla lépett. A Tarjá-
nyi család szintén a város újratelepítéséig vezethette vissza családfáját. A törzsökös 
és népes redemptus család hat tagjának volt 100 kat. holdon felüli birtoka, a  leg-
több Józsefnek, 1880 kat. hold. Az 1826-ban Félegyházára települt Hoffer családból 
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a 19. század végén József gazdálkodott a legnagyobb birtokon, 1655 kat. holdon.34 
A törzsredimáló birtokosságnak külön képviselőtestülete volt Félegyházán, Bánhidy 
István vezetésével. A közbirtokosság tagjai az 1894-es Félegyházi Nagy Képes Nap-
tár35 jellemzése szerint jobban reszketnek egy redempció forintért, mint az egyesült 
gőzmalom részvénytársaság osztalékáért.

A jászkun statútumok birtokjogot érintő paragrafusai a 20. századig megőrizték 
a helyi társadalom eredeti tagolódását, a redempció nyomán kialakult vagyoni réteg-
ződést. Ha megnézzük az 1897-es gazdacímtárat, láthatjuk, hogy a Jászkunságban 
Kiskunfélegyházához hasonlóan igen vékony a  százholdasok és az ezerholdasok 
rétege. A legeltető állattartáshoz már nem volt elég terület, intenzívebb gazdálko-
dási formát viszont alig tudtak meghonosítani. Tekintélyelvű paraszti társadalom 
konzerválódott, amelyben az életmód, az értékváltás és a gazdasági fejlődés üteme 
elmaradt az ország más vidékeitől.

A pusztaosztásokat követő földvásárlási lehetőségeknek köszönhetően a jászsági 
helységek kiskunsági pusztáin létrejött új településeken – Jászkarajenő, Kocsér, Jász-
szentlászló, Szank, Lajosmizse – viszonylag több, száz holdnál nagyobb birtok ala-
kult ki. A redempciós jogok megtartása miatt itt már nem kellett foggal-körömmel 
ragaszkodni a  földhöz, ezért a  kisbirtokosok közül sokan eladták pusztarészüket, 
amit a tehetősebb új telepesek felvásároltak. Nagy változást azonban ezek az adás-
vételek sem eredményeztek. A volt kiváltságolt terület lakossága többségében apró 
parcellákkal lépett az új évszázad kapitalizálódó világába.

A 20. századi világ új értékrendjében csupán a jászkun tudat őrizte a kiváltságos 
múlt emlékét. Erdei Ferenc 1937-ben azt írta Fülöpszállás, Szabadszállás, Kunszent-
miklós népéről: érezni rajtuk, hogy nem jobbágyközségek voltak. Tárgyilagos meg-
állapításai között leszögezi ugyanakkor, hogy elmaradtak a szomszédos Kecskemét, 
Nagykőrös, Soltvadkert vagy Jánoshalma intenzív kertkultúrás fejlődése mögött.

„Kiváltságos parasztok voltak […] és sohasem gyakorolták saját paraszti életük alázatos 
hordozását. Rátartók, igényesek, kényelemszeretők, mint a halasi őslakosok. […] A szom-
széd pusztabeli jámbor katolikus és jobbágyi alázatú falvak lakói keresztet vetve emlegetik 
ezeket az »istentelen és romlott, úrhatnám kunokat«.”36

Összegzésként megállapítható, hogy a  redempcióban elnyert kiváltságok és 
a  redemptus földtulajdon a  18. században általános fellendülést eredményezett 
a  Jászkun kerületben, a  későbbiekben azonban inkább visszahúzó tényezőnek 
bizonyult. Mivel a  földforgalmat a  redemptusok érdekében korlátozták, tekintély-
elvű, gazdaságának modernizálására nem is törekvő, befelé forduló társadalom 

34 Gazdacímtár 1897.
35 Félegyháza pongyolában 1894: 5.
36 Erdei 1977: 161.
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 formálódott. A polgári földtulajdon jogi feltételei az 1850-es évek után ugyan foko-
zatosan teret nyertek a Jászkunságban, de a hajdani redemptusok utódai még hosz-
szú évtizedekig megőrizték a  redemptus mentalitást. E  mentalitás megmaradását 
segítette, hogy a redemptus társadalom jogi biztosítékai közül éppen a földtulajdont 
nagymértékben érintő jogszabályok – az özvegyi jogról és az öröklésről szóló nádori 
statútumok – 1946-ig hatályban maradtak.
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„Imhol a’ Jelentés”
A magyar irodalom propagálása a 19. század első évtizedeiben

„JELENTÉS
A’ DAYKA’ VERSEINEK

NYOMTATÁSA ERÁNT.
Dayka ifjúságának virágában hala-meg. Nem futhatta végig a’ pályát, mellyre ragyogó fény-
ben lépe-fel: […] Ha valakit, őtet maga a’ Természet kente-fel Poetává. […] ’S íme eggy illy 
Írónknak Versei tizenhat esztendő olta nyomtatatlanul hevernek! […] 

Széphalom, Juliusban 1812.
KAZINCZY FERENCZ.

Daykának versei, megtoldva a’ szükséges vastagítás végett a’ Kiadónak Poetai Berkével, 
huszoneggy ívet fognak tenni köz nyolczad rétben […]. A’ nyomtatványok’ ára […] Váltó 
Czédulákban […]:
Velin papirosra 3 for.
Postapapirosra 2 f. 30 kr.
Nyomtató papirosra 2 f.
[…] Tart a’ praenumerálás’ terminusa Octóber’ utolsó napjáig. […]

Pesten Augustus’ elején 1812.
TRATTNER MÁTYÁS.

PRAENUMERATIÓ-SZEDŐK.
[…]
Sopronyba. F. T. Kiss János, Superintendens Ur.
Pozsonyba. Schwaiger, könyváros, és T. Salamon Jósef, Historiának Professora.
Fejérvárott. Láng Ádám, könyvkötő és áros.
[…]
Abauj Várm. — Táblabíró Szirmai Kallós Dániel Úr.
[…]
Ungvár Várm. — V. Ispán Pálóczi Horváth György Úr.
[…]
Veszprém Várm. — Kánonok Horváth János ’s Táblabíró Takács József és Pápay Sámuel 
Urak.
[…]
Tordason és Szászvároson. — Sípos Pál Predik. Úr.”1

1 Kazinczy Ferenc Helmeczy Mihálynak, 1812. Válasz a’ július 23-án írtra. Kazinczy 1900: 52.
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1812-ben Dayka Gábor verseskötetének közelgő megjelenéséről ez a sajtóhirdetés 
tudósított. A „Jelentés” három részből áll. Az elsőt, Dayka irodalomtörténeti port-
réját Kazinczy Ferenc írta, ő volt az elhunyt költőtárs verseinek sajtó alá rendezője. 
A másodikat, a kötet könyvészeti adatait, árát és az előfizetés módját ismertető egy-
séget a kiadó, Trattner Mátyás szövegezte. A harmadik rész az ívtartók nevét, tiszt-
ségét és lakhelyét tartalmazza. A  tudósítás a  magyar könyvkereskedés 19. század 
eleji helyzetét tükrözi. A hirdetés közzététele az iparosodó könyvkiadás fontos lép-
tékeit, a könyv árucikk voltát és a fogyasztókkal való közvetett kommunikációt jelzi. 
A szöveg megírásakor tanúsított kiadói és a sajtó alá rendezői együttműködés pedig 
azt mutatja, hogy mindketten szükségesnek látták a sajtóközlést, (f )elismerték, hogy 
a szépirodalmi kötetek kiadása már profitorientált vállalkozás. (A kiadást általában 
a szerző és a kiadó közösen finanszírozta.) Az irodalmárokat és az irodalompárto-
lókat soroló terjesztői lista és a kötet döntően prenumerációs rendszerben történő 
árusítása viszont arra figyelmeztet, hogy a könyvkiadás indusztrializációjának nem 
minden eleme volt még teljesen életképes, egy szépirodalmi kötet piaci sikerét nem 
lehetett egyedül a hirdetésre bízni. Úgy tűnik, a sajtóközlések még csak segítették, de 
nem helyettesítették az ívtartók előfizetőkkel való kapcsolatfelvételét, és az egy-egy 
mű eladásában fontos szerepet játszó tekintélyüket, befolyásukat. Sőt a „praenume-
ratió-szedők” című részből kitűnik, hogy a sajtóhír megjelenése előtt levelezés útján 
egy ideje már szervezték a kötet terjesztését.2 A gyűjtő személyek nevét csak úgy 
tudták összeírni, ha előzetesen egyeztettek velük. A hirdetés megírásáról és a propa-
gálás lépéseiről még többet elárul Kazinczy Helmeczy Mihálynak írott levele:

„Imhol a’ Jelentés Dayka eránt. Add által tiszteletem mellett Trattner Urnak. Csináld 
ki, a’ több Vármegyékben kik legyenek a Collectorok, ’s tisztán add által a’ nyomtatásra. 
Én sokaknak az általam megneveztek közzűl különös levelek által fogom ajánlani a’ dolgot. 
De ne feledd tudatni velem mit itéltek ti barátim, mit maga Trattner úr ezen Jelentés felől, 
’s javalljátok e vagy valamit egyébként kellett volna írnom.”3 

Kazinczy tehát kiterjedt kapcsolathálóját felhasználva, a sajtóhírrel egy időben leve-
lek által is informálja ismerőseit a  könyv kiadásáról. Azt ugyan nem tudjuk meg, 
hogy az említett különös levelekben milyen hivatkozási alappal próbálja segíteni 
a népszerűsítést, de a két mediális közeg egyszerre történő felhasználása azt sejteti, 
hogy a  korabeli nyilvánosságteremtő módszerek hatékonyságának lehettek bizo-
nyos korlátai. Erre utal Kazinczy bizonytalansága is. Kíváncsi a kiadó és a barátai 
reakciójára, s visszajelzést vár: vajon jól írta-e meg a publikum elé kerülő „Jelentést”. 

2 A Dayka-kötet kiadását Kazinczy már 1810-ben tervezte Kiss István pesti nyomdász közreműködésé-
vel. Vitkovics Mihály Kazinczynak írott leveléből tudjuk, hogy már 1810-ben gyűjtötték az előfizető-
ket. Vö. Vitkovics Mihály Kazinczy Ferencnek, Pest, 1810. március 2. Vitkovics 1879: 115.

3 Kazinczy Ferenc Helmeczy Mihálynak, 1812. Válasz a’ július 23-án írtra. Kazinczy 1900: 52.
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 Feltételezhető, hogy a  sajtóbeli tudósítások írásának még nem lehetett bejáratott 
metódusa, a feladat újdonság volt mind a szerző, illetve itt a sajtó alá rendező, mind 
a kiadó számára. 

A következőkben két forráscsoport, a 19. század eleji írói levelezések és a magyar 
nyelvű sajtóban megjelenő könyvhirdetések, illetve jelentések szépirodalmi művek 
propagálásában betöltött szerepét tárgyalom. Nem foglalkozom a hírértékkel szin-
tén rendelkező recenziókkal, kritikákkal, mivel azok módszertanilag nem feltétlenül 
a piaci logika szerint működő könyvkiadás hozadékaként értelmezhetők, s a legtöbb 
sajtóhirdetéssel ellentétben nem előzetes tájékoztatásként funkcionálnak, megjele-
nésük mindig a kötet kiadása utánra datálódik. Nem célom a kor minden egyes írói 
levelezésének és sajtóorgánumának propagálási, hirdetési mechanizmusát nyomon 
követni, azt látom célravezetőbbnek, ha rendszerelvű, tendenciaszerű bemutatásra 
törekszem.

„ismét van újságom literaturánkból; s tehát ismét irok”

Amikor a könyv- és médiatörténet azt mutatja be, hogy a 19. század folyamán milyen 
előfeltételekkel, s mi módon megy végbe a sajtó és a könyv áruként történő integ-
rálása a fogyasztói társadalomba, akkor Európa-szerte meglévő tendenciák, analó-
giák felmutatására törekszik. A folyamat jellemzése során az irodalom piaci logika 
mentén történő működtetésének néhány hangsúlyos vonását emeli ki, s többnyire 
a végkifejletre figyel: mindez mennyire változtatja meg „az irodalom és az irodalom-
mal kapcsolatos gyakorlatok szerepét és státusát”.4 A könyvek propagálásakor csak 
a plakátokat és az újsághirdetéseket hozza szóba,5 s így a hirdetési gyakorlatot egy-
értelműen a nyilvánossághoz és a nyomtatott médiumokhoz köti. A magyarországi 
forrásanyagból azonban az írói levelezések kapcsán kibontható ennek a témának egy 
sajátos, eddig nemigen vizsgált vetülete is. 

A 19. század eleji levelekben az írók a könyvet már többnyire eladásra szánt árucik-
ként emlegetik: megírják egymásnak a könyvészeti adatait, hogy milyen betűtípussal, 
milyen papíron, milyen metszettel, milyen terjedelemben készült a mű, s esetenként 
az árát is közlik. Akkor is a piac törvényei látszódnak, amikor a példányszám megha-
tározásáról esik szó, vagy arról panaszkodnak, hogy csak néhány darab kelt el belőle. 

A magyar irodalomtörténet-írásban Kazinczy Ferenc levelezése kapcsán Mezei 
Márta mutatott rá a  felvilágosodás kori levelezés nyilvánosságpótló és -teremtő 
szerepére. A  19. század első két évtizedében, az irodalom intézményrendszerének 
kiépülése előtti időszakban a  levelezésnek nagyon hangsúlyos szerepe volt az iro-
dalomszervezésben, az irodalommal kapcsolatos ügyek intézésében. A levelek kap-
csolathálók összjátékát teremtik meg – nincs olyan irodalmár vagy az irodalmi élet 

4 Barbier – Bertho Lavenir 2004: 113.
5 Barbier – Bertho Lavenir 2004: 114.
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gyakorlati ügyeivel foglalkozó ember, aki ne lenne részese. Viszonylag egységes reto-
rikai szabályok szerint épülnek fel, tehát nem egyszerűen magándokumentumként, 
hanem műfaji jelenségként kezelendők; egyszerre jelentik a bemutatás, a tanácskozás 
és az ítélkezés színterét.6 A korabeli postai viszonyok miatt és a személyes találkozá-
sok híján tematikai sokszínűséget mutatnak, ezért nehéz elkülönítenünk, hogy „az 
ajánlás, a mentegetőzés, a kérés, a köszönet stb. tárgya hivatalos-e vagy magánéleti”7 
– egy megjelent vagy megjelenés alatt lévő könyvről szóló tudósítás esetében is ezzel 
az esetlegességgel kell számolnunk. A levelek nem feltétlenül egy adott személyhez, 
sokkal inkább egy feltételezett közösséghez szólnak, vagyis nem az általános kom-
munikációs modellt vázolják. Nem feladó és címzett áll egymással szemben, hanem 
feladó és címzettek léteznek, amint Mezei Márta írja: „gyakori a  levelek körözése, 
mutogatása”.8 Sőt, az adó pozíciója sem minden esetben steril, meglehet, hogy egy 
korábbi láncban ő levélcímzettként jutott a hírek birtokába. Érdekes példája ennek 
Kisfaludy Sándor Hunyady János című drámájának megjelenéséről történő informá-
cióátadás. Helmeczy Mihály 1816. április 10-én így ír a mű megjelenéséről Kazin-
czynak: „Végre megjelent »Hunyadi János egy históriai Drama Kf. Kisfaludy Sándor 
által Hunyadi’ képével ’s metszett czímlappal, amaz Höfeltől, ez Karacstól, 8. mintegy 
22 ív Garmond«.”9 Az információt Kazinczy 1816. április 21-én levélben Kis János-
hoz továbbította: „Tegnap vettem Helmeczinek tudósítását, hogy a’ Kisfaludi Hunya-
dija végre megjelent. Szerencsére Debreczenbe írtam, hogy az ott holnap kezdődő 
vásárban vegyék-meg, ha már kapni lehet, ’s küldjék, ’s így meglátom.”10 Az idézetek 
nemcsak azt mutatják, hogy mi módon történik a kapcsolattartás, hanem azt is, hogy 
nem kockáztatták a hír elhallgatását – valószínűleg egyáltalán nem mérlegelték, hogy 
a másik tudhat-e már a Hunyady megjelenéséről. Hasonló elvet követ Szemere Pál is, 
amikor 1817-ben Kölcsey Ferencnek a következőket írja: 

„Hát az értésedre van-e, hogy Trattner Tudományos Gyüjtemény czím alatt indít folyó-irást, 
s a levél által meghívott dolgozókat egy-egy nyomtatási ívtől négy forinttal fizeti, ezüstben 
[…] ujság leszen előtted, hogy Virág Századjainak IId. kötete már árúltatik; az is hogy 
 Folnesics Magy. Grammatikája sajtó alatt őrizkedik […].”11 

Szemere feltételezi, hogy a Tudományos Gyűjtemény indulásának híre eljuthatott 
Kölcseyhez („értésedre van-e”), abban viszont biztos, hogy az új könyvekről még 
nem tud a barátja. A példákból úgy tűnik, hogy a levelezésekben a propagálás egyik 
íratlan szabálya az lehetett, hogy amint valaki hírt szerez egy új szépirodalmi kötet 

6 Mezei 1994: 245.
7 Mezei 1994: 132.
8 Mezei 1994: 248.
9 Helmeczy Mihály Kazinczy Ferencnek, Pest, 1816. április 10. Kazinczy 1904: 119.
10 Kazinczy Ferenc Kis Jánosnak, Széphalom, 1816. április 21. Kazinczy 1904: 144−145.
11 Szemere Pál Kölcsey Ferencnek, Pécel, 1817. október 17. Szemere 1890: 201. (Kiemelések az eredetiben.)
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vagy folyóirat megjelenéséről, azonnal értesíti levelezőtársait. Szemere 1816-ban 
Kazinczyhoz írott levele szerint ettől a gyakorlattól csak akkor lehetett eltekinteni, 
ha biztos forrásból értesültek arról, hogy a hír egy másik kapcsolati szálon keresztül 
már eljutott az illetékesekhez: 

„Én tegnap előtt voltam Pesten feleségecskémmel eggyütt. Helmeczit nem lelvén szállásán, 
Trattnernél keresém. Itt alig mulathattam eggy két szempillantást, ’s így róla semmit sem 
írhatok, legalább nem egyebet mint azt, hogy Ruszeknek hozzája küldött levelét mutatá 
elő nekem, mellyben R. engemet köszönt. Itt jöttem öszve Ormossal is. Ez mondja, hogy 
Uram Bátyámat megkeresé levelével. Nem szükség tehát a’ tudósítás a’ felől hogy Ormos 
Anacreoni verseire praenumeratiót hírdet, sem a’ felől, hogy Homer Iliászának XIII énekével 
készen van.”12

Az idézet a levelezési rendszer kapcsolathálóinak egymásba fonódását mutatja. Sze-
mere csak azért nem számol be Kazinczynak Ormos Miklós megjelenő kötetéről, 
mert éppen magától a szerzőtől tudta meg, hogy Kazinczy már értesült az előfizetés 
indulásáról. 

Más jellegű, a  levelezés és a  sajtó terének egyszerre történő felhasználásáról 
tanúskodik Döbrentei Gábor gyakorlata, amellyel 1814-ben indított folyóiratát, az 
Erdélyi Muzeumot „reklámozta”. Döbrentei költőtársaihoz írott leveleiben elhelyezte 
azt a „Híradást”, amely lapja megjelenéséről tudósított. Valószínűleg abban bízott, 
hogy barátai továbbítani fogják azt ismeretségi körüknek. Külön ugyan erre senkit 
nem kért meg, de Kölcsey Ferenc Kazinczynak írott levele igazolja a korábbi megál-
lapítást: a levelezésen keresztül zajló propagálásnak hagyománya volt, Döbrentei egy 
rutint követhetett: „Döbrönteinek Museumárol olvastam a’ híradást. A’ Vitkovics-
hoz küldöttet lehoztam magammal ’s beküldém Debreczenbe, ha talán praenume-
ránsai gyűlnének.”13 Az viszont a sajtóhirdetés felé való orientálódást mutatja, hogy 
noha Kazinczy régóta tudott Döbrentei lapindítási tervéről, és levélben is megkapta 
a hirdetés szövegét,14 mégis a sajtóban megjelentre reagált:

„Az Erd. Muzéum felől igen szép reményt csinálok magamnak. A’ minapi Jelentés az Ujság-
ban erre szabadít. Ha a’ fűzet későcskén jön-ki, cselekedje az Ur azt a’ barátságot, ‘s küld-
je-meg nekem a’ kész íveket postán.”15 

12 Szemere Pál Kazinczy Ferencnek, Pécel, 1816. május 18. Kazinczy 1904: 202. (Kiemelés tőlem – Sz. L.)
13 Kölcsey Ferenc Kazinczy Ferencnek, Álmosd, 1813. szeptember 15. Kölcsey 2005: 220.
14 Szövegét lásd: Döbrentei Gábor Kazinczy Ferencnek, Oláhandrásfalva, 1813. június 13. Kazinczy 

1900: 416−418.
15 Kazinczy Ferenc Döbrentei Gábornak, Széphalom, 1814. március 4. Kazinczy 1901: 260.
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A kétféle közeg egyszerre történő kiaknázásának lehetőségét azonban nemcsak 
a kiadás sikerében közvetlenül érintett szerzők mérlegelték, hanem a tapasztaltnak 
mondható előfizetést gyűjtő személyek is. Sipos Pál református lelkész 1812-ben 
az előfizetések gyűjtését egy Kazinczy-műre már azelőtt elkezdte, hogy a Magyar 
Kurirban a  megjelenésről szóló hirdetést közölték volna. Ám  a terjesztés nagyon 
nehézkesen ment, ezért úgy gondolta, rábeszélőképessége nem elegendő ahhoz, 
hogy eredményes legyen. Mint Kazinczynak írott leveléből kiderül, azt remélte, hogy 
a sajtóhír majd segítségére lesz: „Örvendettem rajta hogy a’ Magyar Kurirba is ki jött 
a’ jelentés, de reám nézve annak se lett foganattya.”16 

A Csokonai-kötetek terjesztésében részt vevő Szeless József szintén a levelezés-
ben kapott hírhez igazította a prenumeráció megkezdését, ám ő úgy vélte, a költő 
hírnevének köszönhetően a sajtóhír megjelenése nélkül is lehet előfizetőket gyűjteni:

„Mostani Levelébűl értém Barátom Uram azon betses Munkáinak világ eleiben való jővé-
sét; mellyeknek híre e mi Tájekunkon is a’ Sajtót régen meg előzte; minden hizelkedés nélkűl 
mondhatom ohajtva várják ezen Darabokat is nálunk, és arrúl bízonyossa tehetem Bará-
tom Uramat hogy mindenikbűl 10. 10 Exemplár kőnnyen el fog kelni […].”17

Nehéz megmondani, hogy a propagálásban és az eladásban érdekeltek mekkora 
szerepet tulajdonítottak a sajtónak és mekkorát a levelezésnek. Annyi mégis látszik, 
hogy a  levelezés ilyesfajta funkcióját semmiképpen nem akarták mellőzni, már jól 
ismerték a gyakorlatát, s úgy tűnik, mintha a szépirodalmi művek népszerűsítése-
kor jobban is bíztak volna benne. A 19. század elején lassan differenciálódni kezdő 
magyar nyelvű sajtó közönségre gyakorolt hatásáról még nem lehetett kellő tapasz-
talatuk, bár láthatóan felismerték a sajtóban rejlő lehetőségeket, s a levelezéshez való 
ragaszkodásuk ellenére, más-más hangsúllyal ugyan, de már mindannyian számol-
tak véleményformáló erejével. 

„…elkészült könyveket ezen az úton esméretesekké tétessék”

A nyilvánosság színterén a  könyv fogyasztói termékként való profanizálódásának 
első jelei Magyarországon a 18. század végén érzékelhetők, amikor a kiadók a pro-
fitorientációt szem előtt tartva a  vásárlók tájékoztatására néhány oldalas könyv-
jegyzékeket tettek közzé. Az első ilyen jegyzéket német mintára a Kilián testvérek 
adták ki 1798-ban Schedius Lajos szerkesztésében. Schedius a  lista elkészítéséhez 
mozgósítani próbálta a  könyvszakmát, a  Literärischer Anzeigerben felhívást inté-
zett a kiadókhoz, hogy juttassák el hozzá a náluk nyomtatás alatt lévő új könyvek 

16 Sipos Pál Kazinczy Ferencnek, Torda, 1812. november 22. Kazinczy 1900: 275.
17 Szeless József Csokonai Vitéz Mihálynak, Kecskemét, 1802. december 31. Csokonai 1999: 225. (Kieme-

lés tőlem – Sz. L.) A Csokonai-kötetek terjesztése kapcsán Szelessről lásd: Szilágyi 2011: 112–121.



374

Szalisznyó Lilla

 lajstromát. A könyvjegyzék első évfolyamában közölt Schedius-előszó szerint a fel-
kérésnek nagyon kevesen tettek eleget.18 Gárdonyi Albert szerint Schedius ezt a piac 
igényeihez igazodni igyekvő könyvkiadás kezdeti állapotának tudta be:

„[E]lőszóban azt is szépen megindokolja a szerkesztő, hogy miért nem lehetett Magyar-
országon eddig ilyen könyvjegyzéket kiadni. A magyarországi szerzők t. i. műveiket vagy 
a  maguk, vagy valamely mecénás költségén nyomtatták ki, a  könyvkereskedőknek és 
könyvnyomtatóknak nem voltak saját kiadványaik, s  az előbb jelzett módon megjelent 
könyvek gyakran nem is kerültek könyvárusi forgalomba, a könyvkereskedők nem vehet-
tek róluk tudomást. Most változott a helyzet s a viszonyok megfelelőknek látszanak ilyen 
könyvjegyzékek kiadására, amelyek a könyvkereskedés élénkítésére és a tudományos mun-
kálkodás előmozdítására jó szolgálatot tehetnek.”19 

Az Allgemeines Verzeichniss der inländischen Bücher címmel közzétett könyvjegy-
zékből évente kettőt akartak kiadni, a József- és a Lipót-napi vásár alkalmából, de 
végül a stagnáló könyvtermelés és a könyvkiadók kevéssé intenzív együttműködése 
meggátolta ezt a  tervet, a  kiadványból mindössze négy darab jelent meg – 1798, 
1799, 1800, 1802.20

Párhuzamosan kialakuló hirdetési fórumra hívja fel a  figyelmünket Szajbély 
Mihály a regénybeli ajánlások alakulástörténeti vizsgálatakor. Szerinte a korábban 
a műfajt népszerűsíteni igyekvő előszavakat (itt elsősorban szórakoztató irodalomról 
van szó) a 18−19. század fordulóján a könyv utolsó lapjain helyet kapó kiadói tudó-
sítások vagy néhány oldalas önálló kiadványok veszik át.21 Ezek megőriznek ugyan 
némi magasztos fordulatot az elöljáró beszédekből, de utolsó adataik, ahol a könyv 
paramétereit és árát közlik, már a könyv áru voltára vonatkoznak.22 Ennek a hirde-
tési struktúrának a megléte azt is mutatja, hogy irodalmi vonalon először a 18. szá-
zad végi regényfordítások és magyarosítások edíciója hoz nyereséget a kiadóknak. 
A vállalkozás sikerét jelzi, hogy a szórakoztatás regiszterébe sorolható regényekből 
sorozatot is csinálnak.23

A könyvjegyzékekkel és a  könyv utolsó lapjain helyet kapó tudósításokkal egy 
időben jelentek meg a sajtóbeli hirdetések. A szépirodalmi művek esetében felso-
rolásszerű könyvhirdetéseket, előfizetési felhívásokat és hosszabb, akár egy oldalt is 
kitevő jelentéseket találtam. A listaszerű jegyzékek az informálás szintjén változa-
tos képet mutatnak. A 18. század végén és a 19. század legelején a nyomtatott sajtó 
a  minél szélesebb olvasóközönség megnyerése érdekében minél több és többféle 

18 Gárdonyi 1928: 43.
19 Gárdonyi 1928: 44.
20 Gárdonyi 1928: 45.
21 Szajbély 2001: 171.
22 Szajbély 2001: 171.
23 Szajbély 2007: 76.
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információ, újdonság átadására törekedett. Nemigen tematizálták a tudósításokat, 
többnyire nem különböztették meg egymástól a híreket és a hirdetéseket, mindket-
tőt „Híradás” (Hir-adás), „Tudósítás” és „Jelentés” fejléc alatt közölték.24 Árnyalatnyi 
differencia ugyan érezhető az egyes információhalmazok között, például a Magyar 
Kurir „Elegyes Tudósítások”, „Approbb Tudósítások”, „Leg-elegyesebb Tudósítások”, 
„Külömb-külömb-féle approbb Tudósítások”, „Külömb-külömb Tudósítások” sze-
rint próbálja csoportosítani ezeket, logika mégsem lelhető fel abban, hogy mikor 
melyik kifejezést használják. A propagálás elegyes voltára utal az is, hogy még az 
egyes árucikkek hirdetésekor sem használnak eltérő terminológiát. A  Rát Mátyás 
szerkesztette Magyar Hírmondó például éppúgy híradásnak titulálja a konyhai edé-
nyek, a „balsamos szappanspiritus”-ról szóló hirdetést, mint Patzkó Ferenc Ágoston 
kiadó könyvkínálatát.25 Később a  lapszerkesztők már igyekeztek más-más címszót 
adni a könyvhirdetéseknek és az egyéb árucikkek hirdetési rovatának, de továbbra is 
megmaradt a kezdeti állapotra utaló dilemma: mi lehetne a találó kifejezés a könyv-
hirdetési rovatnak. A Hazai Tudósítások például 1806 januárjában a következő fejlé-
cek alatt tette közzé a könyvhirdetéseket: 1806. Szent Jakab havának 2. napján „Tudo-
mányos Dolgok”;26 Szent Jakab havának 12. napján „Könyvárosi Tudósítás”;27 Szent 
Jakab havának 23. napján „Új könyvek”.28 Megjelenésükben még nem mutatkozik 
szabályos periodicitás, az időszakosság jellemzi őket, az akadozó könyvnyomtatás 
ütemét tükrözik. Sőt, magának a rovatnak sincs állandó tartalmi és formai összképe. 
A könyvkereskedők nem egységes listákat tettek közzé: van, aki csak a könyvcímek 
feltüntetésére szorítkozik, van, aki könyvészeti adatokat, árat is közöl. A lajstromok 
többnyire nem szakágak szerint, hanem egyveleg formájában sorolják a  műveket. 
Nyilván a 19. század eleji könyvtermés korántsem volt olyan bőséges, hogy a könyv-
árusok bármiféle tematikai csoportosítást szükségesnek láttak volna. Publikálásuk-
ban némi következetesség és folytonosság a  Tudományos Gyűjtemény megjelené-
sétől, 1817-től érzékelhető először – a folyóiratot kiadó Trattner János Tamás saját 
könyvkiadói működését aktualizálva külön rovatban tüntette fel a  „Trattner János 
Támásnál készült Új könyvek” listáját.

Ám bármennyire is vegyes volt a hirdetési felhozatal, az jól látszik, hogy a kiadók 
és a  könyvárusok gyorsan rájöttek: csakis a  sajtó legitimálhatja működésüket, és 
segíthet termékeik eladásában. Ennek egyik hatékony módját ismerte fel Kiss István 

24 Ellenben a Schedius Lajos szerkesztésében 1802−1804 között megjelent német nyelvű Zeitschrift von 
und für Ungern zur Beförderung der vaterländischen Geschichte, Erdkunde und Literatur című folyó-
irat tartalmilag már jól elkülöníthető rovatokra tagolódik (Abhandlungen, Bücher Anzeiger, Intelli-
genzblatt). A könyvkereskedői hirdetéseket mindig a harmadik részben, az Intelligenzblattban talál-
juk. Vö. Zeitschrift von und für Ungern 1802: II. 3. füzet, 362.

25 Kókay (szerk.) 1981: 457−458.
26 Hazai Tudósítások 1806. január 2.
27 Hazai Tudósítások 1806. január 12.
28 Hazai Tudósítások 1806. január 23. 
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nyomdász, amikor egyszerre több sajtóorgánumban is hirdetett. A Hazai Tudósítá-
sokban így jelezte korábbi sajtóbeli bemutatkozását: 

„A’ Nemes Magyar közönségnek tudtára adja Nemzeti Könyváros Ns. Kiss István: hogy 
a Magyar Kurirban az 1. és 2. szám alatt közre bocsátot Könyves Lajstromát folytatja; és nála 
az utolsó számon kívül ezen legújabb Magyar Könyvek bekötve és kötetlenül, szokott áron 
találtatnak Pesten, a’ T. T. Piarista Atyáknak szerzetes házok alatt lévő könyves boltjában.”29

Trattner János Tamás pedig már annyira bízott kiadói jogkörének megerősö-
désében, hogy úgy vélte, már nincs szüksége írói tekintélyre a  jelentések írásakor, 
s  magára vállalta a  Kazinczy-féle laudációs hangnemű irodalomtörténeti portrék 
megfogalmazását.

A kiadók és a könyvárusok a hirdetések összeállításakor a biztos haszon érdeké-
ben egyszerre adtak számot a náluk kapható népszerűnek számító könyvekről és némi 
haszon reményében a kevésbé kelendőekről. Nem tettek különbséget értékes és elad-
ható között. Ezt a gyakorlatot kifogásolta Dessewffy József 1810-ben, miután a Magyar 
Kurir, valamint a Hazai ’s Külföldi Tudósítások könyvhirdetési rovatát átnézte:

„Több új magyar munkák jönnek most ki ezen időkben, […] de szeretném elébb hallani 
rólok itéletedet. Mert semmi sints a’ világon, a’ mit a’ Magyar Kurir vagy Kultsár Úr teli 
szájjal ne ditsérnének, […] azt akarnám én tudni, hogy mit foglal magában in specifico 
extractu valamelly új eredeti múnka. Tsak azon új magyar könyveket, mellyeket Te fogsz 
nékem javasolni: akarom magamnak meg szerezni.”30

Dessewffy úgy érzi, hogy a hirdetésből nem kap elegendő információt a köny-
vekről. Mint értő, a  szépirodalomra fogékony olvasó hiányolta a  hirdetésekben 
szereplő könyvek tematikai csoportosítását és valamilyen értékelését. Azzal pedig, 
hogy a levelezés közegéhez fordul, azt az előfeltevést fogalmazza meg, hogy Kazin-
czy ezekről a könyvekről nemcsak a sajtóból, hanem más csatornákon is szerezhe-
tett előzetes információkat. Dessewffy számára a legnagyobb különbséget a hirde-
tési alternatívák között az jelenti, hogy a  sajtóhirdetésekből teljességgel hiányzik 
az írói levelezésekben jelen lévő kánonteremtési törekvés, az a szándék, hogy csak 
az értékesnek tudott irodalmat kívánják propagálni, kiadni, eladni. Ezzel szemben 
a  nyomdászok-kiadók elsősorban haszonra törekszenek, és hirdetéseikben emiatt 
Dessewffy értéknivellációt érzékel.

29 Hazai Tudósítások 1806. január 16.
30 Dessewffy József Kazinczy Ferencnek, Alsó-Olysón, 1810. december 1. Kazinczy 1896: 179–180.
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Más befogadói magatartást látunk viszont akkor, amikor a sajtó egy olyan szép-
irodalmi művet propagál,31 amelynek szerzőjét az olvasóközönség már jól ismeri.32 
Csokonai A’ Tavasz című kötetére korábban előfizető Kováts Vágási Bothka Meny-
hárt azután prenumerált a költő új, háromkötetesre tervezett gyűjteményére, hogy 
a Magyar Hírmondó 1802. március 5-i számában olvasta a hirdetést:

„EszterházŸ Eö  Hercegsége Deretskéi Fiscalissa Tts Kováts Vágási Bothka Menyhárt 
Úr  a  fellyebb való Napokban nállam meg fordulván a  19dik Magyar Ujságban olvasta 
a  Tudositást, hogy némely Magyar versek botsáttatnak ki, ugy mint a  Kleist Tavaszsza. 
a 2dik Lilla, vagy az érzékeny Dalok. a 3dik Vitéz Dorottya, vagy is a Dámák Diadalma 
a  Farsangon. Ezen kőnyvekre minthogy maganak nem haza, hanem más felé vólt uttya 
Praenumeratio végett nállam hagyott egy Rft. ollyan fel tétellel hogy azt a Tudositó Cso-
konai Vitéz Mihály Urnak Debreczenben a Collegium mellett lévő Házához vinném avagy 
kűldeném el.”33

Az idézet azt mutatja, hogy a  szépirodalmi művek sajtóbeli hirdetésekor szük-
ség van olyan legitimáló tényezőre (népszerű szerzőre, korábban sikert hozó műre), 
amely megnyeri az olvasóközönség bizalmát – s  ha ez megvan, akkor a  sajtóhír 
önmagában is ösztönözheti a prenumerációt, az előfizetők nem várnak másféle meg-
erősítésre, bátran vállalják a vásárlás kockázatát.

*  *  *

A 19. század eleji magyar irodalom propagálásának előbbiekben ismertetett gyakor-
lata a könyvkereskedés kínálati oldalát, vagyis a szerzők, a kiadók és a lapszerkesztők 
által értelmezett vetületét mutatja. A szerzők hamar rájöttek, hogy a szépirodalmi 
művek értékes, de többnyire kevésbé eladható termékként vannak jelen a  könyv-
piacon. Ezért gondolhatták úgy, hogy az eladhatóság hatékony módja az lehet, ha 
egyszerre propagálnak a levelekben és a sajtóban. Tudták, hogy egy új irodalmi mű 
eladása még nem nélkülözheti a levelezés útján történő népszerűsítést, ugyanakkor 
figyelembe vették azt is, hogy az olvasóközönség informálásának létezik már egy 
másik lehetséges közege is. Az eltérő mediális viszonyok viszont az eladási proce-
dúra más-más fázisát segítették. A levelezésekben a barátot nem feltétlenül a könyv 
megvételére akarták sarkallni, inkább a terjesztésben kérték a segítségét. Az értesí-
téssel ráruházták a „reklámhordozó” szerepét, vagyis a hír rajta keresztül jutott el az 

31 Megjegyzendő, hogy egy kötet megjelenése akkor sem vált teljesen biztossá, ha a szerző vagy a kiadó 
hírt adott róla a sajtóban. 

32 Erről más kontextusban: Szilágyi 2011: 107−121.
33 Bollyák János Csokonai Vitéz Mihálynak, Biharnagybajom, 1802. március 28. Csokonai 1999: 180. 

(Kiemelés tőlem – Sz. L.)



378

Szalisznyó Lilla

olvasókhoz. A sajtóhirdetések ellenben már közvetlenül a fogyasztókhoz szóltak, és 
elsődlegesen az adott lap előfizetőit célozták meg. Ám míg az írói levelezések ese-
tében a propagálás értékszempontokat is figyelembe vett, addig a könyvkereskedők 
kizárólag a piaci logikát tartották szem előtt.
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Az idegenforgalmi piac kialakulása  
Dunántúlon a 19. században

Jóllehet a  gazdaságtörténet egészének és számos részterületének kiterjedt iro-
  dalma van, nem mondható el ugyanez a világgazdaság és a nemzetgazdaság nap-

jainkra meghatározóvá váló ágazata, a turizmus történetére. Még akkor sem, ha az 
utóbbi időben a vendéglátás történetét tárgyaló könyvek, cikkek és cikksorozatok 
mellett a turizmus történetének is egyre több kiadványt szentelnek.1 Turizmus-gaz-
daságtani axióma, hogy a turizmus a gazdaság egyik tényezője, a szolgáltatások sajá-
tos piaca: békés célú helyváltoztatás, amely utazásból és a felkeresett, meglátogatott 
helyen történő ideiglenes tartózkodásból áll – ami után a látogató visszatér eredeti 
lakhelyére. A  piac három alapkategóriája határozza meg nemcsak a  volumenét, 
hanem egyáltalán a létét is. A küldő területen a kereslet van jelen, amelynek tényezői 
a szabadidő, a szabadrendelkezésű (ún. diszkrecionális) jövedelem és a motiváció, 
míg a fogadó területen, a célterületen a kínálat jelenik meg, továbbá a piac harma-
dik tényezője a szolgáltatások ára, amely döntő mértékben befolyásolja, szabályozza 
ezt a  piacot.2 A  fogadó területen található attrakció (vonzerő), „mozdíthatatlan”, 
azaz „helyhez kötött”, így a turizmus két tényezője: az utazás és az ott tartózkodás. 
Miután kereslet csak akkor és annak mértékében lép fel, hogy mekkora az a tömeg, 
amelynek turizmusra fordítható szabad ideje, szabadrendelkezésű jövedelme van és 
megfelelő motivációval bír ahhoz, hogy útra keljen, ebből következik, hogy a turiz-
musnak az egyes történelmi korokban tapasztalható mértéke, később tömegjellege 
éppen e  tényezőktől függ. A  turizmussal együttjáró ideiglenes lakhelyelhagyást 
a  közlekedés fejlődése is befolyásolta: a  II. világháború után vált igazán tömegje-
lenséggé, köszönhetően a motorizáció elterjedésének. Az Interparlamentáris Unió 
és a Turisztikai Világszervezet (World Tourism Organisation, WTO) 1989 áprilisá-
ban, Hágában rendezte meg első konferenciáját, amit egy nyilatkozattal zártak le, 
rögzítve benne a  turizmus definícióját. „A  turizmus magában fogalja a  személyek 
lakó- és munkahelyen kívüli minden szabad helyváltoztatását, valamint az azokból 
eredő szükségletek kielégítésére létrehozott szolgáltatásokat.”3 Nézetem szerint ez 
a meghatározás – az egyes korszakok sajátosságainak figyelembe vételével – a turiz-

1 Néhány fontosabb irodalom, a  teljesség igénye nélkül: Rubovszky – Szigeti – Walkó 2009; Sándor 
2012; Lengyel 2004; egy jó ismeretterjesztő cikk: Oldfield 2013; korábban: Kósa 1999; Csiffáry 2004.

2 Lengyel 2004: 25.
3 Lengyel 2004: 79.
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mus múltjára is igaz. Az utazás és a vendégfogadás gyakorlata és kultúrája szoros 
kölcsönhatásban fejlődik, mégis – ha a modern kategóriákat alkalmazzuk – különb-
séget kell tennünk a szabadidős és a hivatásturizmus között, s turistának statisztikai-
lag csak azt a személyt tekinthetjük, aki a meglátogatott helyen legalább egy vendég-
éjszakát eltölt. Minden más látogatót átutazónak vagy kirándulónak nevezünk.

A turizmus történetében alapvetően két fő korszakot kell megkülönböztetni: 
a  tömegturizmust megelőző korszakot és a  turizmus tömegessé válásának perió-
dusát. Jelen tanulmány a Dunántúl tömegturizmus előtti helyzetéhez kíván – némi 
kitekintéssel – adatokkal hozzájárulni, forrásul ezúttal a  megjelent tanulmányok, 
útleírások, illetve gyűjteményes kötetek szolgálnak.

a legkorábbi gyógyfürdők európában és hazánkban

A gyógyfürdőkben való gyógyításnak évezredes története van. A híres ógörög orvos, 
Hippokratész is ajánlotta betegségek hőforrásoknál, gyógyfürdőkben történő gyó-
gyítását. A  Rómában kifejlődött fürdőkultusz 14 luxusfürdőre és 854 népfürdőre 
épült. Angliában már 1572-től ismerték Bath és Buxton gyógyfürdőit, az előbbi rövi-
desen a  tehetősek üdülőhelyévé is vált. A  tengerpart kedvelt nyaralóhelye később 
Brighton lett, elsősorban azután, hogy Richard Russel (1687–1759) angol orvos 
a tengervíz belső és külső hatásairól írt, negyedszázados kutatását összegző műve 
1750-ben először latin címmel (De tabe glandurali sive de usu aquae marinae in 
morbis glandularum), majd 1752-ben – engedély nélküli „kalózkiadásban” – ango-
lul is megjelent (Dissertation On  the USE of Sea Water). A  könyv rövid idő alatt 
nagy sikert futott be, első hivatalos kiadása 1753-ban látott napvilágot Dublinban.4 
Az 1752-ben a Royal Society tagjának választott orvos könyve 1769-ig további öt 
– immár legális – kiadást ért meg. Russel megfigyelése szerint a tengerparton lakók 
ritkábban betegedtek meg, mint a  szigetország belsejében élők. Kutatási eredmé-
nyeit – természetesen továbbfejlesztve – mind a mai napig hasznosítják a „tenger 
általi gyógykezelésben” (Thalasso-terápia).5A kontinens fürdőhelyei, így például 
Aachen, Karlsbad, Baden ekkor még csak szűk körben voltak ismertek, és valójában 
csak a 19. században váltak kedvelt és sikeres üdülőhelyekké.

Bár Magyarország gyógyfürdői évszázadok óta ismertek voltak, első számbavéte-
lükre Mária Terézia uralkodása alatt került sor 1752-ben.6 A török hódoltság után 
a magyarországi gyógyfürdők az udvari kamara fennhatósága alá kerültek.  1763-ban 
a  vármegyék orvosait felkérték, hogy amennyiben található a  megye területén 

4 Lengyel 2004.
5 Elnevezése a görög thalassa (tenger) és a therapeia (gondozás) szavakból származik. 
6 Székely 1962: 75.
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 gyógyvíz, tegyenek jelentést saját vizsgálataik eredményéről, 1786-ban pedig Bala-
tonfüreden megszületett a fürdők irányítását szolgáló első igazgatási rendtartás.7

A 18. század második felében az orvostudomány már egyre nagyobb mértékben 
alkalmazta a gyógyvizeket, s az egyes tudományok fejlődésével a gyógyvizek kuta-
tása kiterjedt a gyógyvizek részletes analízisére is. A Mária Terézia által elrendelt 
összeírás mintegy 350 kisebb-nagyobb gyógyforrás számbavételét eredményezte, 
ahova kezdetben csak a gyógyulást keresők jártak. A 19. század elején az idegen-
forgalom addig nem tapasztalt fejlődésnek indult, amikor egy-egy üdülőhelyet már 
nem kizárólag gyógyulás céljával kerestek fel a vendégek, hanem kikapcsolódás, szó-
rakozás, illetve a társasági élet miatt is. A magyarországi gyógyfürdők vendégszáma 
is megnőtt a 19. század első felében, aminek egyik oka mindenképpen az volt, hogy 
sokszor jelentősen olcsóbbak voltak a  hazai fürdők, mint a  Habsburg Birodalom 
más részében vagy Nyugat-Európában találhatók.8 Ez természetesen azt is jelentette, 
hogy a szolgáltatások színvonala is elmaradt a nyugat-európaitól. 

A régió ma legnagyobb vonzású turisztikai attrakciója, a Balaton ugyanakkor még 
várt a felfedezésére, pedig már Berzsenyi „százszoros Éden”-nek nevezte.9 Eltérően 
napjainktól, a 19. század elején folyamatosan magas vízállása miatt még a Balaton 
lecsapolásának gondolata is felmerült. A tavat évtizedekkel később sem fedezték fel 
a pihenni vágyók,10 hiszen 1818-ban a francia geológus és mineralógus Beudant,11 
1836-ban pedig az angol utazó, John Paget is arról tudósított, hogy sem kereske-
delem, sem szórakozás céljára nem hasznosítják.12 Hogy is hasznosíthatták volna, 
mikor a mocsaras partvonalú Balatonról a 19. század első felében a környékén lakók 
véleménye az volt, hogy a  tó „egészségtelen gőzt bűzölgő”, haszontalan és gyilkos 
„álló víz”. A Balaton lecsapolásáért küzdők egy csoportja a Társalkodó 1836. február 
26-i számában „A’ Balatonmellékiek” aláírással hangot is adott e tervnek. 

„Édes’ Magyar hazánk három megyéjében u.m. S*[omogy] Z*[ala]. és V*[eszprém]-ben már 
régtülfogva tartózkodik egy rettentő gyilkos, kinek tettei a’ milly számtalanok, már szintoly 
borzasztóak is. Áldozatai minden esztendőben bizonyosak, ’s hogy a’ régibbeket elhallgas-
sam, csak ezen 1835-1836 ki legközelebbi télen is már 34 embertársainkat ’s ezek közt több 
neveletlen kis árvának kenyérkereső édesatyját fosztá meg életétől. […] Ő az, egy szóval, kit 

7 Székely 1962: 75.
8 Erről részletesebben: Petneki 1982: 146–161. A korszakról általában: Szántó Péter 1970: 171–193.
9 Kanyar 1978a.
10 Nem említi leírásában a Dunántúlt bejáró Richard Bright angol orvos sem, hogy a Balatont szórako-

zási, üdülési célra használnák volna. Bright 1970.
11 Birkás 1931. Beudant (1787–1850) mineralógus és geológus a királyi ásványgyűjtemény aligazgatója, 

majd a párizsi egyetemen az ásványtan professzora. Négykötetes munkájáról – amelyet magyarul nem 
adtak ki, csak németül egy egykötetes összefoglalásban – megjelenése után egy évszázaddal is elisme-
réssel szólt a szakma.

12 Paget 1987: 103.
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a világ Balatonnak nevez; ki egyéb hasznát az emberrel még is nem érezteti, mintha nyáron 
fürdésre édesgetvén, azt örvényes torkába csalhatja - vagy tisztítani kivánt bőrét viszketeges 
pörsenésekkel (dobrocczal) béfekélyesítheti; - télen pedig néhány fogas név alatt isméretes 
halnak fogására édesgetvén - a’ halászt álnok jegén dézmaját kicsikaró, ezeket szintúgy, mint 
az utazókat rianyásiba ragadja, hogy haszontalan sok tüskés gardáit, őnjeit vagy harcsáit 
táplálhassa. Ez azon gyilkos Balaton, mellynek csodájára hazánk’ érzelgős művészei messzi-
ről eljőnek, hogy regényes tükriben a’ természet’ forgácsát bájoltan nézdeljék, de hasztalan 
létét csak hamar átlátván – hitvány mocsárnak ’s kártékony viznek ösmérnek.”13

Ugyanezen lap 1842. januári számában az jelent meg, hogy „Nincs messze az idő, 
amikor le fog csapoltatni ez a haszontalan nagy víz”. Éles ellentétben állt ez a véle-
mény Hrabovszky Dániel 1827-ben papírra vetett, áradozó soraival, ahol azt olvas-
hatjuk, hogy „A  Balaton mellyéke megérdemli a  Magyar Paraditsom nevezetet.”14 
Mindennek fényében talán még jobban értékelhetjük Széchenyi Istvánnak A bala-
toni gőzhajózás című röpiratát, s a Kisfaludy gőzhajó szolgálatba állítását. 

A Balatont csak a 19. század közepén kezdték felfedezni, Keszthelyen az első für-
dőház 1846-ban készült el és Balatonfüreden, valamint a déli part nagyobb telepü-
lésein is nagyjából ekkor jelentek meg az első balatoni üdülők. A balatoni turizmus 
fejlődésének igazi fénykora a vasútépítkezések utáni időszak lett. Az egyetlen kivétel 
Balatonfüred, ahol a  gyógyvíz miatt a  18. századtól tudunk vendégekről, és itt az 
erősödő melegfürdő-forgalom mellett jelentek meg a 19. század harmincas éveinek 
végén a Balaton vízében is felüdülést keresők.

Bár több fürdőt megemlít leírásában Fényes Elek és Magda Pál, a 19. századra 
a legismertebb kéttucat fürdő közé mindössze három dunántúli tudott felemelkedni: 
a balatonfüredi, a hévízi és a harkányi.15 A harkányi fürdő kiépítését 1823 után kezd-
ték meg, és a negyvenes évekre már majdnem ezer fő kereste fel évente. Harkány 
tipikus példája, hogy a tulajdonviszonyok, a  földesúr habitusa, gondolkodásmódja 
mennyire meghatározó volt egy melegvizes lelőhely hasznosításában. Fényes Elek 
így írt Harkányról: 

„Nevezetessé teszi ezen helységet az annak tőszomszédságában fakadó, s nem régen fel-
fedezetetett kénköves forrás. 1823-ban t. i. gr. Batthyáni Antal mint a falunak akkori föl-
desura, a  posványságok kiszáritása tekitetéből árkokat huzatván, némelly napszámos, 
kik ezen posványos iszapos árkokban dolgoztak, s  már régóta térdfájásban szenvedtek, 
szembetűnőkép érezték a  felfakadott meleg forrásereknek jótékony hatását; melly esetet 
ők másoknak is elbeszélvén, számosan jelentek meg a  köznépből, s  ezen iszapos meleg 

13 Társalkodó 1836. február 26. Közli: Fazekasné – Krasznainé (vál. összeáll.) 2003: 10–11.
14 Társalkodó 1842. Hrabovszkyt idézi: Fazekasné – Krasznainé (vál. összeáll.) 2003: 10–11.
15 Erről részletesen lásd: Szita 1986; Erdődy (szerk.) 2001. Ez utóbbi szinte kizárólagosan Szita adatait 

veszi át.
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vizet fördésre használták. Az uraság látván az oda tóduló sokaságot, a legbővebb forrást 
kitisztittatta, s fürdőszobákat állítván melléje, közhasználatuvá tette. Végre a v[ár]megye 
figyelmetessé tétetvén, azt Patkovics József megyei orvos által megvizsgáltatta, kinek is 
hivatalos jelentése röviden ebből áll: a víz melegsége a d. Rospini által készített hévmérő 
szerint 41 fok, s olly heves, hogy meztelen kézzel, egy 2 itczés üveget megtölteni lehetet-
len. […] Tudományos vizsgálatát ezen ásványforrásnak, melly csúzos betegségekben, lép 
és májkeményedésben, aranyérben, fejér folyásban, s bőrnyavalyákban igen foganatosnak 
tapasztaltatott, [… a] fördőhely környéke igéző. Ugyanis északra nyúlik el a harsányi hires 
borokat termő szőlőhegy, erdővel koszorúzott tetejével; keletre láthatni a magas hegyen 
büszkélkedő siklósi várat; délre pedig gazdag szántó földek, s búja növésű rétek gyönyör-
ködtetik a  szemet. Fördő és vendégszobák elegendő mennyiségben találtatnak. F[öldes] 
u[ra] a siklósi uradalom.”16

Hévízen a 18. századig nem tudunk fürdőéletről. A korabeli térképek csak bozót-
ként jelölték a mai tavat, s valahol a nád- és sástengerben rejtőzködött a meleg for-
rás. Először Bél Mátyás Notizia Hungariae című monumentális munkájában adott 
hírt a tóról, amelynek vize a legnagyobb hidegben sem fagy be: 

„Ez a tó pedig egy bővízű forrásból fakad, s ez olyan melegen buzog fel, hogy a legnagyobb 
fagyban sem merevül jéggé. A  belőle kifolyó patak mindig egyformán, vízének minden 
fogyatkozása nélkül télen úgy, mint nyáron számos malmot hajt. Vize pedig savas és gyó-
gyító hatású, épp ezért régebben fürdőházat is építettek melléje, melyben vizét tűzzel is 
melegítették, és így sok embernek adott módot fürdésre. De miután az épület összeomlott, 
már nem használják a fürdőt.”17

A hévízi tó egy 1769-ben készült térképen is feltűnik, az 1783-ban, a II. József korá-
ban készített első katonai felmérés térképén pedig a tó „Warmar Scheifel See” (meleg 
kénes tó) felirattal szerepel. Lefolyócsatornája a „Meleg-ér” tóból kiáramló részén 
a nagy mennyiségű korpaiszap hordaléktól évről évre eliszaposodott. Ennek meg-
gátolására az akkori földesúr, gróf Festetics Kristóf (1696–1768) bivalyokat hozatott: 
a bivalyok az iszapot „megtiporták” és fellegelték az árokpart növényzetét, amivel 
problémamentes átfolyást biztosítottak.18 A tóról az első ismertetést Szláby Ferenc, 
Zala megye orvosa jelentette meg 1769-ben, ekkorra már egyértelműen ismerték 
és számoltak gyógyhatásával.19 Hévíz igazán akkor kezdett el fejlődni, amikor gróf 

16 Fényes 1851: 90–91.
17 Közli: Szántó Imre 1977: 156. Szántó feltételezi, hogy a török időkben a környékbeli végvárak sebesült 

és köszvényes katonái, valamint a környékbeli jobbágyok is használták gyógyulásra a hévforrás vízét.
18 Szántó Imre 1977: 157.
19 A tó gyógyhatását Szántó Imre szerint a nép ismerte fel, ennek bizonyítására közöl egy, a Hévíz mellett 

fekvő Alsópáhokon lejegyzett mondát: „Öreg koldus élt a vidéken. Nem volt senkije. Alig vánszorgott. 
A kenyeret messziről dobálták feléje, mert undorító fekélyek lepték el testét, különösen meztelen lábát. 
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 Festetics György (1755–1819) tudatosan elkezdte fejleszteni. 1795 és 1797 között egy 
kis fürdőtelepet hozott létre és a lefolyócsatorna partján deszkaházakat állíttatott fel, 
amelyek öltözködésre szolgáltak és a környék tóhoz látogató népessége ingyen hasz-
nálhatott. A fürdőben chirurgusok gyógyítottak, a „köpülöző ház”-ban köpölyöztek 
és eret vágtak.20 A fürdőt építtető Festetics gróf jó érzékkel hírül is adatta birtoká-
nak ezt a természeti adottságát, mai terminus technikusszal élve kiváló marketing-
munkát végzett, amikor Babótsai József vármegyei orvossal 1795-ben elkészíttetett 
egy 28 oldal terjedelmű füzetet a tó népszerűsítésére.21 E füzet hatására szekereken 
hozták a gyógyulni vágyókat Hévízre, és vasárnaponként a tó mellett egész szekér-
tábor alakult ki. A forgalom már a 19. század első éveiben annyira megnövekedett, 
hogy a vasárnapi látogatók számára lacikonyhákat, pincét, istállót, szekérszínt, majd 
táncházat és kuglizót építettek. Akinek nem jutott hely a tónál, a magukkal hozott 
sátrakban aludtak vagy a környező falvak házaiban próbáltak szállást találni. 

Hévíznek nemzetközi hírnevet szerzett Richard Bright angol orvos, aki 1815-ös 
magyarországi utazása során több napot töltött Keszthelyen a Festeticsek vendége-
ként, s a környéken több kirándulást téve meglátogatta Hévizt is. Látogatásáról így 
írt Londonban megjelent könyvében: 

„Mielőtt elváltunk vacsora után, [a gróf ] egy újabb kirándulást tűzött ki részemre más-
napra. Ezen alkalommal házi orvosának, a nagy műveltségű és nem kevesebb mint tizen-
egy nyelvet ismerő Dr. Gerardnak vezetésére bízott. A  környékbeli melegfürdőt néztük 
meg, amely két mérföldnyire, a Héviz-patak forrásánál fekszik. Mint fürdőhelyet alig érde-
mes említeni. A gróf nyilván csak az alsóbb népréteg számára rendezte be. A parasztok 
nyáron eljönnek és a helyszínen orvost kapnak, aki a vérvétel vagy köpölyözés annyira ked-
velt orvoslásmódjával kezeli őket. Az egyetlen hajlék egy nyomorúságos ház, amely nyáron 
korcsma és vajmi szerény kényelmet biztosít.
De a  meleg forrás figyelemre méltó azon forró kénes vízmennyiségénél fogva amelyet 
egy mélyen fekvő mocsaras síkság közepén kilök, ahol tó alakjában nem sokkal kisebb, 
mint két holdnyi területet elborít. A  levezető csatorna vize pedig két vagy három mal-
mot hajt útjában. […] A Magyarország minden vidékén előforduló ásványvizek az ország 
természetrajzának uralkodó vonását alkotják. Különösen gyakoriak az északi megyékben. 

A tehetetlen agg egész nyáron a Hévízben áztatta testét. És mire a gólyák elrepültek, meggyógyult. A nép 
addig csak pocsolyának hitte a tavat, de az eset óta gyógyító víznek.” (Szántó Imre 1977: 160–161.)

