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Horváth Gergely Krisztián

Vidék egy agrártársadalomban?
A rurális társadalomtörténet lehetőségei1

Írásom címével is jelzem, hogy a vidék mint kutatásorientáló fogalom több 
szempontból is problematikus. Jóllehet a vidék mint hívószó kétségkívül 

izgalmas, amelynek ernyője alatt a medievisztikától a rurálszociológiáig szám-
talan diszciplína helyet találhat, a laikus érdeklődő mellett azonban valószínű-
leg még a céhbeli kutatónak is az lenne az első kérdése, hogy a vidék előtagú 
történetírás miben más, mint az agrártörténet? Mi indokolja egy újabb fogalom 
bevezetését, főleg, ha ahhoz teljesen ellentétes előjelű jelentésrétegek tapadnak: 
elmaradottság, provincializmus, periféria, szegénység az egyik oldalon; sza-
badság, tisztaság, gazdagság, nyugalom a másikon.

Nem árt felidéznünk, hogy a polgárosodás, az iparosodás és urbanizáció 
megindulásáig, tehát a 19. század második feléig mindenképp, a népesség job-
bára nemcsak vidéken élt, de agrárkereső is volt. Még 1910-ben is a népesség 
60 százaléka! Hazai vonatkozásban emiatt egyedül a 20. századra lehet indo-
kolható, hogy vidéki és városi élet közé egyértelmű határt húzzunk. Azt sem 
árt felidézni, hogy a reformkori Pest, az ország leggyorsabban fejlődő városa 
azért is válhatott az ország gazdasági központjává, mert termény- és állatvásá-
rai a legjelentősebbek voltak a korabeli Magyarországon. Ily módon a majdani 
főváros fejlődése a vidéki erőforrások függvénye. Ez áll a demográfiai bázisra 
is. S mi a helyzet a kisvárosokkal, amelyek a falvakhoz képest egyértelműen 
városok, ugyanakkor kétségkívül nem ugyanolyan értékű centrumok, mint a 
nagyobb városok, jóllehet társadalomszerkezetük merkantil mintázatú is lehet? 
De még a 20. századi városlakók esetében se feledkezzünk el arról, hogy jelen-
tős hányaduk első generációs városlakó, megannyi vidéki kötődéssel, nemcsak 
a rokoni szálakat, hanem a mentalitást is ide értve. 

Folytatva a kételyek sorát, sokunk tapasztalata, hogy bármiféle társadalmi 
kérdést, de akár életutat vizsgálunk, menten beleütközünk, hogy a szóban 
forgó dolognak van valamilyen erőteljes vidéki kötődése is. Van-e akkor bár-
miféle specifikus magyarázó ereje, sajátossága e szempontnak? A vidék csak 

1 A tanulmány az MTA Bolyai János Kutatási Ösztöndíj támogatásával készült. Az írás némi-
leg bővebb változata Örökségünk és adósságaink: a rurális társadalomtörténet lehetőségei 
Magyarországon címmel az Ethnographia 2015.  évi harmadik számában jelent meg.
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falusi övezetet jelent, vagy a kisebb városokat is ide vehetjük? Megannyi kér-
dés, amelyek szinte követelik a határok megvonását. Kérdés, vajon ez lenne-e a 
megfelelő út a diszciplináris tisztánlátáshoz? Nem hinném. Könnyen belátható, 
hogy – Erdeit parafrazeálva – ”város és vidéke” leválaszthatatlanok egymástól. 
E triviális megállapítást mindenesetre szem előtt kell tartanunk.

A 20. századig erőteljesen agrárdominanciájú Magyarország objektívnek 
tekinthető adottsága mellett a vidék fogalmának számos, erősen szubjektív 
jelentésrétege is van. Már az eddigiekből is látszik, igencsak viszonylagos, 
hogy mit is értünk alatta. Budapestről szemlélve az ország egésze az, amit jól 
mutat például a szokásosan szeptember elején megrendezésre kerülő vidéki 
színházak fesztiváljának elnevezése, ahol a vidéki egyértelműen csak annyit 
jelent, hogy nem fővárosi, hiszen a résztvevő városok között ott van Pécs, Mis-
kolc, Debrecen, legkisebb résztvevőkként pedig az egyaránt hatvanezres Sop-
ron és Veszprém. A vidék fővároshoz képest alárendelő helyzetét a köznyelv 
is hangsúlyozza: még az észak-keletre – a térképen tehát „fentebb” – található 
Miskolcra is „lemegyünk”, hogy Pécsről vagy Szegedről ne is szóljak. Egy 
müncheni nyilván nem értené, ha egy berlini a nálunk szokásos „ti ott lent” 
formulával nyitna irányába, igaz, utóbbinak ilyen eszébe sem jutna. 