20 Szántó Imre 1977: 160–161.
21 A keszthelyi héviz ismertetése 1795-ből. Dr. Babótsay József zalavármegyei főorvos eredeti műve után 

közli Dr. Dornyay Béla. Keszthely, 1941. Itt jegyezzük meg, hogy az eddig említetteken kívül hírt adott 
Hévízről 1780-ban német nyelven megjelent munkájában Windisch Károly, pozsonyi polgármester, 
1796-ban Szaller György, földmérő és vízépítő mester, valamint a már többször említett Vályi András, 
akinek sorai már a fürdő országos hírnevére utalnak: „Eléggé ismeretes már a Hazában az úgynevezett 
Hévízfürdő”. (Vályi 1799.) A korabeli sajtóban, a Magyar Hírmondóban 1801 májusában írt Hévízről 
Gutten József orvosdoktor. (Magyar Hírmondó 1801. május. 171.) 
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A  leghíresebb ásványvizek közé tartozik a füredi. Forrása a Balaton partján tör elő és Bala-
tonfüredet Magyarország egyik leglátogatottabb fürdőhelyévé avatja.”22

Bright mellett a 19. században egyre több kutató és utazó fedezte fel a Habsburg 
Birodalom keleti területeit. John Paget, egy másik utazó élményeinek egy része 
magyarul is megjelent,23 ezért most egy Magyarországon kevésbé ismert krónikásnak 
és szakkönyv-szerzőnek, a  francia természettudósnak, a  francia királyi ásványtani 
gyűjtemény aligazgatójának Francois Sulpice Beudant-nak 1818-ban tett mintegy 
féléves tanulmányútját idézzük fel. A XVIII. Lajos francia király fedezte tanulmány-
út24 során Beudant azért választotta Magyarországot, mert – mint írta – külföldön 
Magyarországot természeti kincsekben való bősége ellenére nem nagyon ismerik, 
és némely része Amerika néhány vidékével való hasonlósága miatt nagyon is meg-
érdemelné a természettudósok figyelmét. A francia utazónak még Bécsben is azzal 
kellett szembesülnie, hogy valójában Magyarországot ott sem ismerik. A közbizton-
ság hiányával, a közlekedési viszonyok kezdetlegességével, az ország egészségtelen 
éghajlatával riogatták, s mindent megtettek a derék bécsiek, hogy elvegyék a geoló-
gus kedvét a továbbutazástól, váltig állítva, az ország lakossága félvad és gyűlöli az 
idegeneket. Beudant ellenszenvből fakadó balítéleteknek tartotta ezeket a vélemé-
nyeket, s végül is az ellenkezőjét tapasztalhatta. Az 1818. május 28-án Magyaror-
szágra érkezett Beudant előbb a Felvidéket utazta be, majd Debrecenbe ment, aztán 
az Alföldön keresztül Pestre, ahol hosszabb ideig maradt. Innen indult dunántúli 
utazásra, előbb a Bakony és a Balaton vidékének bejárására, majd a Dél-Dunántúlon 
folytatta felfedezőútját. A Dunántúlon a bazalthegyek érdekelték és a Balaton-felvi-
dék után a Somló, a Ság-hegy és Sümeg érintésével érkezett Tapolcára, innen a Szent 
György-hegyet látogatta meg, majd Badacsony és a szigligeti várhegy következett. 
Ezután Keszthelyt ejtette útba, ahol Festetics gróf látta vendégül, megmutatva neki 
a  Georgikont. A  látogatás után visszament Tapolcára onnan a  Kapolcs–Nagyvá-
zsony–Kővágóőrs útvonalon jutott el Zánkára. Az  ezt követő napon a  már híres 
fürdőhelynek aposztrofált Balatonfüredet nézte meg, majd Tihanyba ment, ahol 
egy parasztember elmondásából lejegyezte a kecskekörmök mondáját. A félszigeten 
hosszabb időt töltött, végül a tihanyi révből egy vitorlás bárkával a kedvező szélben 
mintegy fél óra alatt átkelt a  szántódi révbe. Könyvében jó néhány oldalt szentelt 
a Balaton leírásának, azon véleményeknek adva hangot, hogy a Balaton és környéke 
Magyarország egyik legérdekesebb vidéke. A Magyarországi utazását Pécs és kör-
nyékének bejárásával zárta.

A hévízi fürdőéletet megteremtő, s ezáltal Hévíz hírnevét is megalapozó gróf Fes-
tetics György 1819-ben bekövetkezett halálával szinte egyik pillanatról a  másikra 

22 Bright 1970: 51–52.
23 Paget műve magyarul: Paget 1987.
24 Birkás 1931. Összefoglalásunk ezen ismertető alapján készült. 
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megszakadt a kiépítés korszaka, elmaradtak a vendégek, megszűnt a gyógyítás. Hévíz 
jellegzetesen parasztfürdőhely25 maradt, s helyzete még a 19. század közepén sem vál-
tozott, a fürdő „csupán a köznéptől használtatott.”26 Harkány egyre gyorsuló fejlődése 
túlszárnyalta a visszafejlődő Hévizét, ahogy túlszárnyalta a Vas megyei Sóskút27 is. Vál-
tozás csak 1860 után következett be, amikor gróf Festetics György (1815–1883) tuda-
tosan fejleszteni kezdte Hévizet. Fürdőházat, majd a tavon fürdőkamrákat építtetett 
öltözőkabinokkal, s ezekhez később több irányból hidakat vezettetett. Ekkor alakult 
ki a meleg vizű tóra épített fürdőház – napjainkban is látható – képe. A fürdőtelepet 
évről évre fejlesztették, folyamatosan építették. 1865-ben már a harmadik szállóépület 
készült el, s Keszthelyről Hévízre 20–25 perc alatt társaskocsik szállították a vendége-
ket. Ekkor már kilencezernél is több fürdőjegyet adtak el nyaranta. Tulajdonképpen 
ekkor kezdődött el Hévíz folyamatos, napjainkig tartó fejlődése.28

Hévízzel ellentétben Balatonfüred fürdőkarrierje közel folyamatos volt a tömeg-
turizmus kezdetéig. Jóllehet már 17. századi források is említik, de Bél Mátyást 
tarthatjuk az első hiteles forrásunknak. Bár Balatonfürednek bizonyos mértékig 
konkurenciát jelentettek a  közeli fürdők,29 pozícióját igazán nem veszélyeztették. 
A  balatonfüredi forrás legkorábbi említése 1606-ból származik.30 Hamar elterjedt 
a savanyúvíz híre, egyre többen keresték fel, 1786-ban a két vendégfogadó mellett 
már 75 vendégszoba, 7 konyha és 120 lóra elég istálló működött Balatonfüreden. 
Balatonfüred fürdőélete töretlenül fejlődött: a  19. század közepén már hideg és 

25 Vajkai 1955.
26 Fényes 1841: 450.
27 Fényes 1851: 41. A „geographiai szótárában” már jelentős gyógyfürdőnek említi: „A falu mellett egy 

gyönyörű regényes völgyben van 2 savanyúvíz forrása és fördőintézete, melly erősen látogattatik. 
Használ ez ásványvíz a tüdő, gége, vizellethólyag, és bélnyálkásságokban, köszvényben, májdugulás-
ban, aranyérben.”

28 Erről részletesen lásd: Szántó Imre 1980: 17–39; Szarka 2002.
29 A közeli fürdőkre példa a Pápa mellett fekvő Ugod, illetve a mellette fekvő Vadkerti pusztán található 

savanyúvíz és az 1813 után kiépülő, majd egy évtized múlva fellendülő forgalmú fürdő, mely „derék 
épületekkel, s árnyékos sétahelyekkel van ellátva”. (Fényes 1851: II. 229; Cseresnyés 1841.) Ide sorolható 
továbbá a két Zala megyei kisebb fürdő, Vérkút és Tapolca. Vérkútról a korabeli vezető ezt írja: „Orvos 
erejű forrással, fürdő házzal; ezen hely nyári napokban a’ köznéptől sürüen látogattatik. Közbirtokosok’ 
telkén fekszik, kik az évi bérletet leszokták fürödni. Vize kesernyés, és nem savanyű, két oldalát, mellye-
ken a víz elfoly, kövecseivel együtt vérszinre festi, honnan a nevét is vette. Van itt a’ köznép’ számára für-
dőház kádakkal, és négy fürdő kamarácska, ugyan annyi kádakkal; köszvényes bajok, és köldök csömör 
ellen jó sikerrel használtatik.” (Fényes 1851: 185; Vérkútról lásd továbbá: Horváth 1848: 113.) Tapolcáról 
Fényes csak annyit ír, hogy a „város közepén van egy kis tavat képző meleg forrás”. (Fényes 1851: 175.) 
Ezen kívül megemlítendő még Kékkúton a Szentgyörgyi Horváth Zsigmond által „elkezdett feredő ház”, 
de ennek kialakítása – eddig ismeretlen okból – félbemaradt. (Bencze 1986: 13–14.)

30 Zákonyi 1988. A Balatonfüredről szóló irodalom rendkívül sokrétű, mindenekelőtt Katona Csaba mun-
káira hivatkozunk. Itt csak az összefoglalóhoz használt legfontosabb irodalmat említjük meg a teljesség 
igénye nélkül. Zákonyi rengeteg adatot felvonultató gyűjteménye mellett a legjobb áttekintések: Licht-
neckert 1999: 727–736; Sörös 1911; Hudi 1989: 109–134; Petneki 1982: 146–161; Horváth 1848.
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meleg fürdő üzemelt itt, szaporodtak a vendégeknek szolgáltatást nyújtó vendéglők, 
kávéházak, szórakozóhelyek. Egyre nőtt a szálláshelyek száma, folyamatosan jöttek 
a  vendégek, s  a turizmus településfejlesztő tényezővé vált. A  város egyre szépült, 
s lassan fogalommá vált fürdője mellett a színháza és az Anna-bál31 is. 

Az idegenforgalom fejlődését nagyban elősegítette, hogy egyre több olyan kiad-
vány, ismertető jelent meg, amelyben hasznos tanácsokat kaphatott az utazó arról, 
hogy miért jó ide jönni, mik a Badekur előnyei. Nagy valószínűséggel néhány kiad-
vány már megelőzte az 1864-ben német nyelven megjelent Hévviz und Balaton. 
Eine balneologische Skizze32 című könyvecskét, mégis fontos kiemelni, mivel ez már 
mai fogalmaink szerint is megfelelt a gyógyvizek ismertetésével szemben támasz-
tott tudományos ismeretterjesztő és szakmai követelményeknek. Két évvel később, 
1866-ban jelent meg Pesten a Fürdői életrend című 64 oldalas kiadvány, amely taná-
csokat adott a  fürdők leendő vendégeinek, hogyan válasszák ki úti céljukat, ki ne 
menjen fürdőbe, mennyi ideig tartson a kúra, de kitért a testmozgásra, a táplálko-
zásra, a diétára és a szórakozás lehetőségeire is.33 Ez a kiadvány a Dunántúlról három 
település gyógyfürdőjét emelte ki: Balatonfüredet, Hévízt és Harkányt. 

út a tömegturizmus felé

Általánosan elfogadott, hogy a  tömegturizmus kezdetét Thomas Cook 1841-ben 
az angol antialkoholista liga gyűlésére szervezett különvonatától számítjuk. Cook 
viszonteladóként lépett fel, és 1 shillinges kedvezményes jegyekkel 570 személyt 
utaztatott Leichesterből Loughboroughba. 1842-ben már kereskedelmi alapon szer-
vezte az utazásokat, útikönyveket jelentetett meg és bevezette a szállodai szolgáltatá-
sokra a vouchert.34 1845-ben pedig már utazási irodát nyitott és vállalkozását az egész 
világra kiterjesztette. Cook a két nagy találmányra, a vasútra és a gőzhajóra alapozta 
azt az új üzletágat, amely a 20. század végére a világ második üzletágává fejlődött. 

A tömegturizmus kialakulása Magyarországon is a  vasúthálózat kiépülésének 
függvénye volt. 1862-ben, bő két évtizeddel Cook hatalmas sikert aratott vállalko-

31 Erről részletesebben: Lichtneckert 1999; Baróti 1959.
32 Eckert 1864. A könyv ezredorvos szerzője 46 oldalon részletesen leírja a gyógyvizeket, ismerteti azok 

hatásmechanizmusát, s emellett bemutatja környéket is. Ez a német nyelvű kiadvány egyértelműen 
az egyre gyarapodó, gyógyulni, pihenni vágyó, és most már nemcsak Magyarországról érkező fürdő-
közönségnek szólt.

33 Pete 1866. Érdekes a könyvecske tartalomjegyzéke: Első rész: A fürdőhelyek látogatása. A fürdőgyógy 
(Badekur) előnyei. Második rész: A  fürdőhelynek megválasztása. Legalkalmasabb idő fürdőhelyre 
menni. Minő betegek nem valók fürdőhelyekre. Meddig tartson a fürdőgyógy (badekur). Előkészület 
a fürdőre való utazásra. Megérkezés a fürdőbe. Harmadik rész: Miheztartás a fürdés körül. Gőzfürdő-
ben. Az ivásgyógy (Trinkkur). A savógyógy (Molkenkur). Belégzési gyógy (Inhalationskur). Negyedik 
rész: A fürdő-étrend (Diät). Testmozgás. Az öltözet. Szórakozás. Alvás. Társas élet. Miheztartás a für-
dőgyógy után. Magyarország nevezetesebb fürdői. Figyelmeztetés.

34 Lengyel 2004: 26–27.
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zása után, Hollán Ernő szervezte meg a magyar vasút történetének minden bizony-
nyal első különvonatát, legalább olyan sikerrel, mint tette azt Cook.35

A vasút tényleg forradalmasította a  turizmust egész Európában. Új  lendületet 
kapott a fürdőhelyek, a nyári és a téli üdülőhelyek fejlődése.36 A 19. század nyolc-
vanas éveitől az I. világháborúig tartó időszak a Balaton üdülőterületté fejlődésének 
első korszaka,37 Dél-Dunántúlon ezen kívül csak az egyre fejlődő Harkány jelentett 
turisztikai attrakciót. Harkány gyógyfürdője 1869-ben már mintegy hatezer vendé-
get fogadott, és ez az éves vendégszám megmaradt az I. világháborúig. Kevés volt 
ugyanakkor az állandó vendég, inkább átutazók látogatták, s évente csak néhány kül-
földi vendég kereste fel.38

A Balatonon a Balatoni Gőzhajózási Rt. megalakulása (1888) után folyamatosan 
bocsátotta vízre hajóit és építette a kikötőket. A megnövekedett vasúti forgalomnak is 
köszönhetően 1893-ra tíz Balaton-parti településen már 3294 fürdővendéget regiszt-
ráltak, 66 villa, 12 vendéglő és 230 kiadó szoba várta az érkezőket.39 A dinamikus 
fejlődést mutatja, hogy 1907-re már 24 szálloda, 2780 kiadó szoba fogadta az évente 
mintegy 14-16 ezer40 üdülni szándékozót. A településfejlesztésben és a vendégfoga-
dásban meghatározó szerepet töltöttek be a fürdőegyesületek,41 az ő tevékenységüket 
elősegítendő Siófokon 1904. augusztus 11-én megalakult a Balatoni Szövetség, amely 
a Balaton-kultusz terjesztését,42 valamennyi balatoni fürdő érdekeinek képviseletét, 
a vízparti élet fejlesztését és a parton élők anyagi gyarapodását tűzte célul.
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35 Lukács 2010. Kempelen Győző: A  pestiek kirándulása Triesztbe. Vasárnapi Ujság 1862. június 29. 
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36 Erről és a korszakról bővebben: Kósa 1999; Csiffáry 2004. A Pannon-térség turizmusáról: Halász 2005: 
81–85.

37 Kanyar 1978b: 139–188. A korszakról még: Kovács 2007. 
38 Szita 1986: 47.
39 Kanyar 1978: 148, 151. Kanyar itt feltünteti az akkor még nem Somogy megyéhez tartozó Siófokot is. 

A további számba vett települések: Balatonberény, Balatonkeresztúr, Fonyód, Balatonboglár, Balaton-
lelle, Balatonszemes, Balatonföldvár, Balatonszárszó és Zamárdi.

40 Kanyar 1978b: 152.
41 Ezekről részletesen: Bősze 1989: 211–252.
42 P. Miklós 2002: 123–132.
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„Nehéz itt helytállni kérem”
Kulturált kereskedelem a szocializmusban

Az 1950–60-as évek kereskedelempolitikai törekvései rendre középpontba állí-
  tották a kulturált szocialista kereskedelem kialakítását, amelynek kritériu-

mait számtalan fórumon hirdették. A kereskedelmet irányítók igyekeztek elhatáro-
lódni a korábbi szemlélettől és módszerektől, s annak helyébe állítani az újat: a kul-
turált kereskedelmet.

„A kereskedelmi tevékenység középpontjába a kiszolgálás kulturáltságának növelését, az 
udvarias és figyelmes munkát kell állítani. Ez  legyen olyan alapvető követelmény, amely 
minden fokon a munka elbírálásának fő feltétele.”1

A szocialista kereskedelem az ellenpólusként meghatározott kapitalista kereske-
delemtől elsősorban céljaiban szándékozott különbözni, hiszen legfőbb törekvésnek 
a profit helyett a fogyasztók minél jobb ellátását tekintették. Törekedtek ugyanakkor 
a kapitalista és a  szocialista kereskedelem formái és módszerei közti különbségek 
meghatározására is. Eszerint a kereskedelem e két válfaja hasonló, mégis eltérő tar-
talmat hordoz: az alázatos végrehajtással társuló udvariasság a  kapitalisták eseté-
ben a haszonszerzést szolgálta, míg az új rendszerben az alkalmazott „teljes emberi 
egyenlőségben, öntudatosan” végezhette feladatát, a „jellemből fakadó udvariasság” 
a dolgozótárs megbecsülését, az előzékenység pedig igényeinek kielégítését célozta.2 
Kiválóan példázta ezt a  szemléletet az 1953-ban bemutatott Állami Áruház című 
film két kereskedő figurája. A Latabár Kálmán által megformált régi vágású keres-
kedő, aki egy panaszos vevő jellemzését idézve, keskeny, sürgő-forgó alak, aki odaug-
rik, se szó, se beszéd, belegyömöszöl[i] a vevőt egy bundába, nyáron, egy vámpír, aki 
a blokk kiállítása után már taszítja a vásárlót a kasszához, s ellentmondást nem tűrő, 
pörgő beszédével egyszerűen legázolja. Az igazgató megrovása során hangsúlyozta: 
„Te most is úgy adsz el, mint 20 évvel ezelőtt. Meglátsz egy vevőt, rögtön megbo-

1 Időszerű kereskedelempolitikai kérdések és a belkereskedelem 1966. évi feladatai. Tausz János belke-
reskedelmi miniszter előadói beszéde az 1966. március 14-i országos értekezleten. Melléklet a Keres-
kedelmi Értesítő 1966. évi 12. számához. 11.

2 Bihari 1963: 3–5. Az új eladási formákról, az udvariasságról, a szállodaipar fejlődéséről beszéltek a fel-
szólalók. Kirakat 1958. október. 10; Néhány szó a szocialista erkölcsről. Kirakat 1961. december. 5; 
Mi a különbség a kapitalista és a szocialista kereskedelem között. Bizományi Híradó 1965. április 4. 6; 
Gondolatok a vállalat 20. éves jubileumára. Bizományi Híradó 1968. november 7. 32.
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londulsz. Nem a dolgozó embert látod benne, amilyen te magad is vagy, hanem az 
526 negyvenet, aminek a kasszába be kell folynia.” A filmben Gábor Miklós játsza 
a pozitív példát képviselő eladót, majd igazgatót, aki inkább vállalja a munkahelyi 
konfliktusokat, mintsem hogy selejtes vagy ízléstelen ruhát adjon el.

Tanulmányomban elsősorban a  kereskedelmi szaksajtó és a  Belkereskedelmi 
Minisztérium iratanyagának vizsgálata alapján szeretném bemutatni, hogy mit értet-
tek a kulturált kereskedelem fogalmán, milyen lépéseket tettek létrehozása érdeké-
ben. Gyakorlati megvalósulását főként egy szűkebb régió (a mezőcsáti, majd a szék-
hely megváltoztatását követően leninvárosi járás néhány települése) vonatkozásában 
vizsgálom, amihez nagyobb forráscsoportot jelentettek a kereskedelmi témájú beje-
lentések és panaszok, a tanácsülési és VB jegyzőkönyvek, valamint azok a tematikus 
interjúk, amelyeket paraszti származású eladókkal és kereskedőkkel készítettem.

A hazai szocialista kereskedelem kialakításához a mintát az 1930-as években lét-
rehozott – az alábbiakban elsősorban Amy E. Randall történész kutatásai alapján 
ismertetett33 – szovjet szocialista kereskedelem szolgáltatta. A kormányzat a moder-
nizált és megnövelt kereskedelmi infrastruktúra révén, technológiai és gyakorlati 
újításokkal, illetve az áruelosztás új módszerével (azt eredményesnek és becsületes-
nek feltüntetve) tervezte a kereskedelem racionalizálását és újradefiniálását, amelyre 
az új szocialista rend eljövetelét szolgáló államépítés egy formájaként tekintett. 
E törekvések zászlóshajói voltak azok az elsősorban nagyvárosi, modern áruházak, 
amelyek mind az áruválaszték, mind a  kiszolgálás minősége tekintetében kiemel-
kedtek a sorból, s a luxus érzetét közvetítették annak az új szovjet „középosztálynak”, 
amely tárgykultúrájában is kifejezésre kívánta juttatni magasabb fizetéssel is hono-
rált, privilegizált helyzetét.4 A jobb, vidámabb életet hirdető sztálini propaganda iga-
zolásaként is szolgáló mintaáruházak azonban éles kontrasztban álltak a folyamatos 
áruhiánnyal és az ütött-kopott boltbelsővel rendelkező üzletek tömegével szemben.5

A kereskedelmi ismeretek terjesztéséhez és propagálásához sajátos eszközöket is 
bevetettek, ilyen volt az itthon 1953-ban megjelent Szívügyünk című kereskedelmi 
regény is, amely „a  szovjet kereskedelmi dolgozók mindennapi életét, munkáját” 
ábrázolta.6 A regénybeli főszereplő, a bolti takarítónőből eladóvá, részlegvezetővé, 
majd üzletigazgatóvá váló Lena munkahelyi emelkedésével párhuzamosan a keres-
kedelmi munka különböző szintjei bontakoznak ki. Ő mintázza az ideális dolgozót: 
becsületes, ügyel a tisztaságra, pontos, felelősségteljes, az előírásokat maximálisan 
betartja, figyelmet fordít saját továbbképzésére, élen jár az újításokban, és szívvel-lé-
lekkel – a  munkatársaival, feletteseivel való konfrontációt is vállalva – igyekszik 

3 Randall 2008: 67–111.
4 Az új szovjet középosztály fogyasztási szokásait a kulturáltság egy aspektusaként kezelte a rendszer: 

Catriona – Volkov 1998: 293–297; Gronow 2003: 11–14.
5 Hessler 2004: 198–215; Gronow 2003: 6–9.
6 Volkov 1953; Kereskedelmi Értesítő 1953. június 8. 500.
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megoldani a munkások minél jobb ellátását. A tőle eltérő eladótípusokat megteste-
sítő munkatársai a kerülendő magatartásmintákra is példát mutatnak. Megjelenik 
a „rendetlen” ruházatú utcai süteményárus, a csemege-osztály vezetője, aki hamis 
mérésre próbálja megtanítani kolléganőjét vagy a  vevőkkel gorombáskodó eladó. 
A  regény központi negatív karaktere a  Vosztok gyár Munkásellátási Osztályának 
vezetője, akinek – immár háborús viszonyok közötti – sikkasztásait végül leleplezik.

A kereskedelmi ismeretek erőteljes propagálásában szerepet játszhatott az is, 
hogy az 1950-es évektől kezdve jelentősen megemelkedett a kereskedelemben dol-
gozó nők létszáma (ebben az ágazatban volt legmagasabb az arányuk), miközben 
kereskedelmi képzettséggel – mind a  vezetők, mind az eladók körében – csupán 
fele annyian rendelkeztek közülük, mint a hasonló munkakörben dolgozó férfiak.7 
A szovjet rezsim már az 1930-as években – miután az erőltetett iparosítás bizonyos 
területeken megkövetelte a férfi munkaerő nőivel való helyettesítését – új retorikai 
megközelítést alkalmazott a női kereskedelmi dolgozókkal szemben. Hangsúlyozta 
például az ösztönös női erényekből (mint a  tisztaságra, rendezettségre, udvarias-
ságra, figyelmességre, jó ízlésre való hajlam) eredeztethető kulturált viselkedésüket, 
s háztartási tapasztalataikon alapuló hozzáértő áruajánlásukat. A női munkaerőhöz 
társított pozitív attitűd jelentős fordulat, hiszen a kereskedelem területét korábban 
jellemző férfi dominanciát gyakran magyarázták a nők alkalmatlanságával, úgymint 
a fizikai erőtlenséggel, „természetes félénkséggel” vagy betegségre való hajlammal, 
alacsonyabb szakértelemmel.8

A hátrányként megjelenített tulajdonságok némelyike visszaköszönt a női inter-
júalanyok visszaemlékezésében is, hiszen mindannyian megterhelőnek ábrázolták 
a bolti munkával járó folytonos rakodást, emelést. 

„Nagyon sokat kellett cipekedni, mert akkor 50 kilós zsákokban jött a liszt, 50 kilós zsákok-
ban jött a cukor, azt mind ki kellett 20 kilós csomagokba, a zsírt ezt mind ki kellett mérni. 
Ha bezártam a fél éccakát avval töltöttem el, hogy ki kellett méregetnem, meg ilyesmiket.”9 

P. Andrásné a kenyérpakolás kimerítő voltára így emlékezett:

„[A]mikor a kenyeret hozzák, és kapkodod oda a fehér köpenyre, 2 kilós kenyeret, kettőt, 
nem csak egyet, párosával, és akkor alig vótam ottan vagy 40 kiló vagy 45 ha vótam, s akkor 

7 Schadt 2003: 47. A Belkereskedelmi Minisztérium 1952-ben előírta a női alkalmazottak felvételének 
támogatását. Kereskedelmi Értesítő 1952. június 8. 414–415.

8 Randall 2008: 67–88.
9 Interjú S.  Bálintnéval. Tiszapalkonya, 2005. augusztus 29. S. Bálintné a Miskolci Élelmiszer Kiske-

reskedelmi Vállalat által saját lakásában üzemeltetett ún. háziboltot vezette az 1960-as évek végétől 
14 éven keresztül. A személyiségi jogok védelme érdekében az interjúalanyok nevét megváltoztattam.
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a teherautóról kapkodni kell és akkor a pócokra rakni befele, az egy borzasztó munka vót, 
mikor mán gyött a teherautó már féltem, hát nehéz volt […].”10

Egyikük tipikus betegségként, „bótos nyavalya”-ként említette az állandó emelés-
ből adódó petefészek-sérüléseket.11

A női interjúalanyok bár kimondottan szakirányú végzettségre nem tettek szert, 
tanfolyamok, továbbképzések, esti iskolák vagy éppen könyvelői tanulmányok révén 
eltérő mértékben ugyan, de elmélyítették ismereteiket. Pályaalkalmasságuk bizonyí-
tékaként többször is emlegették fejszámoló képességüket, valamint a vevők szerete-
tét, amely esetenként napjainkban is megnyilvánuló hála egykori segítőkészségükért.

Az új típusú kereskedelem kulturális szempontjai az eladók szerepét is átfor-
málták, hiszen tőlük várták, hogy az áru megfelelő ajánlásával, s egy új szocialista 
fogyasztói ízlés megismertetésével neveljék a vásárlókat, így járulva hozzá ahhoz, 
hogy a  vásárlók modern és kulturált szocialista emberré váljanak.12 Ennek itthon 
is jól ismert eszköze volt például az állami áruházak éves feladatterveiben emlí-
tett pultagitáció vagy az olyan reklámtevékenységek, amelyek a falusi lakosság igé-
nyeinek, életszínvonalának emelését tűzték ki célul úgy, hogy megismertessék velük 
bizonyos árucikkek használatát.13 Hasonlóan fontos szereppel bírtak a Kereskedelmi 
Értesítő „Élenjáró módszerek” című rovatában is ismertetett ruha- és árubemuta-
tókkal egybekötött kultúrműsorok. A Pestmegyei Ruházati Kiskereskedelmi Vállalat 
kultúrcsoportja által előadott műsor például „a  ruházkodással és az ízléses öltöz-
ködésre való neveléssel foglalkozott” 1955-ben.14 Hogy egy vásárlással egybekö-
tött divatbemutató megtartása az ötvenes évek különösen áruhiányos korszakában 
milyen nehézségeket okozott, azt kellően megvilágítja a putnoki földművesszövetke-
zet 1954. januári keltezésű levele:

10 Interjú P. Andrásnéval. Tiszapalkonya, 2011. február 8. P. Andrásné 18 évesen, az 1950-es évek máso-
dik felében a Tiszapalkonyai Erőmű munkásait ellátó boltban helyezkedett el.

11 Interjú K. Istvánnéval. Tiszapalkonya, 2011. február 8. K. Istvánné az 1960-as évek közepétől 15 éven 
át a téesz zöldségboltjában dolgozott.

12 Hessler 2004: 209–210. A kulturnost koncepciója az 1930-as években jelent meg a Szovjetunióban, 
a kulturált viselkedés normatív szabályait közvetítette a társadalmilag mobil, paraszt-munkás gyökerű 
csoportok számára. Bővebben Catriona – Volkov 1998.

13 Az „Erdőgazdasági ismeretterjesztő papírszalvéta” című újítás elfogadásakor például kiemelték a kez-
deményezés országos jelentőségét, „minthogy a jelenlegi papírszalvéta gyűjtési szenvedély révén lehe-
tőséget teremt egyes erdővédelmi előírásoknak a köztudatba való átvitelére.” MNL OL XIX-G-4-xx. 
117. d. Újítások, 1960.

 Követendő példaként tudósítottak a  Göncön létesített ”Mopresszó”-ról is. „Mi is az a  »Mopresszó«? 
– A mozi és a presszó együttes tevékenységét biztosító üzem, amely egyesíti magában a legkellemesebb 
szórakozási lehetőségeket. Emellett kitűnő nevelési tényező. Pl. Göncön munka után az emberek rendes, 
elegáns ruhában jelennek meg, a presszó biztosítja számukra az ételek, italok nagy választékát, s miköz-
ben isszák sörüket, kényelmes asztalok mellett, ugyanakkor megnézhetik a szélesvásznú korszerű moziban 
a legjobb filmeket.” Mopresszó a falusi dolgozók szolgálatában. Szövetkezeti élet 1967. szeptember 8. 1.

14 Kereskedelmi Értesítő 1955. november 28. 809.
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„Nem tudjuk elképzelni, miből rendezzünk divatbemutatót, amikor kisáruházaink kon-
ganak az ürességtől. Tudomásunk szerint a  bemutatón konfekcionál ruházati árukat /ha 
mindjárt nem divatosak is/ kellene bemutatni, ami nekünk egyáltalán nincs. Szezonális 
cipőárunk ugyanúgy nincs. Nevetségessé pedig ne tegyük magunkat azzal, hogy nyári szan-
dálokkal menjünk ki /pl. Sajókaza/. Kérjük Címet, hogy a divatbemutató kérdését tegyük 
megfontolás tárgyává, mert a meglévő készletekkel divatbemutatót rendezni nem lehet.”15 

A kulturált kereskedelem jellemzőinek ismertetésekor a legtöbb útmutatás a bolti 
személyzet megfelelő magatartására vonatkozott, és e szempont jelentősége a szo-
cialista korszak végéig megmaradt. Az interjúalanyok maguk is hangsúlyozták, hogy 
többnyire vita nélkül, a vevők megelégedésére dolgoztak. „Én mindenkit megmagáz-
tam, s én úgy mondtam mindenkinek, még a legkisebb gyereknek is, parancsoljál.” 
A téesz zöldségboltjában dolgozó K. Istvánné egy mára felnőtt vásárlója gyerekkori 
emlékét idézve az állami és magánboltokhoz társított sztereotípiákra is rávilágít: 
„mindig olyan szívesen fogadott, meg olyan szépen, én azt hittem a magáé az a bót. 
Enyém vót a munka, a haszon meg a téeszé.”16

Az interjúalanyok visszaemlékezésével szemben a hivatalos iratok, panaszlevelek és 
sajtócikkek számtalan konfliktushelyzetről számoltak be. A Belkereskedelmi Minisz-
térium Ruházati főosztályának gyapjúszövet- és len-kender csoportja által 1953-ban 
készített szakmai tájékoztató a javuló tendencia elismerése mellett is kritikával él:

„Sok helyen a fogyasztók kiszolgálása mechanikus, udvariatlan, ez pedig nem összeegyez-
tethető a szocialista kereskedelemmel. Hiba az, amikor a bolti eladó a vevő által kért hiány-
cikk pótlására nem ajánl fel másfajta, hasonló rendeltetésű áruféleséget.”17

A Mezőcsáti, majd a járás székhelyének megváltoztatását követően Leninvárosi 
Népi Ellenőrzési Bizottsághoz (NEB)18 a  kereskedelmi témájú bejelentések zöme 
a  járás falusi boltjaival, presszóival kapcsolatban érkezett. A panaszok – akárcsak 

15 MNL OL XIX-G-4-aa 8. d. A Járási Szövetkezetek Szövetségéhez írt levél egyike azon mellékleteknek, 
amelyeket a  Szövetkezetek Országos Szövetsége – a  meglátásuk szerint a  földműves szövetkezete-
ket az állami kereskedelemnél jobban sújtó – áruellátási hiányosságokat tárgyaló, a Belkereskedelmi 
Minisztérium Ruházati Főosztályához címzett leveléhez csatolt.

16 Interjú K. Istvánnéval. Tiszapalkonya, 2011. február 8.
17 MNL OL XIX-G-4-aa 8. d. Annak ellenére, hogy a kérdés 1966-ban már évek óta napirenden volt, 

Tausz János belkereskedelmi miniszter is hasonlóan értékelte a helyzetet éves beszámolójában. Idő-
szerű kereskedelempolitikai kérdések és a belkereskedelem 1966. évi feladatai. Tausz János belkeres-
kedelmi miniszter előadói beszéde az 1966. március 14-i országos értekezleten. Melléklet a Kereske-
delmi Értesítő 1966. évi 12. számához. 11.

18 A központi, megyei és járási népi ellenőrzési bizottságokat 1957 végétől kezdték megszervezni a lopá-
sok, csalások, sikkasztások, a társadalmi tulajdon hanyag kezeléséből és különböző mulasztásokból 
származó anyagi károk felderítésére. A „dolgozók” a bizottságoknál tehették meg közérdekű – szóbeli 
vagy írásos – bejelentéseiket. 1957. évi VII. törvény a népi ellenőrzésről.
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a NEB munkájáról, a próbavásárlások eredményéről és a beérkező észrevételek ter-
mészetéről beszámoló sajtócikkek – leggyakrabban árdrágításról, súlycsonkításról, 
többletelszámolásról, a kiszolgálás milyenségéről, a nyitvatartási idő be nem tartásá-
ról és egyes vásárlóknak biztosított jogtalan előnyökről (közkeletűbb nevén pult alóli 
kiszolgálásról) szóltak.19

A hatóságilag szabályozott ártól való eltérés mellett árdrágításnak számított az is, 
ha egy alacsonyabb árú terméket értékesebbnek tüntettek fel, s magasabb áron érté-
kesítettek, ami különösen húsáruk esetén volt gyakori,20 illetve a presszók és kocs-
mák italkiméréseiben. A szakáldi italbolt vezetőjét például egy panaszos  1969-ben 
azzal vádolta, hogy saját nova borát a  legmagasabb fogyasztói áron forgalmazza, 
illetve hogy a faluban ősszel felvásárolt törkölyt tavasszal szilvapálinka áron árusít-
ja.21 Az ároktői bisztróval kapcsolatban 1979-ben azt kifogásolták, hogy Commersz 
rumot Kaszino rum áron, Commersz brandit Cabinet brandi áron, vegyespálinkát 
szilvapálinka áron értékesít, illetve vizezi a kávét és egyes italféleségeket.22 A tisza-
tarjáni bisztróval kapcsolatban pedig egy különösen meglepő reklamáció hangzott 
el és nyert bizonyítást: gázolajos konyakot szolgáltak fel.23 A súly- vagy térfogatcson-
kítás legjellemzőbb esetei a pontatlan mérlegek és a nem hitelesített italos poharak 
használatából eredtek, de előfordult a csomagolóanyag beszámolása az áru súlyába. 
Panaszra adott okot, ha pontatlanul adtak vissza az áruért fizetett összegből, vagy ha 
az árváltozásokat követhetetlenül, megtévesztő módon jelezték a terméken.

A levélírók többször kifogásolták a kiszolgálás színvonalát és a durva hangnemet. 
Egy magát háromgyermekes édesanyaként megnevező levélíró a Leninváros Óváro-
sában, Tiszaszederkényben található zöldségbolt vezetőjével szemben élt panasszal:

„Ha nagy ritkán nyitva találom, akkor is magamat kell kiszolgálnom, mert ő éppen üldö-
gél és semmi kedve nincs összekoszolni a kezét. Gyakran előfordul, hogy barátokkal »egri 
bikavért« iszogat és akkor jaj annak aki belép az üzletbe, mert a trágár szavaknak minden 
változatát hallhatja.”24

19 Hasonló tapasztalatokról számolt be a földművesszövetkezeti kereskedelemben a fogyasztók érdek-
védelmével kapcsolatban 1960-ban lefolytatott országos vizsgálat, valamint a  BAZ Megyei NEB 
1972. évi ellenőrzési tapasztalatait összegző jelentés is. MNL OL XIX-G-4-xx 85. d. és MNL BAZML 
XVII.1205. 3. d.

20 A tiszakeszi húsbolt vezetőjével szemben 1988-ban elhangzott vádak között szerepelt, hogy „a malac 
húst kibontja és tőke húsként értékesíti, a bőrkét, olvasztó, illetve zsírszalonna minőségben értékesíti”. 
MNL BAZML XVII.1205. 58. d.

21 MNL BAZML XVII.1206. 20. d. 1969.
22 MNL BAZML XVII.1205. 31. d. 1979.
23 MNL BAZML XVII.1206. 19. d. 1976.
24 MNL BAZML XVII.1205. 31. d. 1981.
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A mezőcsáti patyolat vezetőjével kapcsolatban egy panaszos 1975-ben a hozzá-
állását tette szóvá: „ha valaki visz hozzá tisztíttatni vagy mosni valót azt szinte kinézi 
az üzletből. Azt mondja, már megint hozzák a  sok rongyot, ki meg nem visznek 
semmit.” Ráadásul a patyolatvezető a vevőnek a ruha súlyának ránézésre való meg-
állapítását vitató megjegyzésére „azt mondta, hogy ilyen tacskókkal nem tárgyal”.25 
Az  italboltok, presszók világa még inkább nélkülözhette a finomságot. Az ároktői 
italbolt vezetőjét az alábbiakkal vádolták meg 1977-ben: „A vásárlókkal vendégek-
kel szemben olyan kijelentéseket tesz, idézem »az anyád szentségit, takarodj kifelé 
a helyiségből«. Többek között velem is ez történt meg állandó jelleggel. Mindig alko-
holos állapotban van, mely gondolatom szerint viselkedésének az okozója.” A sza-
káldi italbolt vezetőjének felesége 1969-ben egy vendég gúnyos megjegyzésére, 
melyben az egyébként illegálisan és legmagasabb fogyasztói áron értékesített házi 
bort dicsérte, a vádak szerint azt válaszolta, „fogd be a pofád, id meg és halgas”.26

A panaszosok érveléstechnikájához a  megvádoltak erkölcsi megbélyegzése is 
hozzátartozhatott. A  nem elég körültekintő megjegyzések ugyanakkor könnyen 
a  visszájára fordíthatták a  levélíró törekvéseit. Egy feltehetően idős asszony leve-
lét – benne kivizsgálásra alkalmasnak tűnő kifogásait27 – rágalomként utasították 
el, amikor a bolti alkalmazottakat a munkahelyükön (raktárban, pincében) létesített 
szexuális kapcsolattal vádolta meg, és emiatt javasolta a cégtábla feliratának meg-
változtatását „kuplejár”-ra.

A Borsodi Vegyész hasábjain nyers és durva viselkedéssel jellemzett tiszaszeder-
kény-újvárosi hentesüzlet vezetője – kinek a város egyetlen üzletéből tízezer embert 
kellett ellátnia – az áruhiány okozta feszült helyzetre vezette vissza a  problémát 
1964-ben:

„Igen sokan gorombák, követelőzőek, nem értik meg: ha nincs, nem adhatok. Persze azt 
gondolják, hogy valaki másnak adom a púlt alól. Ez persze nem igaz. Nem lehet bebizo-
nyítani […] Van, aki soha nem akar sorbaállni és kiabál. Ilyenkor mit tehet az ember? Én is 
kiabálok! Egyszóval, tessék elhinni: a vásárlók sem angyalok. Nehéz itt helytállni kérem.”28

A hiánygazdasághoz társuló jelenségek és az állami (közös) tulajdonhoz való fele-
más viszony együttesen akadályozta a kulturált kereskedelem térhódítását, s gene-
rált a fentiekhez hasonló helyzeteket.

A kulturált kereskedelem magában foglalta a felújításokat, az üzletek szakosítását, 
valamint az önkiszolgáló forma bevezetését is, így javítva az árukezelést, -tárolást és 

25 MNL BAZML XVII.1206. 19. d. 1975.
26 MNL BAZML XVII.1206. 19. d. 1977. és 20. d. 1969.
27 „Az őnkiszolgáló-boltba pedig volna mit nézni magának minden kg-ból hiányzik 7-8 dkg az áru nincs 

kipakolva félórákat kell várni míg egy kis liszthez hozá jut az ember ha kér a főnök azt feleli nem az 
a mi dolgunk hogy azt csináljuk.” MNL BAZML XVII.1206. 19. d. 1975.

28 Van-e hús a pult alatt?!... Borsodi Vegyész 1964. augusztus 6. 1.
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a higiéniát, továbbá növelve a hálózat átbocsátó képességét.29 Bár az 1960-as évek 
elejére a tudósítások szerint a falusi „petróleumszagú, csengettyűs, sötét, odvas bolt-
helyiségek” eltűntek, a  kereskedelmi egységek nagy része még magánépületekben 
kapott helyett, elavult berendezéssel működött, és raktározási problémákkal küz-
dött.30 A  tiszapalkonyai körorvos 1960-ban írt jelentése szerint például a  falu két 
fűszerboltja közül az egyik – „az a boltnak nem is nevezhető kis összezsúfolt kiszol-
gálóhelyiség” – egyáltalán nem rendelkezett raktárhelyiséggel, így a ládák, üvegek, 
festékfélék vagy a petróleum ugyanott került elhelyezésre, mint a kenyéráru, liszt és 
a többi élelmiszer. A másik fűszerboltnak ugyan volt egy kicsiny raktára, azonban az 
alig 50 méterre fekvő téeszistálló legyei ellen – különösen nyáron – képtelenség volt 
védekezni. Bár ez utóbbi bolt még ugyanabban az évben átkerült egy új önkiszolgáló 
egységbe, az italbolt változatlanul az istálló mellett maradt, ezzel sok hasmenéses 
esetet és a szokottnál nagyobb arányú gyermekbénulást idézve elő a településen.31

A rendezett, tiszta, higiénikus boltbelsőt és árukezelést kívánták elősegíteni 
a  „Tegyük szebbé boltjainkat!” mozgalommal, a  „Legszebb bolt!”, „Legszebb eláru-
sítóhely!”, „Legszebb kirakat” díjak odaítélésével, vagy a  Szovjetunióból importált 
Vorosin-mozgalommal, amely munkaverseny-vállalásokon keresztül akarta erő-
síteni a rend és tisztaság követelményét a kereskedelem területén.32 A tisztaság fél 
egészség című 1953-as oktató diafilm pedig az otthon, a munkahely és a közterek 
tisztántartása mellett külön felhívta a figyelmet a higiéniai szabályok betartásának 
fontosságára a boltokban, vendéglátó-ipari egységekben. Arra figyelmeztetett, hogy 
a vásárlók tartózkodjanak az élelmiszeráru kóstolgatásától, megfogásától, ne köhög-
jenek, tüsszögjenek rá az árura, az eladó keze pedig mindig legyen tiszta és használ-
jon tiszta papírt a csomagoláshoz stb. Az ilyen, mára elemi szabályok propagálása 
arra utal, hogy ezeket a viselkedéselemeket korántsem tekinthetjük általánosnak az 
1950-es években Magyarországon, meghonosodásukat pedig a kulturált kereskede-
lem térhódításaként értékelhetjük.

Az üzletek 1950-es években végrehajtott szakosítása ugyanakkor nem váltotta be 
a hozzá fűzött reményeket. Egy – a Belkereskedelmi Minisztérium Kollégiumához 
a kereskedelmi hálózattal kapcsolatban írt – előterjesztés szerint a túlszakosítottság 
1963-ban már oda vezetett, hogy a bolti kiskereskedelem mintegy 150 féle külön-
böző üzlettípussal üzemelt. Az  élelmiszeráruk beszerzésekor a  lakosság általában 
4-5 különböző boltot (fűszer-csemege, hús, zöldség, tej, kenyér stb.) volt kénytelen 

29 MNL OL XIX-G-4-xx 85. d. Jelentés a fogyasztók érdekvédelmével kapcsolatos vizsgálatok tapaszta-
latairól a földművesszövetkezeti kereskedelemben. 1960. november 15.

30 Sokat fejlődött a  falu kereskedelme. Földművesszövetkezeti Híradó 1963. december 5. 2.; MNL 
OL  XIX-G-4-xx 82. d. Előterjesztés a  Belkereskedelmi Minisztérium Kollégiumához: Irányelvek 
a kereskedelmi hálózat rendezéséhez, a régi üzletek átalakításához, összevonásához. 1963. október 3.

31 MNL BAZML XXIII.986/a 1. d. Tanácsülési jegyzőkönyv. Jelentés a közegészségügy helyzetéről Tisza-
palkonyán 1960. évben.

32 Kereskedelmi Értesítő 1952. október 5. 752.
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felkeresni, s hasonló helyzet állt elő az iparcikkek esetében is. A jelentés készítői sze-
rint még a ritkán lakott falusi jellegű településeken is előfordultak nem egyszer külön 
háztartási-vegyi, rövidáru, papír-írószer szakboltok, amelyek vásárlók hiányában 
gazdaságtalanul üzemeltek.33 A  szupermarketek34 mintájára 1962–63-tól elsőként 
a lakótelepeken és a nagyobb forgalmú helyeken létesített önkiszolgáló, mindenféle 
napi fogyasztási cikkek értékesítésével foglalkozó, nagy alapterületű ABC-áruházak 
falusi elterjedése az 1970-es és 1980-as években vett nagyobb lendületet.

Az első önkiszolgáló boltok létesítése ettől valamivel korábban, már az 1950-es évek 
második felében megindult a hagyományos üzletek átalakításával.35 Megjelenésük az 
eddigiektől eltérő vevői-eladói attitűdöt követelt meg, amihez hozzá kellett szokni.36 
Egy falusi boltvezető például kétféle vevőtípust különböztetett meg 1964-ben:

„Némelyik úgy mozgott itt rögtön az első napon, mintha világ életében csak önkiszolgáló-
ban vásárolt volna. Mások meg… […] Tudja, hogy elveheti a polcról amit akar, de nem vesz 
el semmit. Valahogy nem mer odanyúlni. De már körül-körül nézeget azoknál a polcoknál 
is, amelyekről nem akar vásárolni. Néha megkérdezi, hogy ez, vagy az mire való. Szóval, 
már tetszik neki.”37

Tiszakeszi tanácselnöke 1960-ban az önkiszolgáló forma népszerűsítésekor az új 
boltforma előnyeit abban látta, hogy a  határbeli munkák és háztartási teendők által 
egyaránt leterhelt, munkába vagy munkából hazasiető asszonyok gyorsabban hozzájut-
hatnak az áruhoz, kiküszöbölve ezáltal a hosszas sorban állást. A boltvezető nem kivé-
telezhet a vevők között, hiszen minden áru ki van pakolva a polcra; az előre kicsomagolt 
és lemért áru megszünteti a súlycsonkítás és árdrágítás gyakorlatát; a vevők közremű-
ködése miatt pedig a bolti dolgozónak sem kell annyit „ugrálni és szaladgálni”.38

33 MNL OL XIX-G-4-xx 82. d. Előterjesztés a Belkereskedelmi Minisztérium Kollégiumához: Irányelvek 
a kereskedelmi hálózat rendezéséhez, a régi üzletek átalakításához, összevonásához. 1963. október 3.

34 A szupermarketek ismertetésével, hazai bevezetésével számos cikkben foglalkozott a Kirakat című szaklap.
35 Az új kiszolgálási formák (önkiszolgálás, gyorskiszolgálás, önkiválasztás, házhozszállítás stb.) hazai és 

nemzetközi tapasztalatairól is rendszeresen beszámolt a Kirakat.
36 Az önkiszolgáló forma és a szupermarketek az USA-ban már az 1930-as években, Nyugat-Európában 

viszont csak a II. világháború után jelentek meg. Az 1960-as évekre Nagy-Britanniában is uralkodóvá 
váló kereskedelmi formával kapcsolatos fogyasztói reakciókat vizsgálva kimutatták, hogy a  hagyo-
mányos kiszolgálással járó lassúságot, a merev nyitvatartási időt és a szűkebb választékot felülírták 
a bolt nyújtotta közösségi funkciók (pl. az eladókkal kialakított személyes viszony). Az önkiszolgálók 
és szupermarketek kínálta bőség morális elfogadását nehezítette az idősebb generáció még eleven 
tapasztalata a hiányról és nélkülözésekről. A fiatalabb generáció viszont a hagyományos női szere-
pek bővülésével, a  munkavállalás általánosabbá válásával összefüggésben egyre jobban becsülte az 
önkiszolgálók nyújtotta gyorsaságot, anonimitást, a választás szabadságát, a szélesebb árukínálatot. 
Alexander – Phillips – Shaw 2008; Bailey – Shaw – Alexander – Nell 2010.

37 Fürdősó, zacskós leves. Földművesszövetkezeti Híradó 1964. március 5. 6.
38 MNL BAZML XXIII.1043/a 1. d. Tanácsülési jegyzőkönyvek, 1958–1961. A szakáldi bolttal kapcsola-

tos – fentebb hivatkozott, s rágalomként elutasított – panasz 1975-ből ennek ellenkezőjét állította.
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Az új kereskedelmi formától az eladók leginkább a lopások, s az ebből eredő lel-
tárhiány miatt tartottak. A tiszaszederkényi tanács- és végrehajtóbizottsági üléseken 
is rendre felmerült az önkiszolgáló boltokból történő lopások ügye. A beszámolók 
szerint a  legtöbb esetben cigarettát, csokoládét, cukorkát, italt tulajdonítottak el, 
s  az elkövetők között igen nagy arányban szerepeltek gyermek- és fiatalkorúak.39 
A jegyzőkönyvezések, tanúkihallgatások időt rabló volta miatt a kereskedelmi dol-
gozók esetükben igyekeztek elkerülni a feljelentéseket. Vélhetően nem példa nélküli 
a mezőcsáti járási ügyész által 1973-ban említett és elítélt gyakorlat, melynek során 
a bolti dolgozók a lopáson ért tanulókat megfenyítették. Mivel két esetben is büntető 
feljelentést tettek a szülők a bolti személyzet által alkalmazott tettlegesség miatt, az 
ügyész külön hangsúlyozta, tudatosítani kell a bolti vezetőkkel és dolgozókkal, hogy 
„nincs önbíráskodás”. A rendőrség, ügyészség a felügyeleti módszerek tökéletesíté-
sében, valamint a szigorúbb büntetésben40 és a nevelő jellegű intézkedések – például 
jogi felvilágosító előadások tartása az iskolákban; a szülők, az iskolai és munkahelyi 
közösség értesítése; az ügyeknek társadalmi bíróságok elé utalása – alkalmazásában 
látta a megoldást.41

Az állami kereskedelem a  vállalatok és szövetkezetek ún. vásározó részlegei 
révén az állat- és kirakodó vásárokon, azaz a  falvak hagyományos vásárlási hely-
színein is megjelent. Ezzel részben áthidalta a fejletlen falusi bolthálózatból adódó 
nehézségeket, részben pedig újabb lehetőséget nyújtott a magán-kiskereskedelem, 
s  a magánkisipar visszaszorításához. Emellett a  hagyományos vásárok szocialista 
alternatívájaként megszervezték az ún. reprezentatív vásárokat (az augusztus 20-i 
Ünnepi vagy Vidám vásárt, valamint az októberi Őszi vásárt), amelyek látogatott-
ságát nagy propagandával, s a falusi dolgozók szervezett, kedvezményes utaztatásá-
val kívánták előmozdítani.42 A vásározó részlegeknek mind megjelenésükben, mind 

39 Például: A mezőcsáti járási ügyészség tájékoztatója Tiszaszederkény város törvényességi helyzetéről. 
Tiszaszederkény VB. ülési jegyzőkönyv, 1967. augusztus 11.; A mezőcsáti járási ügyészség tájékozta-
tója Leninváros törvényességi helyzetéről. Leninvárosi Tanács VB. ülési jegyzőkönyv, 1972. szeptember 
15. Az együttélés szabályainak megtartása városunkban (beszámoló) – a  járási ügyész hozzászólása. 
 Leninvárosi Tanács VB. ülési jegyzőkönyvek, 1973. november 16. MNL BAZML XXIII.572. 2. d., 8. 
d., 9. d. Ez összecsengett a Belügyi Szemle hasábjain közölt országos (és nemzetközi) tapasztalatokkal. 
E rendőrségi közlemények az elkövetők heterogén társadalmi összetétele mellett a nők és háztartás-
beliek igen magas arányát is kiemelték. Belügyi Szemle 1969. 2, 1972. 8, 1972. 11, 1973. 1, 1973. 3.

40 A jelenség tömegességére, „társadalmi veszélyességére” tekintettel az önkiszolgáló egységekben elkö-
vetett lopásokat 1972-ben szabálysértésből bűncselekménnyé minősítette át a Btk., ám az intézkedést 
már 1973-ban visszavonták hatástalansága miatt. 1971. évi 28. sz. tvr. a Btk. módosításáról és kiegé-
szítéséről; 1973. évi 14. sz. tvr. a Btk., valamint a szabálysértésekről szóló törvény módosításáról.

41 Az önkiszolgálás kényes kérdése. Kirakat 1961. június 10.
42 Az első ízben 1952-ben, a 19 megye 1-1 járásában megrendezett Ünnepi Vásárok szervezőinek a helyi 

kiskereskedelmi és a kijelölt országos vállalatok részvételével biztosítani kellett az árucikkek bő választé-
kát és bőségét, színvonalas kultúr- és sportműsorok megrendezését, a rendezvény dekorativitását. Bor-
sod megyében Mezőcsáton rendezték meg a vásárt, amely bár vontatottan indult, a délutáni órákra már 
tömegeket vonzott, s látogatottsága – a minisztérium által előirányzott 18 000 helyett – elérte a  30-40 000 
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 rendezettségükben a kulturált kereskedelmet kellett képviselniük. A megfelelő fel-
szerelés (sátor, ponyva, cégtábla, világítószerek és eszközök, szállítóládák, pénztár-
gép, hangerősítő berendezés) megléte mellett gondoskodniuk kellett az árucikkek 
„szakszerű, rendezett és ízléses” elhelyezéséről, a  rendről és tisztaságról, a vevők-
kel való megfelelő bánásmódról, valamint az árak feltüntetéséről és betartásáról 
is, kiiktatva ezzel az alku lehetőségét.43 A  vásárokkal kapcsolatban mégis sokszor 
elhangzott, hogy idejétmúlt kereskedelmi módszer, hiszen a  mezőgazdaság szo-
cialista átalakításával mérséklődik a parasztság egymás közötti állatforgalma, s  az 
egyre bővülő falusi üzlethálózat is korszerűbb vásárlási lehetőséget kínál. A Belke-
reskedelmi Minisztérium ezért 1960-ban felszólította a megyéket, hogy csökkent-
sék a  vásárok számát.44 Az  ünnepi vásár meggyökeresedését is nehezítette, hogy 
a parasztság termelőszövetkezetbe szervezésével nem az aratás, hanem az év végi 
zárszámadás után jutott nagyobb jövedelemhez. Az  1961-re jelentőségét vesztett 
reprezentatív vásárok helyett ezért inkább a zárszámadásokra időzített alkalmi kira-
kodásokat támogatták.45

A piacokon, illetve vásárcsarnokokban árusító magán-kiskereskedőkkel szemben 
a rossz higiéniás körülmények visszatérő vádként szerepeltek a különböző felügye-
leti szervek jelentéseiben és a sajtóban egyaránt. A Fővárosi Tanács VB Kereskedelmi 
Osztálya 1957-ben például általános nagytakarításra, lomtalanításra, árusítóhelyük 
rendszeres tisztítására, valamint orvosi vizsgálatra kötelezte a budapesti vásárcsar-
nokok, piacok kiskereskedőit, s kifogásolta árusítási gyakorlatukat is, mivel „az élel-
miszerkereskedők közvetlen fogyasztásra szánt árucikkeket zöldség-gyümölccsel és 
földesáruval egy helyen tárolnak, […] a kirakatba romlandó árucikkeket is kihelyez-
nek. Elmulasztják az üzletek előtti járdarész kötelező tisztántartását.”46 A magánke-

főt. A gazdák különösen a kiállított tenyészállatokat keresték. A nyolc megyéből érkezett jelentések több-
nyire jó hangulatról és forgalomról számoltak be, kivételként említették a kapuvári vásárt, ahol a lakos-
ság kezdeti passzív magatartását annak a rémhírnek tulajdonították, amely szerint „aki a  vásáron árut 
vesz, annak alá kell írni egy ívet és be kell lépnie a termelőszövetkezeti csoportba”. Feljegyzés 8 megyéből 
beérkezett vidám-vásár jelentésekről, 1952. augusztus 26. MNL OL XXVII-G-3. 18. d.

43 Kereskedelmi Értesítő 1956. február 13. 131–133, 1956. február 27. 164–165. A  vásározó részlegek 
áruit szállító tehergépkocsik árusító egységgé való átalakítását ajánló 1953-as újítási javaslatot eluta-
sító szakvélemény kifogásolta például, hogy „a gépkocsin szállított áru nem rakható ki szemléltetően 
a kis férőhely miatt. Az árusítónak a kocsin kellene állnia, így nem lenne meg a kapcsolata a vevővel. 
Az egész módszer ellenkezik a kulturált vásározó kereskedelemmel.” MNL OL XIX-G-4-aa 8. d.

44 Csökkentik a vásárok számát. Kirakat 1960. február 16. A felszólítás hatására Győr megyében 160-ról 
110-re, Szolnok megyében 205-ről 143-ra, Veszprém megyében 193-ról 105-re, Komárom megyében 
pedig 66-ról 37-re csökkent az egy évre eső országos állat- és kirakodóvásárok száma.

45 Az 1960. évi vásárok eredményeiről. Kirakat 1961. február. 10.; Vásározás a kereskedelem fontos fe-
ladata. Kirakat 1962. február 10.

46 MNL OL XXVII-G-3 18. d. Élelmiszer egészségügyi rendelkezések betartása. Budapest Főváros Taná-
csa levele Gerle Imre elvtársnak, a KISOSZ elnökének, 1957. április 23. Hasonló tapasztalatról szá-
molt be a tiszaszederkény-újvárosi Hazafias Népfront is: Jelentések Szederkényből. Borsodi Vegyész 
1965. szeptember 23. 4.
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reskedők rossznak ítélt higiéniás viszonyai a vita tárgyától függetlenül használható 
érv volt velük szemben. Egy budapesti piac csarnokigazgatója a magánkereskedők 
felvetésére, miszerint a piacrendezés egyértelmű előnyöket biztosít az állami szektor 
résztvevőinek, míg a számukra kijelölt alacsony forgalmú terület a megélhetésüket 
veszélyezteti, a következőket válaszolta 1957-ben:

„Akinek az új hely nem tetszik, az leteheti az iparigazolványát. Egyébként is az új rendezés 
biztosítani fogja a rendes árusítást, nincs szükség a piszkos-mocskos kofákra, akik WC-re 
mennek és utána nem mossák meg a kezüket és úgy végzik tovább a munkájukat.”47

A „rendes” állami és „piszkos, mocskos” kofa, mint értelmezési keret akkor is léte-
zett, ha nem a realitást, csak a vágyat fejezte ki. Az 1970-es évek elején egy ország-
gyűlési képviselő a zöldség-gyümölcs árusítás szigorú ellenőrzésétől remélte a kul-
turált kereskedelem kialakítását, amely „kizárja azt a  tűrhetetlen állapotot, hogy 
a kofakereskedelemhez hasonlóan ömlesztett áruval folyjék az állami és a szövetke-
zeti üzletekben az árusítás”.48

Mint fentebb láthattuk, az állami kereskedelem piaci-vásári jelenlétekor elve-
tette az olyan hagyományos viselkedésformákat, mint például a bevett koreográfia 
(áru ócsárlása, visszavonulás, majd visszatérés stb.) szerint zajló alku módszere.49 
A szabott árak alkalmazásával a vásárlás szolidabbá vált, ami egybevágott a kulturált 
kereskedelem koncepciójával. Másfelől illeszkedett abba a folyamatba is, amelynek 
keretében az alku nem sokkal korábban kiszorult az üzleti árusítás eszköztárából.50 
Miként M. József – egykori polgári vaskereskedő-segéd, majd a háború után önálló 
tulajdonos, s az államosítást követően, idővel üzletvezető – a vele készült interjú-
ban elmondja, az alku a II. világháború előtt bevett eleme volt a kereskedelemnek, 
amelyre, mint alapvető kereskedelemtechnikai eszközre, a vásárló habitusához iga-
zítva, nagy hangsúlyt fektetett akkori bolttulajdonos felettese. M. József a vevői szo-
kással hozta összefüggésbe ennek népszerűségét:

„[A]kkor olyan világ volt, hogy az emberek szerettek alkudni, tehát nem szabott árak vol-
tak mint ma, […] ugye most nem lehet alkudni, akkor viszont ha begyött egy ember és 
nem alkudhatott, nem engedtek neki, nem érezte jól magát, értem? […K]érem borzasz-
tóan kellett az embernek beszélni. Fantasztikusan kellett ismerni a vevőnek a szeszélyit, 
a szokását, azt látni, hogy mikor bejött, ott megtanítottak [az] embert, meg kellett ismerni. 
[…] Háború után, mikor én maszek lettem, én úgy megutáltam eztet, olyan hülyeségnek 

47 MNL OL XXVII-G-3 18. d. Jegyzőkönyv, 1957. május 25.
48 Országgyűlési napló, 1971. I. kötet, 993.
49 Erről bővebben: Dankó: 1980.
50 1943-ban rendeletben kötelezték a  kereskedőket és iparosokat, hogy üzlethelyiségükben tüntessék 

fel az eladási árakat az árukon (kivételek pl. a vasáru-, ékszer-, piperekereskedések). 1943. évi 60.000. 
K. K. M. sz. rendelet. Rendeletek Tára, 1943.
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[tartottam], meg láttam, hogy csak becsapom a vevőket vele, […] ennyi az ára, ráírtam, egy 
fillért nem engedtem, de egy fillérrel többért se mondtam.” 51

Bár az alkuellenesség már 1945 előtt is megjelent,52 az alku módszerének eltű-
néséhez hozzájárult a vevőt partnerként kezelő „becsületes”, a nyerészkedést elítélő 
szocialista állami kereskedelem hatóságilag rögzített árrendszere is.53 Az árrendszer 
liberalizálódására az 1968-as gazdasági reform során került sor. Ekkortól a kereske-
delmi vállalat vagy szövetkezet a piaci kereslet-kínálat alakulásának függvényében 
– bizonyos termékek kivételével – szabadon állapíthatta meg az árakat. Ennek jelen-
tőségéről M. József így beszélt egy interjúban:

„68-tól kezdve felszabadították a fix árat. Akkor kezdődött az, hogy na, egyes boltvezetők-
nek adtak olyan engedélyt, hogy az áruknak az árát eltéríthették, így mondták […]. Nagyon 
kapós volt a televízió […] Én, 4200 volt, olyan kapós volt, hogy én el tudom adni 4300-ért 
is. Azt mondták adjam. De egy másik cikknek, ami meg nem ment, abból meg engedek egy 
kicsit. Rám van bízva, hogy én lássam meg, ha én jól gazdálkodom, van egy kis többlet-
haszon, akkor a vállalattal osztozhatunk. Ekkor volt a nyereség-érdekeltségük. […] Biszku 
Béla, ő  volt ellene ennek. Nem lehet, szocializmusba nem lehet kapitalizmust építeni. 
Na ez volt a szocialista kereskedelem.”54

M. József gúnyosan emlékezett vissza azokra az előadásokra, ahol bankárok, 
pénzügyesek kezdték tanítani őt és régi, még a magánkereskedelemben szocializáló-
dott társait arra, hogy „a kereskedelembe kereskedni is lehet”. A tervgazdaság rend-
szerébe ekkor olyan piaci szabályozók kerültek a már említett rugalmas ármechaniz-
mus mellett, mint a kereskedelmi kockázat elismerése (árukínálat, ármeghatározás) 
vagy „a vevők érdekeit szolgáló kereskedelmi verseny” lehetősége.55

51 Interjú M.  Józseffel. Polgár, 2011. április 9. Polgár Tiszapalkonyával szemben, a  Tisza túlpartján 
 fekszik. A térségben betöltött kereskedelmi szerepét fokozatosan átvette Leninváros.

52 A  Mezőcsáti Újság már 1911-ben kétrészes cikksorozatot közölt „Le az alkuval!” címmel, amelyben 
a cikkíró a kereskedelem beteges tünetének tekinti a módszert, különösen annak időt rabló volta miatt. 
Mezőcsáti Újság 1911. november 12. 2, november 19. 2. Lásd még: Tibor – Pataky 1932: 45–52.

53 Az  általános ár- és bérreformra a  jegyrendszer eltörlésével párhuzamosan, 1951 végén került sor. 
A hatóságilag rögzített, országosan egységes kiskereskedelmi árrendszer alól csak az idényáras cikkek 
(zöldség-gyümölcs, tojás) képeztek kivételt, ezek ára az időjárás és a termelés függvényében „szabad” 
volt. A fogyasztói árak megállapításánál a termelési költségek megtérítése helyett szociális, egészség-
ügyi, gyermekvédelmi szempontok érvényesültek, valamint különbséget tettek aszerint is, hogy a ter-
mékek alapvető vagy „luxusigényt” elégítettek-e ki. Marton 2012: 380.

54 Interjú M. Józseffel. Polgár, 2011. április 9.
55 Zala 1967: 457–458.
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Az 1968-as gazdasági reform során ezzel visszahozták a kereskedés valódi, feledni 
próbált jelentését,56 amit a szocialista áruelosztás és tervutasítás idején, úgy vélem, 
igyekeztek a kulturáltság fogalmára szűkíteni, ami jobbára a külsőségeket – rend és 
tisztaság, udvariasság, korszerű üzlethálózat, új kiszolgálási formák – takarta.
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A szingularitások piaca
Lucien Karpik szociológiai recepciója*

A francia gazdaságszociológiában az elmúlt évtizedben Lucien Karpik 2007-ben 
  megjelent A szingularitások ökonómiája című könyve váltotta ki az egyik 

legnagyobb visszhangot. A  szerző több évtizedes kutatómunka eredményeként, 
a közgazdasági és szociológia szakirodalom kombinálásával, olyan elméleti keretet 
próbált kidolgozni, amely a szingularitásoknak nevezett javak és szolgáltatások cse-
réjének elemzésére épül.

Lucien Karpik könyve egy jó ideje létező szakirodalmi hagyományra épít. 
A bizonytalanság és a bizonytalan minőségű javak és szolgáltatások piaci koordiná-
ciója kedvelt kutatási terület az 1930-as évek óta, és különösen virágzott az  1970-es, 
1980-as években.1 A „piacszociológia” a piaci koordináció módozatait és ennek tár-
sadalmi konstrukcióit elemzi, miközben nem is a piacon, hanem a létrejöttét lehe-
tővé tevő koordináción van a hangsúly. Azt lehet mondani, hogy Karpik szingulari-
tások piacáról írt munkája tulajdonképpen az 1990-es évektől kibontakozó francia 
gazdaság(szociológia)i irányzat, a konvenciók ökonómiája egyik leágazása.2 A könyv 
2010-ben angolul is megjelent, viszonylag élénk érdeklődést kiváltva.3 A szocioló-
gus és közgazdász recenziók igen eltérő véleményeket fogalmaztak meg: egyesek 

* A tanulmány elkészítését az 105076 számú OTKA kutatás tette lehetővé.
1 Karpik elsősorban Kelvin Lancaster (Lancaster 1966, 1990), Philipp Nelson (Nelson 1970), George 

Akerlof (Akerlof 1970) Kenneth Arrow (Arrow 1985) és Joseph E.  Stiglitz (Stiglitz 1987) munkáit 
említi. A bizonytalanság és az aszimmetrikus információ közgazdasági szakirodalmát Karpik könyve 
első részében tárgyalja.

2 A konvenciók gazdaságtanát francia „konvencionalista” közgazdászok dolgozták ki az 1980-as évek-
ben az amerikai mikroökonómiai modell kritikai újragondolásával. Az  irányzat fő fókuszpontja 
a (piaci és a nem piaci) koordinációs elvek problémája. A konvenció fogalmát David K. Lewis definíci-
ójára alapozzák (az amerikai konvenciós irányzathoz hasonlóan), de ennek enyhített, gazdaságszocio-
lógiai, nem pedig játékelméleti alapokon nyugvó értelmezésére. Jean-Pierre Dupuy alapvetőnek elfo-
gadott definíciója szerint a „konvenció szabályszerűség, amely a társadalmi interakciókból származik, 
de amely a cselekvők számára objektivált formában jelenik meg” (Dupuy et al. 1989: 146). A francia 
konvencionalisták kiindulási pontja a racionalitás fogalmának újragondolása – vö. korlátozott racio-
nalitás –, a váratlan és előreláthatatlan események és a kiszámíthatatlan körülmények hangsúlyozása 
volt. Karpik kapcsolódása ehhez a  gazdaság-, a  társadalom- és a  politikatudományok integrációját 
sikerrel megvalósító iskolához vélhetőleg nagyban hozzájárult a könyve megjelenését követő figye-
lemhez. (A  konvenció ökonómiájáról lásd Balogh é.n.; Dupuy et al. 1989; Eymard-Duvernay et al. 
2005; Salais 2009; Eymard-Duvernay 2006.)

3 Karpik 2010.
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szerint Karpik roppant érdekes gondolatait integrálni kell a közgazdasági elemzési 
eljárásokba, mások semmi nóvumot nem látnak a szingularitások közgazdaságtaná-
ban, mivel a szingularitások, vagyis az egyedi termékek és szolgáltatások piacát nem 
látják eltérőnek a többitől. Karpik koncepcióját4 azért tartom bemutatásra érdemes-
nek – azon túl, hogy nemzetközi szakirodalomban nagy figyelemmel kísért konven-
ciók gazdaságtanának Magyarországon kevéssé ismert irányzatáról van szó –, mert 
a  kortárs francia szociológiában tárgyalt szingularizmus elméletének hivatkozási 
alapjává vált. Annak ellenére, hogy már magának a  szingularitásnak a  definíciója 
is konceptualizálási nehézséggel jár5 – számos, előttem hozzászóló véleményéhez 
hasonlóan – úgy gondolom, hogy a könyv új kutatási területeket nyit(hat) meg, ame-
lyekről a  rokon társadalomtudományoknak is lehet mondanivalója. A  koncepció 
ismertetését követően ez utóbbi kapcsán szeretnék néhány gondolatot felvetni. 

a szingularitások

Lucien Karpik egyfelől azzal a közgazdaságilag radikális állítással indít, hogy a szingula-
ritások piaca különbözik a differenciált termékek piacától. Emellett azt is leszögezi, hogy 
a közgazdaságtan érdeklődésének perifériáján megjelenő szingularitások nem illeszt-
hetőek be a közgazdasági elméletekbe, jóllehet a szingularitások a piacnak mennyisé-
gileg sem elhanyagolható részét alkotják. Amennyiben a  közgazdászok foglalkoznak 
vele, akkor a luxusiparra koncentrálnak, noha a szingularitások napjainkra olyannyira 
elterjedtek, hogy (szinte) mindenki számára hozzáférhetőek. Hogy mekkora területet 
fednek le, azt természetesen nagyon nehéz megbecsülni, de az biztos, hogy az 1980-as 
évektől kezdve a személyre szabott szolgáltatások gyors elterjedésének vagyunk tanúi: 
a szerző becslése szerint a mai francia gazdaság negyedéről beszélhetünk.

4 Jóllehet, a fenti szöveg hivatkozásai túlnyomórészt Karpik 2007-ben megjelent könyvéből valók, még-
sem terveztem recenziót írni a könyvről, mivel célom magának a koncepciójának bemutatása és kon-
textualizálása egy szociológus szemszögéből. Ezért a  szingularitások ökonómiájának, a  klasszikus 
közgazdaságtannak és az új közgazdaságtudomány viszonyának tárgyalásával, illetve szingularitások 
árának alakulásával sem foglakozok. Ez utóbbit a közgazdász recenzensek egyébiránt igencsak szét-
szedték, a szerző utólag maga is elismerte, hogy az árral foglalkozó fejezet túl elnagyolt lett. A koncep-
ció előzményeihez lásd Karpik 1989, 1995, 2000, a recepciók közül csak a Revue française de sociologie 
2008-as a Socio-Economic Review 2011-es különszámát emelem most ki (Steiner 2008; Healy – Espe-
land – Hutter 2011). 

5 A  minőség bizonytalansága, az összehasonlíthatatlanság és a  multidimenzionalitás a  szingularitás 
kategóriájának viszonylag tág értelmezését teszi lehetővé, egyes kritikák ezért a szingularitás szűkebb 
és egyértelműbb definícióját javasolták. Úgy vélem, hogy ezek a felvetések a szerző elméletének félre-
értéséről tanúskodnak, aki egy későbbi írásában mintegy magyarázó kiegészítésként a meghatározha-
tatlanság szinonimáját is definiáló kategóriaként használja (Karpik 2009). Karpik fontos alaptétele (és 
érdeme) a szingularitások történeti konstrukcióként való bemutatása: a szingularitások megkonstru-
álódnak, eltűnnek, státuszukban bizonytalanná válhatnak, szép magyar szóval deszingularizálódnak 
(Karpik 1989, 1995, 2000).
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A szingularitások két csoportba sorolhatók Karpik alapján: az eredetiség és a per-
szonalizáció (személyesség, testreszabottság) alapján. Az előbbi az esztétikai jegyeik 
miatt keresett szingularitásokat (művészeti alkotások, filmek, úri szabászat stb.), 
a  másik a  személyre szabott szolgáltatásokat (vállalati tanácsadók, orvosok, ügy-
védek stb.) gyűjti egybe. A  szingularitások multidimenzionális, feloszthatatlan és 
összehasonlíthatatlan javak és szolgáltatások. A piacon emiatt el is különülnek más 
termékektől, a  homogén/differenciált termékekhez képest más koordinációs for-
mák jellemzőek rájuk. Mivel ezen a piacon a minőség konkurál, az ár másodlagos 
tényező. A szingularitásokat nem lehet egyszerűen csak a jellemzőikre visszavezetni: 
egészet, „szinguláris totalitást” alkotnak, ezért összemérhetetlenek más termékek-
kel, szolgáltatásokkal. A legkézenfekvőbb példa a festmények összehasonlítása: elég 
abszurd például egy Kandinszkij- és egy Cézanne-kép összevetése. 

A szingularitások tehát összemérhetetlenek, mivel az összehasonlításnak vagy 
a  megmérettetésnek nincsen olyan homogén tere, amely lehetővé tenné a  minő-
ség megbecslését. Emiatt kereskedelmi cseréjüket bizonytalanság jellemzi. A szerző 
a bizonytalanság két formáját különíti el. A stratégiai bizonytalanság az inadekváció 
kockázata, amely a szingularitás multidimenzionális jellegéből fakadóan a szingulari-
tás és lehetséges vásárlója között állhat fent. (Például egy vidám burlesque-ként eladott 
film esetében, amely mellett elmegy a  melankóliára vagy a  bohóc magányosságára 
érzékeny filmrajongó.) A másik a minőségből adódó bizonytalanság, hiszen az adás-
vétel pillanatában a szingularitás nem több ígéretnél, minőségének értékelése időben 
eltolódik. (Erre példa a színházi előadás, a turisztikai utazás vagy az orvos- és ügyvéd-
választás.) Karpik a könyvét ért kritikákra reagálva – amely szerint a bizonytalanság 
bármely piac velejárója – leszögezte: a szingularitás esetében radikális bizonytalanság-
ról van szó, ellentétben a szokásos, kalkulálható bizonytalansággal.6 A bizonytalanság 
a szingularitás alapvető vonása, amelynek számos következménye van.

A szingularitások piacát létében fenyegeti, hogy az információk aszimmetriájá-
ból eredően a bizonytalan minőség lehetőséget kínál a bizalommal való visszaélésre. 
Még nagyobb veszélyt jelent a piac opacitása, átláthatatlansága, mivel a nem ismert 
minőség és a piacra jutás az ismeretek magas szintű mobilizálását feltételezi anélkül, 
hogy ez védelmet jelentene a hibák és a  rossz döntés kockázata ellen.7 A bizony-
talanságot tehát sem előzetes tudással, sem kalkulációval, sem szerződéssel nem 
lehet megszüntetni, ami – mint majd látni fogjuk – a bizalom kitüntetett szerepéhez 
vezet.8 A bizonytalanság tényezője emiatt nem banális vagy mellőzhető kritérium. 

6 A  bizonytalanság és a  kockázat közötti közgazdasági szakirodalomhoz lásd Frank K.  Knight és 
 François Eymard-Duvernay írásait (Knight 1921; Eymard-Duvernay 1989; Karpik 2007: 125–160.). 

7 Karpik 2007: 42.
8 A  szerző első számú hivatkozási pontja a  már többször említett François Eymard-Duvernay: 

Eymard-Duvernay 1989; Eymard-Duvernay – Favereau – Salais – Thévenot 2003.
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Karpik célja a vevők kereslete mentén összeállítani a szingularitások piaci koor-
dinációjának rendjét, azaz feltérképezni, hogyan próbálnak a  vásárlók eligazodni 
ezen a bizonytalanságokkal terhelt piacon, milyen lehetséges támpontokra tudnak 
hagyatkozni a választás során. Először aprólékos empirikus munka során a kulturális 
javak (például könyvek, filmek, cd-k, színházi előadások), a minőségi borok, a kép-
zőművészeti alkotások fogyasztását vizsgálja, illetve orvosok, ügyvédek, pszicholó-
gusok, építési és céges tanácsadók szolgáltatásait elemzi. Ezt követően kidolgoz egy 
tipológiát a szingularitások piacára jellemző választások módozatai alapján.9

Vélekedések és választások – a megítélési eszköztárak

Alapvető kérdés, hogyan működnek ezek a piacok, vagyis hogyan találkoznak a szin-
guláris javakkal és szolgáltatásokkal a fogyasztók, és hogyan választják ki ezek közül, 
amit keresnek? A szingularitások sajátossága miatt – külön hangsúlyozva, hogy első-
sorban a  minőségek és nem az árak versenyeznek – a  választáshoz nemcsak sok 
információra, hanem speciális ismeretekre van szükség. 

A klasszikus közgazdasági elméletek szerint egy, a  minőséget illetően ennyire 
bizonytalan piacnak el kellene tűnnie. Karpik ezen a ponton vezeti be az ún. meg-
ítélési eszköztárakat (dispositifs de jugement). Úgy véli, hogy a szingularitások pia-
cai a döntést segítő megítélési eszköztáraknak köszönhetően léteznek, amelyek ha 
a fogyasztók rendelkezésére állnak, segítik az ésszerű és átgondolt döntést. A meg-
ítélési eszköztárak öt nagy kategóriáját és három fő jellemzőjét különíti el Karpik. 

Megítélési eszköztárak öt kategóriája:
 – megjelölés (felcímkézések, szakmai igazolások, márkák);
 – kalauzok (kritikák, szakértői vélemények);
 – besorolások (díjak, toplisták);
 – találkozási pontok (az eladás megfelelő helyének kiválaszta, azaz az eladás 

helyszínének, a reklámoknak és a fogadtatás megszervezésének technikája);
 – hálózatok (személytelen kapcsolatok, melyek mentén a  tapasztalatok és az 

ismeretek cirkulálnak).
A megítélési eszköztárak három fő jellemzője: 

 – Átruházási viszonyon nyugszik: a fogyasztók bizalmon alapuló, önkéntes füg-
gőséget vállalnak az eszköztárra hagyatkozva, ezek szimbolikus autoritásként 
jelennek meg, amelyek alapján választani lehet. 

 – Kognitív támaszként működnek: szerepük az orientáló ismeretek termelése, ren-
dezése. Nem teszik a piacot átláthatóbbá, de rendezik a választási lehetőségeket.

 – A gazdasági tétek vagy erőterek: ezeket a szerző a kínálat oldaláról tipologi-
zálja, lényegében a vevők megszerzését és megtartását célzó eszközöket jelenti. 

9 Az  empirikus vizsgálat mellesleg lehetővé teszi, hogy a  könyv eltérjen a  hagyományos piaci elmé-
leteket tárgyaló gazdasági szakkönyvektől – már csak olvasmányosság tekintetében is.
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a választások alakulása – a koordináció rendjei

A könyv középpontjában a koordináció rendjeinek (régimes de coordination) kate-
góriái állnak, amelyek a minősített termékek (szingularitások), az ítélkezési eszköz-
tárak (a választást megkönnyítő vonatkoztatási pontok) és a fogyasztók viselkedése 
közötti megfelelés sajátos módozatait rendezik. A szövegnek ez a legteoretikusabb 
része; a szerző különböző kritériumok kombinálásával – így a piac mérete, a fogyasz-
tók elköteleződésének típusai alapján – hét gazdasági koordinációs rendet állapít 
meg. (Ezek az 1. és 2. táblázatban nagybetűvel szerepelnek).

1. táblázat: Személytelen megítélési eszköztárak koordinációs rendje
Az eszköztárak  

típusai
Szubsztanciális eszköztárak
A szingularitások speciális 

 tartalma

Formális eszköztárak
A szingularitások  

besorolása
A piac nagysága Szűk piac Kiterjedt piac Szűk piac Kiterjedt piac
A fogyasztók 
elköteleződésének 
formái

Aktív
autonóm

Aktív
heteronóm

Passzív
autonóm

Passzív
heteronóm

A koordináció 
rendjei

AZ AUTEN-
TICITÁS 
RENDJE

MEGA-REND A SZAKÉRTŐI 
VÉLEMÉNY 
RENDJE

A KÖZVÉ-
LEMÉNY 
RENDJE

Jellemző  
szingularitások

minőségi 
borok piaca

luxustermékek 
piaca

irodalmi, zenei, 
filmművészeti 
díjak

slágerek piaca

Forrás: Karpik 2007: 140.
Megjegyzés: A táblázatokat a jobb átláthatóság kedvéért némileg módosítottuk.

2. táblázat: A személyes megítélései eszköztárak koordinációs rendjei

Közös alakzat
PIAC-HÁLÓZAT:

Kognitív hálózat, kereskedői hálózat,  
korporációs hálózat

Kereskedői  
és korporációs hálózat

Személytelen 
eszköztár

Az ellenőrzés  
eszköztára

Az ellenőrzés 
eszköztára

A koordináció 
rendjei

A MEGGYŐZŐDÉS 
RENDJE

A SZAKMAI  
KOORDINÁCIÓ 
RENDJE

A CÉGEK KÖZÖTTI 
KOORDINÁCIÓ 
RENDJE

Jellemző  
szingularitások

speciális  
tanfolyamok

orvosok, ügyvédek 
stb.

alvállalkozások  
és partnerségek

Forrás: Karpik 2007: 146.
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A megítélési eszköztáraknak három típusát különbözteti meg Karpik: a  szub-
sztanciális személytelen típust, amelyben mindenekelőtt a  szingularitás tartalma 
számít; a  formális személytelen fajtát, amely valamilyen besorolás alapján áll elő; 
illetve a személyes eszköztárakat, amelyek lényegében hálózatok. A fogyasztó elkö-
teleződése alapján lehet aktív és autonóm, ez esetben az egyéni ízlését követi, vagy 
viselkedhet passzívan, amikor az eszköztár javaslatait követi. Az autenticitás rendjét 
a minőségi borok, a Hachette és a Parker borkalauzok követése testesíti meg Karpik 
számára. Ebben az esetben aktív és autonóm fogyasztói viselkedésről van szó, melyet 
az esztétikai logika irányít. A mega-rend a globalizációt is szimbolizáló mega-már-
kák, mega-filmek és luxus-márkák világa. A mega-rend esetében feszültség van az 
esztétikai kritériumok és a rentabilitás között, mivel a jövedelmezőség parancsának 
engedelmeskedő terjeszkedés magának a terméknek a jellegét is átalakítja. A szak-
értői vélemény rendje különféle díjak létrehozásával teremt ítélkezési eszköztárat, 
amely díjakra a fogyasztó támaszkodni tud egy termék kiválasztásakor.10 A közvéle-
mény rendje toplistákon alapul: nézettségi, bestseller, sláger-parádé listákon. 

Ezen a  négy személytelen megítélési eszköztáron túl további három személyes 
eszköztárat is mozgósíthat a fogyasztó a szingularitások közötti választáskor. A sze-
mélyes eszköztárak akkor használhatóak, ha a fogyasztó valamilyen hálózat részét 
képezi. A meggyőződés rendje a családi, baráti kapcsolatokon, a szakmai koordiná-
ció rendjének hálózata a szabadfoglalkozásúak és klientúrájuk kapcsolatán, a cégközi 
koordináció pedig az alvállalkozói, partnerségi viszonyokon nyugszik.

Hogy miért érdekes a hazai olvasó számára e bizonyára idegenül, vagy akár mes-
terkéltnek ható tipológia bemutatása? Először Karpik nyomán szeretném társada-
lomelméleti, kordiagnosztikai kontextusba helyezve érzékeltetni ennek jelentőségét, 
majd ezt követően Luc Boltanski igazoláselméletével, az igazolások támaszaiul szol-
gáló citék rendjeivel összevetve emelnék ki néhány érdemi vonatkozást.

10 Egy irodalomszociológus recenzens, Anthony Glinoer a  könyv méltatása mellett igen erős kritikát 
fogalmazott meg az általa túl leegyszerűsítettnek vélt szakértői vélemény rendjét illetően (Glinoer 
2010). Ő hívta fel a figyelmemet az egyik legnevesebb francia művészettörténész, Natalie Heinrich 
L’élite artiste. Excellence et singularité en régime démocratique című, 2005-ben megjelent könyvére 
(Glinoer 2006), ahol Heinrich részletesen ír az irodalmi, művészeti mezőben jelenlévő ún. „elhiva-
tottsági rendről”, amely ellene dolgozik az akadémiai, kiadói aukciósházak stb. kritikáinak (Heinrich 
2005). Az elhivatottsági rend jegyében működő művészek intézményi kényszertől mentesebb, infor-
málisabb és nyitottabb közegben dolgozhatnak, ugyanakkor erősen függnek a magán és megrendelői 
piactól. Heinrich két fejezetet is szentelt az elhivatottsági rend és a szingularitás kapcsolatának, ami-
ből most csak egyetlen gondolatot emelek ki: „a  kivételesség normává válását”. Ez  az excentrikus-
nak, a kivételesnek, a normán kívülinek modellé válását jelenti, ahol az egyedivé válás válik szabállyá. 
(Danilo Martuccelli mindezt az egész társadalomra érvényesnek tekinti: Martuccelli 2010.) Heinrich 
könyve csupán egy igen szemléletes alátámasztása annak, hogy azokban a  helyzetekben, amelyek-
ben a  fogyasztók többé-kevésbé autonómok és aktívak, különbséget kell(ene) tenni az eszköztárak 
létrehozóinak szándékai és a cselekvők reagálása között. Magyarán arról van szó, hogy a cselekvők 
használják-e – más megközelítésben: bedőlnek-e – a választáshoz felkínált eszköztárral.
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A szingularitások piaca más piacoktól eltérően működik: a  racionális döntések 
olyan, megítélések során ütköztetett összehasonlítások eredményei, ahol a  minő-
ség konkurenciája megelőzi az árakét. Sőt, azt lehet mondani, hogy a szingularitá-
sok piaca egyenesen az ítélkezésekre épül. Nagyon fontos különbség tehát, Karpik 
nem döntésekről, hanem ítélkezésekről ír, hiszen egyfelől a  feltételek sem adottak 
egy klasszikusan racionális döntéshez, másfelől ez egy sokkal homályosabb, kevésbé 
egyértelmű, sok irányból befolyásolt (és befolyásolható) választási mechanizmust fel-
tételez. Mind a termelők, mind a vásárlók ítélkezési kritériumok alapján tájékozód-
nak a piacon, és álláspontjaikat ezeknek a kritériumoknak az összetétele, megoszlása 
különbözteti meg. A megítélési eszköztárak szimbolikus-anyagi rendjei olyan minde-
nütt jelenlévő valóságok, amelyek elengedhetetlenek az átláthatatlansággal fenyegető 
piac megértéséhez, hiszen ezek látják el információkkal a fogyasztókat. A hálózatok, 
címkék, kalauzok, besorolások stb. a  bizalom nagyon fontos elemével kiegészülve 
segítenek a  fogyasztónak választani, ennélfogva valódi piacműködtetők az autenti-
citás és a szakértői vélemény rendje mentén. A termékek egyre intenzívebb burján-
zásával – ami együtt jár differenciálódásukkal és a piac fejlődésével – és a fogyasztók 
reflexív cselekvésével11 szemben ezek az eszközök a  ritkítás eszközei – kognitív és 
gyakorlati értelemben is. A szingularitás gazdaságtana így fordítja meg a közgazda-
ságtan perspektíváját: a piac szabályozásakor nem a ritkaság problémájából indul ki, 
hanem a ritkaság megkonstruálásának a túlburjánzásra született válaszából.

Karpik az információ problematikája kapcsán is kilép a klasszikus közgazdaságtan 
kereteiből. A szerző az ügyvédek példáján keresztül közelíti meg a kérdést.12 Egyfe-
lől ennek a szolgáltatásnak a minőségére vonatkozóan nem áll elegendő információ 
a fogyasztó rendelkezésére a megbízást megelőzően, hiszen a szolgáltatás minősége 
jellemzően csak a használat során derül ki. Másfelől míg az egyik ügyvéd valakinek 
nem megfelelő, másvalakinek viszont igen, ez esetben tehát nincs általánosan objek-
tív – mindenki által elismert – minőség. A közgazdaságtudományban természetesen 
léteznek ennek megfelelő kategóriák. Így például „tapasztalati javaknak” nevezik azo-
kat a termékeket, amelyek minőségéről csak utólagos a tudásunk, „bizalmi javaknak” 
pedig azokat, amelyek „rejtőzködő minőségéről” a  bizonytalanság a  felhasználása 
után is megmarad.13 A közgazdasági keretek kitágítása azt jelenti, hogy az informá-
ció piaci problematikájából a(z) ismeretekhez/tudáshoz lépünk át. A szingularitá-
sok piacán a  fogyasztó gondja nem az, hogy a hiányzó információk miatt például 
valamelyik bor „rejtőzködő minőségét” felfedje, megkóstolva ezt  felfedezze, hanem 

11 Ezzel kapcsolatban Karpik óvatosan fogalmaz, illetve nem fogalmaz meg próféciákat egy új aktív 
fogyasztóra vonatkozóan.

12 Az ügyvédek kiemelése nem véletlen, hiszen Karpik korábban az ügyvédeknek a 19–20. században 
betöltött társadalmi és piaci szerepéről írt könyvet (Karpik 1995).

13 A gyakorlatban nehéz pontosan szétválasztani a tapasztalati és a bizalmi javakat. Tapasztalati jószág-
nak tekinthetők a fogyasztói hitelek, bizalmi jószágnak a szakértői – orvosi, oktatási, technikai – szol-
gáltatások.
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az, hogy mintegy „szakemberként” véleményt kell alkotnia. Bizonyos szempontból 
azt is mondhatjuk, hogy a  fogyasztó konstruálja meg saját preferenciáit, amelyet 
a közgazdasági elméletek adottnak vesznek. Azoknál a javaknál és szolgáltatásoknál, 
amelyek esetében minőségük csak felhasználásuk során derül ki, nem saját magában 
vett, hanem társított minőségről kell beszélnünk. Ezzel a kérdés bizonyos mértékig 
a pszichológia területére lép át, hiszen a vásárlástól eljutunk a  társítás problémá-
jáig. Az eredetiség és az összemérhetetlenség szintén a szubjektív preferenciák, az 
egyéni szubjektivitás problémájához vezet. Ennélfogva logikus a szerző következte-
tése, miszerint a probléma nem is maga a döntés, hanem a megítélés. Ez a racionális 
döntéstől teljesen különböző folyamat: „a racionalitás a cél elérésére összeválogatott 
eszközökkel definiálható, míg a szingularitások piacán a célok nem adottak: maguk 
a fogyasztók hozzák létre elköteleződésük függvényében.”14

karpik koncepciója és a rokon társadalomtudományok 

Mindez ezért nagyon érdekes a szociológia kérdésfeltevései felől nézve, mert  Karpik 
azt láttatja a szingularitások piacának sajátos problémájaként, amit a szociológiai kor-
diagnosztika a későmodern társadalom jellegzetességeinek tart. Az a fogyasztó, aki 
a piac differenciálódása következtében elveszíti tájékozódó képességét a – bizonyta-
lan értékű – termékek tengerében, tulajdonképpen a mértékadó normák, szerepek és 
támaszok eltűnésével a világban egyre bizonytalanabbul mozgó cselekvőnek feleltet-
hető meg. A kényszerűségből saját maga szakembereként véleményt (és választást) 
formáló vevő abban a  világban mozog, amely az autonómia normáját mind poli-
tikai, mind társadalmi, mind pszichológiai szinten általánossá tette, ahol a szemé-
lyes választást és az egyéni kezdeményezőkészséget értékelő autonómia normája egy 
olyan társadalomnak az ideálja, ahol mindenki saját változásának ágense.15

Karpik koordinációs rendjeinek többé-kevésbé részletes ismertetését részben 
azért tartottam fontosnak, hogy összevethessük Luc Boltanski és Laurent Thévenot 
legitimációs citéivel (3. táblázat).16 

Boltanski és Thévenot megfogalmazása szerint azokban a  „kritikus pillanatok-
ban”, amikor bármiféle bizonytalanság lép fel, valamilyen konfliktus adódik, a cse-
lekvők cselekedeteik vagy vitában elfoglalt álláspontjuk legitimálása érdekében az 
ún. cité-k igazolásmódjaihoz fordulnak. A  citék az igazolások normatív támaszai, 
olyan igazolási elvek, amelyek képesek egy bizonyos típusú közjó nevében (például 
a hatékonyság, a piaci érték, a hírnév, a család, a művészi kreativitás vagy az egyenlő-
ség eszméje, lásd a 3. táblázatot) egy adott szituációban létrejövő legitim hierarchiát 
kialakítani, kizárólag a  szituációhoz, és annak pillanatnyi állapotához kötődően. 

14 Karpik 2007: 107. 
15 Ehrenberg 1995, 1998.
16 Boltanski – Thévenot 1991, 2008.
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Mint látható, a hat (később a projekt-citével hét) cité sok hasonlóságot mutat Karpik 
piaci koordinációs rendjeivel. Jóllehet nem látom értelmét a megfeleltetés erőltetésé-
nek, az nyilvánvaló, hogy az említett szerzők nagyon hasonló, (sokszor megegyező) 
megoldásokat, eszközöket találnak – noha Karpik valószínűsíthetően Boltanskiéktól 
eltérő módon jutott hasonló eredményre 15 évvel később.17

3. táblázat: A „nagyság” rendjei
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Forrás: Boltanski – Thévenot 2008: 49.

Úgy vélem, hogy a  két szerzőnek nemcsak a  kiindulópontja – a  bizonytalanság 
kiemelt motívuma18– azonos, hanem törekvésük is, hogy feltárják az egyének választá-
sainak, hivatkozásainak támaszait, sémáit – a megítélési eszköztárakat, a legitimációs 
elveket – egy egyre szétesőbb kaotikus közegben (piaci mezőben, a társadalomban). 

Ilyen előzmények után különös várakozást ébresztett bennem a  könyv utolsó, 
„A  szingularitások gazdaságtanának történetisége” című fejezete. Sajnos, a  vára-
kozások nem igazán teljesültek, a  szerző ugyanis olyan banálisnak ható tényeket 

17 A citéket és a piaci koordinációs rendeket ért kritikák között is sok a hasonlóság, például a keletke-
zésükre, történetiségükre, illetve a  hatalmi-engedelmességi elem kizárására vonatkozóan, valamint 
a cselekvők szerepéről megkonstruálásukban.

18 „A szociológiai konstrukció középpontjába a bizonytalanságot kell helyezni.” Boltanski 2008a: 11.
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szögez le, miszerint a  szingularitások történeti képződmények, amelyek keletkez-
nek/elhalnak: új szingularitások jönnek létre, miközben régiek veszítenek jelentő-
ségükből. A  legérdekesebb gondolatokat Karpik a  deszingularizáció napjainkban 
zajló folyamatának vizsgálatáról, illetve ennek lehetséges jövőbeli alakulásáról szólva 
vetette fel. A globalizáció, tömegkultúra és az üzleti, stratégiai mentalitás szingulari-
tások piacát veszélyeztető terjeszkedése kapcsán Karpik árnyalt képet fest. Elutasítja 
 Horkheimer és Adorno pesszimizmusát,19 mint ahogyan a piac–kultúra antinómiáját 
is, ugyanakkor azt is leszögezi, hogy a kultúrát fenyegeti a piac. A szerző a jelenséget 
két oldalról közelíti meg. Az egyik, a kulturális sokszínűség, ami miatt a megítélés 
hozzáférése kiterjed a társadalomban, a fogyasztás demokratizálódik. A mega-rend 
kapcsán látható, hogyan fordulnak a nagy világmárkák egyre inkább mindenki felé, 
illetve hogy milyen szimbolikus hatalmat gyakorolnak az „egyéni és társas identitás 
felépítésében”. A szingularitások demokratizálódása, általánosan elérhetővé válása 
a közvélemény rendjében és a legkülönbözőbb hálózatokra (családi, baráti, szakmai 
és céges csoportosulásokra) épülő piacokban is jelen van. A  közösségi hiedelmek 
által megalapozott fogyasztási választások – például hogy a legjobb szingularitások 
a legkelendőbbek – azonban nem egy elitista társas megkülönböztetéshez vagy a fel-
sőbb osztály fogyasztási szokásainak a lemásolásához vezet, hanem éppen ellenke-
zőleg: általános utánzáshoz. Minél szélesebb közönség felé nyitnak tehát az eladók, 
annál nagyobb a deszingularizáció kockázata, ami a szingularitások társadalmi elér-
hetősége mellett felveti a piac és a piaci szereplők kapacitásának kérdését is. Karpik 
a  kulturálisan elszegényítő deszingularizáció mellett a  szingularitás ökonómiáján 
belül is fenyegető tendenciákra mutat rá: az ismeretek eszköztára feletti uralom és 
a  gazdasági koncentráció a  fogyasztókat összeterelgetve prêts-à-porter szimboli-
kus javakat kínál fel nekik. A késztermékeknek ez a megítélések eszköztára feletti 
monopóliuma értelemszerűen a kultúra sokféleségét is veszélyezteti. Amennyiben 
az újkapitalizmus legfontosabb cselekvői egyre koncentráltabban, szélsőségesen 
uralják a piaci folyamatokat, az a megítélést mint a tudással és ismeretekkel társuló 
reflexív eljárást, „az ismeretek mobilizálásának művészetét” a kultúrához hasonlóan 
elszegényedéssel fenyegeti, nem általában véve a  piac terjeszkedése okán, hanem 
a piac konstruálásának hatalmi koncentrációja miatt.

A deszingularizáció stratégiája ugyanakkor nem szükségszerű. Például a szingu-
laritások piaca és a politika közötti igen erős kapcsolat miatt, mely erősebb, mint 
más piacok esetében. Ez  két dolgot jelent. A  szingularitások a  történelem során 
keletkező, kollektív identitáshoz kötődő szimbolikus realitások, ezért más javaknál 
jobban védik azokat. Másfelől a „civilizáció” termékeiről van szó, már csak ezért sem 
véletlen a rengeteg szakértő jelenléte e piacon. A szingularitásokat „fel kell találni”, 
anyagilag és szimbolikusan is megtermelni, majd meggyőzni a hatóságokat, az intéz-
ményeket és a fogyasztók széles rétegeit unikális jellegükről. A szingularitások ese-

19 Lásd Horkheimer és Adorno kultúriparról írt híres fejezetét: Horkheimer – Adorno 1990: 147–200. 
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tében a gazdaság és a kultúra szorosan összefonódik, hiszen a közösség dolgozza ki 
és tartja életben a szingularitások termelésére és vásárlására vonatkozó hiedelmeket, 
ismereteket és megítéléseket.20 

Az utolsó fejezetben Karpik tehát olyan piactörténetet vázol, amelyben hangsú-
lyos szerepet kap a világ elüzlet(i)esedése, párhuzamosan a szinguláris javak bőségé-
vel, a termékek végtelen differenciációjával, ami szorosan összefügg napjaink indivi-
dualizmusával. A könyv utolsó sorai tulajdonképpen felhívásként is értelmezhetőek 
a szingularitás piacának fejlődése és a társadalmi erők közötti viszony kérdésének 
tárgyalására. Mintegy erre válaszul 2010-ben Danilo Martuccellinek, az individu-
umszociológia egyik úttörőjének Szingularista társadalom című könyve ugyanezt 
a  szingularizációs tételt alkalmazza a  társadalom minden területére.21 Martuccelli 
Karpik könyvét használja hivatkozásul, jóllehet előbbi a gazdaság egészében a szin-
gularizációs folyamat kibontakozását látja, Martuccellit pedig az intézmények 
beavatkozási logikájában, az igazszolgáltatásban megjelenő perszonalizáció, vala-
mint a  szingularizációnak a kultúrára és interperszonális kapcsolatokra gyakorolt 
hatása érdekli.

*  *  *

Hogy miért került a szociológus-történész cikkíró érdeklődési körébe ez a közgazda-
sági szakkönyv? Az előzetesen olvasott recenziók és hivatkozások nyomán úgy vél-
tem, hogy Karpik állításai érdekesen kiegészíthetik az utóbbi évtizedek társadalom-
elméleti megközelítéseit. Napjaink szociológiának fő problémája az individualizáció 
jelenségének tematizálása.22 A  szocializáló, a  szabályozó intézmények hanyatlása 
és a  társadalmi szerepek feloldódása következtében az egyéneknek, saját maguk-
nak kell önmagukat felépíteniük a társadalmi gyakorlat során.23 Az identifikáció és 
az integráció elvált a közösségektől, mivel már nem egyetlen csoport vagy közös-
ség tapasztalatai a mérvadóak: a többszörös szocializáció során az egyén „többes-
számú emberré” vált.24 A társadalmi individualizáció folytán tehát az egyéni életutak 
egyre kevésbé meghatározottak,25 egyre erőteljesebb a  szingularitás dimenziója.26 

20 Karpik 2007: 105. Érdekes összevetni az autenticitás motívumának eltérő értelmezését Karpik és 
 Boltanski elméletében. Boltanski kapitalizmus könyvében az autenticitás kapitalista rendszerbe 
integrálódásáról, azaz eltűnéséről ír (Boltanski 1999), míg Karpik számára az autenticitás fenyegetett 
ugyan, de a szingularista piac, bizonyos mértékig a kulturális sokszínűség megmentője, fenntartója. 

21 Martuccelli 2010.
22 A  későmodernitás individualizációs jelenségét tárgyaló hatalmas szakirodalomból a  következőkben 

csak néhány, Karpik könyvéhez leginkább kapcsolható, elsősorban francia nyelvű szövegre hivatkozom.
23 Dubet 2002.
24 Lahire 1998.
25 Beck 2003.
26 Martuccelli 2010.
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Mindezek a folyamatok az egyéneknek saját magukról alkotott képét is befolyásol-
ja.27 A  társadalmi normativitás meggyengülése a dekontextualizált, rugalmasan és 
gyorsan változó, a  médiában keringő minták, modellek kialakulásához vezet,28 és 
ezzel a gondolatmenettel vissza is érkeztünk a piac területére. A piaci társadalomban 
maga az egyén válik a piac tárgyává, nem csak mint fogyasztó, hanem mint a piac 
legfőbb értéke, jószága. Az identitást meghatározó, szimbolikus javak piaca29 egyre 
nagyobb szerepet kap, amit az egyén önmegvalósításának, egyéniségének kifejezésé-
nek kényszere is táplál. Ez utóbbi jelenség azonban túl is mutat a gazdaság rendsze-
rén: az individualizáció kényszerítő folyamatai az egyének életrajzának nyilvánossá 
válásához, az „életrajzi társadalom”30 kibomlásához vezetnek el.31 S feltehető a kér-
dés, hogyan alakul a késő modernitás egyénének identitása, amikor már nem vala-
mely közösségi szocializáció(k) teremti(k) meg ennek alapját, hanem saját magának 
kell összebarkácsolnia azt – növekvő mértékben a piacról.32

Karpik könyve ennek az individualizációs folyamatnak a piacra gyakorolt hatását 
elemzi, ami érdekes szakkönyvet eredményez ugyan, de az önmaga elé célul kitűzött 
–  közgazdasági-szociológiai-pszichológiai-történeti – interdiszciplináris megközelí-
tésben már kevésbé sikeres. Ez pedig – minden érdeme ellenére – jelentős hiányérzet-
tel tölti el a probléma árnyaltabb bemutatására vágyó – nem közgazdász – olvasót.33

27 Vö. Giddens reflexív individualizációját: Giddens 1991.
28 Ehrenberg 1991; Lash 1999.
29 Bauman 2007.
30 Astier – Duvoux 2006.
31 Vö. a társadalomtudományokban is megjelenő életrajzi fordulattal. Erről magyarul lásd a Korall 44. 

tematikus számában K. Horváth 2011.
32 A piaci alapokra (is) épülő identitás egyenlőtlenségi dimenziójáról nem is beszélve. A fenti probléma 

egyébként nem új keletű, érdekes megvizsgálni például a  szubkultúra-kutatás történetét. A  szubkul-
túrákat sokáig ellenkultúrákként azonosították, majd a 70-es, 80-as évektől kezdtek felfigyelni azokra 
a szubkultúrákban működő piaci mechanizmusokra (ruházati cikkek gyártása, vásárlása), amelyek iden-
titásteremtő (és mellesleg szubkultúra fenntartó) funkcióval rendelkeztek (McRobbie – Garber 1989).

33 A közgazdaságtan, a történelem és a szociológia területének összekapcsolására eredményesebb kísérlet-
nek tartom Alessandro Stanziani könyvét az élelmiszerek minőségének történetéről a 19–20. században 
(Stanziani 2005). A történész-közgazdász Stanziani azoknak a 19. századi – a borok, húsok, a tej és vaj 
minőségéről folytatott – francia vitáknak az anyagát dolgozta fel, amelyek végül az 1905-ös élelmezési 
piacszabályozási rendszerhez vezettek. (Ezt egyébként az 1993-as uniós szabályozás is átvette). A szerzőt 
a piac működése érdekli, nem titkolván azt a szándékát, hogy a közgazdasági elméletek értékét törté-
nelmi elemzések alátámasztásával növelje. Minden egyes fejezetet a piaci viselkedésre vonatkozó makro-
ökonómiai elmélettel indít, majd levéltári források részletes elemzésével folytatja. A közgazdasági elmé-
let és a történeti források összevetése során többek között nemcsak az derült ki, hogy az államnak nem 
volt egységes célja, és hogy a regionális termelők céljai ütköztek egymással, hanem az is, hogy a „gaz-
dasági cselekvőknek” nevezett bortermelőktől kezdve a kis tejgazdaságokon és a nagybani eladókon át 
a kávézótulajdonosokig nem mindig racionálisan cselekedtek. Az  információikat saját meglátásaik és 
tapasztalataik fényében interpretálták a piaci szereplők. Stanzioni a piaci csalásokra fókuszálva azt a teó-
riát fogalmazza meg, miszerint a csalások tették lehetővé a piaci innovációkat. 



419

A szingularitások piaca

HIVATKOZOTT IRODALOM

Akerlof, George 1970: The Market For « Lemons » : Quality, Uncertainty And The 
Market Mechanism. Quaterly Journal Of Economics (84.) 3. 488–500.

Arrow, Kenneth 1985: The Economics Of Agency. In: Pratt, J. – Zeckauser, R. (eds.): 
Principal And Agents: The Structure Of  Business. Harvard Business School 
Press, Boston, 37–51.

Astier, Isabelle – Duvoux, Nicole 2006: La  société biographique: une injonction 
à vivre dignement. L’Harmattan, Paris.

Balogh, Gábor é. n.: Gazdaságszociológia. Kézirat.
Bauman, Zygmunt 2007: Consuming Life. Polity Press, Cambridge–Oxford.
Beck, Ulrich 2003: A kockázat-társadalom. Út egy másik modernitásba. Századvég, 

Budapest.
Boltanski, Luc 2008: „A szociológiai konstrukció középpontjába a bizonytalanságot 

kell helyezni.” Berkovits Balázs és Fáber Ágoston interjúja Luc Boltanskival. Rep-
lika 62. 11–37.

Boltanski, Luc – Chiapello, Eve 1999: Le nouvel esprit du capitalisme. Seuil, Paris.
Boltanski, Luc – Thévenot, Laurent 1991: De  la justification. Les économies de la 

grandeur. Gallimard, Paris.
Boltanski, Luc – Thévenot, Laurent 2008: A kritikai képesség szociológiája. Replika 

62. 39–55.
Dubet, François 2002: Le Déclin de l’institution. Seuil, Paris.
Dupuy, Jean-Pierre – Eymard-Duvernay, François – Favereau, Olivier – Salais, 

 Robert – Thévenot, Laurent 1989: Economie des conventions. Revue économique 
(40.) 2. 141–400.

Ehrenberg, Alain 1991: La Culte de la performance. La Hachette, Paris. 
Ehrenberg, Alain 1995: L’Individu incertain. Calmann-Lévy, Paris.
Ehrenberg, Alain 1998: La Fatigue d’être soi – dépression et société. Odile Jacob, Paris.
Eymard-Duvernay, François 1989: Conventions de qualité et formes de coordina-

tion. Revue économique 2. 329–360.
Eymard-Duvernay, François  (ed.) 2006: L’ économie des conventions. Méthodes et 

résultats. (Recherchers.) La Découverte, Paris.
Eymard-Duvernay, François – Favereau, Olivier – Salais, Robert – Thévenot, Lau-

rent 2003: Valeurs, coordination et rationalité. L’économie des conventions ou 
le temps de la réunification dans les sciences économique, sociales et politiques. 
Problèmes économiques n°2838. 1–8.

Eymard-Duvernay, François – Favereau, Olivier – Orléan, André – Salais, Rob-
ert – Thévenot, Laurent 2005: Pluralist Integration in the Economic and Social 
 Sciences: The Economy of Conventions. Post-autistic economics review 34. http://
www.paecon.net/PAEReview/issue34/Thevenot34.htm – Utolsó letöltés: 2014. 
június 20.



420

Takács Erzsébet

Giddens, Anthony 1991: Modernity and self-identity: Self and society in the late 
modern age. Polity Press. Cambridge–Oxford.

Glinoer, Anthony 2006: Ce que la littérature fait à la sociologie de l’art. Remarques 
à propos de « L’Élite artiste » de Nathalie Heinrich. COnTEXTES [En ligne], Notes 
de lecture, mis en ligne le 20 novembre 2006, consulté le 23 mai 2012. http://con-
textes.revues.org/174 – Utolsó letöltés: 2014. június 20.

Glinoer, Anthony 2010: Vers une sociologie économique des singularités littéraires. 
COnTEXTES [En ligne], Notes de lecture, mis en ligne le 25 janvier 2010, consulté 
le 23 mai 2012. http://contextes.revues.org/4589 – Utolsó letöltés: 2014. június 20.

Healy, Kieran – Espeland. Wendy – Hutter, Michael 2011: Review Symposium. 
Lucien Karpik Valuing the Unique: Economics of Singularities. Socio-Economic 
Review 9. 787–800.

Heinrich Nathalie 2005: L’élite artiste. Excellence et singularité en régime démocra-
tique. Gallimard, Paris.

K. Horváth Zsolt 2011: Az életrajzi térről. Szempontok a biográfiai módszer és a szi-
noptikus szemlélet történeti alkalmazásához. Korall 44. 154–176.

Karpik, Lucien 1989: L’économie de la qualité. Revue Française de Sociologie 2. 187–
210.

Karpik, Lucien 1995: Les avocats entre l’État, le marché et le public, 1274–1994. 
 Gallimard, Paris.

Karpik, Lucien 2000: Guide rouge Michelin. Revue Française de Sociologie (42.) 
3. 369–389.

Karpik, Lucien 2007: L’économie des singularités. Gallimard, Paris.
Karpik, Lucien 2008: De  l’existence et de la portée de l’économie des singularités.  

(Réponse à Jean Gadrey et Jean Gauthié publiés sous la rubrique « Regards croisés 
sur l’Économie des singularités de Lucien Karpik ».) Revue française de Sociologie 
(49.) 2. 409–411.

Karpik, Lucien 2009: Réponse de Lucien Karpik à la note de lecture de Nicole Azou-
lay. Revue de la régulation http://regulation.revues.org/7489 – Utolsó letöltés: 
2012. május 23.

Karpik, Lucien 2010: Valuing the Unique: The Economics of Singularities. Princeton 
University Press, Princeton. 

Lahire, Bernard 1998: L’Homme pluriel: les ressorts de l’action. Nathan, Paris.
Lancaster, Kelvin 1966: A New Approach To Consumer Theory. Journal Of Political 

Economy (74.) 2. 132–156.
Lash, Scott 1999: Another Modernity, A Different Rationality. Blackwell, Oxford.
Martuccelli, Danilo 2010: La société singulariste. Armand Colin, Paris.
McRobbie, Angela 1989: Second-hand Dresses and the Role of the Ragmarket. In: 

McRobbie, Angela (ed.): Postmodernism and Popular Culture. Routledge, Lon-
don, 135–154.



421

A szingularitások piaca

Nelson, Philipp 1970: Information And Consumer Behaviour. Journal Of Political 
Economy 78. 311–329.

Salais, Robert 2009: A  presentation of the French “économie des conventions”. 
Application to labour issues. http://hal.inria.fr/docs/00/43/06/48/PDF/Presen-
tation_of_the_Economics_of_Convention._Application_to_labour_issues.pdf – 
Utolsó letöltés: 2014. június 21.

Stanziani, Alessandro 2005: Histoire de la qualité alimentaire aux XIX–XXe siècle. 
Seuil, Paris.

Steiner, Philippe 2008: Regards croisés sur L’économie des singularités de Lucien 
Karpik. Coordonné par Philippe Steiner. Revue française de sociologie (49.) 2. 
379–421.

Stiglitz, Joseph 1987: The Causes And Consequences Of The Dependence Of  Qua lity 
On Price. Journal Of Economic Literature 25. 1–48.



422

Dén-Nagy Ildikó – Király Gábor

CouchSurfing. Reciprocitás és bizalom 
egy online párosítási piacon

Képzeljék el, hogy sétálnak az utcán, és odalép Önökhöz egy távoli országból 
  érkezett idegen, hogy néhány kérdést tegyen fel egy közeli turisztikai látvá-

nyosságról. Rövid beszélgetésbe elegyednek, amelynek során kiderül, hogy a külföldi 
a következő három napra a városban marad, ám még nincs szálláshelye. Tovább tár-
salognak, majd a  látogató kisvártatva azzal áll elő, hogy szívesen töltené ezt a pár 
éjszakát az Ön  otthonában. Vajon mit válaszolna egy ilyen felkérésre? Odaadná 
a lakáskulcsot? A valóságban egy ilyen szituáció vélhetően nem sok sikerrel kecseg-
tetné a  turistát, még akkor sem, ha egyébként kellemes benyomást keltene. Érde-
kes módon azonban ennek a  találkozásnak a virtuális változata könnyen vezethet 
a  turista számára ingyen szálláshelyhez, legalábbis az olyan online közösségeken 
belül, amilyen az itt tárgyalt CouchSurfing. 

Az elmúlt években az internet olyan új, tömeges kooperatív formák megjelenését 
tette lehetővé, amelyek a gazdaság korábban ismeretlen szervező erejeként kezdtek el 
funkcionálni új piaci mechanizmusokat eredményezve. Megváltozott logikát követő, 
gyakran nem monetáris alapokon nyugvó, a korábbiaknál hatékonyabb piaci model-
lek jelentek meg. A munkaerőpiacon ilyen a crowdsourcing jelensége, amely esetén 
egy adott tevékenységet vállalatok helyett szervezetlenül együttműködő „tömegek” 
végeznek el. A közös tudást és innovációs készséget kihasználva a szervezetek saját 
munkatársak, illetve dedikált csoportok helyett egy virtuális közösség nem formali-
zált erőforrásaira támaszkodhatnak. Ehhez hasonlóak azok az open source, magyarul 
nyílt forráskódúnak nevezett virtuális innovációs műhelyek, ahol világméretű közös-
ségek fejlesztenek például szoftvereket vagy gyógyszereket. A  név arra utal, hogy 
a fejlesztés alatt álló termék bárki által hozzáférhető és módosítható, amelynek több 
gyakorlati következménye is van. Egyrészt senkinek nem lesz kizárólagos joga a ter-
jesztésre, illetve a használat korlátozására, másrészt a minőséget a központi ellenőr-
zés helyett maga a közösség és annak bizonyos mechanizmusai biztosítják. 

A pénzügyi piacokon ilyen új típusú modell a  crowdfounding, ahol a  feltalálók 
ötleteikkel egy-egy befektető megnyerése helyett nagyszámú, egyenként csekély 
összegű adományért versengenek. A  közösségi finanszírozást startupok létreho-
zására éppúgy használják, mint katasztrófák áldozatainak segítésére, tudományos 
kutatások vagy művészek támogatására. A  közösségi innováció, erőforrás-szerve-
zés és finanszírozás mellett a  közösségi tudásmegosztás is eredményezhet mások 
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által nagy hasznosságúnak ítélt termékeket. Az egyik legismertebb, önkéntes együtt-
működésen alapuló tudásmegosztó portál, amely a „tömegek bölcsességét” kínálja 
ingyen tartalomként a felhasználók számára, a Wikipedia. 

Ezek közé az új gazdasági modellek közé tartozik az általunk tárgyalt CouchSur-
fing is, amely a szolgáltatások piacán jelent tömeges és önkéntes kooperatív formát. 
A CouchSurfing közösségi oldalán turisztikai szolgáltatásokat nyújtanak a regisztrált 
felhasználók egymásnak. A rendszer működése lényegében pontosan arról szól, mint 
az imént elképzelt, valószerűtlennek tűnő helyzet: idegenek, akik azelőtt sohasem 
találkoztak vendégül látják egymást saját otthonukban ingyen, közvetlenül elvárt 
viszonzás nélkül. Más szavakkal, turisztikai és vendéglátó szolgáltatások közösségi 
előállításáról van szó a hagyományos turisztikai piacok alternatívájaként.

Írásunkban elméleti oldalról arra keressük a választ, hogy miként működhet egy 
ilyen közösség sikeresen, illetve hogy mennyiben képes felváltani ez a forma a mone-
tizált piacokat. Miután röviden bemutatjuk a  közösség működését, a  jelenséget 
három különböző szociológiai elméleti perspektívából tárgyaljuk. Először a racioná-
lis döntések elmélete, illetve játékelméleti szemszögből azt vizsgáljuk, hogy a Couch-
Surfing milyen értelemben tekinthető piacnak, illetve milyen modellekkel írható le 
működése. Ezt követően a bizonytalanság, a kockázatok és a bizalom kialakulásá-
nak, illetve fenntartásának kérdéskörét fejtjük ki, arra keresve választ, hogy mikép-
pen képes a közösség sikeresen üzemelni. Végül a társadalmi csereelméleteket alkal-
mazzuk, hogy megmagyarázzuk a  közösség tagjainak motivációit. Összességében 
tehát azokat a CouchSurfinggel kapcsolatos tentatív kérdéseket tesszük fel, amelyek 
jövőbeli szociológiai kutatások alapjául szolgálhatnak.

a CouchSurfingről dióhéjban

Már a neve is sokat elárul a lényegéről: Couch, vagyis kanapé, és Surfing, vagyis ször-
fölés. Egy olyan online közösségről van szó, ahol ingyenesen nyújtanak a tagok egy-
másnak elsősorban szállást, illetve ehhez kapcsolódóan egyéb vendéglátó szolgáltatá-
sokat (például vacsorát, idegenvezetést vagy csak egyszerűen társaságot az utazónak). 
A  projekt alapötlete az volt, hogy helybelieknél lakva könnyebb megismerni egy 
várost, illetve felderíteni a  látnivalókat, kulturális programokat. A pénz nem játszik 
szerepet a szolgáltatás nyújtásában, sőt, a tranzakciók még csak nem is cserealapon 
működnek, ugyanis a korábbi vendéglátás nem feltétele annak, hogy valaki szállást 
kérjen, és a későbbi viszonzás sem elvárt. Valódi reciprocitásról van szó, amely közös-
ségi szinten, tehát indirekt módon biztosít kölcsönösséget. A közösség sikerességét 
a statisztikák is alátámasztják: az 1999-ben életre hívott hálózat jelenleg a világ 207  
országának, közel 92 000 városában több mint 4,6 millió tagot számlál. Csak Budapes-
ten 12 000 tagja van a közösségnek. Az adatok alapján, bármennyire tűnik első látásra 
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meglepőnek, marginális jelenség helyett mára egy jelentős méretű globális hálózatról 
beszélhetünk.1

Minden felhasználó regisztráció útján kap tagságot, és ezzel potenciális szolgál-
tatás-nyújtóvá, illetve igénybevevővé válik. Aki szeretne vendéget fogadni az ott-
honában, az bejelöli, hogy várja a turisták jelentkezését, majd kitölti az adatlapját. 
Olyan kérdésekre kell többek között választ adni, mint például hol lakik, milyenek 
a felkínált szállás körülményei,2 ki lehet továbbá tölteni a foglalkozásával, az általa 
beszélt nyelvekkel és az érdeklődési körével kapcsolatos információkat. Ezeken felül 
pedig képeket is megjelentethet önmagáról és az élményeiről. 

Az adatlapon láthatóak a rendszer bizalmi garanciáira vonatkozó adatai is: mások 
referenciái, jótállásai, illetve a  felhasználói hitelesítési státusza. A  jótállási hálózat 
lényege, hogy a tagok a valós tapasztalatok alapján, tehát kizárólag a fizikai világban 
történő ismertség alapján egy magasabb bizalmi szintet jelölnek meg. Ezek a bizalmi 
kapcsolatok egyirányúak, és csak az jelölhet, akit már legalább három másik sze-
mély megjelölt, így valóban egy bizalmi hálózat jön létre a hálózaton belül. Mások 
referenciái szintén tapasztalatokra épülnek, általában a  szállásadó és igénybevevő 
párok kölcsönös értékelése néhány mondatban. A hitelesítés a közösség adminiszt-
rátorainak megerősítése, hogy az adott felhasználó ezzel a névvel és címmel valóban 
létezik, amelyet egy kisebb összeg banki tranzakciójával és egy postán kiküldött kód 
megadásával ellenőriznek. Ezen a három bizalmi garancián kívül kockázatot csök-
kent az is, hogy a rendszer adminisztrátorai azonnal kizárhatják azokat, akik valami-
lyen módon visszaélnek a közösség által kínált lehetőségekkel, vagy viselkedésüket 
más felhasználók komolyan kifogásolják.

Annak a  tagnak, aki a közösség egy másik tagjánál szeretne lakni külföldi uta-
zása alatt, nincs más dolga, mint a fentiekhez hasonlóan eljárni, tehát saját profilt 
kialakítva regisztrálni, megkeresni az adott városban számára legmegfelelőbbnek 
tűnő vendéglátót és írni neki. A profilok és a levélváltások alapján közösen választ-
ják ki egymást, egyeztetve az ott-tartózkodás pontos részleteit. Az utazás végeztével 
értékelik egymást a  felek (referencia, esetleg jótállás), illetve rajtuk áll, hogy tart-
ják-e a kapcsolatot a jövőben, megjelölik-e egymást más közösségi oldalakon, esetleg 
találkoznak-e még újból.

a CouchSurfing játékelméleti megközelítése

Ellentétben az aukciós oldalakkal a  CouchSurfing közössége azért nem nevezhető 
hagyományos értelemben vett „online piactérnek”, mert a tranzakciók nem mone-
tizáltak, illetve nem a közvetlen csere normái alapján történnek. Itt sokkal inkább 

1 Az adatok forrása www.CouchSurfing.com – utolsó letöltés: 2012. augusztus.
2 Előfordulhat például, hogy nincs ágy, és az utazónak magának kell hálózsákról gondoskodnia, vagy 

esetleg tíznél is többen alszanak majd egy helyen. A lényeg, hogy világosak legyenek a körülmények.
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reciprocitásról beszélhetünk, vagyis a szállásnyújtás, illetve -igénybevétel volunta-
rista alapon, kollektív kölcsönösség mellett zajlik. Polányi Károly nyomán a recip-
rocitás egy integrációs séma, amelynek lényegéhez tartozik, hogy hiányzik belőle 
a nyereség motívuma, és gazdasági lényegének tagadása érdekében szinte elenged-
hetetlen az adás és a  fogadás közé beiktatott idő.3 A CouchSurfing megfelel ezek-
nek a kritériumoknak. Sőt, mivel a látogatásoknak mindössze 12–18%-át viszonoz-
zák közvetlenül, többnyire nem csupán időt iktatnak az adás és a  kapás közé, de 
a viszonzás is indirekt módon történik.4

Játékelméleti megközelítésben a CouchSurfing virtuális piaca értelmezésünk sze-
rint olyan kifizetések nélküli párosítási piac (matching market), ahol egyes résztve-
vők utazni szeretnének, míg mások hajlandók a vendéglátásra, a párok kiválasztá-
sánál pedig az úti célon kívül a  bizalom játszik fontos szerepet. A  játékelméleten 
belül a gazdasági viselkedések kapcsán számos szerző kutatja a párosítási piac sajá-
tosságait.5 A párosítás játékelméleti modellezése népszerűségét főként széles körű 
alkalmazhatóságának köszönheti. Egyik tipikus felhasználási területe a házasságköz-
vetítés,6 de az igazságos és eredményes iskolaválasztási rendszer kidolgozása során 
is lehet rá támaszkodni.7 Szintén használják a vese transzplantációra váró páciensek 
és a lehetséges donorok kiválasztásánál az úgynevezett vese-csere programokhoz.8 
Ezekben az esetekben a fő kutatási kérdés, hogy hogyan lehet igazságos és optimális 
elosztási rendszert, illetve párosítási mechanizmust létrehozni. A mi témánkat ille-
tően természetesen nem allokációs kérdések merülnek fel, hanem magának a piac-
nak a szerkezetét kívánjuk megismerni és leírni.

Míg a  felsőoktatási intézmények hallgatóinál egy iskolához több diák is tartoz-
hat, a klasszikus házassági modellben mindkét oldal pontosan egy ellenkező nemű 
egyeddel alkot egy párt. Ez egyben a párosítási piacok két alaptípusát is mutatja: az 
egy-az-egyhez és a sok-az-egyhez típusú párosításokat.9 A CouchSurfing nyilvánva-
lóan az előbbi kategóriába tartozik.

A házastárs-kereső modellben a párosítás résztvevői egyértelműen két csoportra 
oszthatók: nők és férfiak, akik saját preferencia rangsorral rendelkeznek az ellen-
kező nem képviselőit illetően. A modellben megengedett, hogy egyedülálló marad-
jon akár férfi, akár nő. A  preferenciarelációk rendezettek és tranzitívek, vagyis 

3 Polányi 1976: 232–251. 
4 Lauterbach – Truong – Shah – Adamic – Arbor 2010: 3.
5 Lásd például Bettina Klaus és Filip Klijn, John H. Vande Vate és Marilda A. Oliveira Sotomayor, David 

Gale továbbá a közelmúltban éppen a piacszervezés, illetve a párosításelmélet alapjainak megterem-
téséért közgazdasági Nobel-díjat kapott Alvin E. Roth és Lloyd Shaply. A magyar kutatók közül Kóczy 
Á. László nevét érdemes kiemelni.

6 Gale – Shapley 1962.
7 Kóczy 2009.
8 Roth – Sönmez – Unver 2004.
9 Kóczy 2008.
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a  szereplők racionálisak, a házasság pedig kölcsönös beleegyezés alapján jöhet létre. 
Egy férfi egy nőnél csak egyszer próbálkozhat, hiszen a preferenciák tranzitivitása 
szerint nem is remélheti, hogy egy újabb próbálkozás sikerre vezethet.10 

Adott körben a  CouchSurfing esetén is definiált, hogy ki vendéglátó és ki akar 
vendég lenni – jóllehet egy esetleges következő körben a szerepek cserélődhetnek, 
egyszerre azonban nem lehet egyazon ember vendég és vendéglátó is. Minden egyed 
rangsorolja a másik csoport szereplőit. Akárcsak a házasság esetén, vendéglátó és 
vendég akkor találnak egymásra, és akkor valósul meg a couchsurfing, ha azt mind-
ketten akarják. Bármelyik felhasználóval megtörténhet, hogy végül nem választ 
szállásadót, illetve nem fogad vendégül senkit, ha valamilyen oknál fogva nem 
talál elfogadható párt, vagy a szóba jöhető jelöltek már mind elkeltek. Lényegében 
a Gale–Shapley-féle leánykérő algoritmushoz hasonló folyamat stabil formája11 ját-
szódik le, ami leegyszerűsítve a következő: először minden utazni vágyó kiválasztja 
a számára legszimpatikusabbnak tűnő vendéglátót, ezután azok a vendéglátók, akik-
kel több vendégjelölt is felvette a kapcsolatot választanak, a többit pedig visszauta-
sítják. Minden visszautasított vendég a  preferenciájában következőként szereplő 
vendéglátónak ír, és a folyamat így folytatódik, amíg van legalább egy utazni vágyó, 
aki számára akad elfogadható vendéglátó a rendszerben. 

Az algoritmus természetesen nem pont ebben a tiszta formában jelentkezik (pél-
dául vendégváró is írhat számára szimpatikus utazni vágyónak), azonban a rendszer 
ezzel együtt is hasonlatos a párválasztáshoz, ezért hasonló kérdések tehetők fel játék-
elméleti szempontból is. Előfordulhat-e stratégiai viselkedés vagy taktikázás, vagyis 
amikor a szereplők nem a valós preferenciáik szerint cselekszenek. Lehet-e jövedel-
mező az őszintétlenség, ha igen kiknek érheti meg taktikázni? Felmerül az a kérdés is, 
hogy a preferenciák kialakítása során mennyire játszik szerepet a felhasználók nagy 
száma és a transzparencia hiánya. A CouchSurfingen egy adott városban szállást kere-
sők a rendszer által meghatározott sorrendben felajánlott szállásadók közül válogat-
hatnak. Sok találat esetén ugyan megtehetik, hogy a tizedik vagy az ötvenedik oldalon 
kezdik a böngészést, mégis az a valószínű, hogy az első oldalon szereplőket nézik át 
először, tehát maga a rendszer is befolyásolja a preferenciák kialakulását.

Ezen a  ponton felmerül az a  kérdés is, hogy a  preferencia-sorrend mi alapján 
dől el. Arra számítunk, hogy különböző paraméterek (például az utazás időzítése, 
a tulajdonságok hasonlósága, mások értékelései) eltérő előjellel, illetve súllyal játsz-
hatnak szerepet a szubjektív megítélésben. Fontos kérdés, hogy a bizalomra utaló 
garanciák, a jótállások és a referenciák mennyire differenciálják a tagokat: a szemé-
lyek közötti bizalom vajon inkább intézményi szinten adott, vagy a párosítás során 
is szerepet játszik.

10 Kóczy 2009.
11 Kóczy 2008, 2009.
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a CouchSurfing és bizalom

A CouchSurfing piacának elemzéséhez a  második elméleti perspektíva a  bizalom 
kérdése. A szociológiai irodalomban nincs általánosan elfogadott definíciója a biza-
lom fogalmának: három alapvető bizalom-koncepció körvonalazódik. A bizalom fel-
fogható egyfelől mint pszichológiai jellemző, a bizalomra való hajlam személyiségi 
jegye. A bizalom egy másik értelmezésben kulturális szabály, amelyhez a közösség 
tagjai tartják magukat. Végül, a bizalom megragadható úgy is mint a társadalmi kap-
csolatok minőségi jellemzője.12 

A három megközelítés közül témánk szempontjából az utolsó kettőt tartjuk a leg-
inkább relevánsnak, mégis fontosnak véljük megemlíteni, hogy a bizalom személyi-
séghez kötődő (diszpozicionális) oldala sem hanyagolható el, hiszen a CouchSurfing 
esetén valószínűsíthetően egy erős szelekciós hatás érvényesül. Azok, akik jobban 
bíznak másokban, nagyobb eséllyel válnak egy ilyen kölcsönös bizalomra épülő 
közösség tagjaivá. Feltételezhetjük tehát, hogy a  tagok generalizált bizalmi szintje 
eleve magasabb, mint a teljes populációé. 

A kulturális szabályként értelmezett bizalom két szinten jelentkezik. Adott egy 
makro szintű, intézményi bizalom és egy mikro szintű, szerepeken alapuló bizalom, 
és ezek kölcsönösen feltételezik egymást: bízok a másikban, mert egy adott intéz-
ményben meghatározott szerep szerint fog eljárni, illetve bízom az intézmény egé-
szében, hogy jól, az elvárásaimnak megfelelően fog működni. Ez utóbbit bizonyos 
bizalmi mechanizmusok – a már említett bizalmi garanciák, a jótállás, a referenciák, 
a profilinformációk és a személyazonosság ellenőrzése – is elősegítik, illetve a sze-
repelvárásokkal kapcsolatban is találhatók információk a CouchSurfing weboldalán 
– például arról, hogy a vendég szerepe megköveteli-e a kapott előnyök viszonzását. 

A kérdés az, hogy mi ennek a bizalomnak a forrása a CouchSurfingen belül, meny-
nyire tekinthetők a  rendszer bizalmi garanciái meghatározónak az általános biza-
lom szempontjából, illetve mennyire különböznek az egyének a rendszerrel és a töb-
biekkel szemben érzett bizalmuk, valamint megbízhatóságuk tekintetében. Kérdés 
továbbá az is, hogy a megbízhatóság differenciáltsága mennyire számít a közössé-
gen belül elfoglalt pozíció szempontjából: jelent-e előnyt a nagyobb megbízhatóság 
a vendéglátó-vendég párok kialakulásakor. Ahhoz, hogy meghatározzuk a Couch-
Surfing megbízhatóságát, a rendszeren belüli bizalom forrását és funkcióját, fel kell 
térképezni a  közösségi oldalon kialakuló kapcsolatokra jellemző bizonytalanságot 
és a  kockázatokat. A  bizalom ad módot arra, hogy a  cserekapcsolatokat jellemző 
bizonytalansággal és kockázatokkal megküzdjünk. Ezek a  társadalmi kapcsolatok 
belső sajátosságai, méghozzá az idő és az információ problémája miatt. A jelenben 

12 Sztompka 1999.
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nem áll rendelkezésre információ arról, hogy a jövőben mi fog történni, ami előzetes 
elköteleződést kíván meg a cselekvők legalább egyikének részéről.13 

A bizalmi kapcsolatok másik jellemzője az interdependencia, vagyis a megbízha-
tósággal kapcsolatos elvárásoknak csak akkor van jelentősége, ha az egyén cselek-
vése a vele kapcsolatban lévő másik cselekvésétől vagy együttműködésétől függ.14 
A CouchSurfing esetén a vendég függése tűnik első pillantásra nagyobbnak a ven-
déglátótól, hiszen helyzetéből adódóan nagyobb a  kiszolgáltatottsága: ismeretlen 
országban kell boldogulnia, ráadásul többet veszíthet, ha a  tranzakció meghiúsul. 
Másrészt viszont a  vendéglátó is sokat kockáztat, hiszen a  saját otthonát (érték-
tárgyait és használati tárgyait) osztja meg az idegennel. A vendéglátó is függ tehát 
a vendég jóindulatától.

Végül általános feltételezés, hogy a  bizalmi kapcsolatok a  kockázat elfogadásá-
ból fakadóan opportunizmusra adnak lehetőséget, amellyel azonban egyik fél sem 
él vissza. Az, hogy a CouchSurfing tranzakciói során milyen visszaélésekre kerülhet 
sor, illetve hogy ezeknek milyen szankciói lehetnek, szintén a kutatási kérdések körét 
gyarapítja.

a couchsurfing és a társadalmi csere elméletek

Harmadik elméleti perspektívánk, amely felöl megközelíthető a CouchSurfing műkö-
dése, a társadalmi csere elméletek szemszöge. A CouchSurfing felhasználóinak visel-
kedése eszerint a következőképpen írható le. A felhasználó eleinte jellemzően csak 
vendégként vagy csak vendéglátóként jelenik meg, azután azonban elkötelezetté 
válik mindkét aktivitás tekintetében. Tíz élmény után csekély a kizárólag vendég-
látók, illetve kizárólag vendégek száma, és a  felhasználók több mint 80%-a ebben 
a tartományban már mindkét tevékenységet legalább egyszer kipróbálta.15 Érdekes 
módon a felhasználók a legelején egyforma valószínűséggel lesznek vendégek vagy 
vendéglátók, amely kiegyensúlyozott preferenciát mutat mindkét aktivitás irányába, 
jóllehet egy ilyen esetben alapvetően potyautas16 magatartást várnánk el, vagyis sok-
kal több vendéget, mint vendéglátót. Mi lehet ennek a magyarázata; miért van az, 
hogy a  szolgáltatást adó és kapó pozíciói ennyire szimmetrikusak – a  társadalmi 
csere elméletek segíthetnek választ találni ezekre a kérdésekre.

A társadalmi csereelmélet (social exchange theory) a társas kapcsolatokat és inter-
akciókat az emberek által egymásnak nyújtott előnyökön és hasznosságon keresztül 
próbálja megérteni.17 Az elmélet szerint az egyének olyan cserekapcsolatok kialakí-

13 Tóth 2004: 96.
14 Tóth 2004: 95.
15 Lauterbach – Truong – Shah – Adamic – Arbor 2010: 4.
16 Olson 1965.
17 Emerson 1972a, 1972b; Molm 2001; Szántó 2006; Albert – Dávid 1998.
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tására és fenntartására törekszenek, amelyekből hasznuk származik. Molm 2001-es, 
a társadalmi cserelméletről és hálózati csereelméletről szóló áttekintő cikkében arra 
mutat rá, hogy a társadalmi interakció számos, a gazdasági szférán túli formája fel-
fogható úgy, mint kölcsönös előnyökön alapuló csere. Az emberek általában függnek 
másoktól, hiszen rengeteg olyan dolog, amit értékelnek (anyagi javak, szolgáltatá-
sok, társaság, elismerés) és amelyekre szükségük van, csak másoktól, mások által 
szerezhető meg. Annak érdekében, hogy az általuk igényelt dolgokhoz társadalmi 
interakción keresztül hozzájuthassanak, hasonlóan értékes erőforrásokat kell a töb-
biek rendelkezésére bocsátaniuk.18 Mindebből az is következik, hogy az emberek 
törekednek arra, hogy értékes erőforrásokkal bírjanak, hiszen aki több és mások szá-
mára nagyobb értékkel bíró forrással rendelkezik, az több kapcsolatra és hasznosabb 
cserére is számíthat a  jövőben. Az  elérhető haszon és nyereség tehát befolyásolja 
a  kapcsolatok fennmaradását is, hiszen ha egy haszon már nem elérhető és/vagy 
a cserekapcsolat egyoldalúvá válik, akkor ez előrevetíti a társadalmi kapcsolat meg-
lazulását, szélsőséges esetben felbomlását.19

A klasszikus csereelmélet két ellentétesnek mondható „építőelemmel” rendelke-
zik. Az egyik a behaviorista pszichológia, amely elsősorban a klasszikus és az operáns 
kondicionálás mechanizmusain alapul, a másik a mikroökonómia, amely a racionális 
cselekvőre épít. Míg az előbbi a  tanulást, a múltbeli tapasztalatok hatását hangsú-
lyozza, addig a racionális emberkép a döntéshozó jövőt elemző képességét. A beha-
viorista pszichológiából a  már meglévő kapcsolatok önerősítő, önfenntartó jellege 
következik, a mikroökonómiai szemlélet szerint a potenciális tranzakcióban részt-
vevő felek jelenbeli, de jövőre vonatkozó mérlegelése dönti el, hogy létrejön-e. Ezeket 
a feszültségeket a csereelmélet nem oldja fel maradéktalanul, sőt Molm szerint a cse-
reelmélet változatainak különbségei részben magyarázhatóak az alapján, hogy melyik 
elméletre (behaviorista versus mikroökonómiai szemlélet) támaszkodnak inkább. 

Minden csereelmélet feltételezi ugyanakkor, hogy a cselekvők önérdekeltek, meg-
próbálják növelni azokat a kimeneteket, amelyek pozitív értékkel bírnak számukra 
és csökkenteni azokat, amelyek negatívval. Szántó Zoltán rámutat, hogy bár a  tár-
sadalmi csere képviselői nem határoznak meg konkrét nyereségeket, általánosan 
elfogadott, hogy a társadalmi elismerés az egyik legfontosabb jutalmazó és motiváló 
mechanizmus.20 Ez azért is lehet így, mert számos más erőforrás megszerzésének igé-
nye a társadalmi elismerésért vagy azzal szoros összefüggésben jelenik meg. Ebben 
az értelmezésben az altruizmus is magyarázható úgy, mint amely a saját pozitív érték 
maximalizálására vonatkozik, hiszen az (anyagi, időbeli) ráfordítás ellenére mély 
érzelmi kielégülést idézhet elő a cselekvőben. Mivel a cserelmélet szerint a különböző 
jutalmazási mechanizmusok nyereségei (részlegesen) felcserélhetőek egymással, az 

18 Molm 2001.
19 Albert – Dávid 1998.
20 Szántó 2006: 39.
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érzékelt érzelmi nyereség meghaladhatja az anyagi veszteséget.21 Ez a gondolatmenet 
könnyen rávezet arra, hogy miért érheti meg vendéglátónak lenni akkor is, ha a ven-
dégségből fakadó előnyöket nem vagy kevesebbé élvezheti a felhasználó. 

Egyre több szociálpszichológiai és viselkedés-gazdaságtani kutatás mutat rá arra, 
hogy az ember jóléte szempontjából kiemelt fontossággal bír, hogy másokon segít-
sen,22 másoknak adjon,23 és hogy a saját pozitív énképét fenntartsa.24 Egyes vizsgálatok 
eredményei egyenesen arra engednek következtetni, hogy az altruista és segítő visel-
kedés, vagy a másokra költött pénz nagyobb pozitív értéket jelenhet a cselekvő szá-
mára, mint a szűk értelemben vett önérdekkövető viselkedés. A motiváció tehát egyéni 
szinten jelentkezik, de arra hajtja az embereket, hogy egymással kapcsolatba lépjenek, 
támogassanak másokat és egymástól szerezzék meg a számukra értéket képviselő java-
kat. A CouchSurfing esetén kutatási kérdés lehet ebből a szempontból, hogy melyek 
azok a jutalmak, amelyek végső soron részvételi motivációt jelentenek a felhasználók 
számára akár vendéglátóként, akár vendégként. Arra számítunk, hogy ebben a tekin-
tetben is összetett a kép, és a szállás mint nyereség a további előnyök mellett – például 
új élmények, tapasztalatok, ismeretek bővítése – kevésbé számít meghatározónak. 

*  *  *
Rövid írásunkban egy online közösség, az utazni vágyókat és a turisztikai szolgálta-
tásokat, vendéglátást önkéntesen nyújtókat tömörítő CouchSurfing rendszerét vizs-
gáltuk meg három különböző elméleti koncepció szemszögéből. Értelmezésünkben 
a CouchSurfing egy olyan pénzmozgásokat nélkülöző informális piac, amely a recip-
rocitás logikájára épül. A játékelméleti megközelítés arra világít rá, hogy a vendég-
látó-vendég párok kialakítása a  Gale–Shapley leánykérő algoritmushoz hasonló 
mechanizmus szerint történik, ami kérdéseket vet fel a  felhasználók egymással 
szembeni preferencia-rendjének szerepével kapcsolatban. A CouchSurfing speciális 
piacának egyik lényeges tulajdonsága a bizonytalanság és a kockázat, amely biza-
lommal, annak forrásaival és funkcióival kapcsolatban indukál kutatási kérdéseket. 
A közösség felhasználói nem rendelkeznek dedikált szerepekkel, tehát vendégek és 
vendéglátók egyaránt lehetnek, a viszonzás pedig nem elvárt. A korábbi kutatások 
tapasztalataiból tudjuk, hogy bár potyautas magatartásra számítanánk, a  felhasz-
nálók preferenciái a  két szerepet (vendég versus vendéglátó) illetően meglepően 
kiegyensúlyozottak. Ennek magyarázatában a  társadalmi csereelmélet segíthet, 
amely képes megragadni a felhasználók összetett motivációs hátterét, és kiinduló-
pontot adhat a témában folytatott jövőbeni szociológiai kutatások számára.

21 Szántó 2006: 39.
22 Seligman 2002.
23 Dunn – Aknin – Norton 2008.
24 Akerlof – Kranton 2010.
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Kereslet és kínálat a rendi politikában
Kossuth Lajos Pest megyei követté választása 1847-ben

Nem új keletű megállapítás az, hogy a politikai pártok vagy a pártok színeiben 
  fellépő politikusok sajátos árucikknek, terméknek is tekinthetők, melyek-

nek a siker érdekében – különböző technikák révén – vonzóvá kell válniuk a válasz-
tók (vevők) számára. Ennek megfelelően a  piaci szférában érvényes viszonyok és 
kommunikációs stratégiák kimutathatók, illetve alkalmazhatók a politikai kampá-
nyokban is – figyelembe véve, hogy a  választási piac csak hasonlít a  gazdaságira, 
de nem azonos azzal. Ezeknek az elemeknek a  jelenléte azonban inkább a polgári 
viszonyok között érvényesülő választási rendszerekben ragadható meg, az elemzé-
sek is jórészt erre, illetve politológiai szempontból az erősen mediatizált jelenkori 
folyamatokra irányulnak.1 Kossuth kapcsán Frank Tibor vetette fel néhány éve egy 
tanulmányában, hogy az 1851-ben amerikai körútra induló egykori kormányzó az 
Egyesült Államokban megismerkedett a nyilvános politizálás ottani kampányfogá-
saival, amelyeket ott-tartózkodása során meg is kísérelt alkalmazni, nem kevés siker-
rel.2 A sajátos piaci logikát sem nélkülöző, politikusi imázsra épülő kampánytechni-
kák jelenlétét azonban nem fölösleges Kossuth pályájának korábbi időszakában is 
felkutatni.  Kossuthnak csak 1849 előtt volt lehetősége arra, hogy magát nyilvános 
választás során megmérettesse. S mivel ez az eseménysor még a magyarországi rendi 
intézményrendszer keretein belül zajlott le, a vizsgálat ahhoz is közelebb vihet ben-
nünket, hogy ebben a közegben vajon milyen formában érvényesülhettek a politikai 
piac ma modernek tartott alapelemei, az „imázs” és a „látványosság”, melyek jelen-
tőségét azonban a közügyek gyakorlói már sok évszázaddal korábban felismerték.3 
Másrészt érdemes azt is szemügyre venni, hogy ebben a sajátos viszonyrendszerben 
milyen anyagi és emberi erőforrásokat kellett a jelölteknek és támogatóiknak a vok-
sok megszerzése érdekében mozgósítaniuk.4 

1 Mazzoleni 2006: 128–129; vö. még Oleár 1995.
2 Frank 2006: 197–200. 
3 Mazzoleni 2006: 131.
4 A választási piac és a gazdasági piac közötti leglényegesebb különbség, hogy a választások alkalmával 

megszerezhető erőforrások (pl. parlamenti helyek) megszerzésének lehetősége sokkal korlátozottabb, 
kínálatuk nem bővül, mint a gazdasági piacon fellelhetőké, s ennek megfelelően a kommunikációs csa-
tornák iránti kereslet, s ezáltal használatuk költsége is sokkal magasabb, s csak azok számára érhető el, 
akiknek erős financiális hátterük van. Mazzoleni 2006: 128–129.
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Az 1847. november 7-re összehívott országgyűlést megelőző követválasztások 
közül kiemelt figyelem övezte a  Pest megyeit, ahol, mint közismert, az ellenzék 
vezéralakjai – a  szinte egyöntetű támogatottságot élvező Szentkirályi Móric első 
alispán mellett – Kossuth Lajost akarták a diétára küldeni.5 Kossuth megválasztá-
sát azonban a helyi birtokosok többsége és a tisztikar nagyobbik része is határozot-
tan elutasította, jelölésében maga a Pest megyei ellenzék is erősen megosztott volt. 
Horváth Mihály történeti összefoglalója szerint „Batthyáni Lajos, Eötvös József és 
Teleki László, az ellenzék középponti és egyszersmind országos vezérei, Apponyit 
egyáltalában megbuktatni szándékozván, óhajták, hogy az ellenzék izgató szelleme 
s legnagyobb szónoka, kinek ékesszólásától egyelőre is nagy hatást lehetett várni az 
országgyülési közönségre, követté Pest megyében minden esetre megválasztassék”.6 
A  Kossuth melletti korteskedés egyik kulcsfigurája, báró Podmaniczky Frigyes is 
úgy látta visszaemlékezésében: Kossuthot nem a megye, hanem az országos ellenzék 
jelölte és választatta meg követnek.7 

A követválasztással kapcsolatos fejleményekről a  megye adminisztrátora, 
 Földváry Gábor folyamatosan tájékoztatta gróf Apponyi György kancellárt.  Földváry 
1847. szeptember 10-én úgy fogalmazott, hogy a  „pestiek” akarják Kossuthot és 
 Szentkirályit az országgyűlésre küldeni, a  „külső nemesek”, azaz a  vidékiek azon-
ban az előbbit nem támogatják, éppen ezért őket a megyében igen befolyásos gróf 
Ráday Gedeon személyesen akarja meggyőzni. Kossuth pedig, aki a még 1841-ben 
vásárolt tinnyei kúriát a  jászfalu-pusztai és unyi birtokrésszel együtt 1846-ban 
anyagi okok miatt eladni kényszerült, mindenhol eladó birtok iránt érdeklődik, hogy 
e  tekintetből is megfeleljen a  követekkel szemben támasztott fontos feltételnek – 
tudniillik, hogy a követ megyebeli birtokos nemes legyen.8 Érdemes megjegyezni, 
hogy  Szentkirályi Móric, Tápiószentmártonban birtokos lévén, teljesen megfelelt 
a  követekkel szemben támasztott elvárásoknak. Ráadásul már apja, Szentkirályi 
László is fontos szerepet játszott a megyében, hiszen 1820-ig alispánja, két alkalom-
mal,  1805-ben és 1830-ban pedig országgyűlési követe volt a  törvényhatóságnak. 
 Szentkirályi Móric főjegyző, 1841-től másod, 1845-től pedig első alispán, a korábbi 
két diétán,  1839/40-ben és 1843/44-ben a megye országgyűlési követe volt, tehát az 
országos politikában is kellő rutinnal és ismertséggel rendelkezett.

 Földváry, aki másodalispánként az 1830-as években még ellenzéki nézeteket val-
lott, 1847. szeptember 20-án a következőket írta a kancellárnak: 

„Látván, hogy itt Kossuthot akarják választani, felszollittattam a megyei birtokos nemes-
séget, »ne engednék Pest megyén azt a gyalázatot végbevinni, hogy egy nem is megyebeli 

5 A kérdésről lásd újabban Kosáry 2002: 371–376, 397–406; valamint Molnár 2007: 239–247. 
6 Horváth 1868: 244.
7 Podmaniczky 1887: 175.
8 Kossuth 1951: 197.
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és birtoktalan ember választassék követül, és olly ember, ki egész életében izgatott, így a ki 
ezt fogná tenni az ország gyűlésén is a teremben és azon kívül, és kinek a megyékben sok 
ellenségei lévén, az ország gyűlésén csak rosszat tehet«.”9

A Pesten szeptember 15-re összehívott tanácskozáson, bár Nyáry Pál másodal-
ispán, Ráday Gedeon és maga Szentkirályi is Kossuth mellett foglalt állást, a jelen-
lévő nemesek nagy többsége végül úgy nyilatkozott, – írta az adminisztrátor – hogy 
 Kossuthot nem támogatja, hanem Szentkirályi mellé Balla Endre első aljegyzőt 
és tiszteletbeli főjegyzőt fogja jelölni. A  döntést közölték Kossuthtal, aki azonban 
a jelöltségtől többszöri kérés ellenére sem volt hajlandó visszalépni. Kossuth megvá-
lasztását tehát magából a komoly véleményformáló erővel rendelkező megyei tiszti-
karból is csak igen kevesen támogatták, ilyen volt a már említett Szentkirályi Móric 
és Nyáry Pál első- és másodalispánok, valamint Egressy Sámuel főügyész.10 Más for-
rásból egyébként úgy tudni, hogy Kossuth ellenfelei a  megyében nagy befolyással 
rendelkező, szintén ellenzéki nézeteket valló Patay János táblabírót akarták először 
jelölni Kossuth ellenében, aki azonban azt mondta, inkább elköltözik a megyéből, 
mintsem a jelöltséget ilyen körülmények között elvállalja.11 

A viszonylag súlytalan megyebeli konzervatívok, akiknek egyik legismertebb 
alakja Körmöczy Imre kanonok volt,12 kezdetben Zlinszky János középponti főszol-
gabírót és Nagy István főjegyzőt indították volna a követi tisztségért. (Zlinszky és 
Nagy egyébként a tisztikar megbecsült tagjai voltak, Zlinszky 1829-től, Nagy pedig 
1841-től töltötte be a  főszolgabírói, illetve a  főjegyzői tisztséget.) Végül azonban 
– felmérve az erőviszonyokat –, a konzervatívok, a kisebbik rosszat választva, Balla 
támogatása mellett döntöttek.

A kormányzat részéről Apponyi kancellár a  kalocsai érsekhez, a  kamara elnö-
kéhez, a  tárnokmesterhez, a  váci vikáriushoz, valamint a  megbízhatónak tartott 
Pest megyei nagybirtokosokhoz írt levelében segítséget és támogatást kért  Kossuth 
követté választásának megakadályozása érdekében.13 Szőgyény-Marich László 
alkancellár – aki egykor Pest vármegyében kezdte közéleti pályafutását – azonban 
úgy látta, a kormány Kossuth megválasztása ellen nem lépett fel kellő eréllyel, sőt 
ennek kapcsán komoly hibákat követett el.14 

A választás kimenetele egyébként éppen az ellenzék megosztottsága miatt sokáig 
nyitottnak tűnt. Podmaniczky Frigyes szerint Kossuthnak, vagy ahogy a megyében 
akkor nevezték, a „zempléni fiscálisnak” a megválasztását Batthyány Lajos  támogatása 

9 Kossuth 1951: 197–198.
10 Egressy Sámuel szerepéről lásd Ferenczy László báró Wesselényi Miklósnak, Pest, 1847. október 13. 

MNL OL P 626 Széchenyi István Gyűjtemény 11. cs. 467. rv. 
11 Erről a Pesti Hírlap 1847. október 21-i tudósítása számolt be. Lásd Kossuth 1951: 216–219.
12 Körmöczyről újabban lásd Fazekas 2012.
13 Apponyi levelét lásd Kossuth 1951: 199–200.
14 Szőgyény-Marich 1903: I. 45.
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nélkül nem tudták volna keresztül vinni. A birtoktalan Kossuth ugyanis nem volt túl 
népszerű Pest vármegyében, annak ellenére, hogy annak közgyűlésein évek óta rend-
szeresen részt vett, és politikai irányvonalát jelentős mértékben meg is határozta.15 
A Kossuthtal szoros kapcsolatot ápoló Hajnik Pál ügyvéd – Széchenyi augusztus 18-i 
naplóbejegyzése szerint – ugyanakkor éppen azzal érvelt, hogy  Kossuth megválasz-
tása becsületben járó dolog, mert a megye eddig az ő szavát követte.16

Több forrás is arra utalt, hogy az egyik legjelentősebb Kossuth-ellenes központ 
Dabas volt, éppen az a település, ahová Kossuth letartóztatása után a támasz nél-
kül maradt család átmenetileg letelepedett; Kossuth apja egyébként itt is halt meg 
1839 júniusában. Dabason meghatározó szerepe volt az igen kiterjedt, művelt és 
alapvetően ellenzéki beállítottságú Halász famíliának, amely jelentős szavazóbázist 
képezett, de állítólag komoly ellenszenvet érzett Kossuth iránt. Állásfoglalásukat 
befolyásolhatta az is, hogy az ellenjelölt, Balla Endre nagyanyja a Halász családból 
származott.17 Ferenczy László október 13-i Wesselényihez írt levelében ugyan már 
arról számolt be, hogy 2000 szavazat van Szentkirályi és Kossuth mellett, de az ellen-
zék egy része, különösen Dabas még mindig elutasítja Kossuth személyét.18 Tasner 
Antal Lunkányi Jánosnak október 16-án, vagyis két nappal a választások előtt pedig 
így vázolta a kialakult helyzetet: 

„Első követ a vármegye részéről bizonyosan Szentkirályi lesz. A második követ személye 
még fogadás tárgya lehet. Kossuth és ellene […] Balla […] Mind a két fél iszonyúan verbu-
válja a korteseket. Olly népes gyűlés lesz, millyen már rég nem volt Pestben.”19

A rendelkezésre álló források a korteskedés részleteiről nem adnak átfogó képet. 
Egy 1847. október 8-án készült titkos jelentésből tudjuk, hogy Ráday és Fényes Elek 
vezetésével létrehoztak két választmányt, melyek feladata a Kossuth és  Szentkirályi 
melletti agitáció megszervezése volt: Szeles Lajos ügyvéd a  solti járásban, Farkas 
János Nagykőrösön, báró Podmaniczky Frigyes a  váci járásban, az ügyvéd Graefl 
József, Hajnik Pál és Fényes Pesten igyekeztek mozgósítani.20 Maga Batthyány 
 Szentkirályival személyesen ment ki Nagykőrösre, Abonyba és Kecskemétre meg-

15 Vö. Podmaniczky 1887: 176.
16 Széchenyi 1939: 615. 
17 „[A] Halászok, kik 73-an mint szavazók jelenhetnek meg, hát aztán a sok sógor és koma és azon szám-

talan gatyások, kikkel rendelkezhetnek, – és összetartanak; ellenzékhez tartoznak ugyan, de ellenszen-
vök van Kossuth iránt, – vezetőjök Halász Bódi, ki legjózanabb köztük, – nem tudhatni, ha ő akarna-e 
lenni vagy mást kivánna.” – írta még 1847. augusztus 29-én Bezerédj István báró Wesselényi Miklós-
nak. Bártfai Szabó 1943: II. 601. 

18 Ferenczy László báró Wesselényi Miklósnak, Pest, 1847. október 13. MNL OL P 626 Széchenyi István 
Gyűjtemény 11.cs. 467rv. Ezt erősíti meg egy korábbi, szeptember 18-i titkos jelentés is. Lásd Kossuth 
1951: 290.

19 A levelet idézi Velkey 2008: 207–208. 
20 Lásd Kossuth 1951: 291.
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győzni a szavazókat.21 A választás kimenetele szempontjából meghatározó szerepe 
volt a pesti járásban, a soroksári Duna-ág mellett fekvő Áporkának, amelyben jelentős 
számú, a református felekezethez tartozó kisnemes élt. A településen a Vattay-csa-
ládnak voltak birtokai, akikkel viszont Ráday Gedeon ápolt jó kapcsolatokat. Így 
a Kossuthot támogató arisztokraták közül ő vállalta, hogy biztosítja Áporka nemesi 
közösségének szavazatait, miként ezt fontos ügyekben már évek óta megtette. 

Podmaniczky Frigyes visszaemlékezése szerint a  váci járás mozgósítása valójá-
ban öccsének, Podmaniczky Árminnak, sógorának, Majthényi Ignácnak és Beniczky 
Ödönnek – mindannyian fiatal Pest megyei birtokosok22 – a feladata volt, ő maga 
segédjével, Friebeisz Istvánnal23 Vác városában kellett, hogy tevékenykedjen. A meg-
bízatásnak a protestáns Podmaniczky nem igazán örült, hiszen Vác nemessége alap-
vetően a katolikus klérus befolyása alatt állt, ráadásul Majthényi Ignác testvére, Péter 
szintén Vácott korteskedett, csak éppen az ellenjelölt Balla mellett. A Kossuth-pár-
tiak központja a  Fehér hajó fogadóban volt, a  Duna-parton a  gőzhajóállomással 
szemben. Podmaniczky nem adott ebédeket vagy vacsorákat, hanem, ahogy ő fogal-
mazott, „nyitott asztalt tartott”, vagyis a fogadóba bármikor be lehetett térni enni és 
inni, reggel, délután és este pedig kávét és szivart kínáltak a vendégeknek. Visszaem-
lékezése szerint, mikor Batthyány Lajos az első heti kávé- és szivarszámlát meglátta, 
„majd hanyatt vágta magát.”24 Podmaniczky hangsúlyozta, hogy a költségek meghoz-
zák majd a kellő eredményt, de a gróf megnyugtatása érdekében 1200 ezüst forintot 
rögtön be is fizetett a  választási pénztárba. Elmondása szerint a  váci kortestanya 
rendkívüli népszerűségnek örvendett, különösen a pesti fiatalok látogatták lelkesen, 
pl. a Tízek Társasághoz tartozó Pálffy Albert mondott ott nevezetes kortesbeszédet. 

„A gőzhajó utasai pedig szinte örvendettek már, mikor Váczon megállapodott a gőzös, s mi 
felszűrözve s darutollazva, elől a czigánybandával besétálánk a nemes atyafiak seregétől 
kisérve a kiszálló hídra, üdvözlendők az utasokat, a kik között a nők, nem lévén annyira 
alávetve az »ex odio religionis« elve szerint megitélni a politikai pártmozgalmakat, annyira 
érdeklődtek irántunk, hogy egy-egy rövid ideig tartó »megforgatást« valamely jóízű nóta 
mellett épen nem vetettek meg.”25

A korteskedés költségeiről nincsenek pontos adataink, egyes feltételezések sze-
rint tizenhatezer és százezer forint közötti összegről lehetett szó. Az azonban bizo-
nyos, hogy Batthyány Lajos és Kázmér komoly anyagi áldozatot hoztak Kossuth 
megválasztása érdekében. Azt is tudni lehet, hogy az Ellenzéki Kör által köröztetett 

21 Molnár 2007: 246.
22 Beniczkyéknek Cinkotán és Zsámbékon, a Majthényiaknak a váci járásban, Versegen voltak birtokaik.
23 Friebeisz István apja a váci járás főszolgabírája volt. 
24 Podmaniczky 1887: 184. 
25 Podmaniczky 1887: 185.
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aláírási ívet elsőként ők írták alá, s ekkor 2-2000 forinttal járultak hozzá kampány-
hoz.26 Egy másik titkos jelentés szerint gróf Vay Ábrahám 3000 forintot ajánlott fel 
Kossuth megválasztására.27 A Budapesti Hiradónak a követválasztás utáni beszámo-
lója ugyanakkor azt sejtette, hogy Kossuth kampánya jelentősebb támogatást kapha-
tott az izraelita felekezet bizonyos képviselőitől is.28 

A Szentkirályi – Kossuth párt már a  választások előtt egy nappal igyekezett 
demonstratív módon birtokba venni a város fontosabb tereit. Több visszaemlékezés-
ből, valamint a Pest Hírlap tudósításából is ismert a Szénapiactól, vagyis a mai Kál-
vin tértől a vármegyeházig tartó felvonulás, melynek élén az ellenzéki arisztokraták, 
mindenekelőtt Batthyány Lajos és Kázmér haladtak.29 Utánuk a segédkortes vezé-
rek, az irodalmi, művészeti élet nevezetes alakjai következtek, pl. az író-szerkesztő 
Vahot Imre, aki Kossuth rokona is volt, vagy éppen Fáncsy Lajos, a korszak neves 
színésze. A kortesmenetet Áporka nyitotta meg, ezt követték járásonként a korte-
sek kb. háromezren. Még aznap este az ifjúság macskazenét adott a konzervatívok 
meghatározó alakjának, Körmöczy kanonoknak, és szállásának ablakait is betörték. 
30 Az  október 17-i látványos felvonulás nyilvánvalóan rendkívül fontos volt lélek-
tani szempontból is, de ugyanilyen vagy talán még nagyobb jelentősége volt annak, 
hogy a szavazás reggelén ki érkezik elsőként a megyeházába, s ki foglalja el a megye-
háza termeit és udvarát. Ez a lépés ugyanis bevett fogás volt a korszakban a választás 
kimenetelének befolyásolására. 

Görgei Artúr testvére, István ekkor Zsivora György ügyvédi irodájában dolgozott, 
Thaisz Elekkel, Tatay Pállal. Emlékiratából tudjuk, az 1847-es követválasztás idején 

26 Kossuth 1951: 291.
27 Kossuth 1951: 289.
28 „A K. szavazói között az ország minden zugából gyülekeztek volt össze és mindenféle honi népek, 

különösen a Messias örökös várói, kik mint mondják nevezetesen contribuáltak a korteskedési költ-
ségekre.” Budapesti Hiradó 1847. október 22. 278. Kossuth Batthyány Lajoshoz írt, 1847. október 15-i 
levele bizonyítja, hogy a politikus a Bihar megyei ellenzék megsegítésére a terménykereskedéssel fog-
lalkozó idősebb Kunewalder anyagi támogatását tervezte igénybe venni 2000 forint erejéig, úgy, hogy 
a gróf garanciát vállal arra: a támogató neve titokban marad a kormányzat előtt. Nem elképzelhetetlen 
tehát, hogy a Pest megyei követválasztáson is igénybe vették a  segítségét. MNL OL R 90 Az 1526 
utáni gyűjtemény. Kossuth Gyűjtemény. Kossuth Lajos iratainak időrendi része 281. (A levélre Paj-
kossy Gábor hívta fel a figyelmemet, segítségét ez úton is köszönöm.)

29 A  Pesti Hírlap beszámolóját lásd Kossuth 1951: 216–219; továbbá: Vajda 1988. 998–999; Podma-
niczky 1887: 186–188. 

30 A Körmöczynek adott macskazenéről Vajda János a következőket írta: „Először életemben és utólszor 
voltam jelen macskazenén, azon tudniillik, melyet az ifjúság és a pesti nép magyar része K. kanonoknak 
adott, mely okból és alkalomból arra nem emlékszem; annyi való, hogy a legmerészebb konzervatívok, 
illetve kormányhívek egyike volt. […] Különben általánosan el volt ismerve, hogy nagyságra és bor-
zasztóságra ehhez fogható macskazene még e szabad világban sem adatott senkinek. Ugattak, fütyöl-
tek, sivítottak, kiabáltak, kerregtek, huhogtak, nyivácsoltak. Kutyákat, macskákat hordtak össze, azokat 
verték, hogy óbégassanak; kelepeltek, zörögtek; szóval igazi pokoli zajt ütöttek.” Vajda 1988: 997. 
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az ő  és mások, például Székely József,31 Tassy Becz Ede32 feladata volt az áporkai 
nemesek megvendégelése és együtt tartása. 

„»A tántorithatatlan Áporka« feliratú zászlók alatt hosszú sor szekéren bevonult több 
száz szavazót a  választás előestéjén gondunk alá vévén, a  soroksári utczában »A kiét 
kiék bakokho« czímzett kurta kocsma hosszú, keskeny udvarán egész éjjel jól tartottuk 
és czigány zene mellett mulattattuk – igaz, hogy zárt kapun belül. Nem is tántorodott el 
 Kossuthtól révünkön egy szavazat sem, jóllehet bizony hajnalig egynémelyik szavazónk – 
mi tagadás benne – meg-megtántorodott kissé.”33

Az is a feladatuk volt, hogy másnap Balla Endre támogatói elől foglalják el a vár-
megyeházát és a szavazásra kijelölt termet. 

„Még csak derengett a hajnal másnap, mikor mi, háromszinű tollas nagy csapatunk élén, 
a  mostani muzeum-köruton közeledvén, a  kerepesi uton épen a  nemzeti szinházig ért 
fehér tollas Balla-dandárt csak nehány száz lépéssel a  hatvani kapunál gyors fordulat-
tal szerencsésen megelőztük s  így a megyeházát elfoglaltuk – minden verekedés nélkűl. 
A mely perczben barátaimmal és az áporkaiakkal én a terem egyik szárnyajtaját nyittat-
tam ki: ugyanakkor a szemben nyiló nagy ajtón czifra fehér szűrben Podmaniczky Frigyes 
özönlött be egy másik Kossuth-párti csapattal. A terem pártunkbeliekkel telt meg, ugy-
szintén az udvar […] A vélemény körülbelől mind két párton utólag is az volt, hogy e sike-
res hadicsel döntötte el már reggel a napot.”34

Podmaniczky korteseinek bázisa egy Üllői úton lévő fogadóban volt.  Podmaniczky 
a választás előtti este felkereste az áporkaiak tanyáját, és ott megígérte, hogy a válasz-
tás aktusának megkezdése alkalmával nekik engedi át az első helyet a presidiumtól 
balra, ő pedig a váci járással a második helyet foglalja majd el. A szavazás feszült 
hangulatban, de nagyobb rendbontás nélkül zajlott le: végül  Szentkirályit közfelkiál-
tással választották követté, Kossuth pedig 2948 szavazattal nyert Balla 1314 voksával 
szemben. Földváry Gábor a választást követően azt írta Apponyinak, hogy máskor 
a Ballára leadott szavazatok elegendőek lettek volna a győzelemhez, de a honorá-
ciorok ez alkalommal eddig soha nem tapasztalt nagy számban adták le voksaikat 
– mint ismeretes, a megye 1841 tavaszán terjesztette ki a szavazati jogot erre a tár-
sadalmi rétegre.35 November elején ugyancsak Apponyinak írt levelében Földváry 

31 Székely 1847-ben tette le az ügyvédi vizsgát, 1848 tavaszán a Belügyminisztérium fogalmazója lett, 
ősztől fegyveresen részt vett szabadságharcban, Kossuth katonai irodájában is dolgozott. 

32 A Tassy-Becz családnak a pesti járásban Irsán voltak birtokai. 
33 Görgei 1885: 1.
34 Görgei 1885: 1–2.
35 „[D]e Ballára már most, mi után még a  szavazásnál is kijelentette, hogy ő  nem akar menni, csak 

1314 szavazott, mi olly szám, hogy máskor bizonyosan, de most is többség lett volna, ha amott 
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már  elsősorban Balla Endrét hibáztatta a  kudarc miatt, mivel az először írásban, 
majd szóban is közvetlenül a  szavazás megkezdés előtt kijelentette, hogy vissza-
lép a követségtől, s  aki rá szavaz, annak voksa elvész.36 Az adminisztrátor szerint 
a Kossuth-pártiak Ballának hivatalt ígértek a visszalépésért. 1848 májusában Balla 
egyébként a megye másodalispánja lett, de a tisztségről rövidesen lemondott, miu-
tán kinevezték a Királyi Tábla úrbéri osztályának előadójává.37 

A Kossuth mellett korteskedők nagy része a húszas éveiben járó fiatalember volt, 
közülük többen fegyveresen is részt vettek a szabadságharcban: Görgei István,  Thaisz 
Elek, Friebeisz István, Tassy-Becz Ede, Székely József vagy maga  Podmaniczky Fri-
gyes is ezt az utat választotta. Mások – a valamivel idősebb nemzedék tagjai – az 
újonnan szerveződő minisztériumokban kaptak állást. Farkas János,38 Hajnik Pál,39 
Fényes Elek40 a Belügyminisztériumba nyert kinevezést. Graefl József először a Pénz-
ügyminisztériumban viselt hivatalt, majd Pest város főbírája lett, az első népképvi-
seleti országgyűlésen pedig a szolnoki kerületet képviselte. Ugyancsak képviselő lett 
Beniczky Ödön a gödöllői, Szeles Lajos pedig a dunapataji kerületben. A   Kossuth 
megválasztásában fontos szerepet játszó szereplők tehát nem egyszerűen egy sze-
mélyhez vagy elsődlegesen személyes kapcsolatokon és érdekeken alapuló cso-
porthoz csatlakoztak, hanem a  rendi kereteken túllépő, újfajta nyilvánosságban 
szerveződő, és immár jól meghatározható politikai célokat követő irányzat mellett 
kötelezték el magukat. 

Az 1847-es követválasztáson történtek, az ott alkalmazott újfajta mozgósítási 
technikák és kampányfogások azonban nem voltak teljesen ismeretlenek és előz-

a  honorátiorok nem szavaznak; Kossuthra pedig 2948 szavazat ment, kik közt valamennyi falusi nem 
nemes notárius, kántor, falusi tanító, borbélyok, s több affélék, úgy Buda Pesten lévő igen számos, és 
a megyei nemességet a szavazáskor akár mikor is úgy szóllván semmivé tévő mindenféle nem nemes 
tisztesb találtatik, és ez igen fáj a nemességnek, még azoknak is, kikkel együtt szavaztak, mert így lát-
ják, hogy akár melly választáskor ezek által fognak feljül haladtatni” Kossuth 1951: 221–222. Gerando 
Ágost más előjellel, de hasonlóképpen értékelte az eseményeket: szerinte Pest megyében a választások 
mindig példás rendben zajlottak, így volt ez az 1847-es követválasztáson is, ahol számosan részt vettek 
a választáson olyanok, akik „nem támaszkodhattak nemességökre […] Ők az értelmiséget képviselék a’ 
kiváltságosok ellenében.” Gerando 1848: I. 106.

36 „[M]ert ha Balla ezeket nem teszi, nints erő, melly mást, mint őtet, válassza, és így nem csak engem bán-
tott meg, hanem Pest megyének birtokos nemességét is, mert az egy átalján fogva nem akarta Kossuthot, 
kit többnyire csak a nem nemes tisztesbek, és mindenféle gyülevész nép választott” Kossuth 1951: 238.

37 Kinevezéséről lásd a Pesti Hírlap 1848. május 26-i számát.
38 Farkas 1848 áprilisában nyert tanácsnoki kinevezést a Belügyminisztériumba a rendőri osztályra, 1848 

decemberében az Országos Rendőri és Postaosztály tanácsosa lett, 1849 áprilisában Madarász László 
lemondása után vezette az országos rendőrséget, 1849 májusától pedig az Igazságügyminisztérium-
ban lett álladalmi ügyész. 

39 Hajnik először a Belügyminisztérium miniszteri tanácsosa, majd a rendőri osztály főnöke lett, a nép-
képviseleti országgyűlésen a váci választókerület képviselőjévé választották, Buda visszafoglalása után 
pedig országos rendőrfőnökké nevezték ki.

40 Fényes a Belügyminisztérium statisztikai osztályát vezette.



443

Kereslet és kínálat a rendi politikában

mény nélküliek Pest vármegyében. Földváry Gábor a korábban már idézett, Appo-
nyi kancellárnak írt szeptember 20-i levelében tágabb összefüggésben is kitért 
a  megyében uralkodó viszonyokra. E  szerint a  tisztújítások és követválasztások 
eredményét eddig alapvetően Ráday Gedeon befolyásolta másod-harmadmagával. 
Az  adminisztrátor szerint nagyrészt az ő  felszólítása nyomán azonban az előző, 
1845-ös tisztújításon a  megye nemessége szembe ment Rádayék akaratával „úgy, 
hogy az eddigi vezérek hatalma egészen meg töretett, a mi még most is igen fáj Gróf 
 Rádaynak és ezt akarja Kossuth választásával helyre ütni, s tekintetét helyre állíta-
ni”.41  Podmaniczky Frigyes visszaemlékezése is megerősíti Földváry állítását, mi sze-
rint „az  1847-ik évben létezett megyei viszonyok folytán a clique-rendszer s családi 
összeköttetések befolyása” sokkal erősebb és meghatározóbb volt, mint a 19. század 
második felében. Mondandóját más nézőpontból ugyan, de a Nemzeti Kör könyv-
tárosának, Csanády Györgynek egy Pompéry Jánoshoz írt levele is alátámasztotta: 
„Pestnek minden liberális szelleme mellett is eddig a nepotizmus restaurált Ráday 
és Patay által, most azonban ezek ellenében az értelmiség győzelmes harczot vitt az 
arisztokráciával.”42 Az ekkor készült titkos jelentések is megerősítették, hogy komoly 
nézeteltérés támadt a Pest megyei ellenzék vezetői között. A konfliktus oka pedig az 
volt, hogy Rádayék  1845-ben nem támogatták Kossuth jelöltjének, Nyáry Pál főjegy-
zőnek másodalispánná történő megválasztását. Rádayék jelöltje ugyanis Fáy György 
volt, aki azonban az utolsó pillanatban – csakúgy, mint 1847 októberében Balla – 
visszalépett a megmérettetéstől. A  fejenkénti szavazásra azonban itt is sor került: 
Nyáry 1700, ellenfele kb. 1000 szavazatot kapott. Kossuth bizalmi embere, Besze 
János visszaemlékezésében az 1845-ös tisztújítás kapcsán a következőket írta: 

„Nagyszerű és a korteskedés történetében örök emlékezetű leend Nyáry Pál alispánná való 
megválasztása. Én vezettem a korteskedés egész menetét, s mikor végre diadalt arattunk, 
tartottuk ama híres körmenetet, mely páratlan a maga nemében. A menet élén lovagoltam 
s tüzes dikciókat tartva, lelkesítettem, tüzeltem a népet, utánam az első vonalban gyalog 
követett gróf Batthyány Lajos, gróf Károlyi György, gróf Ráday Gedeon, báró Bánffy Pál, 
Kossuth, Szentkirályi, Patay az egész pesti független értelmiség, ügyvédség, jurátusság.”43

Széchenyi István, ha más előjellel is, de ugyancsak jelentősnek tartotta az 1845-ös 
tisztújításon történteket, s kiemelte a Nemzeti Kör szerepét a Nyáry melletti kam-
pányban: 

41 Kossuth 1951: 198.
42 Csanády György Pompéry Jánosnak. Pest, 1845. május 10. OSZK Kt Levelestár.
43 Besze 2000: 87–88. Besze azonban pontatlanul emlékszik, hiszen gróf Batthyány Lajos ekkor már kül-

földön tartózkodott, így nem volt jelen a Pest megyei tisztújításon, és nem vett részt az azt megelőző 
korteskedésben sem (lásd Molnár 2007: 222. 38. jegyzet). Az előzmények ismeretében feltételezhető, 
hogy Ráday sem volt ott a menetben. 
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„Kortes lärmen in den Gässen zwischen Nyáry und Fáy. Merkwürdig: Im Kör war Confe-
renz wegen der Restauration – – ! 1stes Symptom der Jakobiner! – Raday und Patay… die 
vorigen Restaurathoren sind disgoustirt … durch die Honoratioren, weil ihre Allmacht 
gebrochen … Revolutions Licitation …!”44

Pest vármegye történetének szakirodalma eddig az 1847-es követválasztás külön-
leges és kivételes jellegét hangsúlyozta. A választás tétje és a mozgósítás mértéke 
szempontjából ez a megállapítás helytállónak is tűnik. Ugyanakkor a követválasztás 
körüli események számos olyan elemet is tartalmaznak, amelyek már az 1845-ös 
tisztújítás során is megragadhatóak voltak: az ellenzék meghasonlása, az egyik jelölt 
utolsó pillanatban történő visszalépése (vagy visszaléptetése), az egyik fél demonst-
ratív jelenléte a köztereken, végül az az értelmezés, amely a választás eredményét 
végső soron az értelmiség győzelmének tekintette.45 

A konzervatív Budapesti Hiradó, amely hosszabb írásban foglalkozott az  1847-es 
Pest megyei eseményekkel, alapvetően az ellenzéki–konzervatív, illetve főváros–
vidék szembenállás alapján értelmezte a  történteket.46 A  lap szerint a konzervatí-
vok meg akarták mutatni, hogy ha a vármegye termében hallgatni kényszerülnek is, 
„mert egy rakonczátlan auditorium szeszélyének magokat kitenni átallják”, a megyé-
ben azért otthon vannak, és jelentős bázissal rendelkeznek. Az ellenzékről szólva 
a konzervatív orgánum úgy látta: „Ben a városban övé volt a tér egészen, mert ez 
tanyája a mai, a hajdaniaktól persze egészen különböző malecontentusoknak. Ezek 
pedig örökké az ellenzékkel szoknak tartani, mert ők minden változásból jobbat 
reméllnek.” A  Budapesti Hiradó mindenekelőtt ide sorolta az ügyvédeket, a  kor-
mányszékek alacsonyabb beosztású alkalmazottait és általában a diplomásokat, akik 
a megyében 1841 óta szavazattal rendelkeztek, továbbá a zömében nemesi szárma-
zású színészeket és művészeket, valamint a városban lakó szintén nemesi származású 
mesterembereket is, akik a védegyleti mozgalom hatására szintén könnyen mozgó-
síthatóak voltak Kossuth mellett.47 A lap úgy látta, a siker elsősorban az új válasz-
tói csoportok soha nem látott mobilizálásának volt köszönhető, a Budapesti Hiradó 
tehát éles különbséget látott a fővárosi és a vidéki választók értékrendje és magatar-
tása között. A Pesti Hírlap ugyanakkor nem hangsúlyozta ezt a típusú, lakhelyhez, 
életformához kötődő, és ebből fakadó mentalitásbeli ellentétet, sőt a  Kossuth mel-

44 Széchenyi 1939: 202. Az idézetre Velkey Ferenc hívta fel a figyelmemet. Egy titkosrendőri jelentés sze-
rint a Pest megyei tisztújítás konfliktusai is szerepet játszhattak a Nemzeti Kör 1845 őszén bekövetkezett 
szakadásában. Lásd Deák 2010: 71. A Budapesti Hiradó hasonlóképpen vélekedett: „Mi e megszakadást 
már akkor megjóslottuk, midőn a mult tisztujitás alkalmával a Kört korteskedésre láttuk használtatni, 
melly annak eredeti czélaival merőben ellenkezett.” Budapesti Hiradó 1845. október 12. 244.

45 Az 1845-ös tisztújításról lásd Völgyesi 2005: 106–107. 
46 Lásd Budapesti Hiradó 1847. október 22. 277–278.
47 A szavazók pontos összetételéről nincsenek források, de az tudható, hogy Pest megyében 1804 és 1842 

között a honoráciorok száma 202-ről 927-re emelkedett. Lásd Heckenast 1989: 431. 
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letti erőteljes korteskedés és mozgósítás tényét is igyekezett elhallgatni, s a követke-
zőképen fogalmazott: 

„Előbb tetemes volt a K[ossuth] L[ajos]t ellenző párt, s különösen a megyei tisztviselőség 
kebelében nagy többséggel bírt, de mindinkább szaporodván azok száma, kiknek a kebel 
jobb sugallata nem engedé, hogy személyes tekinteteknek nagysága s dicsősége, hitök sze-
rint, elválaszthatlanul össze van olvadva, napról napra többen csatlakoztak a  K[ossuth] 
L[ajos] nevét hordozó zászlókhoz.”48

Jól látható azonban, hogy az 1847-es Pest megyei követválasztás alkalmával nem 
egyszerűen a főként vidéken élő nemesi szavazóréteget kellett mozgósítani és a már 
évtizedek óta hagyományosnak mondható kortestechnikákkal megnyerni, hanem 
a Pest városában és a vidéken élő honorácior réteget is meg kellett szólítani. E speci-
ális helyzetben meghatározó jelentősége volt annak, miként lehet Kossuth politikusi 
arculatát és a  választás tétjét minél érthetőbben meghatározni és közölni. Ennek 
az üzenetnek talán legfontosabb eleme éppen a választások előtti estén hangzott el 
a jelölt beszédében: Kossuth saját személyét – ezt éppen az udvar gyűlölete és elke-
seredett erőfeszítései miatt tehette meg – gyakorlatilag azonosnak mondta az oppo-
zícióval és annak jövendőbeli sikerével.49 Ez azért is figyelemre méltó, mert hasonló 
fogással élt Kossuth amerikai körútja alkalmával, mikor is megszólalásaiban saját 
magát Magyarországgal azonosította – ez Frank Tibor már említett tanulmánya sze-
rint a mai marketing szakirodalomban „korporatív identitás”-nak nevezett fogalom-
körrel rokonítható.50 

A Pest megyei választási kampányban mindezen túl az olykor igencsak leegysze-
rűsített, de jól közölhető politikai üzenetek (egyfelől: „Hogyha Kossuth lesz a követ 
/ Pap és nemes adót fizet”, másfelől: „se istene se hazája, minden vagyona a szája”)51 
mellett már fontos szerepe volt a  köztereken zajló szimbolikus látványpolitizálás 
eszközeinek is.52 Különösen igaz ez azokra a látványos, olykor színpadias elemekre, 
amelyek a Kossuth mellett korteskedő arisztokratákat is népszerűvé és „eladhatóvá” 
tehették az újonnan megjelenő szavazórétegek számára. Ezek fontos kelléke volt az 
öltözködés, például a  paraszti kultúrából kölcsönzött szűr és guba utcai viselete, 

48 Lásd Kossuth 1951: 218.
49 Lásd Kossuth 1951: 212.
50 Frank 2006: 199–200.
51 Vajda 1988: 998; Budapesti Hiradó 1847. október 22. 278.
52 Ezek állnak a legközelebb a modern értelemben vett választási kampány azon elemeihez, amelyet az 

„imázs” és a „látványosság” fogalmaival lehet jellemezni, továbbá már itt megragadhatók a politikai 
marketing eszközének tekintett hagyományos interaktív (választási gyűlések, választói csoportokkal 
való személyes találkozások, az egyesületi vagy klubéletre emlékeztető összejövetelek), illetve egyirá-
nyú kampánytechnikák, amelyek alkalmasak voltak az eddiginél szélesebb tömegek megszólítására vö. 
Mazzoleni 2006: 131, 133. 
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csakúgy mint a  népszínművek által lassan létjogosultságot nyerő paraszti viselet 
a  hazai színpadok világában. Mindezek a  demokratikus tendenciákat voltak hiva-
tottak kifejezni.53 Alkalmazásukban és megvalósításukban pedig nagy előnyt jelen-
tett az az értelmiségiekből és művészekből álló támogatói kör, amelyik Pesten már 
csaknem egy évtizede az ellenzéki politizálás fontos bázisát adta. Hasonlóan újszerű 
eszközökkel és technikákkal azonban a kormányoldal és általában Kossuth ellenfelei 
nem éltek, s a választók effajta befolyásolására nem is törekedtek. 
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részt vevő fiatal bárót a pestiek a következő szavakkal üdvözölték: „Der liberale Baron ist ganz a la 
 Milfay (Sobri után a  leghirhedtebb rabló) costumirt, bravo, der Kossuth soll leben!” Podmaniczky 
1887: 188. A divattörténeti folyamatokra lásd Flórián 2009: 92–93. 
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Az evangélikus polgárság házassági piacának alakulása 
a tiszáninneni kerületben 1750 és 1850 között

A házasság korunkban alapvetően individuális döntéseket tükröző intézmény, 
  ugyanakkor számos tekintetben máig társadalmi normákat tükröz. Ezt a fel-

ismerést különféle társadalomtudományok régtől tekintik saját kutatási tárgyuknak, 
amennyiben az egyes házasságok mögötti rendszerszerű működési elemeket keres-
nek. Időben alighanem az elsők egyike a  néprajztudomány, amely a  házasságok-
hoz kötődő népszokásokat figyelte meg és írta le.1 E szokások egyike – a „házassági 
piac” fogalmának szempontjából is releváns – leányvásár gyakorlata, ahol egy-egy 
falu vagy szűkebb térség házasodási korban lévő hajadonjai céltudatosan és idő-
ben koncentráltan a párválasztás céljából jelentek meg, és ahol gyakran a vagyoni 
kapacitás (hozomány) is bemutatásra került. A  házasodáshoz kapcsolódó anyagi 
következmények később a  társadalomtörténet művelőinek érdeklődését is felkel-
tették, forrásközléseket, feldolgozásokat ihletve.2 A  házassági esélyek jellegének, 
felismerésének és érvényesülésének társadalmi jelenségeit ugyanakkor természe-
tesen sokkal differenciáltabb módszertannal képesek vizsgálni a  jelenre fókuszáló 
tudományok, így elsősorban a demográfia és a szociológia. Ezzel kapcsolatban talán 
elég itt (az  1992-ben közgazdasági Nobel-díjban részesült) Gary Becker munkássá-
gára utalni, akinek 1974-ben kiadott, a házasság elméletéről szóló könyve3 máig is 
a házassági piac „modellezésének” egyik legtöbbet hivatkozott alapműve.

Mindezt azért fontos előrebocsátani, mert a késő rendi társadalom polgárságá-
nak kutatója számára nem reális feladatvállalás a „házassági piac” fogalma kapcsán 
a fenti összefüggések vizsgálata, mivel nem állnak rendelkezésére erre alkalmas for-
rások.4 Éppen ezért olyan alapvető kérdésekben sem tűnik lehetségesnek megalapo-

* Az előadást megalapozó kutatást az MTA Bolyai János Ösztöndíja támogatásával végeztem. Azokban 
a városokban, ahol egyházi anyakönyv nem áll rendelkezésre, az OTKA 83731 számú kutatási pro-
jektje keretében összegyűjtött és rögzített (1750 és 1850 között készült) polgárkönyveit tartalmazó 
adatbázist használtam fel.

1 Történeti vonatkozásban kiemelendő, hogy egy nemrégiben írt doktori disszertáció a  házasodás 
egyházi szertartásrendjét, az ezzel kapcsolatos normákat vizsgálta a  kora újkori Magyarországon, 
a különböző felekezetek összehasonlításának igényével. Bárth 2005. 

2 Például: Dominkovits 1992. 
3 Becker 1974.
4 A leányvásár intézményének egyik legelső (1822!) hazai leírója, Csaplovics ugyan számos helyi példát 

közöl, de ezek mind falusi szokások, és maga is leszögezi, hogy csak bizonyos helyeken és népek köré-
ben dívik ez a gyakorlat. Csaplovics 1990: 81–83.

*
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zottan állást foglalni, mint például milyen súllyal érvényesült a család és a házasuló 
szava a döntésben, illetve, hogy az érdekek mellett – a romantika kibontakozásának 
korában – az érzelmeknek mekkora lehetett a szerepük. 

Az utóbbi mindenesetre nem elhanyagolható tényező, legalábbis erre utal a korra 
vonatkozó kevés személyes forrás egyike, a  cipszer gyökerű Friedrich Liedemann 
pesti nagykereskedő özvegyének – Kövér György által elsőként éppen a Hajnal Ist-
ván Kör 1993. évi, debreceni konferenciáján elemzett – emlékirata, amely anek-
dotikusan idézi fel egymásra találásuk körülményeit. Abból a példából az derül ki, 
hogy a szerelemnek igenis jutott szerep a párválasztásban – abban az esetben leg-
alábbis, ha a jelölt a vagyoni helyzetre vonatkozó elvárásnak megfelelt.5 Az érzelmek 
és a  társadalmi háttértényezők ettől jelentősen eltérő konstellációját ismerhetjük 
meg a szepesváraljai evangélikus (nemesített) polgárcsaládból származó Fest Imre 
memoárjából. Fest házassága egyszerre példázza azt, hogy a házassági partner kere-
sése lényegében egy földrajzilag és kulturálisan homogén körre korlátozódott, hogy 
a  szerelmi motívumnak aránylag csekély jelentőség jutott, és hogy az egyéni sors 
tragikusra fordulhatott – Fest feleségét 15 év házasság után saját gyámfia szerette el 
tőle, és az eset válással végződött.6 

Ha a fenti kérdések a tiszáninneni kerületben élő evangélikus polgárság esetében 
nem elemezhetők is, társadalomtörténeti szempontból különösen gyümölcsözőnek 
látszanak a következő összefüggések.7

Az első a  rendi töredezettség hatása a  házassági piacra. A  szorosan vett, „tör-
téneti-jogi” rendiség belső határai önmagukban is sajátosan jelenhetnek meg ezen 
a területen, hiszen alapvetően kérdéses, hogy az országrendiséggel rendelkező sza-
bad királyi városok polgársága mennyire tekintette egyenrangú partnernek a 16 sze-
pesi királyi város polgárait. Az  is izgalmas kérdés, vajon a helyben aránylag nagy 
súlyú, nemesi rangra emelt evangélikus polgári családok merrefelé tájékozódnak 
házasságkötéseikkel. A rendi töredezettséget azonban a társadalomtörténet-írás az 
utóbbi évtizedekben a jogi szintnél jóval szélesebben vizsgálja, márpedig a rendiség 
„viselkedés-szociológiai” megközelítésének első számú hivatkozásaként idézett Max 
Weber éppen a connubium jelenségét említi elsőként a rendies viselkedés ismérve-
ként.8 E felismerés nyomán, Tóth Zoltán hatására ma már a „felekezeti etnikumokat” 
is rendies jellegű szigetekként tekintjük. Ezek alapján felvethető az a kérdés, vajon 
ebben a felekezetileg és etnikailag is különösen kevert régióban mennyire tapasztal-
hatók jelei a tradicionális társadalmi határok átlépésének, vagyis mennyire mutat-
koznak jelei az exogámiának.

5 Rosa Liedemann kiadatlan emlékiratait feldolgozta: Kövér 1997. Vö. Liedemann 1899.
6 Fest 1999: 52–55, 95–97.
7 A tanulmányban a „tiszáninneni kerület” kifejezést használom a vizsgált térség megnevezésére, amely 

ugyan alapvetően közigazgatási fogalom a korszakban, viszont pontosabban azonosítja a területet, 
mint a „Felső-Magyarország” és nem anakronisztikus, mint a „Kelet-Felvidék”.

8 Vö. Kövér 2001: 99.
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Az evangélikus polgári kisebbség ráadásul meglehetős szórtságban élt a tiszán-
inneni kerületben, ami a  kis létszámú gyülekezetek miatt tulajdonképpen hamar 
válaszút elé állította a helyieket: az aránylag szűk választási lehetőségek miatt a terü-
leti, a felekezeti vagy a földrajzi exogámia között kellett dönteni. Czoch Gábor9 kuta-
tásai azt mutatják, hogy a kassai polgárság rekrutációjában nagy súllyal szerepelnek 
a szepességi városok és Eperjes. Itt az a kérdés, milyen összefüggés mutatkozik az 
– elsődlegesen gazdasági motivációjú – bevándorlás és a területileg exogám házas-
ság között? Ehhez kapcsolódik a  földrajzi és társadalmi mobilitás közötti kapcso-
lat vizsgálata. Mennyiben eredményezett társadalmi felemelkedést a bevándorlás és 
ennek hátterében milyen szerepet játszott a párválasztás?

Végül fontos arra is felhívni a  figyelmet, hogy a  vizsgált időszak (1750–1850) 
alapvető szerkezeti változásokat eredményezhetett a házasodás normáiban. A folya-
mat dinamikájának vizsgálatakor két tényezőre kell különösen tekintettel lenni: 
1. a városhálózat átalakulására10, ami megváltoztathatta az egyes városok vonzerejét, 
így az ott élő családok pozícióját a házassági piacon, illetve 2. a Türelmi rendelettel 
fémjelezhető átalakulásra, ami az egyházfelekezetek közötti éles határok tompulásá-
val, az elzártság gyengülésével járt együtt. 

A hazai evangélikusság e  szempont szerinti vizsgálatát az magyarázza, hogy 
a korabeli pozsonyi polgárság stratégiáira vonatkozó kutatás egyik alapvető tanúsága 
szerint a  lutheránus közösség – legalábbis annak legmozgékonyabb felső rétege – 
földrajzilag is tág kapcsolathálóban élt, és erős hajlama volt arra, hogy kihasználja 
a  térben érvényesülő hálózat előnyeit, illetve, hogy gyülekezetén, sőt felekezetén 
kívül kössön házasságot.11 A  pozsonyi házassági anyakönyvek feldolgozása során 
emellett az is kiderült, hogy a  házasulók egy része éppen a  tiszáninneni térség 
városaiból érkezett. Indokoltnak tűnik éppen ezért a  kérdés, vajon ez a  jelenség 
Pozsonyra mint tradicionálisan nyitott, urbánus kultúrájú evangélikus közösségre 
korlátozódik, vagy a hasonlóan nagy múltra visszatekintő városiassággal jellemez-
hető tiszáninneni területen is hasonló jelenségek mutathatók ki. 

Tanulmányomban arra törekszem tehát, hogy Pozsony helyett a  tiszáninneni 
evangélikus térséget, a  hazai lutheránus kultúra e  több évszázados gócát állítsam 
földrajzilag a középpontba. Aligha szükséges hosszan indokolni, hogy kulturális köz-
pontként a 18. század végén és a 19. század első felében továbbra is kiemelkedő volt 
a térség jelentősége. Elég, ha Eperjesnek, Lőcsének és Késmárknak a protestáns isko-
láztatásban betöltött szerepére gondolunk. Az sem újdonság, habár talán kevésbé 
ismert, hogy a modern polgáriság kialakulásában, kibocsátó régióként a Szepesség 

9 Czoch 2009: 110–112.
10 Bácskai 1989: 87–109. A piacközponti funkciókra és a központok „fejlettségére” fókuszáló vizsgálat 

úgy találta, hogy az itt vizsgált térség fontos városai közül Eperjes, Bártfa és Késmárk (Rimaszombattal 
együtt) önálló, sajátos profillal rendelkező kategóriát alkot a 19. század első felében.

11 Tóth 2009; a felekezeti házasságokról Tóth 2011. 
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számos jelentős polgárcsaládja, így a Liedemann és Fuchs nemzetség játszott fontos 
szerepet a reformkori Pesten.12 Másfelől viszont a korabeli magyarországi városállo-
mány szerkezetét vizsgáló funkcionális szempontú kutatás úgy találta, hogy a térség 
több, evangélikus polgárok lakta városa hanyatló pályán mozgott, elsősorban a tokaji 
borkereskedelem visszaesése és a kereskedelmi forgalom súlypontjainak az Alföldre 
történő áthelyeződése miatt.13 Bácskai Vera és Nagy Lajos Késmárkot, Eperjest és 
Bártfát másodrendű piacközpontnak találták (az előbbit régión túlnyúló, az utóbbia-
kat regionális szerepkörűnek), míg Lőcsét csak a piacközpontok ötödik osztályába 
sorolták. A  régió városainak jelentőségét kidomborító és az azt megkérdőjelező 
érvek feszültsége mellett különösen ígéretes feladatnak tűnt megvizsgálni a luthe-
ránus polgárság helyzetét. 

A most felsorolt négy várost, Kassát, valamint a Sáros megye területére eső  Kis- 
szebent a rendi logika értelemszerűen a régió települései közül kiemelten kezelte, 
úgy szabad királyi városi státuszuk, mint közös múltjuk – a kora újkori, ám a 18. szá-
zad közepére elsorvadt felső-magyarországi városszövetség és az evangélikus gyü-
lekezeteik által követett hitvallás, a Confessio Pentapolitana – miatt.14 Különleges 
megítélés alá esett a szepesi 16 koronaváros is. Az evangélikus polgárság súlya azon-
ban jelentős mértékben különbözött e két városkategórián belül. A Thirring Gusztáv 
által a  jozefinus népszámlálások időszakára kiszámolt becslése szerint Késmárkon 
a mintegy 2450 fős evangélikus közösség a teljes városi lakosság abszolút többségét, 
közel 60%-át alkotta, Kassán viszont a 800 lutheránus az össznépesség alig tizedét 
tette ki. Eperjesen minden ötödik, Kisszebenben minden negyedik lakos volt evan-
gélikus, Bártfa lutheránus lakossága pedig 30%-ra rúgott. Ebben a tekintetben még 
ennél is nagyobb az eltérés az egyes szepesi koronavárosok között: Ludovicus Nagy 
adatsora alapján a kisebb népességű koronavárosokban (pl. Szepesszombathelyen, 
Poprádon) 70–80%-os részarányukkal meghatározó volt a súlyuk, ám a legnagyob-
bakban, Iglón, Szepesolasziban és Szepesváralján a  népesség harmadát-negyedét 
tették csak ki. Végezetül a térség evangélikus szempontból fontos városai közé sorol-
tam bizonyos kamarai bányavárosokat is, így Dobsinát, Gölnicbányát és Szomolno-
kot is. Erre azért volt szükség, mivel a környék legpolgárosultabb központja, Kassa 
evangélikus gyülekezete felé a  felsorolt bányavárosok kiemelkedő súlyú kibocsátó 
központnak bizonyultak. 

12 Bácskai 1989: 62–66, 107–09; Tóth 2005: 85–86, 99–100, 167–169. A Fuchs család a pesti malom-
iparban játszott szerepéről: Klement 2012: 209. 

13 Bácskai – Nagy 1984: 144–145.
14 H. Németh 2004: 71–175.
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Forrás: Thirring 1938: 43–47; Nagy 1828; Fényes 1851.15

Ezek tehát azok a városok, amelyek anyakönyvi forrásanyagával az evangélikus 
lakosság hálózatainak rekonstruálásakor számolni érdemes. A  helyzetet tovább 
árnyalja, hogy a  térség evangélikusok lakta központjainak egy részében nem csak 
egy, hanem két, esetleg három gyülekezet is működött. Az egyházkerület névtára 
szerint a hat szabad királyi városra kiterjedő senioratus területén Kassán a német, 
a szlovák és a magyar közösségnek volt külön-külön papja, Bártfán, Kisszebenben, 
Eperjesen és Lőcsén pedig az evangélikus felekezetű német és szlovák lakosság 
szerveződött külön egyházközségbe.16 Az  anyakönyvekbe rögzített foglalkozásne-
vek vizsgálata nyomán egyértelműen kijelenthető, hogy közülük döntően a német 
eklézsiát jellemezte a polgári mesterséget folytató önálló egzisztenciák meghatározó 
súlya. A  rendi megítélést tükröző polgári cím – amelyet a  szabad királyi városo-

15 Thirring Gusztáv (1938) adatai becslések; mivel a józsefi népszámlálás nem vett fel vallási adatokat, Thir-
ring az 1782. és az 1804. évi összeírások által tükrözött felekezeti megoszlásából indult ki. Ludovicus 
Nagy (1828) viszont az evangélikus és református egyházak népességének adatait nem választotta külön, 
ez azonban esetünkben csupán Kassán okoz problémát. Az  adatsor bizonytalanságát jól jelzi, hogy 
Fényes több mint két évtizeddel később is Nagy adatait vette át a szepesi koronavárosok egy részénél. 

16 Kollár 1838.

1. táblázat: Az evangélikusok száma és aránya településenként

  II. József népszámlá-
lása idején Nagy (1828) Fényes (1851)

  teljes  
nép. evang. arány  

(%)
teljes  
nép. prot. arány  

(%)
teljes  
nép. evang. arány  

(%)
Bártfa 3760 1100 29,3 5097  964  18,9 4941 913 18,5
Eperjes 6000 1200 20 7656  1266  16,5 7685 1158 15,1
Kassa 7905 800 10,1 13 606 1713 12,6 13 034 1039 8
Késmárk 4170 2450 58,7 4192 2466 58,8 4391 2571 58,6
Kisszeben 2255 600 26,6 2780  607  21,8 2590 576 22,2
Lőcse 4984 2240 44,9 5175 1854 35,8 6238 n.a. 40
Igló       5871 2186 37,2 6171 2486 40,3
Poprád       1170 745 63,7 1170 745 63,7
Szepesolaszi       3238 982 30,3 3238 982 30,3
Szepesszom-
bathely       922 627 68 922 627 68

Dobsina       4836  4367  90,3 4921 4367 88,7
Gölnic       4632 2615 56,5 5016 2768 55,2
Szomolnok       4003 278 6,9 4048 384 9,5
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kon kívül több koronavárosban, sőt Gölnicen és Dobsinán is „osztottak” – szintén 
a  német evangélikus gyülekezetek tagjai között fordul elő a  leggyakrabban. Ezek 
alapján megállapítható, hogy a jogilag és gazdaságilag polgárinak tekinthető evan-
gélikus lakosság még annál is szűkebb, mint amit a táblázatban látható arányszámok 
mutatnak. A házassági piac méretének felmérésnél azt is célszerű figyelembe venni, 
hogy a vizsgált népesség milyen képet mutat a nupcialitás és az első házasság meg-
kötésekor betöltött életkor vonatkozásában. Habár a részletes kép megrajzolásához 
eddig kevés az adatunk, a szórványos adatok azt mutatják, hogy a hajadonok átla-
gosan 22 év körül mentek férjhez, ami egyébként megfelel a  Pozsonyban tapasz-
taltaknak.17 E tanulmány kérdésfelvetése felől nézve azt feltételezhetjük tehát, hogy 
a nők az esetek meghatározó többségében a házassági piacra való belépést követően 
5-6 éven belül mentek férjhez. 

A fentiek alapján a térség evangélikus „házassági piacának” keretét adó népességet 
legtágabban értelmezve mintegy 20.000 fő alkotta, ám azoknak a száma, akik életko-
ruk alapján házasodási korban voltak, de még (vagy éppen) nem éltek házasságban, és 
polgári társadalmi rangjuk alapján is partiképesnek számítottak, adott időpillanatban 
nemenként – becslésünk szerint – legfeljebb néhány száz főre rúghatott. 

A családi alapú kapcsolathálók rekonstruálásának – legalábbis azok tömeges és 
formális szintjének – legfontosabb forrástípusa a házassági anyakönyv, így az evan-
gélikus polgárság vándorlásának és rokoni hálóinak feltérképezéséhez a  felsorolt 
városok lutheránus gyülekezetinek matrikuláit szükséges feldolgozni. Az  efféle 
kutatás végrehajtását jelentősen megkönnyíti, hogy ma már nem csak az eredeti 
anyakönyvek mikrofilmes másolata áll a történészek rendelkezésére, hanem előre-
haladott állapotban van a Szlovák Nemzeti Levéltár és a Magyar Nemzeti Levéltár 
Országos Levéltára közti mikrofilm-másolat csere (így a Mikrofilmtárban a Szlová-
kia területére eső egyházközségek anyag is kutatható). Sőt, az egykor a  filmezést 
bonyolító mormon egyház internetes honlapján az oldalak számában kifejezve mil-
liós nagyságrendben kutathatók a szlovákiai matrikulák másolatai.18 

A kutatás eredményességét ugyanakkor negatívan érinti, hogy az érintett evan-
gélikus közösségek közül nem mindegyiknek maradt fenn folyamatosan az anya-
könyve, illetve, hogy a  rendelkezésre álló kötetek forrásértéke jelentősen eltér. 
A leggazdagabb anyag Kassán található, ahol a 18. század közepétől a házasulók stá-
tuszán és illetőségén kívül a szülők ilyen adatai is megvannak. Lőcsén a származás-
hely-adatok szórványosabbak, Bártfán csak az 1820-as évek közepétől, Késmárkon 

17 A bártfai német közösségben az 1780 és 1800 közti 71 házasságban 21, az 1841 és 1852 között kötött 
42 házasság adataiból számítva 22 az átlag. Vö. Tóth 2009: 39–41.

18 A  Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára anyakönyv-adatbázisát lásd: http://193.224.149.8/
adatbazisokol/adatbazis/50. A mormon egyház által fenntartott internetes adatbázis szlovákiai evan-
gélikus anyagát lásd: https://www.familysearch.org/search/image/index#uri=https%3A%2F%2Ffa-
milysearch.org%2Frecords%2Fwaypoint%2FM9MJ-FVX%3A163872485%3Fcc%3D1554443 – utolsó 
letöltés: 2013. január 31.
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1842-től rögzítették a  lelkészek a  szülők nevét, valamint a vőlegények és a  szülők 
társadalmi státuszát – azelőttről jellemzően csak a házasulók nevét ismerjük, illetve 
bizonyos esetekben az idegen eredet tényét. Eperjesen a 18. század középső harma-
dában még szintén csak személyneveket tartalmaz a  házassági anyakönyv, ám az 
egyidejű keresztelési matrikulákból a megkötött házasságból születő gyermekekre 
vonatkozó bejegyzéseknél az apa foglalkozása már akkor is könnyen rekonstruál-
ható. Ekképpen a házassági anyakönyvek segítségével Kassán, illetve a reformkori 
Lőcsén, Eperjesen és Bártfán mód nyílik arra, hogy két nemzedék közötti földrajzi és 
társadalmi mobilitás gyakoriságát és irányait is rekonstruáljuk. Késmárkon a halotti 
anyakönyv – szokatlan módon – megadja a szülők foglalkozási és lakóhelyi adatait 
is, a migrációra innen lehet tehát következtetni. Selmecbányán egyenetlen a forrás-
érték színvonala, Besztercebánya, Poprád és Igló esetében vagy a származás, vagy 
a vőlegény státusza marad el a kötetekből. Ám a helyzet Körmöcbánya és Dobsina 
esetében a  legrosszabb, itt ugyanis a  német gyülekezetről egyáltalán nem maradt 
fenn matrikula. A kutatás feltételeit emellett egyszerre rontja és javítja az a szokás, 
hogy a Türelmi rendelet megjelenése előtt számos gyülekezetben a katolikus anya-
könyv oldalain vezették a protestánsok házasságait is, így a teljesség igényét szem 
előtt ezeket is végig kell nézni. Annál is inkább, mert a felekezetileg vegyes házassá-
gok esetében előfordul, hogy a bevándorolt evangélikus félnek nincs is köze a helyi 
lutheránus gyülekezethez, vagyis az ilyen házasságokat egyedül a  katolikus anya-
könyvben lelhetjük fel. 

A forrásadottságok és a kutatási feladatok dimenzióinak áttekintése után az aláb-
biakban röviden bemutatom az eddig elvégzett munka eredményeit. Az eddig rögzí-
tett, bő háromezer házasság alapján a következő tendenciák figyelhetők meg, ame-
lyek a  tiszáninneni evangélikus polgári lakosság társadalmi törekvéseit, a  rendies 
hagyományokhoz fűződő viszonyát és a városhierarchia tudatos „használatát” illeti. 

1. A vándorlás irányainak vonatkozásában a Pozsony központú vizsgálat alapján úgy 
tűnt, hogy két jellegzetes irány érzékelhető: az egyik a városhierarchián belül felfelé 
áramlás, ami a jobb érvényesülési lehetőséget kínáló város vonzerejével magyaráz-
ható, a másik a délkelet felé mutató migráció, amely a középkor óta ható örökség, 
de a Türelmi rendelet után kialakult egyházközségek, tehát jórészt az alföldi térség 
elszívó ereje miatt ekkoriban felerősödik. A források azonban ennél árnyaltabb képet 
mutatnak. Több példát is találunk arra, hogy az urbanizációs lejtőn lefelé indulnak 
el migránsok. Az első esetben egy pozsonyi szabó mester fia Lőcsén talált feleséget 
és megélhetést. 1779-ben Lőcsén nősült Gottfried Heinrich Friedery (1755–1801) 
helyi polgári szabó mester, aki a vele azonos foglalkozású, pozsonyi Johann Georg 
Friedery (?1722–1785) fia. Úgy tűnhetik fel, a betelepülő Friederynek sikerült beil-
leszkednie: 1806-ban már Johann Gottlieb nevű – szintén szabó mesterséget űző – 
fia köt házasságot helyben. A kép teljességéhez hozzátartozik azonban, hogy Johann 
Georg maga is lőcsei születésű volt, vagyis fia tulajdonképpen csak hazatért ősei 
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városába. A képletet tovább bonyolítja, hogy Johann Georg apjának második fia volt; 
bátyja, Johann Gottlieb (1753–1797) Pozsonyban vitte tovább a  családi műhelyt. 
Mivel ugyanabban az évben, alig néhány hét különbséggel nősültek, feltehető, hogy 
ez az esemény apjuk visszavonulásával esett egybe. Gottfried Heinrich Lőcsére tele-
pülése tehát inkább értelmezhető a korábbi kapcsolatok felhasználására és megőrzé-
sére irányuló kísérletnek, mint terjeszkedésnek. A 18. század harmadik negyedében 
– vagyis II. József az ország közigazgatási központját Pozsonyból Budára költöztető 
döntését megelőzően – a Pozsonyból Kassára települést enyhe esésként értelmez-
hetjük a települések hierarchiájában. 

Valószínű azonban, hogy az ilyen migrációs döntések mögött más szempontok áll-
tak. Meglepően nagy számban előforduló képlet, amikor a pozsonyi polgárság felső 
rétegéhez tartozó személyek (jellemzően posztó- és vaskereskedők, olykor tőzsér-
ként is működő mészárosok) fiai Kassán házasodtak. 1770 és 1839 között hat esetben 
történt meg, hogy pozsonyi polgári családban született férfi házasodott és alapított 
testületi kereskedőként egzisztenciát Kassán. Ugyanakkor az ilyen esetek nagyobb 
részében az apa még kézműves volt, tehát a több száz kilométeres vándorlás vélhe-
tően a társadalmi státusz emelkedését is magával hozta az elvándorló személy életé-
ben. A Kassa és Pozsony közötti migráció azért is figyelmet érdemel, mert az egyenleg 
a vizsgált korszakban összességében Kassa (gyenge) vándorlási nyereségét mutatja. 

A kézműves mesterségek átalakulásának tendenciája önmagában is értelmezhető. 
Wolfgang Mohl kereskedő 1770-ben nősült meg Kassán és települt le a városban. 
Családi háttere jellegzetes: apja (Joseph) és bátyja (Christian Gottlieb) is mészáros 
mesterként kötött házasságot Pozsonyban, de a valószínűsíthető távolabbi férfiági 
ősök, valamint a nőági felmenők, nagybácsik és sógorok között is jellemzően mészá-
rosokat találunk.19 A nemzetség rangját jól érzékelteti, hogy a Pozsonyban kiemel-
kedő gazdasági jelentőségű szarvasmarha-kereskedelemben is részt vettek (bizonyos 
felmenőknél az egyértelmű Ochsenhändler státus-megnevezést is megtaláljuk), hogy 
Wolfgang apja bekerült a választott polgárságba, és hogy 1731-ben az egyik család-
tagot, Elias Mohlt a közeli Modor város lutheránus lelkészeként superintendensnek 
is megválasztotta a dunáninneni egyházkerület. A Kassára költözött Wolfgang Mohl 
(mh. 1795.) tekintélyét bizonyítja, hogy megválasztották a kassai gyülekezet kuráto-
rává, tehát ő kezelte az egyházközség pénzét. Abban is sikert tudott felmutatni, hogy 
családi cégét át tudta örökíteni fiaira. Közülük Johann Joseph (1771–1826) a kassai 
választott polgárság kevés evangélikus tagjának egyike lett, egyébként könyvet pub-
likált a tokaji borvidékről20, majd halála után a szintén kereskedő Christian Samuel 
(1774–1831) vette át a családi üzletet. Az utóbbi Joseph nevű fia szélesítette a család 

19 A pozsonyi német evangélikus egyház házassági anyakönyveiben 1730-ban és 1751-ben, ill. 1687-ben, 
1725-ben és 1727-ben. (A könnyű visszakereshetőség miatt itt és az alábbiakban is csupán a gyüleke-
zet nevét és évszámot közlöm hivatkozásként.)

20 Mohl – Laszgallner 1828.



456

Tóth Árpád

üzleti aktivitásának körét, amikor kereskedői tevékenysége mellett kőedénygyárat 
alapított Kassán.21 

Az intenzív nyugatról keletre vándorlás azonban nem merül ki a Pozsony-Kassa 
viszonylatban. Kassán az evangélikus vőlegények származáshelyeinek vizsgálata azt 
mutatja, hogy 1750 és 1850 között a nem helyben születettek aránya minden évtized-
ben meghaladta a 30 százalékot (a francia háborúk korában viszont az 55–60%-ot is 
elérte), és hogy ezen belül a Pozsony és Sopron környékéről érkezettek száma folya-
matosan mérhető mértékű volt. Az előforduló kibocsátó települések között gyakran 
szerepel Sopron, Kőszeg és Ruszt, de találunk rohonci, somorjai, modori és mosoni 
mezővárosból érkezett vőlegényeket is. A születéshelyek között csoportokat képezve 
azt találtam, hogy az ebből a térségből érkezettek száma nem marad el a közeli Eper-
jesről és Bártfáról, valamint a bányavárosokból (Szomolnokról, Gölnicről, Selmec-
ről, Besztercéről) Kassára érkezett házasulók mögött, és csak a Szepességből (zömé-
ben Késmárkról és Lőcséről, kisebb részt a koronavárosokból) bevándorlók száma 
haladja meg az övéket. Az  adatok csekélyebb feldolgozottsága miatt más városok 
esetében ilyen sorrendet jelenleg nem tudunk felállítani, de jól látható, miszerint 
a Pozsony, Moson és Sopron megyéből érkezettek a kisebb tiszáninneni  városokat is 
sűrűn választották célpontnak az egzisztencia-alapításhoz. 

Az erőteljes bevándorláshoz kapcsolódó házasodási képletek megfelelnek a pros-
peráló városi közösség képének, amelyet Czoch Gábor tanulmányaiból amúgy is 
ismernek a  korszak kutatói.22 A  kassai német evangélikus polgárság foglalkozási 
szerkezete meglehetős aránytalanságot mutat: szembetűnően sok a  kereskedő, és 
rajtuk kívül az aranyműves és a posztókészítő polgárok száma is nagy. Nem meg-
lepő, hogy ezek a polgári lakosság felső rétegéhez sorolható foglalkozásokat űző sze-
mélyek jellemzően egymással házasodtak, de így is szükség volt a  „vérfrissítésre”; 
ez is magyarázó tényező lehet a bevándorlás értelmezésekor. A házassági piac struk-
túrájában azonban ezen a téren a századforduló körül új fejlemény következett be. 

2. A Hajnal István Kör legutóbbi konferenciájának központi témája a vallás társa-
dalomtörténete volt, és az egyik visszatérő vizsgálati kérdés a konfesszionalizációs 
folyamat sorsát érintette. Miközben több előadás is olyan kutatási eredményeket 
ismertetett Győrben, amelyek a  19. század második felében a  felekezeti határok 
megerősödését mutatták, magam a pozsonyi evangélikus gyülekezet esetében a fele-
kezetileg vegyes házasságok gyors terjedését emeltem ki, és azt, hogy ez a jelenség 
a  társadalmi hierarchia legkülönfélébb pontjain vált általánossá.23 Akkor azonban 
úgy értelmeztem, hogy az evangélikusok és katolikus népesség közötti sűrűvé vált 
házasodás Pozsony különleges helyzetével (például a magyar viszonylatban kivételes 

21 Mohlékra és más kassai kereskedőcsaládokra: Kerekes 1903.
22 Czoch 2009.
23 Tóth 2013.
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urbánus társadalmi viszonyaival) függhet össze, és úgy véltem, más magyar városok-
ban aligha lehet ehhez hasonló tendenciát találni. 

A tiszáninneni városok példája azonban rácáfol erre a várakozásra. Statisztikai 
érvényű állításra alkalmas, hosszabb időszakra vonatkozó adataim jelenleg itt is csak 
Kassáról vannak, ám a vegyes házasodás minden általam vizsgált evangélikus közös-
ségben előfordult, beleértve az alig 1–2 ezres koronavárosokat, és a népesebb városi 
gyülekezeteket is. Az  egyik érdekesség, hogy a  katolikusokkal kötött házasságok 
Kassán már az 1780-as években megkezdődtek, majd az 1810-as évektől arányuk 
folyamatosan elérte a 40%-ot (a számítás bázisa az evangélikus gyülekezetben kötött 
összes házasság), és az 1840-es években is csak kis mértékben esett vissza. Bárt-
fán az ilyen házasságok hányada az 1820-30-es években folyamatosan meghaladta 
a   15%-ot, ami nyilvánvalóan kisebb a Kassán tapasztaltaknál, de azért így is meg-
lehetősen magasnak értékelhető.

Ezt a jelenséget elsőként úgy értelmezhetjük, hogy a felekezeti hovatartozás ebben 
a korszakban veszített a jelentőségéből, és az identifikálódás más viszonylatai érté-
kelődtek fel ennek rovására. Ha azonban közelebbről megnézzük a konkrét eseteket, 
arra is felfigyelhetünk, hogy kétfajta házasodási modell súlya értékelődik át ebben 
a folyamatban, és ez különösen szembetűnő a polgárság felső rétegében: míg a kassai 
családok korábban jellemzően kívülről (gyakran nagy távolságról) érkező lutheránus 
férfiakat fogadtak el vőként, addig az új időszakban ilyen helyzetekben a vőlegények 
a helyi katolikus, rangban velük azonos szintű családokból kerültek ki. Ez az átala-
kulás természetesen tendenciaszerűen érvényes, értelemszerűen vannak más jellegű 
esetek, ugyanakkor Kassán a 2–3 nemzedéken át nyomon követhető, rangosabb fog-
lalkozást űző polgári családok túlnyomó többségében elterjed a  képlet, miszerint 
a reformkorban katolikus személyek jelennek meg a családfán. 

Hogyan értelmezhető ez a  változás a  házasságok piacán? Úgy gondolom, hogy 
lehetséges egy olyan magyarázat, hogy a felekezeti bezárkózást a polgárság felvilágo-
sult rétege már régebb óta kívülről ráerőltetett kényszerként élte meg. E feltételezés 
szerint a más városokból érkezett vőlegények beengedése a családba nem öncélnak 
tekintett építkezés volt, hanem szükséges rossz, mivel a  rangban méltó partnerek 
száma kicsi volt, az egyszerűbb megoldás – vagyis katolikus házaspár választása – 
pedig nem számított legitimnek. Amikor azonban a rendies normák fellazulása lehe-
tővé tette a katolikusokkal a házasodást, immár a lokálisan endogám, ám felekeze-
tileg exogám házasság került előtérbe. Ez az értelmezés azonban legfeljebb az ilyen 
házasságok gyors számszerű felfutásával támasztható alá, és mindenképp gyenge 
pontja az, hogy nem tudjuk időben meghatározni, hogy mikor és milyen körülmé-
nyek között alakulhatott ki ez a felfogás. A kérdés eldöntésében talán személyes for-
rások (magánlevelek) és vallástörténeti iratok nyújthatnak majd segítséget.

3. A  házassági anyakönyvekre alapozott kutatás harmadik fontos tanulsága, hogy 
bizonyítást nyert: a  hazai német evangélikus polgárság települési szint feletti, 
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 regionális, sőt gyakran országos családi hálózatokban élte életét. Indokolt azonban 
elméleti szigorúsággal különbséget tenni a vándormozgalom jelensége és a „városok 
feletti családi háló” között. Míg az előbbi természetes velejárója az európai várostör-
ténetnek, az utóbbi egyáltalán nem magától értetődő jelenség. Az utóbbi meghatá-
rozásának két fontos eleme van: egy (férfiágon öröklődő, tehát azonos vezetéknevű) 
család legalább 3 városban jelenik meg, illetve ezen belül egy nemzedékben legalább 
két városban fordulnak elő a családtagok. Ez a definíció kizárja tehát nem csak az 
egyszerű elvándorlási eseteket, de azokat is, amikor pl. egy testvérpár tagjai élnek 
különböző városban. Nem tud azonban mit kezdeni ez a fajta meghatározás a nőági 
rokonsággal – sem a  leányági leszármazással, sem a  sógorok viszonyával  –, noha 
ezek jelentőségét a kapcsolati hálók működésében semmi okunk logikailag kizárni. 
A  mind nagyobb számú rekonstruált nemzetségek ismeretében remélhetően ez 
a jelenségszint is vizsgálhatóvá válik majd.

E rövid tanulmány keretében nem vállalkozhatom többre, mint hogy néhány lát-
ványos családi utat vázlatosan bemutassak. Elsőként az egyik legrangosabb nemzet-
ség, a Lassgallnerek mozgását vázolom. Erről a családról először a soproni polgár-
könyvekből értesülünk, ahol az 1664-ben nősült Stephan Lassgallner kereskedőként 
telepedett le, majd a  városi kereskedői testület vezetőjének is megválasztották.24 
Egyik leszármazottja a 18. század elején Iglóra települt, ahonnan a  térségbeli sza-
bad királyi városokba rajzott szét a család. Több ág is Kassán ért el (vélhetően üzleti 
és társadalmi) sikereket, ami részben a  gyülekezeti kurátori tisztség elnyeréséből 
(Abraham Lassgallner, mh. 1751 esetében), részben a rangos keresztapai felkérések-
ből látszik. Az is figyelemre méltó, hogy egy Lassgallner leszármazott az első kassai 
kereskedő, aki egy bécsi tűzkárbiztosító cég helyi üzletkötőjének – mint a kiépülő 
gazdasági intézményrendszer egyik úttörőjének – szerepében feltűnik. Térségbeli 
szerepüket az is aláhúzza, hogy gyakorlatilag nincsen olyan meghatározó evangéli-
kus család Nyíregyházától Bártfáig és Eperjestől Selmecbányáig, ahol ne bukkanna 
fel feleségként egy Lassgallner lány.

Hasonló jelentőségű a Liedemann család, amely Mályusz Elemér, Bácskai Vera és 
Kövér György jóvoltából nem ismeretlen a kor társadalomtörténetének kutatói előtt.25 
Ezekből az alapvetően pesti szempontú szakmunkákból azonban nem derül ki, hogy 
az iglói gyökerű Liedemannok pl. Kassára is betelepültek, ahol a szepesszombati ágból 
született és Kassán 1799-ben nősült Gustav Samuel Liedemann mint „gépészeti vállal-
kozó” (Unternehmer in der Maschinen Baukunst) alapított egzisztenciát, majd amikor 
fia, Gustav Ernest Liedemann 1832-kor vőlegényként feltűnik a kassai házassági anya-
könyvben, ő  is hasonló megnevezéssel szerepel (Bürger und Machineur), ám ekkor 
apja már Budán a vízszabályozás országos hivatalának alkalmazásában állt. Ha a Lass-
gallnerek esetében egy korszerű pénzügyi intézmény helyi megteremtőjének szerepét 

24 Házi 1982: 2. 617. 
25 Mályusz 1931: 269, 275–277; Bácskai 1989: 62–66; Kövér 1997. 
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emeltük ki, itt a rangos lutheránus családok a műszaki értelmiségi egzisztencia irá-
nyába tapogatózó mozgásának egy példáját figyelhetjük meg.

A tekintélyes családok területi terjeszkedésének egy része Bártfáról indul el. 
Egyrészt a  Metzner családot érdemes kiemelni, amelynek tagjai már a  18. század 
közepén is nemes kereskedők voltak. Családfájukról kiemelendő az aranyműves Sig-
mund Georg, aki Pozsonyba vándorol, és ott köt 1745-ben (majd még utána kétszer) 
házasságot. Úgy tűnik ki, az első nősülése előtt, házasságon kívül született gyermeke 
nem volt akadálya annak, hogy 1745-ben maga Bél Mátyás vállaljon tanúskodást 
az esküvőjén, majd hogy rövid időn belül a választott polgárságnak is tagja lehes-
sen Pozsonyban. Ügyvédnek tanult, Paul nevű fia (1748–1804) viszont visszatele-
pült Bártfára. Eközben a nemzetség további ágai Kassán éltek és nősültek (pl. egy 
térségbeli földbirtokos, ill. egy bécsi bankár lányaival), ismét mások pedig az apró 
Kisszebenben vállaltak városvezetői tisztséget, ill. élveztek gyülekezeti felügyelőként 
tekintélyt az egyházban. Hasonló gyökerekkel – bártfai polgár ősökkel – rendelke-
zett a Henselmann família is, amelynek tagjai közül a magyarországi művészettörté-
neti kutatás megalapítójaként tisztelt Henszlmann Imre (1813–1888) a legismertebb 
a ma embere számára. Ám a stratégiai terjeszkedés figyelmet érdemlő példáiként 
rajta kívül a Pozsonyban szűcsként, majd szőrmekereskedőként választott polgárrá 
váló Johann Wilhelmet (?1766–1843), valamint a Kassán 1780-ban nősült Emerich 
Henselmann helyi kereskedőt (Henszlmann Imre atyját) is kiemelhetjük. Eközben 
a család egyik ága legalább a 19. század közepéig Bártfán élt az eredeti szűcs foglal-
kozást követve.

A földrajzilag és társadalmilag is sokfelé mutató tájékozódás számos további pél-
dája érdemelne részletes kifejtést. Ehelyett a  hely szűke miatt itt csupán egy-egy 
jelenségre hívom fel a  figyelmet. A  hazai földrajztudomány és statisztika korabeli 
nagyjai közül Schwartner és Genersich is régi késmárki (polgár és lelkész) családból 
származtak. Szellemi tevékenységért járó elismertség és üzleti siker kombinációját 
látjuk a lőcsei Fuchsok családfáján, ahol a lembergi superintendens Johann Samuel 
és a pesti dohánygyártó- és kereskedő Christian tűnik fel testvérként egymás mel-
lett – noha apjuk egyszerű szabó mester a kisvárosában. Az evangélikus gyülekeze-
tek külső elismertségét jórészt a városi vezetésekbe bekerült ügyvédek biztosítják – 
mint Pesten a Türelmi rendeletet követő első évtizedben a lőcsei nemes családból 
származó Alexander Doleviczeny (mh. 1806) tanácsnok, vagy Győrben Christoph 
Schedius (az egyetemi professzor Schedius Lajos apja), aki szintén a városi magiszt-
rátus (egyébként modori gyökerű) nemesi jogállású tagja. Az elvándorlással egybe-
kötött társadalmi mobilitás kirívó példája a  Sartory családé, akik besztercebányai 
szabó felmenőikhez képest előbb Kassán az 1763-ban nősült Georg személyében 
rézművesként teremtettek tekintélyes egzisztenciát. Az ő két fia közül Johann Georg 
kelmefestőként és gyülekezeti vezetői posztokra is megválasztva helyben szerzett 
elismerést, fivére, Johann Samuel pedig pesti nagykereskedőként és a kereskedelmi 
testület elöljárójaként a – Nemzeti Casino székhelyeként is ismert – testületi  székház 
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megépíttetésével hagyott nyomot maga után.26 Utolsóként a késmárki kelmefestő és 
kereskedő családban született Thomas Nendtvichet említem, aki többszöri próbál-
kozás után elérte, hogy patikusként az addig szín katolikus Pécsett telepedhessék 
le. Ott pedig nem csak egyházközséget alapított, de országos hírű vegyésszé vált, 
a természettudományos profilú országos egyesületek szervezőjévé, az 1845-ös pécsi 
természettudományos nagygyűlés egyik kiötlőjévé és választott polgárrá lett. A pio-
nír szerepet betöltő Nendtvich egyik unokáját a dualizmus idején (továbbra is evan-
gélikusként!) Pécs polgármesterévé is megválasztották, az uralkodótól pedig királyi 
tanácsosi kinevezést kapott.

A fentiekből levonható talán annyi általánosítható következtetés levonható, hogy 
az egymástól részben jelentős távolságra fekvő német evangélikus gócpontok között 
intenzív rokoni kapcsolattartás folyt, ami – az itt vizsgált forrástípusnak köszön-
hetően – egyértelműen tükröződik a házasodási szokásokban. A statisztikai jellegű 
kimutatások bizonyára meg fogják erősíteni azt a benyomást, hogy a családi kap-
csolatok rendszere a szepesi városoktól Kassáig terjedő térségben bonyolult és sűrű 
szövetet alkotott. Ez nem annyira elvándorlást, mint inkább egy-egy nemzetség pár-
huzamos ágainak kiépítésére-fenntartására törekvő stratégiát jelentett. Ezek a háló-
zatok ráadásul nem álltak meg a regionális határoknál, ami a Pozsonyba, (később) 
Pestre – és például Pécsre – irányuló mozgásban is megmutatkozott. A tiszáninneni 
térség házassági piacának működését a századfordulón azonban nem csak a földrajzi 
tér kitágulása – a Türelmi rendelet nyomán kialakult számos új lehetőség – befolyá-
solja jelentősen, hanem a felekezetileg vegyes házasságok növekvő elfogadottsága is, 
amelynek nyomán pl. a kassai német evangélikus gyülekezetben a reformkorra álta-
lánossá vált a katolikusokkal kötött házasság. 
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A jászkun értelmiség házassági piaca

a kunok, jászok kapcsolata a magyarokkal

A Jászkunság, partikuláris jogi helyzetéből adódóan, évszázadokon át a belső 
  közösség egységét igyekezett megvédeni. A  kiváltság az adott területen 

való éléshez kötődött. Megőrzése az érintettek közös érdeke volt. Ennek eredmé-
nyeként stabil és erős közösség létrehozására, megőrzésére törekedtek. A  törté-
netkutatók – elsősorban Györffy György – rámutattak arra, hogy a középkorban 
nemzetségi elven működő társadalom fokozatosan átalakult területi elven működő 
közösséggé. 

A kun és jász falvak szomszédságában mindenütt voltak magyar falvak is. Arra 
egyelőre a  kutatók még nem tártak fel elég adatot, hogy milyen volt a  kapcso-
lat a magyar és az újonnan megtelepedett szomszédos népcsoport között. A gaz-
dasági kapcsolatokat segítették a  vásárok. A  Nagykunság szomszédságában volt 
a  túri (Mezőtúron), másik irányban a  debreceni, a  Kiskunságban a  kecskeméti, 
kőrösi (Nagykőrösön) és a szegedi vásár. A jászságiak Gyöngyösre és Hatvanba jár-
tak vásározni. Bizonyára nem véletlen, hogy a török elől a marhakereskedelemmel 
foglalkozó Poroszló család Gyöngyösön talált menedéket a 16. században.1 A vásár-
központokon átvezető útirányok jól mutatják a lehetséges kapcsolathálót. Erről Bla-
zovich László írt és térképet is közölt a 14–16. századra vonatkozólag.2 (1. térkép.) 

Egy asszimilálódási folyamat kétségtelenül lezajlott a  15–16. században terüle-
tünkön. Erre utalnak a régészeti és történeti kutatások.3 A magyarokhoz való haso-
nulás erősebb volt, mint fordítva – ezt igazolja a  nyelvváltás is.4 Az  asszimilációt 
segítette a katonáskodás és az ezzel járó vérveszteség is. A hosszú ideig tartó kato-
náskodás, a fiatal férfiak távolléte negatívan hatott a családalapításra, a termékeny-
ségre, végső soron a népességnövekedésére. A „férfihiány” pedig kedvezett a nép-
csoportok közötti keveredésnek, az exogámia terjedésének. 

1 Bagi 2011: 212.
2 Blazovich 2002. 
3 Lásd például: Pálóczi-Horváth 1994, 2013 Horváth 2001; Selmeczi 2012; Bagi 2011.
4 A jászok nyelvváltására lásd: H. Tóth 2011. A kunok nyelvváltására lásd: Baski 2006; Selmeczi 2011; 

Mándoky Kongur 2012.
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1. térkép. A kunok és jászok lehetséges kereskedelmi útvonalai a 14–15. században
Forrás: Blazovich 2002 térképe felhasználásával
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a Jászkunság újranépesedése a 18. század elején

A jászkun kiváltság mindenkor vonzerő lehetett, de az e közösségekbe való beépü-
lés nem ment könnyen. A Jászkunság területén élők érdeke volt, hogy gátat szabja-
nak a betelepülésnek. A közösség belső erején azonban léket ütöttek a területet is 
érintő török hadjáratok. A falvak elpusztítása, az őslakosság elmenekülése kedvezett 
a betelepülésnek. A terület elnéptelenedése a 16–17. században zajlott le. A szabad 
terület és az ahhoz kapcsolódó kiváltság vonzerő volt a távolabbi vidékek expanzív 
szemléletű fiataljai számára. A betelepülés lehetősége főleg a 18. század első felében 
volt nyitott. Ezzel jobbágyok és kisnemesek egyaránt éltek. 

1.) A településtörténeti kutatók a törökkor után az Alföldön egy észak-déli irányú 
migrációt állapítanak meg. A Nagykunságba elsősorban Szabolcsból, a Kiskunságba 
Baranyából érkeztek nagyobb számban telepesek. A  Jászságba kisebb arányú volt 
a betelepülés. Ács Zoltán Túrkeve benépesülését vizsgálva szabolcsi jobbágyokról 
ír.5 Tény, hogy a  redempciós névsorokban Nagykunság-szerte a  származás helyre 
utaló megkülönböztető névből van a legtöbb.6 Talán nem állunk messze az igazság-
tól, hogy ezek a családok a redempció hírére telepedtek be. (2. térkép.) 

2. térkép. A redempció hírére Karcagra betelepültek származáshelye (ragadványnevek alap-
ján), 18. század közepe

5 Ács 1981.
6 Örsi 1996.
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2.) A korábbi betelepülők eredete lehetséges, hogy a családnévvé rögzült.7 18. szá-
zad eleji (esetleg még korábbi) betelepülésre utalhatnak a század közepére egyértel-
műen családnévvé rögzült formák. 

Arra azonban nincs adatunk, hogy a betelepülők egyénileg vagy családostól érkez-
tek-e. Talán analógiát jelenthet a Jászkunságból a 18. század végén a Bácskába kitele-
pültek összetétele. Az 1785-ben kitelepülésre jelentkezők közül egyedülálló ifjú (nőt-
len): 6 fő (4,14%), özvegy gyermekkel: 5 fő (3,45%), házaspár (férj és feleség): 21 fő 
(14,48%), családos (férj, feleség, 1–9 gyermekkel): 110 fő (75,86%). Férfi testvér (egyik 
valószínűleg özvegy, a másik nőtlen) gyermekkel 3 fő. A kitelepülők családnagysága 
a következő volt: 1-2 gyermekes: 35, 3-4 gyermekes: 44, 5-9 gyermekes: 31 család. Egy 
esetben háromgenerációs a család.8 Ebben az esetben tehát elsősorban szegény csalá-
dok több gyermekkel, a megélhetés reményében vállalkoztak a lakóhely változtatásra. 

A 18. század elején a  Nagykunságból elmenekült, vagy eltelepített alaplakosság 
visszatérése szervezetten folyt. Az újonnan betelepültek spontán jöttek a hír halla-
tára és a lehetőség kihasználására. Ettől függetlenül ők is egyedülálló legényekként, 
friss házasokként vagy kevés gyerekkel érkezhettek. Tény, hogy különböző vagyoni 
állapotú emberek kerültek egy-egy újonnan szerveződő településre. Azok tudták 
megalapozni a  gazdaságukat és társadalmi pozíciójukat, akik anyagi és/vagy szel-
lemi tőkével rendelkeztek. Az  ismeretek származhattak a Debreceni Kollégiumból, 
Rákóczi hadseregéből (együttkatonáskodás), a Rakamazi birtokról vagy más telepü-
lésen átmenetileg tartózkodó kunsági lakosoktól. Ugyancsak számításba kell venni 
a  korábbi gazdasági-piaci kapcsolatokat is. Mindenesetre bárhonnan is érkeztek 
a telepesek, közös érdekük az volt, hogy minél jobban beilleszkedjenek az új környe-
zetbe. Ennek érdekében pedig alkalmazkodniuk kellett. Bár érkezésükkor (1745-ig) 
nem volt érvényben a  jászkun kiváltság, de a  lokális szemlélet annak legfontosabb 
elemeit mégis számon tartotta. Ehhez tartozott az egyenlőség és a szabad költözés 
joga is. Ezért nem tettek különbséget nemes és jobbágy között. Mindkét csoporthoz 
tartozónak érdeke volt származásának eltitkolása. A nemesé azért, hogy befogadják, 
a jobbágyé azért, hogy volt földesura vissza ne követelhesse. Tény, hogy a 18. század 
közepén megnyitott anyakönyvekben még nem szerepelnek a  társadalmi státuszra 
vonatkozó megkülönböztetések. A nemesség ténye tehát rejtőzve marad.

az értelmiség helye a jászkun településeken

Az állami és egyházi közigazgatás gondoskodott arról, hogy a 18. században újjá-
alakuló településeken legyenek írástudó, képzett emberek, akik segítik a közösségek 
működését. A közösségek belső igénye is az volt, hogy legyen papjuk, bírójuk, jegy-

7 Az sem kizárt, hogy a ragadványnév más módon keletkezett (pl. házasság, vagy nevelőszülő útján).
8 A számításokat egy 1785. április 8-án Karczagújszálláson a bácskai kitelepülésre jelentkezők össze-

írása alapján végeztük. Lásd: Nagy-Kálózi 1943: 57–60.



467

A jászkun értelmiség házassági piaca

zőjük, tanítójuk. A bíró kivételével kezdettől fogva követelmény volt, hogy ezeknek 
felsőbb iskolai végzettsége legyen. Ezt a református ifjak Debrecenben, a római kato-
likusok Egerben szerezték meg. A reformáció első évszázadaiban (16–17. század) 
a  debreceni partikulákból kerülnek be diákok (Túrkevei Mihály, Karcagújszállási 
Mihály) a Kollégiumba, de ők később nem a szülőhelyükön kapnak lelkészi, jegy-
zői vagy tanítói állást. Pontosan nem tudni, hogyan történt a deákok kiválasztása, 
mennyire volt erős az iskola ajánlószerepe, de ezt valószínűleg figyelembe vették 
a település vezetői a deákok kiválasztásánál.9 Az iskola véleménye még a 20. század 
első felében is döntő volt. Ez az irányítás bizonyára tudatos egyházi iskolapolitika 
volt. A népi bölcsesség ezt úgy fogalmazza meg, hogy „senki sem lehet próféta a saját 
hazájában.” A debreceni Kollégiumból kikerült fiatalok még nőtlen emberek voltak. 
Amennyiben a közösség elfogadta őket és ők is meg voltak elégedve a közösséggel, 
akkor tovább maradhattak, véglegesen letelepedtek egy-egy helyen. A  református 
közösségekben ezt szolgálta a papmarasztás intézménye. Egy-egy tartósan a telepü-
lésen lakó ifjú később megházasodott, családot alapított.

A legújabb családkutatások feltárták a később meghatározó szerepet játszó nagy-
kun famíliák valódi eredetét (Illéssy, Kálmán, Laczka, Varró stb.).10 Néhány eset-
ben ugyan maguk is hivatkoznak a felsőbb hatóságoknál nemesi eredetükre (Illéssy, 
1754), máskor a  török elleni küzdelemben való dicső szereplésükre (Kálmán), de 
a nemesi eredet igazolása főleg a 18–19. század fordulóján merül fel nagyobb mér-
tékben (például Laczka, Péter).11 A  Jászkunság társadalmába való beilleszkedésük 
azonban tökéletesen sikerült. Átvéve a jászkun kiváltság és önállóság eszméjét, élére 
állva az ennek visszaszerzéséért folytatott harcnak gazdasági előnyükhöz társadalmi 
pozíciót is szereztek. Hamarosan az elöljáróság tagjai lettek. A megfelelő iskolázott-
sággal rendelkező, tárgyalóképes egyéniségek pedig a szerveződő kerületi funkció-
kat is megkapták. Ők mindenképpen értelmiségiek. 

A helyi értelmiség kialakulásáról csak a 18. század utolsó negyedében beszélhe-
tünk. A gazdák között ekkor jelentkezik az az igény, hogy taníttassák gyermekeiket 
(azok közül legalább egyet) felsőbb iskolában. A települések is akkortájban érik el azt 
a fejlettségi fokot, hogy több értelmiségi foglalkozásúnak jelentsenek felvevő piacot. 
Rájuk már gyakrabban jellemző, hogy saját településükre mennek vissza a  felsőbb 
iskolából és az apjuk, nagyapjuk közösségi munkásságára, erkölcsi magatartására 
hivatkozva az állást meg is kapják szülőhelyükön. Így alakul ki, hogy egyes családok-
ban öröklődnek bizonyos foglalkozások, pozíciók. (1. ábra.) 

9 Rácz 1997.
10 Lásd: Örsi 2011. 
11 A Laczka család nemesítési ügyéről lásd: Örsi 2011: 248–253.
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Varró család
– Varró István (apa) (1693?–1770) 1734-től jegyző, majd főjegyző, esküdt, nagy-
kun küldött, nagykun préceptor
– Varró I. János (fia) (1752–1804) vice nótárius Kisújszálláson, 1781-től Karcagon 
aljegyző, 1785–1790: főjegyző, 1790–1794: nagykun kerülti komisszárius, 1795-
től nagykun esküdt 
– Varró II. János (unokája) (1780–?) kancellista, vice nótárius, főjegyző, tanács-
beli, 1827-től főbíró

Kálmán család
– Kálmán István (dédapa) 1739-ben főbíró Karcagon, 1740-től nagykun kapitány 
– Kálmán András (nagyapa) 1754-től 38 éven át Karcag nótáriusa, 1763-ig szená-
tor, 1782-ben főbíró. 1792-ben mond le. 
– Kálmán Sámuel (apa) előbb Kunhegyesen majd 1790-től Karcagon jegyző, 
1792-ben persecutor, 1797, 1817: karcagi főbíró 
– Kálmán Sándor (fia) (1790 körül–1846) 1793-ban nótárius, 1825–1828 Karcag 
jegyzője, 1825-ben kerületi fiscális (ügyész), 1842–1846: nagykun kerületi kapi-
tány (jászkun kerületi alkapitány)

Laczka család
– Laczka János (nagyapa) pap Magyarizsépen
– Laczka János (apa) (? + 1760) chirurgus Karcagon az 1740–1750-es években
– Laczka János (fia) (1754–1827) 1781–1785: jegyző Túrkevén, 1785–1790: nagy-
kun kerületi komisszárius, 1790–1794: nagykun kerületi aljegyző, 1794–1799: 
nagykun kerületi főügyész, 1807-től táblabíró, 1824–1827: nagykun kerületi kapi-
tány, jászkun kerületi alkapitány
– Laczka Ferenc (L. János testvére) (1759–1844) Hajdúszováton, Kisújszállá-
son, majd Karcagon jegyző 1791-től, főjegyző, nagykun kerületi esküdt, kerületi 
komisszárius, egyházkerületi jegyző, karcagi főbíró 

1. ábra. A foglalkozás öröklése és karrierek a Nagykunságon

a házassági piac jellemzői a Jászkunságban

A Jászkunságba beköltözők eredeti lakóhelyükre nemigen mentek vissza házaso-
dási szándékkal. Hogy valójában honnan választottak párt, még további, elsősorban 
a kibocsájtó települések anyakönyvi kutatásaiból derülhet ki. A 18. század első felé-
ben valószínűleg átmenetileg férfi-többlet alakult ki a Jászkunságban. Ezzel magya-
rázható az ekkor kimutatható jászkun házasságokra jellemző nyitottság. Karcagi és 
túrkevei kutatásaim mutatják azt a folyamatot, ahogy a 18. század folyamán a tele-
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püléseken csökkent az exogámia, majd a nagykunsági közösségek a 19. század köze-
pére teljesen zárttá váltak.12 

Összességében az anyakönyvi vizsgálatok azt mutatják, hogy a települések (nagy-
ságuktól függően) önmagukban is képesek közösséget alkotni (települési endogá-
mia).13 A házasodási társtelepülés mindig a szomszédos, ugyancsak Jászkunsághoz 
tartozó település. Ez alól kivétel, ha a községet más felekezetűek népesítették be (pél-
dául a  római katolikus Kunszentmárton a Nagykunságban, a  református Jászkisér 
a Jászságban). 

Az exogám házasságok közül is le kell választanunk az azonos népcsoporton belüli 
házasságokat. Ezek valójában még a népcsoporton belüli endogámiához számítan-
dók (néprajzi csoport endogámia). Ez azt mutatja, hogy a Jászságot és a Nagykunsá-
got két önálló népcsoport lakja. Ezért is nevezhetjük ezeket néprajzi csoportoknak. 
A Kiskunság már jobban megoszlik a felekezeti különbözőség miatt. Földrajzilag is 
van Felső- és Alsó Kiskunság. Összességében ugyan református felekezetűek a tele-
pülések, de az Alsó- Kiskunságban jelentősebb római katolikus tömbök alakultak ki 
a 18. század derekától kezdődően (Kiskunfélegyháza, Kiskunmajsa stb.). A felekezeti 
megosztottság tehát (amely eltérő származáshelyet is jelent eredetileg) igen erős val-
lási endogámiát is jelent. Ebben az esetben, ha a település szomszédságában nincs 
azonos felekezetű társközség, akkor közösség tagjainak a Jászkunság közigazgatási 
határán kívülről kell házassági kapcsolatot kiépíteniük. 

Az értelmiségiek házasodási gyakorlata

Az értelmiséghez tartozók párválasztási szempontjai között első helyen a közösség-
ben megszerzett pozíció megszerzése, megőrzése áll. A legstabilabb helyzetbe azok 
kerülnek, akik a helyi tekintélyes gazda családokból nősülnek, valamint értelmiségi 
foglalkozásuk mellé földet is tudnak vásárolni (lokális endogámia). Ezen családala-
pító értelmiségieknek csak az utódai engedhetik meg maguknak azt, hogy ugyancsak 
értelmiségi családból válasszanak maguknak párt (réteg endogámia). Ez  azonban 
ekkor még csak a nagykun településekre terjed ki. Csak több gyermek esetén jöhet 
szóba párválasztás szempontjából más közeli település (Mezőtúr, Dévaványa, Deb-
recen). A nemesi eredetű családoknál figyelhető meg a kisnemesi házasodási straté-
gia. A kisújszállási Illéssy családot vizsgáltuk meg ebből a szempontból. A kisújszál-
lási Illéssyek 1708–1896 között 50 házasságot kötöttek. Ebből 24 esetben mindkét fél 
kisújszállási (48%-os települési endogámia), 10 házasságkötésnél nagykunsági párt 
választott a fiatal (20%-os a néprajzi csoporton belüli házasság), 12 esetben viszont 
más vidékről hoztak párt az Illéssyek (32%-os területi exogámia). Ez  utóbbi eset-
ben szinte mindig egy-egy nemes család leányát választották párul. Az  exogámia 

12 Örsi 1978, 2000. 
13 A házassági kapcsolatok törvényszerűségeiről lásd: Örsi 1983.
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 célirányai ezen túl nem irányulnak határozott tájegységre, településre. Az előforduló 
településnevek a nagykunságiakon kívül: Nagykőrös, Kecskemét, Szolnok, Debre-
cen, Mezőtúr, Kenderes, Szentandrás, Dévaványa, Nagyszalonta, Szentes, Miskolc, 
Pomáz, Sárvár, Torna megye, Hont-Nógrád megye. (3. térkép.)

3. térkép. A kisújszállási Illéssy család exogám házassági térképe, 1708–1896.

2. ábra. A kisújszállási Illéssy család házasodási gyakorlata, 1708–1896.
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Az Illéssyek házasodási körzete tehát elsősorban a  Nagykunság. Valójában 
tehát a házasodók 32%-ánál erősebb a kisnemesi mentalitás a lokális szemléletnél. 
Ők azok, akik a Nagykunságon kívülről, de mindenképpen nemes családból válasz-
tanak maguknak párt. Itt már a  társadalmi csoport endogámiával van dolgunk. 
(2. ábra.)

Nagy Varga Vera és P. Benkovics Sarolta vizsgálatai annak megállapítására irá-
nyultak, hogyan szőtte át a ceglédi eredetű, de Kisújszálláson megtelepedett Váradi 
család házasodási kapcsolathálója a kisújszállási gazdacsaládokat.14 (3. ábra.)

Saját családkutatásaim is azt mutatják, hogy szinte családi csoportok alakultak ki, 
akik között rendszeres volt a  házassági kapcsolat. Oda-vissza történtek a  családok 
között a párválasztások, akár egy nemzedéken belül, akár több generáció múlva is. Így 
rokonsági csoportok alakultak ki, amelyeket újabb és újabb házasságok erősítettek meg. 
A házastársi rokonságból vérségi affinális, majd egyenes és oldalági vérrokonság lesz. 
Ez a jelenség a településeken az egész gazdatársadalomra jellemző a 18–20. században. 

A 20. századi értelmiségnél legjelentősebb a  társadalmi réteg (foglalkozási cso-
port) endogámia. Megjegyezzük azonban hogy még a 20. század derekán első gene-
rációs értelmiségnél is jelentős a lokális szemlélet. Házastársul a hasonló életpályán 
induló, azonos településről származó fiatalok kötnek házasságot. Az  államszocia-
lista korszakban azután a lokális szemlélet gyengült és a vallási endogámia eljelen-
téktelenedett. Napjaink új tendenciájaként leginkább az tűnik fel, hogy egyes vidéki 
értelmiségből származó lányok külföldre mennek férjhez (nemzetek közötti exogá-
mia). A házassági szokások vizsgálatánál nem lenne érdektelen a családok, egyéni 
életutak ilyen, napjainkig kiterjesztett vizsgálata, akár bekapcsolva a ki kicsoda lexi-
konok tanulmányozását is a forrásokba. 

a házassági kapcsolatok kiépülését segítő intézmények

A paraszti társadalomban a  földrajzi exogámiát segítő két „közvetítő intézményt” 
ismerünk: a.) leányvásárt és a b.) kommendálást. 

„Leányvásár” a Jászkunságban nem volt. Ennek az intézménynek ott volt jelen-
tősége, ahol a települések mérete miatt kicsi a választék a partnerválasztásra. Nem 
véletlen, hogy a legtöbb néprajzi leírás az aprófalvas Baranyából származik. Szüksé-
gességét megerősítette, ha a falvakban az „egykézés” jelentős mértéket öltött. 

Megjegyezzük, hogy ugyancsak a  párválasztást segítették elő a  zenés, táncos 
mulatságok (patkaporos bál, kocsmai összejövetelek, fonó, labdacéh stb.). A 19. szá-
zad végétől egyre általánosabbá váltak a bálak. Hogy ezek valóban a házasságköz-
vetítő intézmények voltak, mutatja az, hogy a  báli verekedések legtöbbször falu-, 

14 A  kutatást P.  Benkovics Sarolta végezte Nagy Varga Vera közreműködésével. A  kapcsolatháló első 
bemutatása a 2011. szeptember 17–18-án Szolnokon megtartott „A család szerepet a lokális közössé-
gekben” című konferencián. Nyomtatásban megjelent: P. Benkovich 2012: 177. 
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városrészek közötti legények, vagy idegen településről érkezők és helybeliek között 
törtek ki. A helybeliek saját lányaikat védték (endogám szemlélet) az idegennel való 
kapcsolatteremtéstől.

A kommendálásnak (házasságközvetítés) tulajdonképpen a  településen belül és 
kívül is szerepe volt. A faluban, kisvárosban voltak olyan jól informálódó, főleg idős 
asszonyok, akik vállalták a közvetítést az olyan családok között, ahol házasodó kor-
ban lévő fiatalok voltak. Általában ismerték a családok anyagi körülményeit, igényeit, 
rendelkeztek olyan információkkal, amely alapján ajánlatukat megtették. Az ismer-
kedést, párválasztást segítette a kommendálás. Legjelentősebb szerepe a településen 
belüli endogám házasságok létrejöttében volt. 

A házasságközvetítő azonban vidéki rokon, barát, ismerős is lehetett. Ilyen kom-
mendálásra az özvegyek esetében a második vagy további házasságkötés előtt gyak-
ran sor került. Az árvák is sokszor így tudtak férjhez menni. A kommendáló személy-
nek tehát az exogám házasságok létrejöttében igen jelentős összekötő szerepe volt.

A házasságközvetítésnek a kisnemesi körökben nagy volt a jelentősége. A nemes 
ifjak általában a nemes családból választottak párt. Amennyiben több nemes falu 
volt egymáshoz közel, a választék megvolt. Kósa László a kisnemesek közötti réteg-
endogámia működését elsősorban a rendi társadalom jellemzőjeként írja le. Példa-
ként említi Felsővály-Bikkszeget, Gömörmihályfalvát, amely falvak fiataljai Hubóra, 
Naprágyra, Imolára, Sajóvelezdre, Szuhafőre mentek házasodni.15 Nehezebb hely-
zetben voltak azok a nemes ifjak, akik származás helyüktől (elődeik származáshe-
lyeitől) távol kerültek, főleg foglalkozásuk miatt. Ilyenek a nemesi magatartást meg-
tartó jászkun értelmiség egyes tagjai. Már a kisújszállási Illéssyek kapcsán utaltunk 
arra, hogy ez a szemlélet is kimutatható. Most egy kiskunsági példát hozunk. Péter 
Ferenc kiskun atyafi 1814–1819-ben papírra vetett élettörténetében részletesen 
kitér arra, hogyan keresett párt fiának a Veszprém megyei falvakban (Fejér megye 
közelében, Balháson, majd Mezőszentgyörgyön).16 Márpedig Kiskunhalas és e tele-
pülések nincsenek közel egymáshoz. 

A jászkiséri származású, de egyedi nemességgel is rendelkező, Kiskunhalason 
megtelepedett Péter família új lakóhelye társadalmába való beilleszkedését a beköl-
töző Péter István a 1692-ben a legtekintélyesebb családba (Tegzes) való benősüléssel 
alapozta meg. Fia, majd unokái, azok házastársai városi, sőt kerületi tisztségeket töl-
töttek be a 18–19. században. Taníttatásukra nagy gondot fordítottak. A helyi refor-
mátus iskola után több iskolában folytatták tanulmányaikat (Sopron, Pest, Pozsony, 
Debrecen, Pápa). Fia, Ferenc Kecskemétről nősült (neje Török Judit, akinek anyja 
a nagykőrösi nemes Dúzs család leszármazottja). Lánya pedig a veszprémi szárma-
zású, Fülöpszálláson dolgozó nótárius, Székely Ádám felesége lett. A házasságkötés 

15 Kósa 1996: 131. 
16 Péter 2000: 75, 81, 82. Mindkét település Lepsényhez van közel. Jelentős földesura a 19. században 

a Kenessey család. 



474

Örsi Julianna

után Halason telepedtek meg. Az első unoka, István ugyancsak kecskeméti nemes 
családból választott párt. Péter István (1741–1812) Kiskunhalas tanácsának megha-
tározó egyénisége volt fél évszázadon át. Gyermekei jövőjét a családi vagyonnal, az 
iskolázottsággal járó értelmiségi állással, tisztséggel és a házassággal alapozta meg. 
Lányait Szentesre, Sárbogárdra adta férjhez, fiának Szilasbalhásról, Bács és Pest 
megyéből választott párt. A családdal házasság révén kapcsolatba kerülők minden 
esetben nemes családok voltak. A balhási Kenessey és a sárbogárdi Mészöly rokon-
ságnak szerepe volt abban, hogy 1804-ben Szőke László (Veszprém megyei honor. 
fiscális) Balhásról Kiskunhalasra ment lánynézőbe a Péter családhoz. Péter Ferenc 
(naplóíró) lányával a frigy létrejött, de a tékozló férj miatt 1815-ben végleg felbonta-
tott. Majd Péter Ferenc fiainak is nagy gonddal keresett párt. Ferenc fiát háromszor 
küldte lánynézőbe (kétszer Balhásra, majd Mezőszentgyörgyre). (4. térkép.)

„[O]lly Személyt kívántunk nékie szerezni, akivel ő  is képzelt boldogságát elérhesse, ’s 
egyszersmind sorsunkhoz, állapotunkhoz képest Házunknak ’s famíliánknak is díszére és 
Jó famíliákkal leendő öszveköttetés által öregbedésére lehessen. […] Eő jól házasodott. […] 
igen fényes és törsökös Túl a Dunai feő nemes famíliával, sőt ennélfogva többekkel is kötött 
atyafiságot [...] Ts Ns Veszprém Tolna és más Vármegyékbe.”17

4. térkép. A kiskunhalasi Péter család kapcsolathálója a 19. század első felében

17 Szakál (szerk.) 2000: 75, 83. 
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A helybeliekkel kötött házasság nem fért bele a családi stratégiába. Péter Zsig-
mond, mint az egyik legműveltebb fiatalember, halasi lánnyal (Szécsi Egri Krisztiná-
val) kötötte össze az életét 1816-ban. A menyet csak nagy sokára fogadták be a csa-
ládba, ami végül jegyajándék küldéssel és kézcsókkal szentesítettek.

A 18. század elején Túrkevére beházasodott gömöri (majd átányi illetve tiszaigari) 
nemes Felsővályi Vince Márton sosem azonosult teljesen a jászkun szokásrenddel. 
Ezt a magatartást mutatják a család házassági stratégiái is. Mind a négy gyermeke 
házastársa a  Jászkunságon kívülről származottak. (Gömör, Bihar, Kraszna megye) 
Kilenc unokája ugyancsak exogám házasságot kötött. Pozsonyi Zoltán megállapí-
totta, hogy a túrkevei Vincze család a rétegendogámiát követte.18 Mindez hozzájá-
rult, hogy a család nem juthatott magasabbra a társadalmi presztizst jelentő ranglét-
rán. A példa egyedi, de jól mutatja azt a szemléletet, amely ezúttal a jászkun-tudatot 
felülírta. Ez pedig a nemességhez tartozás erősítése, a kisnemesi szemlélet magatar-
tásban való megnyilvánulása. 

Mind a kisújszállási, mind a kiskunhalasi példánk azt mutatja, hogy a Jászkunság 
vezető rétegét képező családok helyben igyekeztek megfelelni a belső normáknak, 
de nem adták fel a külső kapcsolatrendszerüket sem. Az összmagyar társadalomban 
a nemességhez tartozást is elevenen tartották. Így elmondhatjuk, hogy a Jászkunság-
ban főleg az értelmiségi réteg házasodási stratégiájához tartozott, hogy gyermekei-
nek házastársul választott párt: 

1) helybeli gazdacsaládból
2) helybeli értelmiségi családból 
3)  a társadalmi rangjának megfelelő közösségből (pl. kisnemes családból vagy 

külső település rangos pozícióban levő tagjai közül). 
Erre példa a karcagi–túrkevei Laczka család. Laczka János chirurgus első felesé-

gének (Váczi Erzsébet) eredetét nem tudjuk. Elhalálozása után az özvegy az ároktői 
postamesterhez (Fazekas Istvánhoz) ment feleségül. János fia a kunmadarasi jegyző, 
Farkas Mihály Lídia lányát vette feleségül 1784-ben. Ők pedig a következőképpen 
házasították gyermekeiket: János felesége a kérszigeti (Kenderes-Kisújszállás hatá-
rában) birtokos, túrkevei mészárszék-bérló nemes Sárkány László árvája, Krisztina. 
Egyik lányukat nemes Vízy János nádori táblabíróhoz, a másikat Hajdu Mihály kisúj-
szállási majd túrkevei nótáriushoz, a legkisebbik lányukat Kállay Ignác békés megyei 
szolgabíróhoz, levéltároshoz adták feleségül.19 

A karcagi Kálmán család példája pedig imigyen hangzik: A  Berzékről Ónodra, 
majd Karcagújszállásra került nemes Kálmán Péter fia már itt főbíró, majd nagykun 
kapitány. Unokája Kálmán András 38 éven át Karcag jegyzője. Három gyermeke szü-
letett. Sámuel tanulmányai befejeztével assessor, majd főbíró lett. Mezőcsátról nemes 
Tóth Évát vette feleségül. Zsuzsannát a  kunmadarasi lelkészhez, Sáróy Mihályhoz 

18 Pozsonyi 2010: 164. 
19 Örsi 2011: 246–247. 
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adták férjhez. Erzsébet Hódmezővásárhelyre ment feleségül Török Istvánhoz. A csa-
ládfán még Sámuel gyermekei párválasztását követhetjük nyomon. Öt gyermeke szü-
lett. Sándor nagykun kerületi kapitány a 19. század közepén. Gyermektelen, testvére 
gyermekét fogadta örökbe. Erzsébet Kunszentmiklósra ment férjhez nemes Papp 
Mihály ügyvédhez. Zsuzsannát a karcagi Varró János jegyző vette el.20 

A jászkun családi stratégiához hozzátartozott, hogy a  jászkun gazdatársada-
lom egy fiából gazdát nevelt, egy fiát taníttatta, egy fiát pedig katonai pályára adta. 
A  lányai révén pedig hasonló vagyoni helyzetű családokkal erősítette a  kapcsola-
tokat, illetve az az előzőekben elmondottaknak megfelelően erősítette kapcsolat-
hálóját, tekintélyét az értelmiségi és külső (a gazdaságban is kamatoztatható) kap-
csolatokat jelentő családokkal. Erre jó példa a  túrkevei Vincze család története.21 
A helyi társadalom kapcsolathálóját jól tükrözik a keresztkomaságok. A gyermekek 
keresztelésére ekkor ugyanis általában olyan fiatal családok közreműködését kérték, 
akikkel egyébként is baráti kapcsolatban álltak. A házassági tanuk esetében is meg-
figyelhető hasonló jelenség. Ennek bemutatását már a Laczka családnál elvégeztük.22 

a beházasodott férfiak – kivitt nők társadalmi helyzete  
és szerepük a helyi társadalom formálásában
A fentiekből is kiderül, hogy a  jászkun társadalom zárt volt. Bebocsátást csak kis 
számban és olyanok nyerhettek, akiknek tevékenységére szükség volt. Átmeneti idő-
szakra munkát vállalhattak szolgalegények (a Nagykunságban főleg e Tiszamenti fal-
vakból), vándorló iparos legények. A letelepedési engedélyt azonban kevesen kapták 
meg (a honosítás taxája 12 rft volt), amely határozatot a település elöljárósága hozott 
meg, de a kerületi kapitány hagyott jóvá.23 A beházasodás segítette az idegen elfoga-
dását. Az öröklési szokásjogból következőleg a család törzsvagyonához a befogadott 
személy (vő) csak kivételes esetekben juthatott hozzá. A  lányok ugyanis földtulaj-
dont nem örököltek. 

A kivételek között sorolhatjuk fel a túrkevei Vincze család ősét. A város újratele-
pedését vezető Kalló István bíró egyetlen lányát a tiszaigari földesúr fiához, Vincze 
Mártonhoz adta. Így gazdasága is rászállott. Idegen származását, szokásait azonban 
sokszor a szemére vetették a keviek. A Vincze leszármazottak elfogadása a közös-
séget szolgáló tettek (református templom megvédése, Vincze harang adományo-

20 Örsi 2011: 199–200. 
21 Pozsonyi 2010: 165. 
22 Örsi 1999: 194–201. Ennek nyomán Pozsony Zoltán is végzett hasonló vizsgálatokat a Vincze család-

nál. Megállapított a kölcsönös keresztkomasági kapcsolatok hiányát. Pozsonyi 2010: 164. 
23 A szabad királyi városokban ezt polgárjognak nevezik. A Szegedi Levéltárban külön nyilvántartásban 

szerepelnek a 18–19. században polgárjogot nyert személyek. Elsősorban letelepedni vágyó iparosok, 
kereskedők kérték az engedélyt. A taxa az idők folyamán változott (10–24 forint). MNL CsML SzeVL 
XV.15.f. Szeged összeírások, 1718–1848; Szeged város közgyűlési jegyzőkönyve 1800.
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zása  stb.) eredményeként csak évtizedek múlva történt meg. A  beházasodónak 
a betelepedés jogosságát tehát (egyes lányos családba kerülés kivételével) tevékeny-
ségével és a saját munkájával szerzett tőkéjével (vásárolt földbirtok) is meg kellett 
erősítenie. A jegyzőből lett nagykun kapitánynak, Laczka Jánosnak Túrkevén ez nem 
igazán sikerült. Ennek oka: Karcagon született, feleséget Kunmadarasról hozott. 
Ugyan földeket vásárolt, később házat épített Túrkevén, a jegyzői munkát becsület-
tel ellátta, a református egyházközség világi elöljárója volt, de amikor kerületi tiszt-
ségbe került, a város által biztosított jegyzői lakást minden bizonygatás ellenére el 
kellett hagynia. 

A Jászkunságba behozott nemes leányok, özvegyasszonyok általában gazdag 
hozománnyal érkeztek. Ennek eredetét később is nyilvántartották. Illéssy János 
halálakor például az özvegynek (aki 3. feleségként nemes Németfalvi Simonffy Zsu-
zsánna volt) Debrecenből származó bútorait, aranytárgyait külön épületben (a gyü-
mölcsös kertbeli szobában) vette nyilvántartásba a hagyaték felmérője 1810 körül.24 

A lokális exogám házasságot kötő családokban a feleségnek alkalmazkodnia kel-
lett a férj családjában kialakult rendhez, szokáskultúrához. Nagyon kis mozgástere 
volt a hozott szokások gyakorlására. (Egy-egy kulturális elem megjelenése azonban 
hozzájuk köthető.) Gyermekei nevelését szigorúan a helyi szokásrend szerint kellett 
nevelnie. 

A településről kivitt gazdalányok nem kaptak a földörökségből még akkor sem, 
amikor már az örökösödési törvény ezt országosan előírta. Tudomásul kellett ven-
niük, hogy testvéreik „kielégítik” őket, azaz az ingatlan rájuk eső részének árát oda-
adják nekik. Nem volt ez másképpen az idegenbe származott ifjak esetében sem. 
Az elköltöző fiúk szülői örökségüket – amely egyébként is csekélyebb volt a tanít-
tatási költség miatt – sem tarthatták meg. A más vidéken letelepült ifjak pedig új 
környezetükbe illeszkedtek be. Gazdasági kapcsolatot azonban alakíthattak ki. Erre 
példa az Érmellékre került Vince Pál Túrkevére irányuló borszállítása.25 

*  *  *

A Jászkunság csoporttudatának közös jellemzői csak évszázadok alatt – közös törté-
nelmi múlton, azonos jogi környezetben alapulva – alakult ki. A késő-középkorban 
és újkorban az itt élő népcsoportok (kunok, jászok, magyarok) keveredése elsősor-
ban az Alföldön lezajló migráció eredménye, amely asszimilációhoz vezetett. Az így 
kialakuló néprajzi csoportok – saját gazdasági érdekeiket védő szabályaikkal sta-
bilitásra törekedtek. Ezt erősítette az endogám házassági gyakorlat. Az  exogámia 
a mobilitás egyik jelzője. Ez elsősorban olyan társadalmi rétegeknél figyelhető meg, 
amelyek számszerűleg kisebbségben vannak az adott településen, illetve kivételes 

24 Örsi 2012: 120–123. 
25 Pozsonyi 2010: 164. 
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helyzetűek (kisnemes-rendű, értelmiségi foglalkozású, özvegy családi állapotú, árva 
vagy szolgarendű). A Nagykunságban élőknek a házasodási külső piacot elsősorban 
az Alföld magyar, református települései jelentik. Ez összefüggésben van a gazda-
sági- és iskolahálózattal is. A Kiskunsági vizsgálatunk azt mutatja, hogy kapcsolataik 
iránya a Kiskunságon túl a Dunántúlra mutatnak. A jászságiak figyelme a Duna- Tisza 
közén elsősorban észak-déli irányba fordul. Mindez hozzájárul, hogy a szűkebb nép-
rajzi csoporton túl kialakul egy tágabb mezotáji (Tiszántúl, Duna-Tisza-közi stb.) 
népesség és annak karakteres kultúrája is. A magyar parasztság 20. századi kultúrá-
jának általános vonásait már leginkább ezzel jellemezhetjük. A néprajzi csoportokra 
jellemző jegyek már csak reliktumaikban találhatók meg. 
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Patika panama 
A korrupció mint gazdasági cserekapcsolat

„Hallod rózsám Katika, kell-e doktor, patika? 
Ha kell doktor, ha kell a patika, Katika, jer ide a karomba!”

Mivel a női gyógyszerészek ekkoriban még ritkaságnak számítottak hazánk-
  ban, így Dankó Pista nótájának sorait Latkóczy Imre, a közigazgatási bíró-

ság másodelnöke Katikáknak nem gyakran énekelhette. Azt viszont tudjuk, hogy 
nevezett kegyelmes úr nem zárkózott el a lehetőségtől, hogy ellenszolgáltatásért cse-
rébe patikákat szolgáltasson ki másoknak.1 Történt ugyanis 1908-ban, hogy Latkóczy 
Imre, aki korábban a gyógyszerészeti ügyeket intéző belügyminisztérium államtit-
kára volt 60 000 koronát fogadott el Korbuly Dezső gyógyszerésztől, cserében pedig 
vállalta, hogy közreműködik egy budapesti gyógyszertári jogosítvány kijárásában.2 
Korbuly azonban a hatóságokkal együttműködve leleplezte Latkóczyt, akit a kész-
pénz átadásakor tetten értek. Az eset pár nap titkolózás után került nyilvánosságra. 
Bár a  rendőrség a  nyomozást bűncselekmény hiányában lezárta, arra hivatkozva, 
hogy Latkóczynak a  gyógyszertári jogosítványok engedélyezésében nincs döntési 

1 Dankó Pista nótája természetesen nem arról szól, hogy a képzeletbeli énekes patikát ad Katikának 
bizonyos ellenszolgáltatásokért cserébe. Itt a patika és a doktor orvosságot jelent.

2 A 60 000 korona talán soknak tűnhet, holott, a budapesti gyógyszertárak piaci árát tekintve, jutányos-
nak mondható. 1908-ban a Gyógyszerészi Hetilapban 260 000 koronáért árultak egy gyógyszertárat. 
Az árat a  forgalom alapján határozták meg, mely nagyban függött természetesen az elhelyezkedés-
től is: „Budapesti 86 000 koronán felül forgató gyógyszertár 260 000 koronáért eladó” (Gyógyszerészi 
Hetilap 1908. [47.] 49. 789.) Nehéz megmondani, hány év alatt térült meg a befektetés, ugyanis ehhez 
a patikák haszonkulcsáról nem rendelkezünk elegendő információval még akkor sem, ha csak Buda-
pestre szűkítjük a kérdést. Kempler Kurt a századfordulón a budapesti patikák haszonkulcsát a for-
galom 35%-ra tette. (Kempler 1984: 54.) A haszon függött egyfelől a forgalomtól, másfelől a gyógy-
szer-árszabvány (taxa) által meghatározott hatósági áraktól is. A taxa szerint árusított szerek esetén 
a haszon 50–75%-ra rúghatott, de előfordult olyan eset is, hogy a hatósági ár a beszerzési árat sem 
érte el. A tiszta haszon azonnal ennél az 50–75%-os árrésnél természetesen kisebb volt. Figyelembe 
kell venni a járulékos költségeket is (pl. rezsi, patikaüzemeltetés és fenntartás, alkalmazottak fizetése, 
megromlott gyógyszerek pótlása, szállítás, bérleti díj stb.). Említsük meg továbbá, hogy a gyógysze-
részek által árusított termékek köre messze nem merült ki a  hatósági áron kínált gyógyszerekben. 
A patikai árucikkek között megtalálhatóak voltak többek között a saját készítésű termékek, a mások 
által készített, előre csomagolt termékek (ún. különlegességek), de a különböző drogériák, ásványvi-
zek stb. is. És még nem említettük meg azokat a patikákat, amelyek nagykereskedelmi- vagy gyógy-
szeripari tevékenységük révén más patikákat is elláttak.
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jogköre, így a jogszabályok szerint felelősségre sem vonható. Latkóczy azonban, nem 
tudván feldolgozni a tisztességén esett csorbát, először egy osztrák szanatóriumba, 
majd öngyilkosságba menekült.3 

A történet kapcsán két szempontból szeretnék a piacok kérdéséhez hozzászólni. 
Előbb röviden ismertetem a gyógyszertári jogosítványok piacát, mint olyan speciális 
piacot, melyet az állam nem csak szabályozott és felügyelt, hanem ahol a forgalma-
zott javak felett is maga az állam rendelkezett. Utána áttekintem a korrupciós ügyet, 
melyet tekinthetünk olyan gazdasági cserekapcsolatnak, ahol javak cserélnek gazdát.

a gyógyszertári jogosítványok piaca 

„Miért nincs igazságos jogadományozás?” – tette fel a kérdést az esettel kapcsolatban 
a Gyógyszerészek Lapja. A lapot egyáltalán nem érte váratlanul a botrány, hiszen állí-
tása szerint a gyógyszerészek már „régóta tisztában voltak” a jogadományozási rend-
szer anomáliáival. Nem egyedi esetről volt tehát szó, a „rendszert kell hibáztatnunk”.4 
Hogyan is nézett ki tehát az a  rendszer, melyet a  gyógyszerészek felelőssé tettek 
a panamáért? Európa számos országában a gyógyszerészet szabad piaci tevékeny-
ség volt, ami annyit jelentett, hogy az előírt feltételek teljesítése esetén bárhol lehe-
tett gyógyszertárat nyitni. A  piacra lépés korlátját jelenthette a  megfelelő képesí-
tés hiánya, vagy a kamarai/egyleti szabályozás. A korszakban a gyógyszerészek által 
használt szabad piac elnevezés csak a hazai viszonyokkal összehasonlítva állja meg 
a helyét. Hazánkban a gyógyszerészet koncessziós, vagyis engedélyköteles ipar volt, 
ami a gyakorlatban azt jelentette, hogy patikák nyitását csak az állam engedélyez-
hette, így a hatóság nem csak azt tudta szabályozni, hány új gyógyszertár nyíljon, 
hanem azt is, hol és kik nyithatják ezeket a gyógyszertárakat.5

A korrupcióval foglalkozó szakirodalom a  korrupció szempontjából különösen 
kockázatosnak ítéli a  túlszabályozott, bürokratikus eljárásrendet. Ilyenkor kenő-
pénz, vagy angol kifejezéssel élve „speed money” segítségével segítik elő az eljárás 
felgyorsítását. Kevésbé ismert azonban, hogy nemcsak a túl-, hanem az alulszabályo-
zottság is korrupciós kockázatot rejt magában, hiszen a döntéshozó szabad mérlege-
lése egyben lehetőség nyújt számára a hatalommal történő visszaélésre is.6 A gyógy-
szerészettel kapcsolatos törvényeket, rendeleteket megvizsgálva kimondható, hogy 
a korrupciós kockázatot éppen ez utóbbi, a gyógyszertéri jogosítványok kiszolgálta-
tásával kapcsolatos eljárás alulszabályozottsága jelentette. 

3 Az esetről a korabeli sajtóorgánumok majd mindegyike beszámolt. Az eset nagyjából egy hétre a napi-
lapok vezető hírei közé került. Csupán egyetlen rendőrségi kihallgatás, és rendőrségi jelentés található 
a levéltárban: BFL XV.20.48. 4933. doboz, 2094/1908 sz. ügyirat 

4 Gyógyszerészek Lapja (III.) 43. 1908. október 25. Miért nincs igazságos jogadományozás?
5 Kempler 1984: 47–48. 
6 Petrétei József tanulmányában arra mutat rá, hogy a túlszabályozás, az alulszabályozás, a hiányos sza-

bályozás vagy a hibás szabályozás ugyanúgy korrupciós kockázatot jelenthet. (Petrétei 2010.)
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Az 1876. évi XIV. törvénycikk szerint a gyógyszertári „engedély csak akkor tagad-
ható meg, ha tekintettel a népesség számára, az ott már fennálló gyógyszertárakra 
s a helyi viszonyokra, kellően kimutattatik, hogy az új gyógyszertár elannyira feles-
leges, miszerint az ily úton megszaporodott gyógyszertárak fennállását veszélyez-
tetné” (134.§). A  patikák felállítása elé komoly akadályokat a  gyógyszertári jogok 
adományozást rendező 22.370/1883. számú belügyminisztériumi rendelet sem állí-
tott. A törvény szövegében már önmagában az is érdekes, hogy nem a jogosítványért 
folyamodónak kellett a gyógyszertár szükségességét megindokolnia. A gyakorlatban 
egy jogfolyamodvány esetén a fennálló gyógyszertárak tulajdonosai kezdtek el lob-
bizni mondván, hogy az ő  működésüket, megélhetésüket veszélyezteti egy újabb 
patika megnyitása. Minket most elsősorban mégsem ez érdekel, hanem az, hogy 
a patika felállításának milyen egyéb, jobban számszerűsíthető és mérhető akadályai 
voltak. Sem a törvény, sem a belügyminisztériumi rendelet nem határozott meg szá-
mon kérhető korlátot, gondolok itt például olyan megkötésre, hogy minimum hány 
lakos jusson egy-egy patikára. De nemcsak a felállítás indokoltsága volt a döntéshozó 
belátására bízva, hanem az is, ki fogja a patikajogot megnyerni. Bármely okleveles, 
az előírt segédi éveket kitöltő gyógyszerész pályázhatott ugyanis, és a döntéskor nem 
vették figyelembe sem a  tanulmányi eredményeket, sem a pályán eltöltött éveket, 
miként a tudományos, szakmai, közéleti vagy egyéb érdemeket sem. Tehát a jogado-
mányozó belátásán múlott az is, hogy indokoltnak tekinti-e a patika felállítását, vala-
mint az is, hogy ki nyeri el a patika felállításának jogát. Ez a döntéshozói szabadság 
hordozta magában tulajdonképpen a korrupciós kockázatot. Nem véletlen, hogy az 
eset kapcsán újra fellángolt a vita, hogyan kellene a patikaadományozás gyakorlatát 
átalakítani. Ilyen reformelképzelés volt a rangidősség (ansziennitás) elvének beve-
zetése, mely biztosította volna, hogy a patikajog több pályázó esetén a leghosszabb 
gyógyszerészi szolgálatot felmutató patikusnak jusson. Egy másik reformelképzelés 
szerint az új patikák felállítását egy minimális lakosságszámhoz kellett volna kötni. 
De a gyógyszerészet szabad iparrá tételének, a koncessziós rendszer fenntartásának 
vagy a patikák államosításának ötlete egyaránt felmerült.

A korrupció jellemzően olyan jószágokkal, engedélyekkel stb. kapcsolatban üti fel 
a fejét, melyekből hiány van, és melyeknek a megszerzésére valamilyen oknál fogva 
(például mert túl drága, vagy túl ritka) kevés esély kínálkozik. Ha egy jószág szé-
les körben hozzáférhető, az csökkenti a  korrupciós kockázatot.7 Azt is mondhat-
nánk, hogy Magyarországon kevés volt a patika, de sok volt a Katika, vagyis az olyan 
gyógyszerész, aki patikajoghoz szeretett volna jutni. 1910-ben 1790 patikára a nép-
számlálás tanulságai szerint 1850 gyógyszerész és 2175 gyógyszerészsegéd jutott. 
Ez utóbbiaknak viszonylag csekély esélye volt a korai önállósodásra, ami a század-
forduló utáni években komoly szociális feszültségek forrásává vált. 

7 Hankiss Elemér egészen más kontextusban, a  szocialista hiánygazdaság esetén mutatott rá erre az 
összefüggésre. Hankiss 2004 [1979]: 87–88.
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a korrupciós aktus mint gazdasági csere

A korrupció definiálása nem témája jelen előadásnak. Ahány tanulmány, annyiféle 
definíciós kísérlet, melyek egymással nehezen hozhatóak közös nevezőre. A klasz-
szikus normatív megközelítés a korrupcióra – kapcsolódva annak eredeti jelenté-
séhez  –, mint valaminek a  romlására, romlottságára tekint. Vannak, akik szerint 
a korrupt cselekedet sajátossága, hogy a közjavak elosztását végzők, vagy a közérdek 
érvényesülése felett őrködők a magánérdeket a közérdek elé helyezve tesznek szert 
haszonra, így károsítva meg a közösséget. Mások szerint a korrupció jogi kérdés, 
mely mindenképpen valamilyen törvénysértéssel jár. Megint mások, ezzel vitat-
kozva, abbéli véleményüknek adnak hangot, hogy korrupció az, amit a közvélemény 
annak ítél. És nem is szóltunk még azokról, akik szerint a korrupció csupán a politi-
kai játszma része, eszköz az ellenfél lejáratására. 

Jelen tanulmány megközelítéséhez talán a  Hankiss Elemér által kifejtett elkép-
zelés áll a  legközelebb, mely szerint a  „korrupció olyan cselekvésmód, amelynek 
során egy közhivatalnok (illetve más közjavakat, vagy közszolgáltatásokat elosztó 
személy): megszegi a  közjavak elosztásának vagy közszolgáltatások szervezésének 
szabályait; amelynek végrehajtásáért ő a felelős; egy ügyfél kedvéért; aki megjutal-
mazza őt a szabályszegés elkövetéséért.”8 Ebben az értelemben a korrupció a hata-
lommal való visszaélésként határozható meg.9 Jelen előadásomban a Latkóczy-ügy 
abban az értelemben korrupt aktus tehát, hogy a közszolgáltatások elosztásának és 
szervezésének a szabályai sérülnek. Ha elfogadjuk, hogy a gyógyszerek kiszolgálása 
közszolgáltatás,10 akkor a patikajogok adományozása a közszolgáltatás elosztásának 
tekinthető. Ha valaki az elosztás során nem a közösség érdekeit tartja szem előtt, 
hanem magánérdekeit, akkor korruptnak tekinthető.11

Jóllehet a korrupció meghatározása nehézséget okoz, a konkrét korrupciós ese-
tek elemzésének kiváló alapja lehet az általam tranzakciós elméletnek nevezett meg-
közelítés. A tranzakciós elmélet triviális megfogalmazása szerint a korrupció nem 
több egy egyszerű csereügyletnél, ahol árucikkek cserélnek gazdát. Ilyen árucikkek 
lehetnek Hankiss Elemér szerint az anyagi javak, szolgáltatások, engedmények és 

8 Hankiss 2001: 14.
9 Természetesen ahogy minden korrupciós definíció, ez a  megközelítés is számos problémát vet fel. 

Gombár Csabát idézve: „nyitva a kérdés, hogy mi is pontosan a közjó, mi is a visszaélés.” Gombár 1998: 60.
10 A gyógyszer kiszolgálása, mint közszolgáltatás erős megszorítással értelmezhető. Szem előtt kell tar-

tani a patikus megélhetését is. Annál is inkább, mert csak a megélhetés biztosítása révén várható el 
a gyógyszerésztől, hogy a gyógyszer minőségét szavatolja.

11 A patikák elosztásakor nem kizárólag a lakosság minél könnyebb hozzáférését kell biztosítani, hanem 
más tényezőket is figyelembe kell venni, mint például a patikus megélhetésének biztosítását. A köz-
egészségügyre ugyanis a rossz anyagi körülmények között élő patikus szintén veszélyt jelenthet, pél-
dául mert csekély anyagi erejénél fogva nem képes jó minőségű és kellően friss szereket tartani.
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kedvezmények, pozíciók, bizonyos viselkedésformák (engedelmesség, lojalitás stb.), 
az autonóm emberi élet feltételei (félelemmentesség biztonságérzet stb.).12

Az ügyben résztvevő személyek

Mielőtt elemezném a  bevezetőben már röviden ismertetett korrupciós esetet, 
bemutatom az eset résztvevőit. Az ügy egyik főszereplője Korbuly Dezső gyógysze-
rész volt, aki 60 000 koronát ajánlott fel egy patikajogért Latkóczynak, majd a rend-
őrséggel együttműködve lebuktatta a korrupt tisztviselőt. 13 éve dolgozott a pályán, 
mint alkalmazott gyógyszerész, saját bevallása szerint többször tett kísérletet gyógy-
szertári engedély megszerzésére, mindannyiszor sikertelenül.

Latkóczy Imre, az ügy másik főszereplője 1908-ban, az ügy kirobbanásakor a köz-
igazgatási bíróság másodelnöki tisztét töltötte be, ebben a minőségében volt főren-
diházi tag. Tagja volt továbbá az Országos Kaszinónak is. Hosszú politikai karrier 
állt mögötte, 1884 óta volt országgyűlési képviselő a  Szabadelvű Párt színeiben.13 
Az első jelentős botrány, melybe belekeveredett 1895-ben tört ki. A március 20-án 
tartott nyitrai választások alkalmával olyan visszaélésekre derült fény, melyek miatt 
 Latkóczy a mandátumáról lemondani kényszerült, jóllehet szintén ez év decemberé-
ben Stomfán újabb mandátumot szerzett.14 Latkóczyt 1895-ben, még a Bánffy-kor-
mány megalakulásakor nevezték ki a  belügyminisztérium államtitkárává, majd 
1896-ban a közigazgatási bíróság másodelnökévé.15

Mivel a megvesztegető és a megvesztegetett személyesen nem ismerte egymást, 
közvetítőkön keresztül vették fel egymással a kapcsolatot. A korabeli sajtó a szöve-
vényes kapcsolathálót így mutatta be:
Közvetlenül Latkóczynak dolgozott Kretz Ferenc volt hajóskapitány, aki ügynökös-
ködésből tartotta el magát. Ez a gyakorlatban azt jelentette, hogy Latkóczy helyett 
ő végezte el a piszkos munkát, ő „hajtotta fel” az ügyfeleket Latkóczy számára. Kretz 
Ferenc informálta Darvas Mihály ügyvédet, hogy lehetőség nyílik egy gyógyszer-

12 Hankiss 2004 [1979]: 62–64; Gulyás 2004: 19–21. 
13 Fabro – Ujlaki (szerk.) 1905: 64–65.
14 Koroknai 1985; Csekő 2002. A választásokon történő visszaélést Pázmándy Dénes hosszasan, és kime-

rítően ismertette az országgyűlés előtt is (452. országos ülés. 1895. évi márczius hó 26-án, kedden, 
Szilágyi Dezső elnöklete alatt. Képviselőházi Napló XXIV 1895: 58–68.). A vádakra a választási elnök, 
Tarnóczy Gusztáv külön kiadványban reagált (Tarnóczy 1895).

15 A koalíciós kormány pártján álló Alkotmány című lap az alábbi jellemzést adja Latkóczyról: 
 „Latkóczy Imre egyik oszlopos, sőt tipikus tagja vala a néhai szabadelvű pártnak. A Bánffy-kormány 

megalakulásakor Perczel Dezső maga mellé vette belügyi államtitkárnak. Ekkor 1895-ben történt az 
a híres Tarnóczy-féle nyitrai választás, amelyben Latkóczy oly infámisan [gyalázatosan] győzött a nép-
párt jelöltje, gróf Zichy János fölött, hogy Latkóczy harmadnapra rá kénytelen volt lemondani piszkos 
mandátumáról. Tucatember volt mindig és gerinctelen mameluk. Ezért neveztetett ki utóbb a köz-
igazgatási bíróság másodelnökévé. Így lett főrendiházi tag és a többi. Így lett panamista.” Alkotmány 
(XIII.) 251. 1908. október 20. Latkóczy Imre panamája.
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tári jogosítvány megszerzésére, csak keríteni kellene egy gyógyszerészt, aki hajlandó 
lenne áldozni erre. Darvas Mihály ügyvéd Szentgyörgyi Viktória magánzónőhöz 
fordult az ügyben, akit pár évvel korábban egy monte-carlói kaszinóban ismert 
meg. A kulcsszereplő azonban nem a rejtélyes magánzónő volt, hanem varrónője, 
 Augenfeld Malvin, aki minden bizonnyal a Korbuly családnak is dolgozott. A var-
rónő volt az, aki végső soron beszervezte Korbulyt, aki Latkóczyval ezen a kapcsolati 
hálón keresztül lépett kapcsolatba.

Az eset elbeszélései

Az esetet az ügy résztvevői természetesen egészen máshogy adták elő. Mindenki 
igyekezett a saját felelősségét csökkenteni, vagy saját szerepét pozitívnak láttatni az 
újságolvasókkal. Korbuly Dezső gyógyszerész az Egyetértés című lapnak a követke-
zőképpen mesélte a történetet:

„Köztudat ma már a gyógyszerészek között, hogy patikajogot szegény ember nem szerez-
het, mert csak vesztegetéssel lehet kijárni. Nevekről suttogtak mindig, de biztosat senki sem 
tudott. Én közügynek tekintettem a kérdést és elhatároztam, hogy végére járok a dolgoknak. 
Fölmentem a  belügyminisztériumba és dr. Téry Ödön közegészségügy felügyelőtől meg-
kérdeztem, hogy kihez forduljak patikajog dolgában. Téry azt mondta, hogy forduljak egy 
 Szentgyörgyi Viktória nevű hölgyhöz.16 […] El is mentem a kérdéses hölgyhöz, aki Darvas 
Miksa ügyvédhez utasított. Darvas nyolcvanezer koronáért vállalkozott a dologra s mikor 
reverzálist adtam az összegről bemutatott Kretz Ferenc nyugalmazott hajóskapitánynak, 
akivel úgy állapodtam meg, hogy együtt megyünk fel rokonának Latkóczy Imrének, a köz-
igazgatási bíróság másodelnökének hivatalába és ott megcsináljuk a dolgot. A kegyelmes úr 
nyájasan fogadott és rögtön hajlandó volt a dolog vállalására. […] Mikor azonban lejöttünk 
Latkóczy hivatalából Kretz kapitány azzal hozakodott elő, hogy meg lehetne a dolgot hatvan-
ezer koronáért is csinálni, hogyha Szentgyörgyi Viktóriát és dr. Darvast kihagyjuk a játékból. 
Erre is hajlandó voltam és másnap már csak Kretz-el tárgyaltam. Előzetesen elmentem azon-
ban a  belügyminisztériumba és ott gróf Andrássy Gyula belügyminiszternek, meg Hadik 
államtitkárnak mindent szóról-szóra elmondtam. […] gróf Andrássy azt mondta, hogy men-
jek a rendőrségre és jelentsem a dolgot Boda főkapitánynak. A főkapitány […] azt mondta, 
hogy játsszam végig a szerepet, megkapom hozzá a hatvanezer koronát.”17

Az ügy folytatása, hogy Kretz jelenlétében Korbuly átadta az összeget Latkóczy-
nak, a  lakás előtt várakozó rendőrök pedig Korbuly jelzése után lecsaptak a tette-
sekre. A rendőrség az ügy résztvevőit bevitte a rendőrkapitányságra, ahol mindenkit 

16 Más újságok Augenfeld Malvin nevét említik. Az Újság (VI.) 251. 1908. október 20. Botrány egy pati-
kajog körül. A nagy titok.

17 Egyetértés (XXXXIII.) 251. 1908. október 20. A titokzatos bűnügy. Latkóczy v.b.t.t. vesztegetett.
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kihallgattak. Másnap Latkóczy lemondott minden hivataláról, majd hirtelen Auszt-
riába távozott. A tragikus végkifejletet már ismerjük. Természetesen Korbuly elbe-
szélésében is pozitív megvilágításba kerül saját szerepe. Mint a leleplezés aktív sze-
replője, sőt kezdeményezője mutatta be saját magát.

Darvas Mihály elmondásából azonban Korbuly szerepe egészen más megvilágí-
tásba kerül. Miután Darvas rájött, hogy ki akarják hagyni az üzletből megfenyegette 
Korbulyt, hogy leleplezi a résztvevőket. Darvas szerint Korbuly ekkor megijedt és 
gyorsan a  hatóságokhoz fordult.18 Darvas verziója alapján az eset nyilvánosságra 
kerülése Kretz mohóságának volt a következménye.

Szentgyörgyi Viktória újabb érdekes adalékokkal szolgál. Beszámolója szerint 
ugyanis, amikor Darvas azzal kereste meg, hogy egy budapesti patikajog kijárására 
nyílik lehetőség, akkor a beszélgetésnek fültanúja volt varrónője, Augenfeld Malvin 
is. A varrónő maga ajánlkozott, hogy kerít olyan gyógyszerészt, akit érdekel a lehe-
tőség. Cserébe háromezer koronát ígértek neki.19 Augenfeld Malvin ezzel teljesen 
összhangban nyilatkozott: 

„Több ismerősömnek szóltam, mert nekem háromezer koronát ígért az üzletből [Szent-
györgyi Viktória]. Beteg az anyám, beteg a nővérem, hát vállalkoztam a dologra. Én nem 
tudtam, hogy eszköze vagyok egy bandának. […] Én nem is gondoltam rosszra, amikor 
uton-utfélen hirdettem, hogy olyan patikussegéd, akinek pénze van, az én utamon elérheti 
czélját: önálló gyógyszerész lehet.”20

18 Darvas a történetet a következőképpen mesélte el: 
 „[Kretz] felkereste Korbulyt és azt mondta neki, hogy hagyjon ki engemet, az ügyvédet a játékból. Minek 

keressen itt még egy másik ember. Rám nincs szükség. Majd ő egyedül elintézi a dolgot Latkóczyval! 
Megtudtam azt is, hogy múlt héten hétfőn már meg is egyeztek Latkóczyval. Kretz felvitte Latkóczyhoz 
Korbulyt, aki hatvanezer koronát fizetett ki a volt államtitkárnak. Latkóczy erről az összegről nyugtát 
is adott. Mindezeket megtudva megharagudtam és elmentem Korbulyhoz, akinek szemrehányásokat 
tettem. […] Még távozóban hozzátettem: »Kedves Korbuly úr, akárki jár el inkorrektül, én feljelentem 
az egész dolgot!« Ettől Korbuly megijedt és hogy a bajt megelőzze, a rendőrségre sietett, ahol mindent 
elmondott.” Az Újság (VI.) 251. 1908. október 20. Botrány egy patikajog körül. A nagy titok.

19 Magyarország (XV.) 253. 1908. október 22. A Latkóczy-ügy. Az Egyetértés nevű lap is hasonlósan nyi-
latkozik. Augenfeld Malvint úgy tűntetik fel, mint aki akaratán kívül keveredett az ügybe: 

 „Van különben az ügynek még egy női szereplője, egy szegény varróleány. Augenfeld Malvinnak hív-
ják és az Eötvös-utcza 25/b alatt lakik. Ez a szerény teremtés önkéntelen ügynöke lett Szentgyörgyi 
Viktóriának. Varrni járt hozzá és tőle tudta, hogy a  szép asszony magas állású uraknál protegálni 
tud. Később Korbulyéknál is dolgozott Augenfeld Malvin és ott, amikor hallotta, hogy milyen nehéz 
patikajoghoz jutni, ártatlan jóhiszeműséggel elmondta, hogy van neki egy nagy befolyású ismerőse, 
aki könnyen meg tudja az ilyen dolgokat csinálni. Ezen a nyomon jutott Korbuly Szentgyörgyi Viktóri-
ához, és nem úgy, ahogyan elmondja. Korbuly ugyanis azt állítja, hogy Téry Ödön miniszteri osztály-
tanácsos utasította őt a titokzatos szép asszonyhoz. Ha ez így lenne – amit alig hiszünk – akkor az 
ügyben Téry is végzetesen kompromittálva lenne az afférben.” Egyetértés (XXXXIII.) 251. 1908. októ-
ber 20. A titokzatos bűnügy. Latkóczy v.b.t.t. vesztegetett.

20 Egyetértés (XXXXIII.) 252. 1908. október 21. A titokzatos bűnügy. Latkóczy v.b.t.t. üzelmei.
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Nem tehetünk igazságot az egyes narratívák között, de az látszik, hogy Korbuly és 
a többi résztvevő elbeszélése között ellentmondás feszül.

Az esethez hozzátartozik, hogy több lap megszellőztette, miszerint Latkóczy bel-
ügyminisztériumi kapcsolata Chyzer Károly lehetett, rajta keresztül akarták a patika-
jogot kijárni. Még Hieronymi belügyminisztersége idején ugyanis Latkóczy Chyzer 
Károly fegyelmi ügyét részlehajlóan és Chyzerre nézve kedvezően intézte el. Chyzer 
hálája jeléül biztosította volna a patikajogot Latkóczy kedvezményezettjének.21

Az ügy epilógusa, hogy „Korbuly Dezső jól teljesítette különös megbízatását 
s  jutalmát érte, íme, meg is kapta” egy pozsonyi patikajog formájában még 1909 
tavaszán.22 Az ügy cinikus lezárása is jól mutatja, hogy a patikajogok kiszolgáltatása 
mennyire rendezetlenül, diszfunkcionálisan működött, hiszen a szakmai szempon-
toknak kevés közük van a rendőrségnek vagy hatalomnak tett szolgálatokhoz. A saj-
tóhírek alapján nem lehet egyértelműen eldönteni, hogy Korbuly egy magányos hős, 
aki a pálya megtisztulásáért küzd. Esetleg a megvesztegetés szándékkal kezdett bele 
az ügyletbe, majd az eseményekbe belebonyolódva, esetleg a patika magas árát látva 
eszmélt rá, hogy jobban teszi, ha kiszáll, és gyorsan leleplezte a résztvevőket. De ne 
zárjuk ki annak a lehetőségét sem, hogy egy agent provocateurrel állunk szemben, 
akit felhasználtak Latkóczy ellen.

21 Egyetértés (XXXXIII.) 252. 1908. október 21. A titokzatos bűnügy. Latkóczy v.b.t.t. üzelmei.
22 Pesti Hírlap (XXXI.) 61. 1909. március 13. A Latkóczy-ügy epilógusa.

1. kép. Bukott üzlet
Forrás: Bolond Istók 1908. október 23.
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a patika-panama mint gazdasági csere

A történet értelmezése a tranzakciós-elmélet alapján könnyen elvégezhető. A gaz-
dasági csere és a  korrupt ügylet között számos analógiát fedezhetünk fel.23 Talán 
már az eddigiekből is kiderült, hogy egy régebbi időkre visszanyúló együttműködés 
állt fenn a résztvevők között. A Budapesti Napló a társaságot egyenesen „Latkóczy, 
Kretz, Darvas et Company”-nak nevezte.24 A vállalat ”értékesítési modellje” éppen 
erre a kiterjedt ügynökhálózatra épült, akik informális úton értesítették egymást az 
éppen aktuális ügyekről, lehetőségekről.

Az is nyilvánvaló, hogy milyen jószágok cseréltek gazdát. Korbuly egy patikajogra 
szeretett volna szert tenni, amit a  ”vállalat” készpénzért cserébe szállított (volna). 
A két jószág között további közvetítőjószágok találhatóak, úgymint személyes kap-
csolatok, politikai befolyás, bizalmas információ, gondoljunk csak Chyzer Károly 
előbb említett esetére.

A korrupt cserekapcsolatban azonban nem pusztán a  jószágokra érdemes 
figyelmet fordítani. Engem elsősorban az érdekelt, miként lehet hirdetni egy olyan 
jószágot, nevezetesen a politikai befolyást, melynek a nyilvánosságot kerülnie kel-
lene? Az  ugyanis teljesen egyértelmű, hogy a  piaci cserekapcsolatoknak szerves 
részét képezi a promóció valamilyen formája. Az áru közszemlére tétele (hirdetés, 
piaci stand stb.) minél nagyobb közönség előtt, vagy akár célzott közönség szá-
mára (szakmai folyóiratok, rendezvények) az értékesítési folyamat fontos részét 
képezi. Ez egy korrupt ügylet esetén természetesen elképzelhetetlen, nem adhatott 
fel Latkóczy egy hirdetést, mondván: „A belügyminisztériumban nagy befolyással 
rendelkező ex-államtitkár jutányos áron vállalja patikajogok kijárását”. A korrupt 
ügylet esetén a  túlzott nyilvánosságot két okból is kerülnie kellett Latkóczynak. 
Egyfelől minden igényt nem tudott volna kielégíteni, a korrupt úton megszerez-
hető patikák száma igencsak korlátozott volt. Másfelől a  megvesztegetés nyil-
vánosságra kerülése büntetőjogi felelősségre vonást, és ahogy láttuk a  becsület 
elvesztését jelentette. A termék értékesítésénél az lehető legrövidebb utat kellett 
megtalálni az eladó és a vevő között, mert minél több emberhez jut el az infor-
máció, annál nagyobb a lebukás veszélye. Csakhogy, nem volt mindenki érdekelt 
a diszkrécióban, és nem mindenki ugyanolyan módszerrel adta tovább az értékes 
információkat.

Latkóczy nyilván diszkréten értesítette kapcsolatait a kínálkozó lehetőségekről. 
Ugyanez a diszkréció mondható el Szentgyörgyi Viktóriáról és Darvas Mihályról is, 

23 Egy korrupciós eset vizsgálatának természetesen számos más aspektusa is elképzelhető, hadd utaljak 
itt csupán Cieger András kiváló elemzésére, mely egy hasonló eset kapcsán a politikus és a közvéle-
mény kapcsolatát boncolgatta. (Cieger 2005.) 

24 Budapesti Napló (XIII.) 249. 1908. október 21. A nagy titok a piacon. Latkóczy Imre panamái – Patika-
jogok és egyebek.
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akik a klubok, kaszinók zárt, védett közegében bizalmas közlések útján informál-
ták egymást. Az ügyfeleket ténylegesen beszervezők azonban már korántsem voltak 
ilyen diszkrétek. A  Darvas és Szentgyörgyi közti bizalmas beszélgetést kihallgató 
Augenfeld Malvin „uton-utfélen hirdette” a patikához jutás lehetőségét. Kretz sem 
jutott be a kaszinók, klubok zárt világába, ezért a nyilvánosnak tekinthető kávéhá-
zakat használta terepnek, hogy ügyfeleket toborozzon. A  Kretz Ferencről készült 
rendőrségi jelentés is azt állapítja meg, hogy „Kretzék utóbb 1903 óta tartózkodnak 
a fővárosban, hol Kretz azóta is mindig mint hajóskapitány szerepelt s úgy jelentette 
be magát; a valóságban azonban a Rimini, Király, Abbházia stb. kávéházakban foly-
tatott ügynökösködésből élt.”25 

A korrupt cserekapcsolat esetén sem elég, ha vevő és eladó egymásra talál, meg 
kell nyerni a vevő bizalmát is. A bizalom elnyerésének számos taktikájával találkoz-
hattunk a Latkóczy-ügyben is. Az ügynökök anonim módon csak „kegyelmes úrként” 
tettek említést az ügyfelek előtt Latkóczyról. A társadalmi rangra történő folyamatos 
hivatkozás egy ilyen bizalmi tényezőt jelenthetett. A bizalom megnyerését szolgál-
hatta továbbá, hogy – Latkóczy nagy pechére – gyakran hivatkoztak korábbi sikeres, 
vagy sikertelen ügyleteire. A Budapesti Hírlap nem véletlenül jegyzi meg:

„Igazán csoda, hogy ügynökének indiszkrét bőbeszédűsége már rég bajba nem sodorta 
Latkóczy Imrét. Ha  egy új klienst kellett bizalomra serkenteni, Kretz Ferenc soha nem 
látott emberek előtt a  legnagyobb nyíltsággal beszélt a nagybátyja üzleteiről. Az ő révén 
tudódott ki, hogy Latkóczy Imre miféle koncessziókat szerzett, vagy akart szerezni megbí-
zói számára a különböző minisztériumokban.”26

Hogy csak néhány esetet említsek, melyekkel Latkóczyt kapcsolatba hozták: 
 – bárói cím kijárása 500.000 koronáért, melyből állítólag csak 100.000 kapott 

meg a kedvezményezett Solymosytól;27

 – az Andrássy úton álló főtrafik megszerzésére tett sikertelen kísérlet saját hite-
lezője részére;28

 – Ernst Lipót uzsorás előzetes fogva tartásának megszüntetésére tett sikertelen 
kísérlet;29

 – a városligeti Amerikai Park engedélyének kijárása;30

25 BFL XV.20.48. 4933. doboz, 2094/1908 sz. ügyirat.
26 Budapesti Hírlap (XXVIII.) 251. 1908. október 20. A „titokzatos bűnügy” nyitja. Latkóczy Imre föl-

mentése.
27 Egyetértés (XXXXIII.) 252. 1908. október 21. A titokzatos bűnügy. Latkóczy v.b.t.t. üzelmei. Vélhetően 

loósi és egervári báró Solymosy Lászlóról lehet szó, aki 1895-ben kapott bárói címet. MNL OL K 19. 
Királyi könyvek. 69. 725–732.

28 Független Magyarország (VIII.) 252. 1908. október 21. A Latkóczy-botrány. Szaporodnak a bűnök.
29 Pesti Napló (59.) 251. 1908. október 21. Latkóczy Imre üzletei.
30 Friss Újság (XIII.) 252. 1908. október 21. A  kegyelmes ur botránya. Kavarodás Latkóczy körül. 
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 – a gyógyszerészekre nézve hátrányos sósborszesz-rendelet visszavonásának 
kijárása;31

 – a közigazgatási bíróság illetékességébe tartozó parcellázási illetékek elengedése 
megfelelő sáp fejében.32

A bizalom eszköze volt, az a  – mai szóval élve – „pénzvisszafizetési garancia” 
is, melyet az ügyfeleknek ajánlottak fel sikertelen eljárás esetén. Latkóczy Korbuly-
nak a pénz átadáskor egy nyugtatványt adott, mely a kifizetést volt hivatva igazolni. 
Később ez a nyugta volt a rendőrség kezében a legfőbb bizonyíték, hogy a megvesz-
tegetés megtörtént. 

A bizalmat nem csak Latkóczy irányába igyekeztek megteremteni, hanem az 
ügynökök is igyekeztek azt a  látszatot megteremteni, hogy ők maguk rendelkez-
nek olyan befolyásos kapcsolatokkal, melyek révén el tudják intézni az adott ügyet. 
Kretz Ferenc saját befolyását bizonyítandó Latkóczy mellett a következő rokonokkal 
dicsekedett el: Wekerle Sándor, Kossuth Ferenc, Széll Kálmán, Mérey Kajetán, Boda 
Dezső rendőrfőkapitány! Nem véletlen, hogy Boda rendőrfőkapitány még egyszer 
behívta kihallgatásra Kretzet és feleségét, és magyarázatot követelt, miért hozták őt 
is hírbe ezzel a kínos üggyel.33

Kretz tehát korántsem tekinthető diszkrét ügynöknek. Igazi nagyhangú szélhá-
mos volt, aki büszkén hirdette nyilvános kávéházakban, hogy bármit képes elintézni. 
Ezzel állt szemben Latkóczy, Darvas és Szentgyörgyi diszkrét módszere, akik zárt 
terekben bizalmasan informálták egymást a  kínálkozó lehetőségekről. A  titok és 
a nyilvánosság sajátos elegye teremtette meg az áru promócióját.

a korrupt cserekapcsolat jellemzői és határai

Az eset kapcsán a korrupt cserekapcsolat két fontos sajátosságára szeretném felhívni 
a  figyelmet. Egyfelől ezeknek a  korrupt cserekapcsolatoknak a  társadalmi közegét 
a fentebb bemutatott informális hálózatok jelentik. Másfelől ezek az informális csere-
kapcsolatok üzemeltetik a rejtett nyilvánosságot, mely az áru promócióját biztosítja.

Az esetből kirajzolódnak a  korrupt cserekapcsolat határai is. Fontos egyfelől 
a szervezet, az informális hálózat lojalitását biztosítani, ugyanis minden konfliktus, 
viszály vagy belső versengés az illegitim csere napfényre kerülésével járhat. Ameny-
nyiben napfényre került az ügy, akkor nem szerencsés, ha írásbeli bizonyíték áll 
a rendelkezésre. A rendőrség legfőbb bizonyítéka ugyanis a Latkóczy által Korbuly-

A  Friedmann Adolf által alapított Amerikai Parkot később Angol Parknak keresztelték át. Ez tekint-
hető a mai Vidámpark elődjének.

31 Friss Újság (XIII.) 252. 1908. október 21. A kegyelmes ur botránya. Kavarodás Latkóczy körül.
32 Budapesti Napló (XIII.) 250. 1908. október 22. A Latkóczy-botrány.
33 Nemcsak a sajtó, de a már többször idézett rendőrségi jelentés is utal erre: „Végül jelentem, hogy Kretz 

tekintélye emelése céljából, mindenütt hol lakott, azt hangoztatta, hogy Wekerle Sándor, Kossuth Ferenc, 
Boda Dezső és Széll Kálmán urakkal rokonságban áll.” BFL XV.20.48. 4933. doboz, 2094/1908 sz. ügyirat.
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nak kiállított nyugta volt, mely a pénz átadását volt hivatva igazolni. A szóbeliség, 
mely a korrupt cselekedeteket jellemzi, éppen a  történtek nyomonkövethetőségét 
igyekszik meggátolni.34

Az informális hálózat és a szóbeliség egyaránt a korrupt cserekapcsolat nyilvá-
nosságát hivatott megteremteni. A nyilvánosság – mint szükséges rossz – velejárója 
a  legtöbb cserekapcsolatnak. Így a korrupt cserekapcsolatban résztvevők számára 
a  legfőbb kérdés éppen az, mekkora a szükséges, és éppen elégséges nyilvánosság 
a másik fél megtalálásához. 
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Csempészet a magyar–csehszlovák határon  
az 1950-es évek elején

1949. május 13-án a  márianosztrai Bükki-féle vendéglőben találkozott egymással 
K. Zoltán letkési és T. Irma hercegkúti lakos. Sötétedés után közösen indultak el a köz-
ségtől 4-5 km-re fekvő csehszlovák határ felé, ahol a szokott helyen, Letkés és Ipolyda-
másd között már várta őket a Kismarosról érkező H. Zoltán. Hátizsákjukban egy-egy 
vég (30 méter) textíliával keltek át az Ipolyon, a határnak azon a sűrű erdővel borított 
szakaszán, ahol eddigi tapasztalatuk szerint az éjszakának ebben az órájában a  leg-
kevésbé fenyegette őket a  határvadász járőrök megjelenése. A  csehszlovák oldalon, 
a határtól kb. 10-15 km-re Ny-ra fekvő Köbölkútra mentek, ahol a csehszlovák-ma-
gyar lakosságcsere során kitelepített T. Irma rokonai éltek. Az átcsempészett textiláru 
helyére gyöngyház gomb került a hátizsákokba, amit T. Irma üzleti kapcsolatai révén 
Pozsonyban, ill. Érsekújváron szerzett be. A magyar áru csehszlovákiai értékesítésének 
is kialakult csatornái voltak. A csempészek másnap-harmadnap ugyanazon az úton és 
hasonló körülmények között jutottak vissza Magyarországra. A gyöngyház gombokat 
Budapestre vitték, ahol rövidáru nagykereskedőknek adták el. 

Nagyjából így rekonstruálhatta a három csempész egyik útját az a  szobi határ-
rendészeti kapitányságon dolgozó ÁVH-nyomozó, aki 1949 októberében kihallgatta 
H., illetve K. Zoltánt, akiknek ez alkalommal nem sikerült észrevétlenül átjutniuk 
a határon. Többé-kevésbé hasonló módon folyt az árucsempészet azokban az ese-
tekben is, amelyeket levéltári kutatásaim során megismertem. Előadásom ennek az 
éppen csak elkezdett kutatásnak első eredményeit foglalja össze. Forrásaim olyan 
1949 és 1953 közötti nyomozati és bírósági iratok, amelyek a csehszlovák-magyar 
határon csempészettel foglalkozó személyek kihallgatása során keletkeztek.1 

A témával kapcsolatban elsősorban arra vagyok kíváncsi, milyen gazdasági körül-
mények teremtették meg és tartották életben az illegális gazdasági aktivitásnak ezt 
a formáját. Kik voltak az informális piac szereplői, és mennyire volt része a csempé-
szet a határhoz közeli településen lakók megélhetési stratégiájának. Itt most csupán 
röviden térnék ki az első és az utolsó témakörre, mivel ezekkel kapcsolatban jelenleg 

* A konferencián elhangzott előadás szövege megjelent a Metszetek, a Debreceni Egyetem Politikatudo-
mányi és Szociológiai Intézetének online társadalomtudományi folyóirata 2012. decemberi számában. 
Jelen tanulmány az előadás bővített változata.

1 ÁBTL V85248, V71313, V103298; MNL PML B-952/1953.

*
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nekem is inkább kérdéseim, mint biztos válaszaim vannak. Az eddig feltárt források-
ból a legtöbbet a csempészakciók szereplőiről tudhatjuk meg. 

A csehszlovák–magyar határon folyó csempészettel – ismereteim szerint – eddig 
csupán néhány kisebb tanulmány foglalkozott, ezek is a két világháború közti idő-
szakot tárgyalták. A  néprajzos Boross Zoltán, illetve Viga Gyula főleg Medvesal-
ján, illetve a Bodrogközben gyűjtött visszaemlékezésekre alapozta megállapításait.2 
Mindketten egyetértettek abban, hogy a vizsgált területeken jelentős arányú csem-
pészet folyt, ami egyrészt a  trianoni határ által szétválasztott országrészek közti 
korábbi gazdasági kapcsolatok illegális eszközökkel való folytatását, korlátozott 
körülmények között való továbbélését jelentette. Másrészt a két állam közti árdif-
ferenciákra és a  határőrizet viszonylagos gyengeségére építő csempészkedés nye-
reséges vállalkozásnak bizonyult, melybe a gazdasági válság idején – más alterna-
tíva hiányában – a határ közeli települések merészebb lakói közül sokan belevágtak. 
A faluközösség szolidáris volt a – Boross szerint a kor „szegénylegényeinek” tekin-
tett  – csempészekkel. Magyarországról élő állatot, elsősorban hamis járatlevéllel 
ellátott szarvasmarhát, lovat, illetve sertést, juhot hajtottak át a zöldhatáron, vala-
mint olcsó élelmiszert (gabonát, bort, pálinkát, szalámit) vittek ki. Csehszlovákiából 
pedig iparcikkeket, elsősorban Bata-cipőket hoztak be Magyarországra. 

Mennyiben voltak mások a  körülmények az 1940–1950-es évek fordulóján? 
A háborút követő nehéz gazdasági helyzet (közellátási gondok, áruhiány, megélhe-
tési nehézségek), amit az 1947/48 utáni gazdaságpolitika csak tovább növelt, ked-
vezett a  feketegazdaság kialakulásának, az illegális megélhetési technikák terjedé-
sének. Akármilyen szigorral próbálta is a központi hatalom ezt megakadályozni, és 
befolyása alá vonni a gazdasági élet egészét, ez teljesen soha nem sikerült. A határ 
közeli falvakban folyó csempészet ugyanúgy e jelenség egyik formája volt, mint pl. 
a gabona beszolgáltatás előli elrejtése, a feketevágás, az ún. tartalékföldek titokban 
történő megművelése vagy akár az államosított üzemekből az ún. „társadalmi tulaj-
don”, a téeszekből az ún. „közös vagyon” ellopása. 

Az ötvenes évek elején Magyarországról Csehszlovákiába átcsempészett áruk 
az általam vizsgált esetekben teljesen más jellegűek voltak, mint korábban. Amíg 
a  két világháború között olcsó magyar élelmiszerrel és élő állattal volt érdemes 
kereskedni, addig most a csempészek textíliával és női fejkendővel teli hátizsákok-
kal indultak neki a határnak. Csupán egy-két említést találtam arra vonatkozóan, 
hogy kis mennyiségű zsír vagy szalonna lenne a csempészáru. Vajon mi lehet ennek 
a meglepő termékváltásnak a magyarázata? Könnyebb megindokolni azt, hogy miért 
nem élelmiszert vittek. A parasztgazdaságok által megtermelt élelem az egyre súlyo-
sabb állami elvonás mellett minden bizonnyal a család élelmiszerszükségletét sem 
nagyon fedezte. Ha mégis maradt felesleg, azt valószínűleg igen jó áron lehetett érté-

2 Boross 1985; Viga 1994. 
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kesíteni a hazai feketepiacon is, nem kellett szükségtelen kockázatot vállalni a hatá-
ron való átszállításával. 

Nehezebb magyarázatot találni a textil-termékek csempészetére. Miért volt érde-
mes kartont, angint és női delin fejkendőt szállítani a textiliparáról híres Csehszlo-
vákiába? Jelenleg csupán találgatni tudok. Talán a hiány, az árkülönbözet, a minőség, 
vagy ezek valamilyen kombinációja lehetett a csempészés indítóoka. Valószínűleg 
ideiglenes hiányról lehetett szó, mégpedig olyan egyszerű, olcsó pamutvászon tex-
tíliák hiányáról, amelyek nagyon keresettek voltak a határhoz közeli magyar falvak 
paraszti háztartásaiban. (A delin kendő a hétköznapi viselet része volt, a korszakban 
divatosnak számító, tartós, jó minőségű fejrevaló.) Az is elképzelhető, hogy csupán 
a magyarok lakta déli határszél ellátása nem volt megfelelő.

A Csehszlovákiából Magyarországra hozott áruk termékskálája kevésbé meglepő. 
Csempésztek tűzkövet, szaharint, cigarettapapírt, celofánt, ceruzát, írógépszalagot, 
radírt, gyöngyház gombot, kerékpárgumit, de legfőképpen a cseh cipőipar jó minő-
ségű, olcsó termékeit: bakancsot, gumicsizmát, bőr- és vászoncipőt. A csempészá-
ruk között előfordult ezenkívül kölnivíz, gyöngy nyaklánc, női műbőr szatyor, férfi 
aktatáska és „szájmuzsikát” (azaz szájharmonika) is.3 Az áru kiválasztásánál nem-
csak azt kellett figyelembe venni, hogy milyen haszonnal lehet értékesíteni. Fontos 
szempont volt az is, hogy a kívánt áru nagy tételekben legyen beszerezhető, valamint 
hogy egyszerre milyen mennyiséget lehet átszállítani belőle a zöldhatáron. H. Zoltán 
például akkor tért át a gyöngyház gombok behozatalára, amikor ceruzát már nem 
tudott nagy mennyiségben vásárolni. A jó kapcsolatokkal nem rendelkező alkalmi 
csempészek kénytelenek voltak az árut a kiskereskedelemben beszerezni. Igyekez-
tek nagyobb településeken és több üzletben vásárolni, hogy ne keltsenek gyanút, ne 
lehessen őket áruhalmozással vádolni. Így tett például 1953 májusában Cs. Anna, aki 
a Csehszlovákiába átcsempészett 12 női fejkendőt több miskolci üzletben vásárolta. 

Az átszállítható csempészáru mennyiségét a hátizsák nagysága és a hátizsák hor-
dozójának teherbírása szabta meg. A nyomozati iratok alapján úgy tűnik, hogy egy 
hátizsákba 1 vég (30 méter) textília fért, ha ennél több volt az átszállítandó mennyi-
ség, már segítséget kellett fogadni. Bakancsból egy csempész kb. 30 párat tudott egy-
szerre elhozni (valószínűleg egy részét a hátizsákban, egy részét pedig a hátizsákra 
kötözve). Túlságosan nehéz és terjedelmes nem lehetett a csomag, hiszen gyakran 
több 10 km-en keresztül kellett cipelni. Megnehezítette továbbá a határon való átju-
tást, lelepleződés esetén csökkentette a határőrök előli menekülés esélyeit. A csem-
pészáru hátrahagyása pedig komoly veszteséget jelentett. 

A csempészés általában mindkét irányba valamilyen árucikkel történt. A kisvár-
dai K.  Béla 1951-es ügyében szereplő csempészek viszont dollárt csempésztek át 
a határon Csehszlovákiába, amit egy királyhelmeci vendéglősnél váltottak át koro-
nára. A dollár igen jól értékesíthető „vagyontárgynak” számított. 1 USA dollár ekkor 

3 ÁBTL V103298. 
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hivatalosan 11-12 forintot ért,4 de ennek majdnem négyszereséért lehetett csak hoz-
zájutni. K. Béla vallomása szerint 40 forintért vásárolta olyan ismerőseitől, akiknek 
rokonai éltek kint Amerikában. A csempészeknek azonban még így is megérte, bizo-
nyára azért, mert praktikusabb csereeszköznek bizonyult és valószínűleg a dollár–
korona illegális átváltási ára is igen kedvező lehetett. 

A csempészek a határon általában a késő éjszakai órákban keltek át, olyan sűrű 
erdővel borított határrészeken, ahol a legnagyobb esélyük volt arra, hogy észrevét-
lenek maradjanak. A pácini csempészek (Sátoraljaújhely és Záhony között, közvet-
lenül a határnál fekvő bodrogközi település) a falu melletti erdő rejtekében bíztak, 
míg a kisvárdai csempészek a várostól kb. 20 km-re északra fekvő Dámóc melletti 
erdőséget választották. A letkésiek Letkés és Ipolydamásd között az Ipolyon keresz-
tül közlekedtek. Úgy tűnik, bejáratott „csempészutak” voltak, amelyeket azonban 
többnyire a határőrök is ismertek és gyakrabban ellenőriztek. A lelepleződés veszé-
lye nemcsak a határ illegális átlépésénél fenyegette őket. A határőrök a határ közelé-
ben a gyanúsan nagy hátizsákkal közlekedő személyeket is igazoltatták. 

A nyomozati iratokból megismert csempész-ügyek szereplői e kockázatos vállal-
kozást általában kereset-kiegészítésként folytatták. Alkalmanként jártak át a határon, 
így pótolták néhány holdas gazdaságukból vagy napszámos, illetve kubikos munkából, 
esetleg havi fizetésükből származó jövedelmüket. Néhány személyről gyaníthatjuk 
csupán, hogy „főállású” csempészek (a vizsgálótisztek jelzőjét használva „notórius” 
csempészek) voltak, vagyis bevételeik nagyobb része rendszeres árucsempészet-
ből származott. Ide sorolhatjuk H. Zoltán kismarosi és K. Zoltán letkési lakosokat, 
akiknek hentes és mészáros, illetve fűszerkereskedő-kocsmáros volt a szakmájuk, de 
a  nyomozati iratok szerint éppen állás nélkül voltak. Valószínűleg a  kereskedelem 
terén szerzett korábbi tapasztalataikat kamatoztatták az illegális árucsere területén. 
De a rendszeresen csempészők közé tartozhatott a csehszlovák-magyar lakosságcsere 
keretében családjával együtt Magyarországra áttelepített T. Irma is.5 

A csempészésben érintett személyek az akcióban betöltött szerepük, érdekelt-
ségük és kockázatvállalásuk szempontjából több csoportba sorolhatók. A  „csem-
pész-vállalkozó” biztosította a  csempészáru anyagi fedezetét, szerezte be az árut 
és szervezte meg értékesítését. Az  általam vizsgált esetekben többnyire ő  vitte át 
a  csempészárut a  határon, de olykor „csempész-napszámost”– az érintettek szó-
használatában „csomaghordót” vagy „fuvarost” – fogadott, aki vagy vele együtt ment 
(ilyenkor egyszerre több árut tudtak átcsempészni) vagy őt helyettesítette a csem-
pészúton. Szolgálataiért előre kialkudott fix összeget vagy a  csempészáru értéké-
nek meghatározott hányadát kapta. K. József 24 éves letkési lakos, akit több csem-
pész is foglalkoztatott, például 1949-ben először 100 forintot kapott azért, hogy az 
Ipolyon átkelve Kisújfaluig (20-25 km) vigye el, majd onnan hozza vissza K. Zoltán 

4 www.mnb.hu/arfolyam-lekerdezes – utolsó letöltés: 2012. július 5.
5 MNL PmL B-952/1953.
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csempészáruját. Később azonban már csak 150-200 forintért vállalta a fuvart, mivel 
– amiként vallomása során elmondta – „nagyon veszélyesnek látszott az út.” 6 

Az alkalmi munkákból élő 25 éves kisvárdai K. Béla szintén „csomaghordóként” 
kezdte a csempészkedést, később azonban már „saját hasznára” is dolgozott. Egy kis-
várdai csempészcsoport tagjaként kellett Csehszlovákiából bakancsot, cipőt, gumi-
csizmát Magyarországra a szlovákiai Királyhelmectől, kb. 25-30 km távolságra fekvő 
Kisvárdára hoznia. A csoport vezetőjével először csempészutanként 200 forint fizet-
ségben állapodtak meg, később minden ötödik bakancs lett az övé, amelyeket maga 
értékesített. Az első útjáért 4 pár bakancsot és egy pár tornacipőt, a másodikért 6 pár 
bakancsot kapott. Egy idő után, amikor bizonyára összegyűlt egy kis pénze, megbízója 
áruja mellett saját árut is szállított. Egy 1951. évi csempészútján például az átcsem-
pészett 30 pár bakancsból 5 pár volt az övé, egy másik alkalommal 6 pár bakancsot, 
1 gumicsizmát, 3 pár női szandált és 1 gyermek mackónadrágot vett a saját pénzén.7 

K. Zoltán esete szintén a fogadott csempészből önálló vállalkozóvá váló csempész 
története. Az  ő csempész-tevékenységéről szólnak a  legrészletesebben a  nyomo-
zati iratok.8 Az 1949-ben 35 éves letkési lakos a csempészést vallomása szerint 1945 
tavaszán kezdte el és letartóztatásáig, 1949 októberéig 80 esetben lépte át illegálisan 
a csehszlovák-magyar határt. A csempészutak között olykor-olykor „rendes” munkát 
is végzett. 1946 tavaszán-nyarán például vallomása szerint „otthon [Letkésen] föld-
munkát végeztem harmadosban.”9 1947 első felében pedig két hónapig Vérteskozmán, 
majd egy hónapig a Letkés községhez tartozó erdőrészen erdei munkával foglalkozott. 

Vallomásából arra lehet következtetni, hogy a  csempészakciókra a  háborút 
követő élelmiszerellátási nehézségek, illetve a határőrizet hiányosságai csábíthatták. 
Az első beismert csempészügyletet 1945 nyarán H. Zoltánnal együtt bonyolították 
le. Májustól augusztusig 20 szarvasmarhát és 6 lovat csempésztek át Csehszlová-
kiából Magyarországra. A  fő vállalkozó H.  Zoltán volt, aki kétszázezer pengőjét 
fektetette az üzletbe. K. Zoltán vallomása szerint az ezt követő fél évben a Dunán-
túlra járt le élelemért, vagyis valószínűleg a csempészetből szerzett jövedelmét pró-
bálta az országon belüli feketekereskedelem révén kamatoztatni. 1946 februárjától 
két hónapig a „West-Orient” nevű cég megbízásából magyar gyártmányú cigarettát 
csempészett át Csehszlovákiába.10 Fizetsége az átszállított áru értékének 5% volt, 
amit utólag pengőben kapott kézhez. Féléves szünet után 1946 őszétől „önállósí-
totta magát”, már saját áruval dolgozott. Kezdetben továbbra is cigarettát vitt ki, 
vissza pedig lábbelit, elsősorban bakancsot hozott. Az  átcsempészett árut Buda-
pestre a Teleki és a Garai térre szállította, ahol a „cipő standosnak” adta el, a bakancs 

6 MNL PML B-952/1953.
7 ÁBTL V71313.
8 MNL PML B-952/1953.
9 MNL PML B-952/1953.
10 A West-Orient az MKP egyik fedőcége volt. Lásd: Pünkösti 1992; Molnár 2009: 134. 
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párját 100 forintért. Később megváltozott a csempészett termékek összetétele, ami 
nyilván a beszerzési és értékesítési lehetőségek átalakulásával volt összefüggésben. 
Kifelé textilféleségeket (vásznat, angint, kartont, női fejkendőt), vissza pedig ceruzát, 
gépírószalagot, celofánt, később pedig gyöngyház gombot hozott, amelyet szintén 
Budapesten papír-, illetve rövidáru-nagykereskedőknek adott el. 

A csempészutaknak többnyire nem egyedül vágott neki, hanem hol T. Irma, hol 
H. Zoltán, hol mindkettő társaságában, olykor kiegészülve a csomaghordó K. József-
fel. Az  általam vizsgált csempészügyek nyomozati irataiban egyébként egyetlen 
magányos csempésszel sem találkoztam. Két, három, négy, sőt 6 fős csempészcsapa-
tokról szólnak a források. Sok csempészáru átszállítása esetén egyértelmű volt, hogy 
fogadott csomaghordókból álló csapat indult neki a határnak. T. Irma például olykor 
három segítővel is kiegészülve csempészett. Akkor is csoportosan lépték át a határt 
azonban, ha ezt a csempészáru mennyisége nem tette szükségessé. Úgy tűnik, hogy 
nagyobb biztonságban érezték magukat, ha nem egyedül, hanem néhány másik 
csempésszel együtt vágtak neki a veszélyes akciónak. 

A csempészvállalkozó és a csomaghordó mellett más résztvevői, illetve haszonél-
vezői is voltak a csempészetnek. Az ún. „felderítőknek” például az volt a feladata, hogy 
a csempészek útját biztosítsák a határhoz és vissza, figyelmeztessék őket a határőrök 
jelenlétére. H. Zoltán két sógorasszonyát fogadta meg erre a feladatra (alkalmanként 
50 forintért). Az asszonyoknak (azzal az ürüggyel, hogy az Ipolyon halászó férjeiket 
keresik) kicsivel a  csempészek előtt kellett haladniuk a  határig (illetve visszaúton 
a határtól a faluig), és hangos beszélgetéssel kellett jelezniük a veszélyt.11 

Más esetekben a határ sikeres átlépése a határőrök megvesztegetésével történt. 
Két pácini csempész, G. Mihály és M. Árpád például 1952 tavaszán megegyezett két 
ismerős határőrrel, hogy azok értesítik őket, ha „tiszta a levegő” és át lehet menni 
a  pácini határszakaszon. A  határőrök március és június között az egyik gyanúsí-
tott vallomása szerint 12-15 alkalommal nyújtottak nekik ily módon „segítséget”. 
A  segítség ára valószínűleg az átcsempészett áru nagyságától függött, mivel hol 
100 forintot, hol ennél 20-30 forinttal többet vagy kevesebbet kaptak. A határőrök 
együttműködése a csempészekkel nem lehetett egyedi eset, a G. Mihály – M. Árpád 
csempészügy kivizsgálásával egy időben egy ÁVH-jelentés szerint hasonló gyanú 
miatt 9 határőrt vettek őrizetbe.12 

A csempészésből származó haszon tovább csökkent (a csempészet haszonélve-
zőinek száma viszont nőtt), ha csónakost kellett fogadni, aki a csempészáruval fel-
tűnően megrakott embereket átszállította a Tiszán. A Királyhelmecről cipőfélesé-
geket csempésző kisvárdai K. Bélát és társait átvivő halász például minden fuvarért 
egy-egy gumicsizmát kapott.13 A  G. Mihály csempészáruját értékesítő orgazdák 

11 MNL PML B-952/1953.
12 ÁBTL V85248.
13 ÁBTL V71313.
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pedig, akiknek a Pácin és Nagyhalász közötti csibaréti kompon kellett átkelniük, az 
őket a nap bármely órájában átszállító révészének fizettek a rendes viteldíjon felül 
még 5-10 forintot.14

Rendszeres csempészet esetén a csempészáru beszerzését és értékesítését külön 
erre specializálódott személyek végezték. Az általam vizsgált esetekben a csehszlo-
vákiai értékesítést és árubeszerzést ottani helyismerettel rendelkező személyek, 
illetve a határ túloldalán élő rokonok, ismerősök bonyolították le. G. Mihály pácini 
lakos csempészáruját például feleségének a határ túloldalán, Őrös községben lakó 
rokonaihoz vitte. A feleség szülei adták el a magyar és szerezték be a Magyarországra 
áthozni kívánt csehszlovák árut.15 A Forró községben lakó N. Endre pedig egy koráb-
ban ugyancsak csempészettel foglalkozó kassai nagynénivel állt szoros üzleti kap-
csolatban.16 Mint láttuk, T. Irma is pozsonyi és érsekújvári kapcsolatai révén jutott 
áruhoz. A 25 éves lány nemcsak magának, hanem – feltehetően anyagi ellenszolgál-
tatás fejében – másoknak is segített az árubeszerzésben.

A magyarországi értékesítésről kevesebbet árulnak el a nyomozati iratok. H. Zol-
tánék budapesti nagykereskedőknek, valamint a Teleki és a Garai tér piaci árusai-
nak szállítják a csempészárut. K. Béla áruját bátyja „árusítja ki” kisvárdai lakásán. 
A kicsiben csempésző N. Endre pedig maga házal a cigarettapapírral a lakóhelyéhez 
(Forró község) közeli falvakban. Vallomása szerint kis tételekben adta el, mivel félt 
a lebukástól. 

A Pácin községben „közismert csempész” hírében álló 45 éves G. Mihály (7 hold 
földön gazdálkodott) kihallgatása során keletkezett jegyzőkönyvek tartalmazzák 
a legtöbb adatot a csempészáru további sorsáról.17 A nyomozás során ugyanis kihall-
gatták azt a két nagyhalászi lakost is, akik G. Mihály csempészáruit rendszeresen 
értékesítették. Az  orgazdák (a nyomozati iratok „zugárusoknak”, „zugkereskedők-
nek” nevezik őket) egyben megrendelők is voltak, megmondták, legközelebb mit és 
mennyit hozzon. Hetente keresték fel G. Mihályt és készpénzzel (ritkán természet-
ben, szalonnával és disznósonkával) fizettek a csempészáruért. Az árut (többnyire 
lábbelit, bakancsot, gumicsizmát, női és gyerekcipőt, illetve kerékpárgumit) kerék-
párral szállították el a Tisza másik partján fekvő Nagyhalászi községbe, ahol a laká-
sukon árusították. G. Mihály nemcsak velük üzletelt, a nagyhalásziak vallomása sze-
rint olykor ugyanis hiába mentek, nem volt áru, G. Mihály másoknak adta el.18 

Az árucsempészettel szerezhető jövedelem fent említett költségei ellenére 
is elég nagy lehetett ahhoz, hogy megérje a kockázatot. A haszon mértékét csu-
pán megbecsülni tudjuk, hiszen a csempészeknek a nyomozók és a bíróság előtt 

14 ÁBTL V85248.
15 ÁBTL V85248.
16 ÁBTL V103298.
17 ÁBTL V85248.
18 ÁBTL V85248.
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elmondott  történeteit nyilvánvalóan nem tekinthetjük csempésztevékenységükről 
szóló tárgyilagos beszámolóknak. Érthető módon csak azt vallották be, amit rájuk 
lehetett bizonyítani. Korábbi sikeres csempészútjaikat letagadták, vagy a  tényle-
gesnél kisebbnek tüntették fel a csempészáru mennyiségét, illetve az árkülönbö-
zetből származó bevételüket. 

A szövegekből csupán egy-egy csempészügylet anyagi vonatkozásira derül fény. 
Az alkalmi csempésznek tekinthető Cs. Anna például 1953-ban a beszerzési ár több 
mint duplájáért értékesítette a  határ túloldalára átcsempészett női fejkendőket. 
Darabját 44 forint 50 fillérért vette és 400 koronáért (ami kb. 92 forintnak felelt meg) 
adta el. Tíz kendő árából 17 doboz cigarettapapírt, 4 pár női cipőt, 20 tintaceruzát, 
1 gyerekcipőt, 1 pár gumitalpú papucsot, 36 levél gyöngyház inggombot, és néhány 
apróságot (teaszűrőt, kölnivizet, gyöngy nyakláncot, női műbőr szatyrot) vásárolt. 
Utóbbiakat nyilván magának vette, míg a többit itthoni eladásra szánta. A befekte-
tett összeg tehát a csempészút során kétszer is hasznot hajtott. 19 

Sajnos eddig egyetlen ügy irataiból sem derült ki, hogy a leggyakoribb csehszlo-
vák csempészárut, a cipőféléket milyen felárral tudták Magyarországon értékesíteni. 
Annyit lehet csupán megállapítani, hogy a haszon az olcsó beszerzési, nem pedig 
a magas eladási árakból származhatott. Magyarországon ugyanis a csehszlovák láb-
beliket az itthoni cipőárakhoz közeli, vagy azok alatti árakon értékesítették. Egy fér-
ficipő átlagára Magyarországon 1952-ben a korabeli statisztikák szerint 259 forint 
volt.20 A nagyhalászi zugárusoknál ugyanekkor 200 forintért lehetett jó minőségű 
bőrtalpú csehszlovák bakancsot, 180 forintért gumicsizmát, 80 forintért gyerekci-
pőt, 60-70 forintért vászoncipőt vásárolni.21 

A kifelé kendőket, befelé cigarettapapírt csempésző N. Endre haszna  1953-ban 
a  befektetett összeg közel kétszerese volt. Az  ő esetében tudjuk valamennyire 
rekonstruálni, hogy a csempészet milyen fontos része lehetett családja megélhetési 
stratégiájának.22 A Miskolchoz közeli Forró községben lakó család 6 kat. holdon gaz-
dálkodott. Ennek jövedelmét egészítette ki egyrészt a 19 éves Endre fizetése (havi 
5-600 forint), amit a  MÁV miskolci üzemegységénél mint távírdai segédmunkás 
keresett 1953-ban (a munkások és alkalmazottak átlagos havibére ekkor 940 forint 
volt23), másrészt a csempészetből származó bevételek. Az anya a nyomozati iratok 
szerint a háború utáni években „jól ismert” csempész hírében állt a községben. Egy 
kassai nőrokonnal együttműködve bonyolították le csempészakcióikat. Hol ő, hol 
a kassai nagynéni szállította az árut. 1950-ben azonban letartóztatták és 14 hónapos 
börtönbüntetést kapott. Valószínűleg ekkor lépett a helyére Endre fia, aki kezdetben 

19 ÁBTL V103298.
20 Kiskereskedelmi árak és egyes szolgáltatások árai (1957). Statisztikai Évkönyv 1949–1955: 298–300.
21 ÁBTL V71313.
22 ÁBTL V103298.
23 Munkások és alkalmazottak egy keresőre jutó átlagos reálbére (1957). Statisztikai Évkönyv. 1949–

1955: 296.
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anyjával együtt járt át a határon. A nyomozati iratok szerint az egyik már férjezett 
leánytestvér is aktív résztvevője volt az akcióknak. A csempészet a család számára 
nyilván jól bevált jövedelemkiegészítő tevékenységnek bizonyult, hiszen többszörös 
lebukás ellenére sem hagytak fel vele. Az anya már említett letartóztatatásán kívül 
fiát 1949-ben, 1953-ban és 1957-ben is őrizetbe vették és több hónapos börtönbün-
tetésre ítélték.
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„Munka után, estefelé”
Gyári munkások társadalmi munkája és a fusizási módszerek  

az 1960-as évek Magyarországán 

Nagyapámnak ajánlom, aki évtizedekig dolgozott a Csepel Autógyárban.

A fizikai dolgozók kádár-korszakbeli mikrokozmoszát a korábbi történeti mun-
  kák alapvetően egy-egy üzem vagy város léptékében vizsgálták.1 Választá-

sukat igazolják többek között Kemény István munkásszociológiai munkái,2 amelyek 
szerint a  munkások internacionalista egysége helyett már a  Kádár-korszakban is 
inkább az üzemek és térségek alapján elkülönülő munkásosztályokról való beszéd 
volt a megvilágítóbb.

„pihen a gyár, pihen a gép” 

Jelen dolgozat a  Csepel Autógyár munkásairól szól, elsősorban a  dolgozók gyári 
munkájában megjelenő önérdekkövetés módozatairól, mindenekelőtt a  fusiról, 
illetve arról, hogy ez milyen kapcsolatban áll az üzem és a  gyár vonzáskörzetébe 
tartozó települések számára végzett társadalmi munkával. A fusi alatt azt értem, ha 
a dolgozó a hivatalos munkaidő közben, vagy azon kívül otthon, saját célra eszközt 
vagy technikai berendezést készít, illetve szolgáltatást nyújt. Egy szemléletes pél-
dával bemutatva arra vagyok kíváncsi, vajon a  fusiban, saját célra készített beton-
keverő válhat-e közösségi célokat szolgáló eszközzé egy társadalmi munkában vég-
zett orvosi rendelő felépítésekor? A kérdés együgyűségére utal, hogy minden ember 
igennel felelne a kérdésre, a válaszból következő szempontok talán mégsem ennyire 
nyilvánvalóak. Végső soron arra kérdezek rá, hol kezdődik a közösségi és hol végző-
dik az egyéni haszonszerzés a kádár-korszak munkásainak világában? 

A II. világháború utáni újjáépítést követően az állami szociálpolitika és a városfej-
lesztés kezdeti hiánya, illetve későbbi elégtelensége folytán az egyéni célból készített 

* Jelen tanulmány része egy nagyobb kutatásnak, a történelem mesterszakos diplomamunkámnak. Itt 
szeretnék köszönetet mondani Sándor P. Tibornak és Veress Dánielnek a munkámban nyújtott segít-
ségükért. A cím Karády Katalin Munka után, estefelé kezdetű számára utal. 

1 Horváth 2004; Bartha 2009; Horváth – Pethő – Tóth 2003.
2 Kemény – Kozák 1971a; Kemény − Kozák 1971b.

*
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eszközöket a közösség érdekében végzett munkákban használták fel. Nem titkoltan 
viszonossági alapon, saját környezetük élhetőbbé tétele érdekében. A községek, tele-
pülések utcáinak betonozása, a lakodalmakhoz, disznóvágásokhoz szükséges eszkö-
zök megszerzése, állításom szerint, hosszú távon is érvényes reciprocitáson alapult.

A Polányi Károly sokat idézett művében, A nagy átalakulásban található viszo-
nossági elvet (reciprocitás), és a hozzá kapcsolódó magatartást kérdőjelezem meg 
a Csepel Autógyár munkásainak fusiról szóló történetei alapján. Polányi a recipro-
citáshoz elengedhetetlennek tartja a szimmetriát, ami lehetővé teszi az adás és elfo-
gadás hosszú távú megvalósulását. Ezt főként a „nemi szervezet”-en (például csalá-
don) belül képzelte el, a „nyereség vagy a cserebere bármiféle indítéka nélkül”.3 Ezzel 
szemben azt állítom, hogy egy szélesebb „szervezeten” belül, azonos üzemben vagy 
utcában lakó munkások között is létrejöhetett a reciprocitás, ám ezt, a nemi szer-
vezetektől eltérően, önérdek motiválta. Bár Polányi ezzel nem foglalkozott, de kuta-
tásom során felfigyeltem arra, hogy ez a fajta önérdekű reciprocitás nem ütközött 
a közösségi érdekekkel a Csepel Autógyár munkásainál. A reciprocitás és az önérdek 
ilyen típusú összekapcsolása önellentmondásnak látszik. Ám  speciális piacként is 
felfoghatjuk fel, ahol a  teljesítések és azok kifizetése egy újabb teljesítés formájá-
ban valósul meg. Ebben az esetben azt mondhatjuk, maga a szűkebb vagy tágabb 
közösség saját maga számára hozott létre egy piacot, ahol az ún. kintről (értsd: gyár-
ból, településtől) bejövő árut mindenki saját képessége szerint használja fel, mert így 
tudnak piaci módon, önérdekük mentén cserélni.

A Héthy Lajos – Makó Csaba szerzőpár több munkáskutatást végzett a Kádár-kor-
szakban. Állításuk szerint a  maszekolás vagy fusizás csak a  betanított munkások 
között fordult elő,4 az irányadónak számító szakmunkások között nem.5 Bár nem 
volt módom reprezentatív módszert alkalmazni, de saját interjútapasztalataim alap-
ján azt mondhatom, hogy a szakmunkás is tudott használható fusiban készült eszkö-
zöket használni, esetleg értékesíteni.

„Feledünk mindent, a gyárat, a múltat” 

Gyártörténeti áttekintés

A Csepel Autógyárat 1949-ben alapították Szigethalom és Szigetszentmiklós hatá-
rában. Ehelyütt a  második világháború előtt ugyanitt működött Dunai Repülő-
gépgyárnak köszönhetően a gépgyártásnak már voltak előzményei. A repülőgyár-
tást az államosítás után szüntették meg, s  álltak át a  tehergépkocsik készítésére. 
1949. november 3-án a Népgazdasági Tanács határozata alapján a telephelyeket és 

3 Polányi 2004: 80. 
4 Héthy – Makó 1972: 154–155. 
5 Héthy – Makó 1972: 150–151. 
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az eszközparkokat átvéve jött létre az új szocialista nagyvállalat. Az alapítók között 
volt „Rákosi Mátyás sógornője, a szovjet műegyetemet végzett és később a gyár első 
vezérigazgatójának kinevezett Bíró Ferencné.”6

Az alapítás idején körülbelül négyszáz fős munkáskollektíva az ötéves tervnek és 
a hadsereg elvárásainak megfelelően azonnal elkezdte tehergép-, vontató-, és szál-
lítójárművek gyártását, de magának a gyárnak az építése egészen 1952-ig tartott.7 
A Rákosi-korszak végére a dolgozói létszám jelentősen meghaladta a kilencezer főt. 
Ezt a számot a szükségesnél nagyobb mértékben duzzasztották fel a vállalat műkö-
déséért és az ügyintézésért felelős hivatali dolgozók.8

„Dolgozunk egymásért, nincs ennél szebb talán” 

A csepeli autógyári munkások életében megjelenő társadalmi munka  
és önérdekkövetés 

A Kádár-korszakban a társadalmi munka kettős jelentéssel bírt, egyfelől a szocializ-
mus politikai gazdaságtanában így utaltak a társadalmi munkamegosztásra.9 Más-
felől, amit az állam pénz vagy más erőforrás híján nem tudott végrehajtani, azt a kis 
közösségekben, lakónegyedekben élők szintén ún. társadalmi munka formájában 
hajtották végre. A példákkal talán érzékeltethető, hogy hipotézisem szerint a közjó 
érdekében végzett munka önös érdeket is rejt. 

A fusi a  német pfuscher, ’kontár’ szó származéka,10 annak „csonkított tövéből 
keletkezett játszi-tréfás -i képző hozzáadásával”.11 Eredetileg a nem hozzáértő, kon-
tár munka megfelelőjeként használták, ám az ötvenes évektől a pejoratív értelmét 
tompította, hogy a munkások által gyári anyagból készített eszközökre vonatkozott, 
amit vagy a maga számára vagy más megbízásából készített.12 

A szó első hivatkozott írásos említése egy 1957. április 17-i Magyar Nemzet-cikk-
ben található, ahol a titkossal szembeállítva használják. A cikk szerzője szerint „nyil-
vánvaló, hogy nem titkosan, hanem »fusi«-ban ment a felvételezési munka”.13 Ugyan-
ezen újság hasábjain (1957. május 9.) jelent meg a szó első származéka, a „fusiznak” 
is.14 Az MTA Nyelvtudományi Intézetében készülő akadémiai nagyszótár kéziratos 

6 Kiss 2007: 53. 
7 Kiss 2007: 54. 
8 MNL OL XIX-A-30-a. 57. doboz. 602/1953. Csepel Autógyár iratai 1950–1953. A vezetés részletesebb 

kritikáját adja: Kiss 2007: 54–55. 
9 Heber 1966.
10 Tótfalusi 2002. 
11 Benkő 1967: 992. 
12 Burget 2008: 86.
13 Benkő 1967: 992. 
14 Benkő 1967: 992. 



505

„Munka után, estefelé”

anyaga az 1957-es első előfordulást „feketén végzett munka”-ként értelmezi,15 nagy 
valószínűséggel a  későbbi előfordulások ez irányba mutató kontextusai miatt is. 
A fusi hívó szónak számított – erre utal, hogy 1957 végén már a Ludas Matyi Gerő 
Sándor-rajzán szerepel egy „nem szégyenlős” munkás, „Fusi Zoltán”, aki „elvállal 
minden e szakmába vágó munkát – pontos kiszolgálás, szolid árak” mellett.

Talán nem véletlen, hogy az MTA Nyelvtudományi Intézet munkatársai 1957-re 
datálják az első említést. A Rákosi-érában a társadalmi tulajdon magáncélú haszná-
latát következetesen lopásként értékelték. a szó elterjedését talán az tette lehetővé, 
hogy a gyári ellenőrzési keretek az 1956-os forradalom alatt és közvetlen utána fel-
lazultak. A Csepel Autógyár iratai szerint 1956 telén az igazgatóság engedélyezte, 
hogy a  munkások gyári hulladékból szánkót készíthessenek gyermekeik részére. 
Az 1957. év egyik legelső körrendelete elmarasztalta a dolgozókat, mert „produktív 
anyagokból készítettek önhatalmúlag játékokat.”16 Vagyis megszabott feltétel (hul-
ladék anyagból) és cél (szánkókészítés) mellett engedélyezték a  fusizást. Felmerül 
a kérdés, vajon az engedélyezett fusit (ami így nem fusi többé) is meg lehet-e fusizni?

Továbbá nevezték olykor fusizásnak azt is, ha a  dolgozó alkatrészeket lopott ki 
a gyárból, és otthon, a saját műhelyében állította össze, vagy építette be egy már meg-
lévő eszközbe. Ezt a fusizás továbbfejlesztésének tekintem. A  jog csupán a  lopást 
szankcio nálta, arra, ami a fusizásnak felelt volna meg, nem volt külön büntetési parag-
rafus. Más szóval a hivatalos ideológia által sajátjuknak mondatott gyárból eltulajdo-
nított eszközök ténylegesen saját, illetve családi tulajdonukba kerültek, amiként az 
alkatrészek is felismerhetetlenül a maszekoló dolgozó által készített eszközzé váltak.

A témáról az általam ismert egyetlen tételes, összefüggő szöveg Haraszti Miklós 
Darabbér című könyvének „Fusizni” című fejezete. 17 A szerző az ELTE-ről történő 
kizárását követően „ref-esként” (vagyis rendőri felügyelet alatt állva) dolgozott egy 
évet két gyárban, amiről megírta a tapasztalatait. A korszak más esszéiben, szocio-
gráfiáiban inkább elszórtan, megjegyzésszerűen esik szó a fusiról. 

A Magyar Történeti Szövegtár alapján a  legtöbb utalást László-Bencsik Sándor 
Történelem alulnézetben című, interjúkon alapuló könyvében találhatjuk. A  fusi 
nagyrészt saját célra készített (kalapács, papírvágó kés) eszközöknél, a lopás miatt 
szükséges biztonságos szekrény reparálásakor merült fel. Másrészt két esetben mint 
mellékes pénzszerzés jelent meg, amely a  besúgó magatartás jövedelmezőségével 
vetekszik, de sokkal őszintébb, érthetőbb, hiszen „marhára kellett nekem is [pénz 
– B. T.], itt az építkezés, a srác is jött, ruhára meg mindenre”.18 

15 Benkő 1967: 992. 
16 MNL PML XXIX. 88. doboz, Csepel Autógyár /1957–1965 Igazgatói rendelkezések/ 7/1957. körrendelet.
17 A társadalmi munkák, patronálási feladatok kényszerű önzetlenségére található inkább példa: Tóth 

2007: 84.
18 László-Bencsik 1975: 22.
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Haraszti azzal kezdi, hogy a  munkahelyek között válogató munkások számára 
a bérezésen, munkakörülményeken kívül fontos szempont volt, hogy az adott üzem-
ben milyen mértékben lehetett fusizni. A vezetőség számára a fusizásban rejlő kár 
nem az anyaghiányban nyilvánul meg, sokkal inkább a munkások „elvesztegetett” 
idejében, ami viszont a dolgozóknál időnyereségként jelenik meg. A fusizás valódi 
veszélye, hogy láthatóvá teszi, ha az adott munka elvégzéséhez nincs szükség a teljes 
munkaidőre. A gyár vezetése akkor is ezt gondolja, ha a munkás valójában anyag-, 
vagy eszközhiány miatt megakad a munkájában, és így üti el az időt.19

„A fusi haszna már csak azért sem lehet indíték, mert a munkások műhelyhez, 
géphez, nyersanyaghoz, műszakhoz kötött gyári élete kizárja, hogy azt csinálják meg 
maguknak, amire valóban szükségük van.”20 Az  alábbiakban Haraszti következte-
téseit a  fusi értelméről a  levéltári források és az interjúk alapján vitatni kívánom. 
A szerző csupán az időbéres műszerészek vagy karbantartó lakatosokról tudja elkép-
zelni, hogy hasznos dolgok előállítására volnának képesek. Habár nincs lehetősé-
gem a Kádár-korban működő összes gyár vizsgálatára, de a Csepel Autógyár egykori 
munkásai jóllehet üzemek szerint eltérő mértékben, de képesek voltak számukra 
hasznos dolgok előállítására.

Haraszti a munkások fusizásban való együttműködését a  legtöbb barátság kez-
detének tartja, míg a többi együttműködési lehetőséget az ideák világába irányítja. 

„A fegyelem és teljesítmény parancsnokai[-tól megszabadulva] a  Nagy Fusi korszaka 
köszöntene be. A bérrel hozzánk kötött idegen értelem [... ] helyébe a valódi szükséglet 
eksztázisa lépne. [...] A  Nagy Fusi gépeken folyna, de ezeket szakértőink alárendelnék 
a valódi szükségletek és a géptől való szabadság kettős követelményének [...] Csak azt ter-
melnénk, amire az egyesült fusizóknak szükségük van, és amire ahhoz van szükségük, 
hogy egyesült fusizók maradhassanak.”21

Nem állítom, hogy a „Nagy Fusi” érája a Kádár-korszakban megvalósult, de a gyári 
források és interjúk alapján bizonyítani kívánom, miszerint sokkal nagyobb arány-
ban lépett „a »mit kell csinálni« parancsa helyébe a »mit lehet csinálni« kérdése.”22 

Példa erre a Haraszti által említett eset, ahol fusival segítették elő a gyári munkát: 

„A régi készülékeken kis kézműves átalakítások: a normaosztály tudta nélküli tilos újítá-
sok nyomai. Hogy miképpen gyorsították a munkát, csak az ötlet kitalálója, a váltója és 

19 Haraszti 1989: 127.
20 Haraszti 1989: 128.
21 Haraszti 1989: 133.
22 Haraszti 1989: 130.
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a   haverok tudták. A művezető és a normások ezekből az utólagos nyomokból sejthetik, 
hogy a technológia másképp is fejlődhet, mint általuk és hasznukra.”23

„az se fáj, ha holnap újra indul a gyár” 

A fusizás módozatai
A Csepel Autógyár iratainak tanúsága szerint egy 1957-es körrendelet az „ellenfor-
radalmi események”-kel magyarázza, hogy a „társadalmi tulajdon védelme megla-
zult”. Ekkor a fusira „tulajdonkisajátítás”-ként referálnak, de mintha nem lennének 
biztosak a  fogalmaikban, felsorolják zárójelben, mire is gondolnak: „ajándékozni, 
kölcsönözni, használni”.24 Ugyanezen év egy későbbi rendeletében már egyszerűen 
az „eltulajdonítás” szót használják. Érdekes módon a  lopás szó felmerül ebben az 
iratban, de csak azért, mert a  szerszámhiány kapcsán meggyanúsított munkások 
arra hivatkoztak, hogy „az öltözőszekrényükből lopták el.”25 Tehát a hivatalos fogal-
mak szerint a munkások csak egymástól „lophatnak”, míg a gyári javakat csak „eltu-
lajdoníthatják” vagy „kisajátíthatják”. Nyilvánvalóan többről van itt szó, mint eufe-
mizáló trükkökről, hiszen a hatvanas évek első felében szintén megjelenik „a vállalat 
eszközeivel magán célra szolgáló tárgyak készítésének tilalma”, de ekkora már a szo-
fisztikáltabbnak is ható „engedély nélküli munkavégzés”-t használják.26 Az engedély 
hiánya ellenére a Csepel Autógyár vezetése már elismeri munkavégzésnek a  fusit. 
Ez továbbra sem jelenti a jelenség emancipálódását, csupán az elismerését az ilyen 
fajta tevékenység eltömegesedésének.

Az autógyár üzemi lapja, a  Fényszóró „Hogy a  tolvajok ne károsíthassák a  nép 
vagyonát” című cikkében szereplő distinkciót használom fel, hogy a tényleges lopás 
és a  lopott anyaggal végzett munka közötti különbséget bemutathassam. „Sok az 
úgynevezett »szarka« a gyárban és sok a fuserálás”27 – állítja a cikk szerzője. Csap-
ágyak, kötelek, festékek, hígítók, és az egyéb alkatrészek vagy eszközök eltulajdoní-
tása egyértelműen lopásnak minősült,28 de ha a fentieket felhasználva a gyár terüle-
tén egy munkás fusizott magának valamit, az már kilopás esetén is fusinak minősül 
saját értelmezésében, hiszen egy elkészült papírvágó késben a kapus sem feltétlenül 
ismeri fel az egykori gépi fűrészlapot. 

23 Haraszti 1989: 139.
24 MNL PML XXIX. 88. doboz, Csepel Autógyár /1957–1965 – Igazgatói rendelkezések/, 31/1957-es kör-

rendelet.
25 MNL PML XXIX. 88. doboz, Csepel Autógyár /1957–1965 – Igazgatói rendelkezések/, 40/1957-es kör-

rendelet.
26 MNL PML XXIX. 88. doboz, Csepel Autógyár /1957–1965 – Igazgatói rendelkezések/, 5/1961-es kör-

rendelet.
27 Fényszóró – A Csepel Autógyár dolgozóinak lapja. 1957. december 4. 3.
28 Fényszóró – A Csepel Autógyár dolgozóinak lapja. 1958. február 19. 2. 
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„K. L. a 3-as üzemben dolgozott, villanyszerelő volt. Olyan transzformátorhoz jutott, ami 
a 220 voltot leredukálta 24 voltra. Valamelyik darustól szerezte azt hiszem […] mert a 3-as 
üzem a daruüzem volt. Odaadta nekem, hátha én tudok vele kezdeni valamit, neki nagy 
szüksége nem volt rá, és egyébként se tudta kihozni a gyárból. A transzformátor vasmagja, 
vagyis a dinamólemezek ugye redukáltak vagy transzformáltak. Én elvittem a tekercselők-
höz és megkértem az egyiküket, az meg áttekercselte hegesztőtrafóra. Rezsi munkában 
[nem teljesítménybérben, üzemfenntartóként karbantartó és átalakító munkákat végeztek 
– B. T.] dolgoztak, szóval nem volt nagy kérés tőlük. Így otthon is tudtam volna hegeszteni 
[az interjúalany teljesítménybéres, minősített hegesztőként dolgozott a gyárban – B. T.], ha 
bedugom a 220-ba. De hogy jön ki? Volt egy sofőr, aki a szemetet vitte a szigethalmi sze-
méttelepre, hát ő hozta ki. Cserébe megcsináltam neki a teraszát, hegesztettem korlátokat 
és tetőt is neki. Már nem él, de nemrég találkoztam a lányával a piacon, vásárolt tőlem és 
mondom neki, hogy én ismerem őt, én csináltam az apjának a teraszt. A lány csak nézett, 
elkerekedett a szeme: »Azt hittem, azt Apu úgy vette!« Jól megnevettetett!”29

A hegesztőtrafó elkészítését fusinak, ám az azzal hétvégén végzett teraszépítést 
már maszek munkának tekintem. A fusizás és a lopás közötti vékony választóvonalra 
az alfejezet végén még visszatérek.

A fusizás sok esetben együttműködést, és ebből fakadóan viszonzást igényelt. 
Haraszti is megjegyzi erről az informális piacról: „Teljesítménybéresek között ritka 
az önzetlen segítség, a  fusiban is csak kölcsönösen képzelhető el a  támogatás, de 
azért nem hoci-nesze ez: nem számítgatjuk a segítség értékét, a ráfordított időt.”30 
A gyakori, mindennapi munkához szükséges eszközök többnyire egyedül, vagy elha-
nyagolható kooperációval készültek. Mint László-Bencsik Sándor idézett munkájá-
ban is szereplő papírvágó kés,31 amit gépi fűrészlapból csináltak, mert jobb, hiszen az 
sok esetben jobb minőségű acélból készült, mint amit venni tudtak volna.32 Vonat-
kozhatott ez csupán gyári munkában használt eszközökre is: „A  kalapácskészítés 
nálunk szent dolog, ha valaki ezért hiányzik a ládák mellől akár órákig is, egyáltalán 
nem baj. (A jó kalapács úgyis behozza…)”33 A Héthy-Makó szerzőpáros nem vette 
figyelembe, hogy a gyári körülmények között sok esetben jobb minőségű anyagokat 
a munkások úgy tudták felhasználni, hogy a boltban kaphatóhóz képest sok esetben 

29 Interjú B. M. volt dolgozóval a Csepel Autógyárból – készítette: Bezsenyi Tamás, 2012. február 23.
30 Haraszti 1989: 132.
31 László-Bencsik 1975: 28–29.
32 Interjú S. L. volt dolgozóval a Csepel Autógyárból – készítette Bezsenyi Tamás, 2011. december 16. 

„A  Csepel-Autógyárban dolgozók a  legtöbben fanyelű kést készítettek, de aki Egerben dolgozott 
a  Bervában, az erdő miatt szinte mindig agancsból készített markolatot.” Ez  esetben beszélhetünk 
lehetőség adta divathullámokról. (Vö. „[D]ivathullámok fedezhetők fel abban is, hogy mi készül fusi-
ban.” Haraszti 1989: 131.) 

33 László-Bencsik 1975: 29.
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jobb minőségűt gyártottak.34 Az otthoni célra készült fusi termék egyik leggyakoribb 
példája a hurkatöltő. 

„A százascsövekbe csináltunk dugattyút. Fogtunk egy fogaskoszorút [az önindítónál ez 
forgatja meg a főtengelyt – B. T.], amit kiegyengettünk, így lett belőle fogasléc, ezt pedig 
már gyerekjáték volt megoldani, hogy egy kis fogaskerék előre-hátra mozgassa.”35 „Volt ám 
olyan kor is, mikor még nem volt ilyen könnyű dolgunk, mert nem volt fogaskerék, a Gyu-
szinak [a férje – B. T.] a hasával kellett kinyomnia, úgy hogy a cső másik végén a belet 
tartania kellett.”36

A gyári munkát elősegítő fusi lehetővé tette a jobb bért és több prémiumot. Több 
interjúalany arról számolt be, hogy ebből spóroltak össze egy-két malacot, amelyet 
többek között a hurkatöltővel, és különböző vágóeszközökkel fel lehetett dolgozni, és 
disznótoros, disznósajt, színhús formájában viszonozni a fusiban tett szívességet.37

„mószer aranka Brigád!” 

A lebukás veszélyei38

A Csepel Autógyár üzembiztonsági osztálya „vigyáz a gyárra, a gyár rendjére és biz-
tosítja a termelés zavartalanságát”,39 vagyis feladatuknak tekintették a gyári tulajdon-
nal visszaélők felderítését és a társadalmi tulajdon visszaszerzését. Az osztály saját 
bevallása szerint a forradalmat követően félmilliónyi értéket adott vissza a gyárnak. 
Az anyagpazarlás és a lopás ellen egyfelől megelőző módon lépnek fel, de az üzemi 
lap szerint a leleplezett eseteket meg is torolják.40 Habár arra nincs adat, vajon reto-
rikai fogáson túl mi is a „megtorlás”, arra akadt példa, amikor az ellenőrök sem tud-
ták, mit tegyenek. Az alábbiakban egy nem gyakoriságában, hanem hatásában jelen-
tős esetet mutatok be. 

„Két szolgálatban lévő századparancsnok különböző okokra hivatkozva, hogy ide-oda kell 
menniük a GAZ autójukkal, tömegszám vitték ki a gyári anyagokat és fusigépeket. Persze 

34 Héthy – Makó 1972: 150–155. 
35 Interjú B. J. volt dolgozóval a Csepel Autógyárból – készítette: Bezsenyi Tamás, 2011. szeptember 27. 
36 Interjú E. Gy. volt dolgozóval a Csepel Autógyárból – készítette: Bezsenyi Tamás, 2012. március 12. 

„A hurkát csak kinyomta az ember, mert csajtos, zsíros volt, jól csúszott, de a kolbász, ahol a hús hideg 
volt, ott volt nehéz.” 

37 Interjú B. M. volt dolgozóval a Csepel Autógyárból – készítette: Bezsenyi Tamás, 2012. február 23; 
Interjú B. J. 2011. szeptember 27. – készítette Bezsenyi Tamás; Interjú S. L., 2011. december 16. 

38 Hofi Géza Építem a csatornámat című előadásának (1976) részlete.
39 Fényszóró – A Csepel Autógyár dolgozóinak lapja. 1957. október 23. 3.
40 Fényszóró – A Csepel Autógyár dolgozóinak lapja. 1957. október 23. 3.
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ebbe beletartozott az a sumákság is, hogy még a benzinen is kerestek. A Csepel Autógyár-
ban megtankoltak, aztán kint leengedték és újra visszajöttek. Persze közben rengeteg szer-
számot, különböző dolgot vittek ki, és nem mellesleg fizettek nekik, hogy vigyék ki. A kapus 
megnézte, mi van nálam, mint munkásnál, de a munkásőröket senki sem ellenőrizte.”41

A munkásőrök privilégizált helyzetüket kihasználva, rá se voltak kényszerülve 
a  rendszer kijátszására. A  sumákság jelzőt az esetet ismerő interjúalanyaim nem 
pejoratívan, inkább a leleményességet kiemelve használták. Tóth Eszter Zsófia mun-
kásokkal folytatott oral history típusú kutatásairól írt módszertani cikkében – bár 
nem fejti ki42 – talál példákat a rendszerváltás utáni interjúkban a hétköznapi hősi-
ességre, amelyek különböző módokon (munkásőrök lopása esetemben, az idézett 
cikkben a  munkásőr újságírói tevékenysége) nyilvánultak meg. Az  interjúalanyok 
nem a  „rendszer kegyeltjeinek” tekintették a  munkásőröket, akik elveszik előlük 
a  lehetőséget, sokkal inkább saját fusijuk informális biztosítékának, különösen, ha 
később az eszköz kilopásához őket kérték meg.

„Szegesdrót, alkatrészek, hegesztőpálca. Félre volt nekik téve. Méretrevágott jó dolgok. Jár-
műgyár mellett egy bombagödörben mindig állt a víz, oda dobták be az összeset. Szenny-
víz is oda lett beengedve. A bűnjelek oda lettek mind bedobva. Néztek egy nagyot az üzemi 
ellenőrök, mikor a leszivattyúzták a vizet.”43

A bombagödör kreatív felhasználása rámutat arra az elkeseredésre[?], hogy más 
módszerrel sem tudták kilopni a bűnjeleket a gyárból. Az  interjúalanyok elbeszé-
lése alapján nem lehet egyértelmű magyarázatot adni, de két lehetőség látszik való-
színűnek. Vagy a  többi ilyen pénzszerzéssel foglalkozó munkáscsoport sem tudta 
bevállalni, ebben az esetben a munkásőrök a kilopás piacán a legerősebb szereplők 
voltak. A másik esetben a gyár vezetősége értesítette informálisan a többi munkás-
csoportot, hogy ne segítsenek nekik.

„őérte dolgozom sok hosszú nappalon át” 

41 Interjú T. L. volt dolgozóval a Csepel Autógyárból – készítette: Bezsenyi Tamás, 2012. február 1.
42 Tóth Eszter Zsófia nem megmagyarázza meg, hogy a rendszerváltás után egy 56-os munkástanács-

tag keresésekor egy valójában munkásőrként dolgozó munkás hozzátartozói miért kívánták magukat 
az 56-os hős családjának kiadni, és miután ez nem ment, valós családtagjuk hétköznapi hősiességét 
kimutatni. Tóth 2005: 91.

43 Interjú J. A. volt dolgozóval a Csepel Autógyárból – készítette: Bezsenyi Tamás, 2011. december 11.
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Közösségi és önérdek összekapcsolása
A közösségi érdek vizsgálatához Ráckeve község tanácsi iratai mutatkoztak kézen-
fekvőnek. Járási székhelyként fontos ráhatása volt a Csepel Autógyár egész települési 
vonzáskörzetére, másrészt az interjúalanyaim nagy része itt lakott. Ennek a telepü-
lésnek a kiválasztásával könnyebben érzékeltethetők a Csepel Autógyár dolgozóinak 
majdnem felét kitevő bejárók problémái.44 Különösen fontos ezek közül az üzemben 
dolgozóknak a munkahelyüktől való távolsága okán, az autógyár segítsége híján saját 
maguk szervezte társadalmi munka, amelynek keretében saját településüket fejlesz-
teni tudták.

„Régen a földön kevertük ki a betont, amíg nem lehetett keverőt csinálni. De azután se volt 
egyszerű. Mert ugye a csapágyházat, a fogaskoszorút és a vázat meg tudtuk csinálni oda-
bent a gyárban, de az óacél borítást és a dobot már nem. Jobb híján elmentünk a vasboltba 
és vettünk.”45

Betonkeverő készítése több ember bevonását és együttműködését követelte meg. 
Haraszti Miklós szavaival ebben az esetben azt termelték „amire ahhoz van szüksé-
gük, hogy egyesült fusizók maradhassanak.”46

1963 tavaszán a községi tanácsi ülésen B. M. csepel autógyári munkás és tanács-
tag szóvá teszi, hogy a  Bercsényi utca rendbetételéhez az anyagot kivitték, de az 
eltűnt, és anélkül nem tudja a  társadalmi munkát megszervezni.47 A.  J. tanácstag 
válasza, amely elég egyszerű és átfogó ahhoz, hogy a későbbiekben is igaznak bizo-
nyuljon a  társadalmi munkát illetően: „Mindenki a  saját körzetének problémáival 
törődik, azt szeretné megoldani.”48 Decemberre az utca betonozása befejeződik, de 
a földet az utcarendezés óta nem szállították el, ám ennek megoldása elhalasztódik. 
Parázs vita pattan ki a tanácsülésen R. L. pincér miatt, akit a Vendéglátóipari Vállalat 
vissza kíván helyezni állásába a ráckevei Duna étterembe, noha A. J. tanácstag sze-
rint „magatartása tűrhetetlen volt, és a sörért magasabb árat számított.”49 

A következő év télutóján B. M. tanácstag panasza szerint a földet nem szállították 
el, így a betonozás sem ér semmit. Ám bejelenti, hogy vállalja munkahelyén, a Cse-
pel Autógyárban brigádjával egy osztály patronálását, mégpedig a   politechnikai 

44 Bőhm – Pál 1979: 107.
45 Interjú B. J. volt dolgozóval a Csepel Autógyárból – készítette: Bezsenyi Tamás, 2011. szeptember 27. 
46 Haraszti 1989: 133.
47 MNL PML XXIII.818-a. Ráckeve Község Tanácsának iratai, tanácsülési jegyzőkönyvek 2. tanácsülés 

1963. április 11. 2. napirendi pont: egyebek.
48 MNL PML XXIII.818-a. Ráckeve Község Tanácsának iratai, tanácsülési jegyzőkönyvek 2. tanácsülés 

1963. április 11. 2. napirendi pont: egyebek.
49 MNL PML XXIII.818-a. Ráckeve Község Tanácsának iratai, tanácsülési jegyzőkönyvek 10. tanácsülés 

1963. december 12. 5. napirendi pont: Kérelmek, bejelentések.
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oktatással kapcsolatban. Ez utóbbi megvalósult, és több pozitív következménye is 
lett. Az interjúban így emlékezett erre: 

„Ipari tanulókat oktattam. Két tanévben, lakatosokat. A  tanmenetben kalapácskészítés, 
vasfűrész keretkészítés is szerepeltek. Fúrtak, reszeltek és csináltak egy csomó szerszámot. 
30 gyerek legalább volt, az iskola nem tartott rá igényt, mert a gyár anyagából, a gyár terüle-
tén készült. Egy tököli szerb gyerek volt a szerszámkiadó vezetője, odaadtam neki, hogy vidd 
el! Neki ezt be kellett volna vételeznie, de senki nem foglalkozott vele. Ő megtalálta a módját, 
hogy kerüljön ki. Aztán visszasegített, hogy nehezen megszerezhető szerszámokat adott ki.”50

Polányi Károly reciprocitás elméletével ellentétben nem beszélhetünk más közös 
„szervezetről”, csak az azonos munkahelyről, hiszen lakóhelyük, származásuk sze-
rint egyaránt elkülönülnek. Ugyanakkor ez a nemi szervezetben meglévő bizalom-
hoz képest kevésnek bizonyulhatott. Az  interjúalanyok többsége által emlegetett 
mondás is ezt bizonyítja: „100 munkahely van, de száz évig nem élünk.”51

1964 tavaszán a  tanács elkezdi szervezi az orvosi rendelő megépítését. B.  M 
tanácstag egyetért a  tervvel és támogatja, hogy a  Bercsényi utcába építsék,52 így 
könnyen meg tudja szervezni a társadalmi munkát. A társadalmi munka színtiszta 
altruizmusával szemben az önös érdek jelentőségét támasztja alá, hogy B. M. a lak-
helyéhez közel szeretné felépíteni az orvosi rendelőt. A tanács helyzetfelismerése is 
fontos, hiszen tisztában van vele, az utca „helyes” megválasztásával elősegíti a gör-
dülékenyebb munkát.

A fusiban készült szerszámokkal és egyéb eszközökkel társadalmi munkára kész 
dolgozók lobbierejét mutatja az 1965-ös községfejlesztési terv. „Az orvosi lakásnál 
társadalmi munka általában csak a földmunkát illetően jöhet számításba [...] társa-
dalmi munka várható még ennél szakipari munkákat illetően.” A következő mon-
datot áthúzták: „Azonban semmiképpen sem olyan arányban, mint amilyenben 
a szakbizottság javasolta.”53 Tehát hiába változtatták meg utólag az utóbbi mondatot, 
a tervet a község VB-titkára írta, akinek komoly fenntartásai voltak a csepel autó-
gyári dolgozók munkájával kapcsolatban. 

50 Interjú B. M. volt dolgozóval a Csepel Autógyárból – készítette: Bezsenyi Tamás, 2012. február 23.
51 Interjú B. M. volt dolgozóval a Csepel Autógyárból – készítette: Bezsenyi Tamás, 2012. február 23.; 

Interjú B. J. volt dolgozóval a Csepel Autógyárból – készítette Bezsenyi Tamás, 2011. szeptember 27.; 
Interjú E. Gy. volt dolgozóval a Csepel Autógyárból – készítette: Bezsenyi Tamás, 2012. március 12. 

52 MNL PML XXIII. 818-a. Ráckeve Község Tanácsának iratai, tanácsülési jegyzőkönyvek 5. tanácsülés 
1964. április 16. 2. napirendi pont: 1963. évi községfejlesztési terv átcsoportosítására javaslat.

53 MNL PmL XXIII. 818-a. Ráckeve Község Tanácsának iratai, tanácsülési jegyzőkönyvek: 1965-ös köz-
ségfejlesztési terv 3.
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„K. K. idős asszony volt, mikor a tanácshoz kerültem. Az orrába beesett az eső, úgy fenn 
hordta a fejét. Utált engem, ő már a háború előtt is itt volt, de átmentette magát VB-titkár-
ként, igazi úri nő volt, én meg egy Alföldről feljött buta proli voltam a szemében.”54

A felszínen osztályellentétnek látszó problémát azonban jól kitapintható érdek-
konfliktus okozta. „De tartott is tőlem, mert rám jobban hallgattak az emberek.”55 
Sokkal valószínűbbnek látszik, hogy a K. K. a településen korábbról meglévő formá-
lis és informális hatalmát látta veszélyben. 

Elképzelhető, hogy a B. M. által javasolt autóbusz-végállomás áthelyezése össze-
függésben volt ezzel a konfliktussal. A település déli részén lakó autógyári munkások 
számára hasznos fejlesztés évekig váratott magára, hiszen a Járási Tanács VB Épí-
tési csoportjának és több más állami szervnek is el kellett fogadnia a  tervezetet. 
1963 nyarán már több hónapja húzódott, mikor B. M. először felszólalt ez ügyben,56 
1964.  év végére már indulatosabban kelt ki magából: „Az említett autóbusz kér-
dést nem hagyom abba, meg találom rá a módot, hogy sikerüljön.”57 Árulkodó, és 
a hatalmi vetélkedést is eldöntő momentum, hogy az autóbusz-végállomás áthelye-
zésére akkor került sor, amikor az 1968-as költségvetési tervben szereplő bölcsőde 
felépítésére,58 illetve ezzel összefüggésben költséghatékonyság miatt társadalmi 
munkában végzett föld- és szakipari munkákra egyaránt szükség lett. 

Köllő János egy szövödei empirikus kutatásában úgy fogalmazott, hogy az infor-
mális alkudozás azt az illúziót keltheti, mintha valóságos erőviszonyok kapnának 
teret a  különböző szervezeti formákban (munkahelyi szervezet, községi tanács), 
hiszen a formálisan alacsonyabb jelentőségű személy adott helyzetben a formálisan 
magasabb státuszú vezetővel akár azonos alkupozícióba kerülhet.59 Ám  ez, Köllő 
értelmezésében (és saját interjú tapasztalatom is ezt igazolja), nem csökkenti a rend-
szer iránti elköteleződést.60 Ugyanakkor Köllő értelmezését követve valójában egy 
kevés szereplős rendszerről van szó, hiszen nem minden alacsonyabb formális tiszt-
séggel rendelkező személynek van lehetősége jó alkupozíció kivívására.61 

Az írásom elején feltett kérdésre (miszerint lehet-e a fusiban készített eszköz egy 
társadalmi munkában végzett építkezés része) könnyen megadható válasz mögött 

54 Interjú B. M. volt dolgozóval a Csepel Autógyárból – készítette: Bezsenyi Tamás, 2012. február 23. 
55 Interjú B. M. volt dolgozóval a Csepel Autógyárból – készítette: Bezsenyi Tamás, 2012. február 23. 
56 MNL PML XXIII.818-a. Ráckeve Község Tanácsának iratai, tanácsülési jegyzőkönyvek 4. tanácsülés 

1963. augusztus 20. 3. napirendi pont: III. negyedévi munkaterv vonatkozó részének megtárgyalása.
57 MNL PML XXIII.818-a. Ráckeve Község Tanácsának iratai, tanácsülési jegyzőkönyvek 13. tanácsülés 

1964. december 17. 4. napirendi pont: bejelentések, kérelmek.
58 MNL PML XXIII.818-a. Ráckeve Község Tanácsának iratai, tanácsülési jegyzőkönyvek 2. tanácsülés 

1968. március 21. 2. napirendi pont: A tanács 1968. Évi költségvetése és fejlesztési terve.
59 Köllő 1981: 866.
60 Interjú B. M. volt dolgozóval a Csepel Autógyárból, 2012. február 23. – készítette: Bezsenyi Tamás.
61 Köllő 1981: 866.



514

Bezsenyi Tamás 

rejlő másodlagos következmények között a  legfontosabbnak a munkás érdekérvé-
nyesítést tartom. Az  informális lehetőségek (fusi) és formális (társadalmi munka, 
tanácstagság) módszerek összekapcsolása révén, az államapparátus helyi szervei szá-
mára feltehetően ismert lévén kölcsönös engedményekkel érvényesülhetett a mun-
kások akarata. Még ha az az adott esetben csak egy autóbusz végállomás volt is. 
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Péter Alabán
The villages of Borsod as reservoirs of the industrial labour market? 
Explorations in the social history of the Hangony Valley

The lesser noble and peasant inhabitants of villages near the one-time industrial 
town, Ózd may have experienced the largest scale social restructuring with the fac-
tory’s opening, gradual expansion and growing demand for workforce. After 1945 
this process accelerated. In some cases, metallurgy, which provided a stable living, 
gave rise to several generations and dynasties of workers. The social background 
of the labour market’s factors created a unique recruitment and fluctuation whose 
historical examination might offer new perspectives in studying the already heavily 
differentiated layers of Hungary’s industrial working class.

For the past more than half a century Ózd and the micro-region around it has 
shown all of the statistically measurable components of the labour market. Unem-
ployment emerged after 1990 as a negative novelty, representing a force capable of 
transforming areas. It  resulted in reverse migration, tending towards the outside; 
a rupture in seemingly certain individual and collective existences; and had severe 
economic, demographic and social consequences, all at the same time. The partici-
pants of the labour market display a tableau, which is at least this complicated. At the 
beginning of the 21st century, one can observe the gradual and deformed devalua-
tion of the labour market and the revalorisation of the service industry despite the 
declining demand. This latter is in connection with the “forced entrepreneurs” who 
appeared due to the regime change. The complex image of the transformed labour 
market maps the most contemporary social image of the city of Ózd and its sur-
roundings.

Erzsébet Bánkiné Molnár 
The social consequences of curbing the land market in the Jazygo-cumanian 
(Jászkun) district
The Jazygo-Cumanian land tenure and the regulation of its commercialization

The topic of the paper is the Jászkun land tenure and the regulation of the land ten-
ure’s traffic, the practise and institutional framework of the “land market”, the effect 
of the “land market” on the local society’s structure, and the correlations between 
the Jászkun embourgeoisement and the Jászkun “land market”. I  will present the 
distribution of the unique land tenure created in the Jászkun redemption and the 
regulation of this distribution. I  will put special emphasis on how the marketing 
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of the land was influenced by the Jászkun specialty which allowed the political and 
economic privileges connected to land tenure to be part of the purchase. With the 
tools of the regulation (pre-emptive rights, rights of inheritance, etc), they were try-
ing to keep the redeemed layer closed down. The result of this endeavour is statisti-
cally measurable. In the Jászkun district the greatest endeavour of the land owning 
individuals and families was to keep enough land to maintain their redeemed status. 
All this resulted in the fact that there was barely any place for commercial aptitude 
in the Jászkun mentality. There were no major marketplaces in the Jászkun district, 
the store commerce was mostly in the hands of immigrant foreigners. In Kiskunfél-
egyháza, the capital of the Kiskun district, even after the Austro-Hungarian Com-
promise of 1867, the rich elite of the local society desired a redemptive forint more 
than being a member of a joint-stock company. Ferenc Erdei writes in 1937 in the 
Futóhomok that the “would-be noble” Kuns are lagging behind. I venture to say that 
all this can be attributed to the controversial operation of the Jászkun “land market”.

Tamás Bezsenyi 
“after work, around night time”
Factory workers’ social work and methods of working off the books  
(moonlight ing, pfuschen) in the Hungary of the 1960s

Was there a relationship in the Kádár era between how the workers of the Csepel Car 
Factory followed their individual interests and how they did social work? Archive 
sources and interviews help us map out under what circumstances the skilled work-
ers of the car factories did social work, and why and how they followed their own 
interests (eg. moonlighting) during and after the official working hours. The huge 
factory complexes built after the Second World War operated in many cases in the 
vicinity of towns, which at the time could not cope with the mass of workers migrat-
ing there from all over the country, and as a result, they had to expand. Besides the 
construction of representative socialist cities (Sztálinváros) with the help of huge 
government funds, there were cases when the town was transformed with the vol-
untary help of workers who settled there. Many among the workers of the Csepel 
Car Factory built their own residence this way. At the end of the 1950s and during 
the 1960s, the state investments, which could have helped to urbanise the residential 
areas, were insufficient. The workers used the factory’s industrial park to acquire 
tools with which they could concrete the streets and build bus stops or health cen-
tres in the form of social work. The participants of the informal market that is taking 
shape from the texts were those workers of the car factory who, short of larger sums 
of cash, used the factory which in name was in their hands in order to build their 
own residential areas.
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Zsombor Bódy 
industry, commerce, agriculture
Some aspects of the Hungarian debates on economic policy in the 1920s

The market – although social sciences often use it as an abstract concept – is actually 
always related to bigger or smaller spatial units, and the participants in the market 
always endeavour to form the actual institutions and limits of the market, and the 
regulations of entering the market to their best advantage. In the 20th century this 
basically means endeavouring to control the state as the forum defining and regu-
lating the institution of the market. In my paper I will present the different types of 
arguments used in debates about the Hungarian customs policy. The different eco-
nomic branches and those interested, that is – in a somewhat simplifying fashion –, 
companies handling export and import, agriculture, the factory industry, and finally, 
the advocates of the customers all relied on the concept of market when they argued 
publicly for their own viewpoints. The aim of their argumentation was admittedly 
to encourage the state to make such decisions during the shaping of the laws of the 
market that would suit their interests. For this reason, they drafted different con-
cepts of the market and different ways of its proper regulation. It is primarily by the 
analysis of the press of the different sectors’ advocacy, secondly by the presentation 
of the national assembly’s relevant debates that I would like to describe the different 
definitions for market, and their connection to the national argumentation and to 
the different social values. From the analysis of the conflicting argumentations it can 
be seen that for the economic politic decision makers – and for those trying to influ-
ence them – the market is not an abstract economic category but one which is in 
connection with diverse social and political interests, and therefore, it is a valorised 
category with a complex meaning.

Ildikó Dén-Nagy – Gábor Király
couchsurfing
Reciprocity and trust on an online matching market

In our paper we interpret CouchSurfing as a special, informal market, where accom-
modation and other ‘rewards’, e.g. experiences are exchanged on a voluntary basis 
under the auspices of a community characterised by reciprocity. The actors of this 
non-monetized market are registered users of a website who get in touch with each 
other in order to execute transactions that require a high level of trust: for touris-
tic purposes they share their homes with each other in the physical world, based 
exclusively on online information and conversations. We discuss this special mar-
ket from three theoretical perspectives, referring to the most relevant concepts of 
game theory, trust theories and social exchange theories. These approaches let us 
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investigate the operation of CouchSurfing from the aspect of market structure and 
 market mechanisms, the source and function of trust and the motivation of the 
users, respectively.

Gyöngyi Farkas 
smuggling on the hungarian-czechoslovakian border in the beginning  
of the 1950s

Based on contemporary investigative and judicial documents, this paper focuses on 
certain singularities of the smuggling that took place on the Hungarian-Czecho-
slovakian border in the 1950s. The participants of the smuggling cases analysed in 
the paper were inhabitants of nearby settlements and mostly practised this dan-
gerous business as a supplement to their salary. The successful smuggling involved 
several participants and was based on mutual trust. The “smuggling-entrepreneur” 
provided the financial cover for the smuggled goods. In most cases, it was he who 
transported the goods over the border but sometimes he hired a “smuggling-hand”, 
who either went with him or substituted for him on the smuggling trip. For his serv-
ices he either received a  previously negotiated fixed price or a  specified percent-
age of the smuggled goods’ value. The successful border crossing was aided by the 
so-called “scouts”, who, in return for a negotiated sum, went ahead the smugglers, 
this way accompanying them to the border. In other cases, the illegal border cross-
ing happened by bribing the border patrols. They took lard, bacon, women’s head-
scarves and textiles from Hungary, and brought boots, rubber boots, women’s and 
children’s shoes, cigarette paper, flint, stationery products and pearl shell buttons 
from Czechoslovakia. The Hungarian goods were often sold through relatives over 
the border and very often they were the ones who acquired the Czechoslovak goods 
as well. In Hungary, larger batches of smuggled goods were also sold through fences 
and often they were the commissioners as well.

Sándor Fekete
The higher education market and talent programmes in light  
of the Bologna process

The higher education’s talent programme is built on elements within the institu-
tions (scholarly circles, colleges for advanced studies, student conferences, encour-
aging tools, scholarships, prizes given for excellence) and outside the institutions 
(scholarships based on academic performance, scholarships provided by founda-
tions, conferences organised by public institutions and private organisations, aca-
demic and case study competitions). Consciously choosing and managing talented 
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students during their studies in higher education is of crucial importance. What can 
we do to recognise the talented 5-10% in time and to initiate the outstanding 1–3% 
into the academic world? Since in the Bologna system there is little time in the first 
three years, it takes more attention to recognise talent and to keep it on the right 
track. It is also necessary to rethink the techniques and the practice of handling the 
chosen few, and also its regulation within and outside the institution. According to 
the studies, it can be said that the higher education market is far from being unified 
and that the existing scientific potential at universities provides a stronger basis for 
talent programmes than the practice-oriented training in state and private colleges. 
Can the university sphere maintain the efficiency of the previously conceived talent 
programme in the changing three-cycle training; can it establish successful scientific 
workshops for the students?

János Fleisz 
changes in nagyvárad’s market functions in the 19th and 20th centuries

The paper follows the changes in the market functions of a  significant town in 
the market zone, Nagyvárad (Oradea) through the past two centuries, which had 
brought along many changes. The paper will also introduce the circumstances of 
the spread and unfolding of market activity, and the modernisation which started 
slowly but continued with more speed. The paper touches upon the antecedents, 
the introduction of older and newer types of market functions, and the effect of 
markets, towns and commerce on the general development of towns. It will also try 
to show the paramount importance of the market in the development of the town, 
especially on the turn of the 19th and 20th centuries. Nagyvárad caught up and devel-
oped dynamically during this era, and as a result, the town has become one of the 
most significant markets and commercial centres of contemporary Hungary. Behind 
the frequent changes that followed were not only the general transformations in 
economic and social life but also the political and state border modifications, which 
greatly influenced possibilities. Nagyvárad preserved its significant role of market 
and market centre throughout the discussed period stretching over two centuries 
but prevailed in different ways in the different periods. On the turn of the 20th and 
21st centuries Nagyvárad started catching up slowly and the present town is looking 
for opportunities to regain its old economic position.
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Zoltán Fónagy 
The “lazy peasant” and the market economy
The conflict of traditional and modern economic mentality in the era  
of the abolition of feudal land tenure system

One of the most influential arguments used in debates about copyhold tenure dur-
ing the Hungarian Vormärz was of economic nature: the liberal reformers believed 
that the creation of civil property of land and a  capitalistic market economy will 
immediately release huge creative energies in the agrarian population. The “magic 
of free land”, the “increase of diligence, and common diligence” – these are the most 
common phrases used to express their hopes, bordering on miracle chasing. How-
ever, in the years and even decades after the abolition of serfdom these expecta-
tions were only partially fulfilled. In agricultural literature and press, many reports 
appeared written by manor officers or landowners in  close contact with the agrarian 
population, complaining about the laziness and lack of motivation of the free peas-
ants who had just abandoned their copyhold serfdom. Using class or (in nationality 
areas) national characterological terms, they accused the peasants of not cultivating 
the land which was than in their hands any better than when they had been serfs, 
and of not capitalising on their excess work and yoke power on the estates suffering 
from lack of manpower. Behind the negative judgment conceived on moral grounds 
we can detect the parallel co-existence of two economic mentalities. In the archaic 
order of traditional society, the reason which forced people to work disappeared 
the moment the family’s elemental needs (food, a roof above their heads, heating, 
clothes) were taken care of. For the modern market-oriented thinking which was 
constantly endeavouring to expand production, to boost work intensity and to focus 
on profit and increase, this mentality was completely alien, what is more, it stood in 
the way of the new economic order – hence the moral stigmatisation. Relying on the 
press of the war of independence and the era of neoabsolutism, I will present this 
slow and controversial process, that is, the problem of the radical transformation of 
economic mentality. 

László Szabolcs Gulyás
trade at fairs and marketeers in the medieval market towns  
of the northern great plain and its hinterlands

By the end of the Middle Ages, several national marketplaces developed in the north-
ern part of the Great Hungarian Plain and its peripheries. Some of these were held 
in villages, others operated in much more developed market towns or in chartered 
towns. Many settlements held not one but several fairs every year. However, these 
markets were not alike in their importance. There were the ones which had only 
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local importance, that is, they attracted only the narrower region; while fairs held 
in those settlements whose location was more favourable from the point of view of 
commercial routes very often attracted merchants from entire regions. The paper 
introduces data gathered from charters pertaining to markets held in the market 
towns of the north-eastern region of Hungary. This data is suitable for drawing ten-
tative conclusions in relation to the markets’ catchment area, the circulated goods 
and the professional merchants of the market towns.

Imre Halász
The emergence of the tourism market in transdanubia in the 19th century

The paper comprises three topics: it deals, on the one hand, with the components of 
the present-day concept of tourism market, with the specificities and most impor-
tant characteristics of touristic products as services, along with a  brief glance to 
Europe. On the other hand, it will review the Transdanubian peculiarities before the 
appearance of mass tourism: the contemporary Transdanubian travellers, the grow-
ing appeal of medicinal water and why they would have sentenced the “murderous 
Balaton” to drainage. Finally, the paper will present the era when – with the begin-
ning of the construction of the railroad – tourism became a mass phenomenon, the 
Balaton was referred to as “the hundredfold Eden”, spas and bathing services devel-
oped, and the number of visitors constantly grew.

Károly Halmos 
Fair, market and trade

In everyday language the idea of market is connected to many things. People talk 
about the market of opinions, about the market of health, the political market and 
the religious market. However, if we take a look under the surface, we realize that 
everyone has a different conception of market. For the economic, the concept of 
market is attractive because it does not judge the demands that it satisfies. This is 
the advantage of the market but at the same time its disadvantage as well. Having the 
explicit aim to interpret mutually the terminology used by economics and historical 
sciences, I consider first the etymology of our words, then I consult our dictionar-
ies and lexicons, and at the end, I  propose a  sporadic overview of the questions 
raised by the literature. Even a brief etymological comparison will bring to surface 
the change in vocabulary use. According to the dictionaries there is no significant 
difference between our concepts of fair and market. The overview of the literature 
indicates two directions. The one is the reductionist approach which would rather 
consider even the most intimate human relationships as a stock market (a market 
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of goods which can be replaced unlimitedly), the other is cultural criticism which 
considers even the most goal-oriented transactions as emotional storms of passion 
and expressions of fake consciences.

Zita Horváth 
market centres in zala county in the second half of the 18th century
The nine- question examination of the urbarial system

The paper attempts to describe the marketplaces in 18th-century Zala County based 
on peasant testimonials provided during Maria Theresa’s regulation of copyhold 
tenures or, in other words, based on the nine-question examination. Up until now, 
18th-century marketplaces have been scarcely researched. The national censuses of 
1715, 1720 and 1728, and the peasant testimonials of the 1767 regulation of copy-
hold tenures make up the source based on which we can reconstruct 18th-century 
marketplaces and market centres. András Vályi’s description of the country from 
1796, from the end of the century can also be of use.

In my paper I analyse the nine-question examination exclusively. It is based on 
the fourth question that we can gather information about the peasants’ habits of 
going to markets, and the location and number of markets. It would also be worth-
while to compare the results with the national tax censuses from the beginning of 
the century, and with Vályi’s data but I could not have endeavoured to do that in this 
paper. However, this is going to be inevitable if we want to gather information from 
the whole of the 18th century from the point of view of markets.

József Hudi 
The business policy of the college printing office of pápa  
during the hungarian Vormärz 

The paper presents a lesser known period (1837–1847) of printing in Pápa, with the 
help of archive sources, business announcements that appeared in contemporary 
press, and the published works. Ferdinand V, King of Hungary issued a privilege for 
the College Printing Company of Pápa on January 5 1837, in Vienna, following the 
request of the Transdanubian Reformed Diocese, the college’s sponsor. The small 
office started operating on 26 May 1838 in a rented house. (Previously, in 1788 the 
Streibig family from Győr had founded a printing company but its further operation 
was made impossible by the fire that destroyed the city centre.) Until its nationali-
sation in 1949, the College Printing Company played a decisive role in the cultural 
life of the town and the Transdanubian Reformed Diocese. In the examined period 
the production was run by a contracted printer in the position of factory manager. 
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He was also responsible for the admission of setters and apprentices. His work was 
supervised first by a supervision committee than by a printing director appointed 
from among the professors of the Reformed college. They prepared job instructions 
for the leaders in 1843, and from then on, the printing company operated well but 
due to the costs of investment, the acquisition of tools and the difficulties of mar-
keting, it was only in the long run that it became successful. Around this time, the 
printing company prepared textbooks primarily for the Reformed secondary school 
of Pápa and for the Transdanubian reformed schoolhouses but it also granted the 
commissions of Catholic secondary schools, municipalities, local and countryside 
entrepreneurs, private persons, guilds, associations and theatre companies. Its busi-
ness relations with the Transdanubian towns, Pest, Buda and Vienna were the most 
intensive.

Ágota Lídia Ispán 
“it’s hard to hold on here”
Civilised retail trade in the socialist era

The endeavours in trade policy in the 1950s and 60s focused frequently on the for-
mation of a civilised socialist trade, whose pattern was provided by the Soviet social-
ist trade created in the 1930s. Based on the analysis of trade press and documents 
of the Ministry of Internal Trade, I will show in my paper what was meant by the 
concept of civilised trade in the era and, what steps were taken in order to shape 
it. From among the most important elements the demand for order and cleanness 
stands out: polite shop assistants who were expected, besides the proper recom-
mendation of the goods, to educate the customers by introducing them to a new 
socialist consumer taste; a modern chain of shops (which, apart from the renova-
tions, included the specialisation of shops and the appearance of supermarkets); fur-
thermore, new forms of service, primarily the introduction of self-service. I examine 
the practical realisation of all this primarily in relation to a narrower region (some 
settlements in the Mezőcsát district, and after the changing of the county town, in 
the Leninváros district). The sources – mostly reports in relation to the district’s 
grocery shops and pubs about the rise in prices, tricks in weighing food, charging 
for surplus, the quality of services, etc. – include announcements and complaints 
connected to trade, and thematic interviews with shop assistants and merchants of 
a peasant background.
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Zoltán Kaposi
The role of the market in the changes of nagykanizsa’s economy (1780–1914)
The market town of Kanizsa and its landlords

The paper examines the major characteristics of the marketisation of the biggest 
town in the south-western part of the Transdanubian region. The inhabitants of the 
market town of Kanizsa – the centre of the manor of Prince Batthyány’s fidei com-
missum – dealt primarily with agriculture for a long time. The transformation of the 
economy and the dynamicity of the development were granted by wholesale trade. 
It was fortunate that the town lay at the intersection of five national roads. Whole-
sale circulation was aided by the arrival of a huge Jewish population. In a couple of 
decades significant merchant houses were built whose catchment area reached the 
country and the empire as well. Trade continued to gain ground until the middle of 
the 1880s without stop, a process that was also greatly aided by the early construc-
tion of the railroad. The expansion of wholesale trade had a  huge impact on the 
transformation of the spatial structure of the town and the townscape as well. Due to 
the accelerating contraction narrowing of the wheat market in the 1890s, wholesale 
traders turned slowly towards industry and founded a dozen factories before the 
war. The factory industrialisation had three ways. On the one hand, former small 
factories were developed into proper factories; on the other hand, new factories 
were founded with innovations; and finally, large-scale industrial capacities were 
created with the foundation of joint stock companies.

Judit Klement
The significance of processing trade (mahlverkehr) from the point of view  
of the milling companies of Budapest

The institution of processing trade was considered by the National Economic Asso-
ciation of Hungary (OMGE) to be one of the major evils afflicting Hungarian agricul-
ture since 1882. The processing trade enabled mills to import grain into the country 
duty-free, as long as they exported it until a given deadline in the form of grist. With 
the duty refund the government intended to prevent grain duties, instituted in 1882, 
from disadvantageously influencing flour exportation, but at the same time, it also 
aimed to prevent the duty-free grain from creating a price competition. At the end 
of the 1870s and at the beginning of 1880s, duties on agricultural products started 
to increase in every European country, owing to the global increase in production, 
called agricultural crisis by scholars. In  present-day terms, the market of agricul-
tural products was globalizing at this time. This situation called into being the so-
called agricultural-mercantile dispute, that is, the opposition between agricultural 
and industrial interest groups (not exclusively) in the Monarchy. One of the impor-
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tant fields of this battle became the processing trade. The question was permanently 
a case at issue thanks to the agrarians – who slowly managed to achieve their aims: in 
1896, this institution was first restricted and in 1900, it was finally abolished –, and 
it challenged the most concerned mill companies in the capital to react. In the paper 
I explain how the mill companies argued in favour of the processing trade, and what 
the nature of the conflict was between them and the OMGE. Besides these consid-
erations, I will briefly sketch some other frontlines around this issue, and I will touch 
upon the practical commercial effects of this institution.

Tibor Kuczi – Lilla Tóth 
handling risks on markets where goods are of uncertain quality 

Our paper analyses the results of the latest phase of a research started in the sum-
mer of 2011. In the past two years we conducted interviews with entrepreneurs from 
the building industry. We turned our attention to the building industry because this 
field was the most affected by the crisis. We expected the crisis to have deformed the 
operational peculiarities of this submarket the most profoundly, and this way, the 
economic sociological consequences of the insecurity can be more easily studied.

In the first part of our paper we chose transactions from among the problems 
discussed in the topic of the sociology of markets, and we elaborated on considera-
tions about the different levels of their regulations; furthermore, we used them in 
the analysis of our experiences gathered during the interviews. In the second part 
of our paper, relying on Akerlof ’s, Geertz’s and Gambetta’s studies, we attempted 
to explore the peculiarities of the markets of such products and services where the 
quality of the goods is not evident for the customer at the moment of the purchase, 
such as the services of lawyers, psychiatrists, used car dealers, and – in our area 
of investigation –, most of the representatives of the building industry. Intensive 
search is characteristic of markets where goods are of dubious quality, and they are 
also characterised by huge expenses spent on gathering information. Via their con-
nections, the customers might be able to mitigate these expenses, which is justified 
by our experiences gained during the field work. The most significant result of our 
research is that the entrepreneur network plays an important role in decreasing the 
uncertainties affecting the building industry, on the one hand, by eliminating the 
anomalies in regulations; on the other hand, by mitigating the risks characteristic of 
markets of dubious quality.
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Aladár Madarász
The invisible hand – excerpts from the “prehistory” of a metaphor

Thanks to Adam Smith the invisible hand, which describes the operation of the 
market as non-intentional coordination, has become the best known metaphor in 
economics but even today, its significance and interpretation cause conflicts among 
economists and historians of ideas. The scale of interpretations is very wide: author-
itative economists believe that this is the basic principle of economy while others 
think that it is merely Smith’s ironic joke. The paper gives an overview of the con-
cept; shows how this metaphor had been used before Smith in theological, political, 
literary and scientific texts; and presents the various interpretations which had been 
connected to these. It will also present how the invisible hand got into the English 
and French translations of a  German traveller’s (Peter Kolb’s) 18th-century travel 
book, which describes the area around the Cape of Good Hope. This travel book was 
used by both Rousseau and Smith as a source when they analysed the relationship 
between the primitive state of humanity and civilisation. The concluding part com-
pares the economic reading which canonised Adam Smith as the spokesperson of 
the optimally operating free market, and the theological reading which depicts the 
invisible hand as a metaphor of Providence. The paper will also show that both inter-
pretations – the one which depicts the Scottish philosopher as the forerunner of the 
modern economic mainstream, and the one which depicts him as the pursuer of the 
providentalist tradition – construct their image of Smith with very similar methods.

Gergely Magos
pharmacy Bribery
Corruption as economic exchange

In 1908, Imre Latkóczy, the former state secretary of the Ministry of Internal Affairs, 
accepted 60  000 crowns from the pharmacist Dezső Korbuly, in return for help-
ing him acquire a pharmacy licence. However, the police found out about this and 
arrested the corrupt politician. Even though Latkóczy was never convicted under 
penal law he could not cope with the stain on his honour and eventually killed him-
self. Based on this case, I analyse corruption as an economic exchange. I will take 
into account the informal network of those involved in the corrupt activity, the 
peculiarities of the publicity they operated, the peculiar model of goods marketing, 
and the types of stock that exchanged owners.
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Béla Makkai
székely and csángó emigrants and székely seasonal labourers  
from Bukovina on the rumanian labour market

The demographic boom and livelihood crises which reached its peak in the last 
third of the 19th century made Székely and Csángó craftsmen, servants and seasonal 
labourers from Hétfalu drift by the ten thousands to Rumania. The young Balkan 
state initially needed the foreign skills. However, later, due to the discriminative 
laws protecting the market, the position of the immigrants on the labour market 
became unstable, and masses were forced to the peripheries of society. (Servant girls 
often became victims of prostitution.) Because of the misconceived Hungarian law 
of citizenship, the assimilation of immigrants who stayed outside the country for 
more than ten years and, as a result, became displaced, reached an alarming extent 
by the end of the century. In response to this, the Hungarian government initiated 
the Rumanian operation. With its programme of nation cultivation it endeavoured 
to maintain the national identity of this valuable workforce until such time as the 
economic situation allows their repatriation. On the eve of the world war, due to 
the Rumanian irredenta and radical anti-Hungarianism, aiming for the secession 
of Transylvania, Hungarians from the Rumanian Old Kingdom, encouraged by the 
state as well, started drifting home at a more accelerated speed. However, not even 
the defensive gestures of nation cultivation, the occasional Hungarian land divisions 
and job creation can make us forget how – despite the tripling of production – the 
Hungarian political and economic elite dealt with the social problems that triggered 
emigration in the era of dualism.

Péter Nagy 
labour market, employment and employers’ and employees’ strategies  
in ózd in the middle of the 20th century

In my paper I consider the changes and peculiarities of the Ózd labour market from 
the 1920s to the 1960s, comparing the operation and the particularities of the local 
labour market between the two wars and in the socialist era. The labour market of 
the Ózd district was almost entirely centred on the ironworks and the supplying 
mines, and smaller production units. The majority of factory workers commuted 
from the villages around Ózd but the base for the resupply of unskilled workers was 
at this time already further away, on the Great Hungarian Plain. In the period of the 
Rima, Ózd attempted to keep its skilled workers with its housing policy and social 
care system, and they were less affected by cutbacks as well. At  the beginning of 
socialism, the increase in the number of workers, which was already quite large due 
to the accelerated wartime prosperity, was the result of forced industrialisation. The 
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role of previously respected worker dynasties was being diminished, and the system 
of social benefits and the model of social norms were also changing. By the middle 
of the 20th century, this one-pole labour market – although with smaller relapses – 
has significantly broadened but the conditions at the workplace and in society have 
considerably altered due to political changes.

Julianna Örsi
marriage market of the Jazygo-cumanian (Jászkun) intellectuals

After the expulsion of the Turks, in the first half of the 18th century, young men of the 
lesser nobility from abroad were endeavouring to gain financial and social positions 
in the reorganising settlements of Jászkunság. An important means of this was mar-
riage. In the last quarter of the century we can already talk about local intellectuals. 
The immigrants took over the mentality of the locals, represented their interests 
but also preserved the thinking of the lesser nobility. It  was characteristic of the 
marriage strategy of intellectual families to have one of the sons marry into a local 
farming family, and – following class endogamy – choose a wife from a lesser noble 
family or from its occupational group for the other son. People from Nagykunság 
were mostly in contact with Transtisza villages, people from Kiskunság had connec-
tions not only in the Danube-Tisza Interfluve but in the Transdanubian region as 
well, while people from Jászság mostly moved in the northern and southern direc-
tions. The ratio of geographically exogamous marriages was quite small. In the 19th 
century, settlements became more enclosed, which also guaranteed the unity of the 
historical and ethnic group’s culture. All this was associated with a strong religious 
endogamy.

Zoltán Paksy 
right extremist economic conceptions in hungary during the interwar period

The paper deals with the economic conceptions of Hungarian right wing radicalism 
in Hungary between the two world wars. I include into the trend the racist move-
ment of the 1920s, the Arrow Cross Parties and Szálasi’s Hungarist movement. The 
analysis briefly sums up the economic programme of the individual parties, and 
introduces in detail the main points of the economic philosophy of some experts 
belonging to this side. Instead of introducing actual elements of their economic 
policy I  will primarily analyse their macro-economic conceptions and their most 
important principles, emphasising the common features and the relationship of the 
economic policy they envisaged to capitalism, market and state.
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Imre Papp 
Food consumption and food supply in paris at the end of the 18th century

The paper attempts to explore the structure of the French capital’s food consumption 
and the practices of its food supply. Due to the limitations in length, the paper will 
only deal with the three most important food types (bread, wine and meat). In the 
1780s, based on the rate of all kinds of food, consumption comprised 14% grain, 27% 
meat and 22% wine. The consumption of bread was the most common and the cheap-
est as well, the most expensive was meat. Compared to the national average, Parisians 
consumed slightly less bread, somewhat more wine and a lot more meat. In the capi-
tal the plentiful and diverse consumption habits of high society lived together with 
the common people’s consumption practices, largely based on bread.

With its 600 000 inhabitants, Paris was the biggest continental city. Its supply on 
inland water and on public roads from a greater distance could only happen with 
quite high shipping expenses. However, from the point of view of agricultural pro-
duction, the city was in quite a favourable position since it lay in a fecund region, in 
the centre of the Paris Basin. It acquired around 72% of its grain from a zone of about 
40-50 km, with an irregular radius. It was possible to supply meat and wine from 
greater distances as well since their prices were higher compared to that of bread, 
which made up for the shipping expenses.

László Pósán 
The functioning of fish markets in medieval hanseatic trade 

Relying on data gathered from sources about Hansa towns’ markets, the paper con-
siders questions of consumer protection and the quality of goods in relation to the 
medieval trade of fish, which played a significant role in medieval alimentation. It 
addresses objections about the quality of salted herring, just entering contempo-
rary trade; the so-called “herring houses” (domus allecium) which conducted the 
quality control; and the town officers conducting this control. Only salted herring 
which was stamped with the exact place of origin and production could be traded. 
However, these instructions were eluded by various practices of some contempo-
rary merchants in order to increase their earnings. The paper provides additional 
information concerning these as well. It examines separately the question of retail 
and wholesale, the measurement used for weighing herring, which became unified 
in Hanseatic towns. Apart from herring trade, the paper also touches upon the role 
of North Sea cod fish on the market. It will present in detail the price ranges of cod 
fish defined on the basis of its size, and the occasional problems and abuse in quality 
concerning fish oil (the so-called cod liver oil) which came into circulation as a by-
product of cod fish and herring processing.
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Szabolcs Somorjai 
mediators on the credit market of pest in the first half of the 19th century

Already before the appearance of banks, financial mediators had emerged in Hun-
gary as well, helping creditors and those desiring to take out a loan find each other, 
this way decreasing both the informational asymmetry and the costs of transactions. 
The paper attempts to describe the broker profession, which began playing a more 
significant role in the first half of the 19th century in Pest and Pest County. It will 
approach the issue from several directions, relying on literature and documents 
from public administration and courts. The article reveals that the 1840 legal regu-
lation was merely a reaction to the process during which, starting from the 1810s 
brokers had become undeniably more important in credit transactions. Moreover, 
if there really had not been a credit market or if it had been as local and as personal 
as it had been posited on many occasions, then the brokers’ activity could not have 
become significant.

István Szabadi 
melius about the “two kinds of merchant folk”

Péter Melius Juhász, the superintendent of Debrecen wrote on several occasions 
about the community of merchants who have played a significant role in the rise of 
Debrecen. In relation to this, he concentrated mostly on the ethics of trade, attempt-
ing to supply a theological and biblical basis for their activity. The best known of 
these works is the dedication he wrote to a creed written in Hungarian and published 
in 1567 in Debrecen: “To the pious and Christian merchant folk of Hungary who live 
in Debrecen, Szombat, Kassa and Várad”. Here, he discusses at length that the Lord 
rejoices in true merchantry if it is done in God’s name and according to God’s hon-
our. On the other hand, he lashes out against godless, false, idolatrous, avaricious 
and insatiable merchants “in whom the seed drowns, whose God is money and who 
deceitfully collect riches”. Behind the Church phraseology, Lutheran teachings about 
trade unfold, and it seems that apart from his opinion about trade, the superintend-
ent of Debrecen, a student of Wittenberg, stays on a Lutheran basis as his argumen-
tation does not have much to do with Calvinistic principles which explicitly allow 
usury.
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Lilla Szalisznyó
“Behold the news”
The propagation of Hungarian literature in the first decades of the 19th century

Starting from the turn of the 18th and 19th centuries we can already detect the first 
signs of capitalisation during the publication and marketing of literature. In  my 
paper I analyse one of the correlations of the time between literature and market: 
by placing the commodistic nature of literature in the centre, I  make an attempt 
at pinpointing the context and methods of propagating literature, relying on liter-
ary correspondences and the press of the first two decades of the 19th century. The 
market – taken in the modern sense of the world – of printing products emerged 
at the very beginning of the 19th century, that is, this is when the gradual integra-
tion of books and other press products into consumer society began. It seems that 
writers’ correspondences in the last third of the 18th century and at the beginning of 
the 19th century can be regarded as – even if not the only – but definitely the most 
intensive and perhaps most effective communication channel for finding out more 
about the publication of new books. This is amended by contemporary press adver-
tisements. Writers recognise the rules of the market during the publication of books 
and new periodicals, and they make use of the advertisement possibilities offered by 
the press, but at the same time, they still insist on the propagating function of letters 
– it seems that they do not necessarily trust the efficiency of press advertisements 
as they are a completely new forum for them. Press advertisements became more 
dominant when an author had already gained popularity through one of his earlier 
works, and he did not necessarily need the prestige and persuasiveness of the person 
who collected subscriptions.

Eszter Szendrei
The characteristics of the functioning of the labour market in a settlement  
in Jász-nagykun-szolnok county

The present paper introduces the peculiarities of the labour market of a small town 
– Túrkeve – which, ever since the beginnings of the regime change, has been seri-
ously afflicted by unemployment. We can highlight four particularities of the labour 
market. One is the traditional way of employment when the person who is looking 
for employment finds one according to his qualifications and the local possibili-
ties. In Túrkeve, this has the lowest possibility. From the beginning of the 1900s, for 
a whole decade, local employment barely exceeded the limits of the public sector. 
Before the turn of the millennium, the labour market was dominated by passive par-
ticipation, which offered only temporary solutions in a framework organised by the 
state. Parallel to this, one fourth of the population could only make an income through 
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illegal work. The number of those – especially middle aged, unskilled women – who 
were definitely excluded from the labour market was considerable among the popu-
lation. This layer endeavoured to secure its entitlement to a retiring pension and to 
sustain its mere existence by taking out disability pensions and pre-retirement, and 
by resorting to different social aids. After the turn of the millennium, the number of 
employments provided by local employers increased somewhat. Nowadays, 30-35% 
of the working-age population is either employed or self-employed. Even though 
the past few years brought some relief, similarly to the previous decade, the labour 
market is still characterised by heavy oversupply. At  the same time, qualification 
problems stand in the way of creating balance between demand and supply.

Zsolt Szilágyi 
Dawn Whisperer ii
Fruit merchants in Kecskemét in the first half of the 20th century

Due to local politics, a unique estate structure developed in Kecskemét. Between the 
two world wars, the area of cultivated gardens increased by 40%, what is more, in 
1935, plants run by the small and middle peasantry provided three-quarters of the 
local estates. Fruits grown on these lands were sold on the local producer market, 
on the so-called “Whisperer”. By the end of the 1920s, 80% of the national peach 
export was delivered from here to abroad. Vineyards and orchards were established 
on the poor-quality sandy soil of the town for lack of a better option, and at the same 
time, as an adaptation to the environmental capacities. The mostly light-coloured 
sand created such a micro-climate – due to light reflection – that made fruits and 
vegetables tastier. For this reason, and because local export merchants had extensive 
connections, the market of quality goods purchased in Kecskemét was thriving even 
in the years of the Great Depression. The paper aims to account for the changes in 
the composition of fruit merchants in Kecskemét: what kind of particular entre-
preneur and business strategies they developed, and what positions they acquired 
which allowed them to ascend to the local elite. Furthermore, I was interested in 
how fruit merchants used the physical space of the town economically and socially.

István Gergely Szűts
The clientele of the herend china Factory ltd’s Budapest store,  
based on an office journal (1938–1939)

The Herend Factory’s office journal entries were kept in the company’s sample store 
in Budapest for more than a year, until August 30, 1939. In the light brown, hardcover 
notebook we can find names and addresses which – apart from the daily operation of 
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the company – might provide new answers in relation to the person of the customers, 
the aim of their visits and, more generally, in relation to their consumption habits. 
However, the office journal does not only give us an insight into the unexplored week-
days of the sellers and the customers, but in many cases into the lives of the mediat-
ing distributors as well. Besides, due to the unique position of the produced goods, 
informal channels are revealed, which allows us to track down the paths of chinaware 
marketing. Information gathered from the journal, along with other archive sources, 
tells us about the state and operation of not only the  Hungarian but also the interna-
tional china market, and of course, primarily about the role of Herend. With the help 
of the office journal we can find out about the company’s daily conduction of busi-
ness, the tasks of the employees and the status of  people arriving here. The personal 
networks which unfold from the registered entries help us learn more about not only 
the professional but also (very often in strong connection with this) the social and 
political embeddedness of the china factory.

Erzsébet Takács
The market of singularities
The sociological reception of Lucien Karpik

In the field of French (economic) sociology Lucien Karpik’s Valuing the Unique: The 
Economics of Singularities (2007) was among the books that received the most atten-
tion in the past decade. As the result of a research of many decades, Karpik tried 
to elaborate a  theoretical framework, based on the analysis of a peculiar class of 
goods (called singulars) and transactions. These particular goods or services can be 
classified along models of originality and personal customization. They are different 
from the usual standards, they cannot be compared to one another, thus, the price 
is neither the vector of the choice nor the commercial indicator of quality. Due to 
the orientation of the (not too characteristic) price competition and to the multi-
dimensionality of singular goods, these marketing transactions are characterized 
by considerable incertitude, both in contacting the potential customers and in the 
quality of products. If we intend to understand how we choose good products on 
this impenetrable market in everyday life, we need some kind of a toolkit. Besides 
analysing the topics of information, judgment based on trust and qualification, the 
author elaborates a typology of coordination regimes (régimes de coordination) by 
relying on empirical data gathered from particular markets (e.g.: quality wines, lux-
ury products and legal services). Karpik approaches the problem from many direc-
tions, associating a  number of economic and sociological theories. In  the paper, 
I will not only present Karpik’s approaches but I will also place him in the French 
sociological field, with special regard to the sociologies of the individual.
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Árpád Tóth 
changes in the lutheran burghers’ marriage market in upper hungary between 
1750 and 1850

The paper considers the marriage relations of the Upper Hungarian Lutheran bour-
geoisie, who had a particularly bourgeois culture in the Hungarian context but at 
the same time were isolated from their surroundings, due to their mother tongue, 
religion and geographical dispersion. Analysing the marriage market above the level 
of particular towns is justified by earlier research experiences. First, the paper esti-
mates the social and demographic dimensions of this area constituted by the six 
royal chartered towns and certain royal towns in Szepesség (Zips, Spiš), and mining 
towns belonging to the Royal Chamber. Then, it will argue through examples which 
have been discovered during (partial) examinations of registers that influential fami-
lies belonging to the analysed social group built regional networks whose strate-
gic means was the conjugal relationship. So  far, the results of the method which 
tracks the movements of dynasties through many generations show that instead of 
migration we can often speak about expansion and simultaneous presence in several 
towns. Nevertheless, the era of the Patent of Tolerance engenders the functional 
and structural transformation of the marriage market: in a few decades, the rate of 
interfaith marriages rises to a considerable level in the examined larger communi-
ties, with a preference of local Catholic families.

László Tóth-Matolcsi 
migration on the labour market
The government’s role in the migration of workforce

The following paper analyses the government’s role in migration on the labour mar-
ket. For this, I  intend to consider trends observable in the migration of workforce 
from preindustrial Europe to the beginning of 2000s. I will further present the differ-
ent ages of migration on the labour market, including their particularities. My analy-
sis focuses on the government’s role in migration processes, and I conclude that the 
state always sought to influence migration in the labour market but the degree and 
the nature of this influence are subject to change. Until the middle of the 19th century 
states basically considered the migration of workforce as an economic question, while 
in the 20th century migration became increasingly a  social and political problem, 
appearing in many cases as a tension between different cultures. Thus, governmen-
tal acts forbidding or encouraging migration were replaced after a while with social 
programmes which consider the question as a complex problem. This called forth the 
strengthening of the government’s role, which is also related to the state’s increasing 
engagement in social welfare. Thus, migration on the labour market became related 
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to some other rights (such as the right to social benefits). At the end of the paper, 
I will show the most important immigration acts of the French Government from the 
end of the 19th century up to the present day, through a case study.

Attila Tózsa-Rigó 
“Virtual market”
The commercial network of Western Hungarian burghers in the Southern  
German, Austrian and Moravian–Bohemian areas in the 16th century

The methodology of the Historical Network Research (historische Netzwerkforsc-
hung) enables us to attach the spatial dimensions of society to the analysis of per-
sonal interactions between people of a given era. The paper considers the interurban 
network of the citizens of the two most important commercial centres of West-
ern Hungary, Preßburg (Pozsony, Prešporok, today: Bratislava) and Tyrnau (Nagy-
szombat, Trnava) in the middle of the 16th century. I have chosen two corpuses for 
the analysis of these networks which were mainly based on commerce. One is the 
Preßburg Prohibition Book, the other is composed by the Tyrnau missives. These 
commercial networks, especially the network of Preßburg burghers, show the par-
ticularities of a scale invariant network model. This model is mainly characterized 
by the fact that the operation of the system is based on items which have a central 
function. In this commercial network, these central points are the people who, due 
to having a large number of contacts, play – as centres of the commercial network – 
the role of junctions between large economic regions or important towns. This net-
work which operates the virtual market I introduced at the beginning of the paper 
becomes through the people who function as junction-points a real commercial net-
work. The second part of the paper will present the commercial networks which can 
be established around these people.

Orsolya Völgyesi
Demand and supply in the politics of estates
The election of Lajos Kossuth as the delegate of Pest County in 1847

The paper considers the delegate election of Pest County, preceding the Hungar-
ian Diet held in 1847, from the point of view of the (at the time unusual) electoral 
strategies used by the liberal opposition in order to win the elections. In Hungary’s 
central, so-called leader county, they intended – for the good of national politics – to 
elect as second delegate Lajos Kossuth, who, although was a well-known opinion-
shaper in the liberal opposition, had an ambiguous reputation in his county because 
he was not integrated locally and possessed no lands in the county. Some  opposition 
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aristocrats (especially Count Lajos Batthyány) supported Kossuth’s candidature 
with considerable financial offerings, and the young noblemen electioneering for 
him worked with good tactical skills and in a well organized way, too. Most of the 
local nobility, along with the conservatives, supported Endre Balla, himself a liberal, 
which is why the result of the election was open up to the last moment. The election 
was decided by the fact that the honoratiors (professionals not of noble origin) liv-
ing in the town and county of Pest, and enfranchised in 1841, after an uncommonly 
extensive mobilisation participated in great masses at the election, supporting 
 Kossuth. The goal of the new campaign strategy, considered unusual in this era, was 
aimed at winning them over. It further intended to possess the public spaces of the 
town, and to demonstrate the mass of electors supporting the candidate by means of 
a spectacular procession with the participation of aristocrats on Kossuth’s side. The 
paper interprets this phenomenon by considering the function of some principles of 
“political market”, such as “image” and “spectacle”, in the framework of the politics of 
estates and of an election proceeding with restricted franchise.

Márton Leó Zaccaria
equal opportunities and the labour market

The paper deals with the regularisation and the practice of equal opportunity require-
ments in the world of work. With this, I aim to formulate some conclusions about 
the labour market in relation to its functioning, contradictions and the realisation of 
equal opportunities. I briefly consider the basic rights of employees, amongst which 
there are many which are explicitly meant to influence the employees’ situation on 
the labour market. I intend to touch upon the particularities of equal opportunity 
rights. I will mention the § 12 of the 1st law of 2012 on the labour code, which regu-
lates the requirement of equal opportunities among general behavioural require-
ments. At the end of the paper, I consecrate a chapter to the freedom of movement 
for workers, which will be shown through the example of a relatively recent Luxem-
bourg verdict. It proves that the employees’ rights can be observed adequately only 
if the member states protect – in harmony with the requirement of equal opportuni-
ties – immigrants’ access to employment as well, and they do not intend to decrease 
the level of the protection of rights in the European Union.
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