A vidék mint nem városi minőség tartalma tehát igencsak relatív, érthe-
tünk alatta falut és nagyvárost egyaránt. Mindegyikben közös azonban, hogy 
kimondva-kimondatlanul megbújik az az értékítélet is, amely nem számítja 
teljes értékűnek ezt a létformát. Meglehetős régi tradíció ez. A kora újkortól 
a Nyugatról Magyarországra utazók leírásaiban is rendre visszaköszön az 
urbanizáltabb és iparosodottabb régiókból érkező szerzők értékrendje, akik az 
ország egészét elmaradottnak és veszélyesnek, a szívünknek oly kedves váro-
sainkat pedig – kevés kivétellel – kicsi, jelentéktelen, poros, azaz igazi vidéki 
településekként írják le.2 Még Schwartner Márton is megjegyzi műve „A váro-
sok viszonya a falusiakhoz” című fejezetében, hogy a városi iparosok földmű-
veléssel és bortermeléssel is foglalkoznak, „s a trágyát régi szokás szerint gon-
dosan az ablak alatt gyűjtik”.3

Láthatjuk: a vidék a maga jelentéshordalékaival egy sajátosan magyar prob-
léma, amiben egyszerre van jelen a két véglet: történetileg és a jelenben, empiri-
kusan is igazolhatóan a Cato-i aranykorhoz társított magasabb rendű életminő-
ség és a szegregációval társuló szegénység kilátástalansága, valamint mindezek 
reprezentációi. Az a véleményem, hogy a társadalomtudományos nyelvben a 
vidék szó használata emiatt túl sok félreértést eredményezhet, ezért amellett 

2 Vö. pl. Szász 2013: 57–58; Rózsa 1999. Utóbbihoz: Townson Budára, Egerbe és Debrecenbe érke-
zését 1793-ból idézi Kökény 2013: 128., 136–137. Temesvárra nézve 1770-ből lásd Born Inigo 
leírását; Debrecenre lásd Townson leírását 1793-ból: In Szamota 1891: 464–465, 484–485.

3 Schwartner 1809: I. 165.
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érvelek, hogy a vidéki társadalom, vidéki társadalomtörténet helyett egyértel-
műbb helyzetet teremt a rurális társadalom, rurális társadalomtörténet kifejezé-
sek használata. A vidékkel jobbára azonos jelentésű rurális jelző jelentéssíkjai-
ban egyrészt nem lelhetők fel az előbbit torzító konnotációk, másrészt a rurális 
alatt jobbára mindenütt ugyanazt értik a nemzetközi tudományosságban. 

Diszciplináris határok

Nem hiszem, hogy előbbre jutnánk, ha a meglevő történetírói irányzatok mel-
lett még a vidék számára is lekerekítenénk egy önálló részt. Problémacentriku-
san kell eljárnunk. A vizsgált probléma kidolgozhatósága a forrásadottságok és 
az alkalmazott módszerek függvénye, az eredmény pedig lehet akár egy-egy 
térségre fókuszáló rurális társadalomtörténet is. Ezzel azonban nem mondok 
újat. Áttekintve a témába illeszkedő nyugat-európai kutatásokat és intézmé-
nyesülési törekvéseket, az elmúlt harminc-negyven évben a programok között 
rendre felbukkan a vidéki terek történetének kutatói programja, amely alap-
vetően az agrártörténetből és a társadalomtörténetből kiindulóan integrálja 
a részdiszciplínákat a gazdaságtörténettől a mentalitástörténeten át a nemek 
történetéig.4 A cél tehát nem valamiféle új platform létrehozása, amelynek fő 
törekvése az lenne, hogy az öndefiníció jegyében megkülönböztesse magát az 
agrár-, a hely-, a régiótörténettől, a néprajztól, illetve a történeti antropológiá-
tól, hanem hogy a bennünket foglalkoztató kérdéseket oly módon tudjuk meg-
válaszolni, hogy a magyar társadalomfejlődés jobb megismerésén túl a rurális 
társadalomtörténet-írás nemzetközi áramlataihoz is kapcsolódhassunk. Mi a 
helyzet e téren?

Más vonatkozásban, így a történeti demográfia, város- és gazdaságtörté-
net, ill. a kliometria esetében már megállapítást nyert, hogy amennyiben nyu-
gat-európai iskolákkal, műhelyekkel vetjük össze a hazai kezdeményezéseket 
és azok kifutását, legfőbb gyengeségünk az intézményesülés csekély foka. 
Amennyire inspiratívak az informális struktúrákban gyökerező kapcsolatok, 
olyannyira sérülékenyek is. Kimagasló egyéni teljesítmények nem pótolhatnak 
intézményi hátteret feltételező évtizedes alapkutatásokat.5 Egy-egy révbe ért 

4 Kiválóan tájékoztat az Ernst Bruckmüller – Ernst Langthaler – Josef Redl szerkesztésében meg-
jelent Agrargeschichte schreiben. Traditionen und Innovationen im internationalen Vergleich. (Jahrbuch 
für Geschichte des ländlichen Raumes 2004) StudienVerlag, Innsbruck–Wien–München–Bozen c. 
munka, amelyben Ernst Langthaler az ausztriai, Arnd Bauerkämper a keletnémet, Robert von 
Friedeburg a német, Margareth Lanzinger az olasz, Peter Moser a svájci, Gérard Béaur és Nad-
ine Vivier a francia, Gloria Sanz Lafuente pedig a spanyol intézményesülési törekvésekről és 
elméleti útkeresésekről ír. Francia és német vonatkozásban lásd még Béaur–Schlumbohm 2005.

5 A társadalomtörténet, de általában a hazai történetírás vonatkozásában is lásd Benda 2006a: 63. 
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kutatónak tanítványai még csak-csak vannak, de stabil anyagi alapokkal bíró, 
akár több tudósgenerációt elindító és pályán tartó iskolákról már nem beszél-
hetünk. Ez a rurális társadalomtörténet esetében is így van. Ezzel együtt nem 
annyira rossz a helyzet, hiszen Tagányi Károlytól Vári Andrásig minden kor-
szakban voltak mérvadó, sőt iskolateremtő kutatóink, akik munkássága a nem-
zetközi fősodorhoz nemcsak illeszkedett, de ismert is volt. A századfordulón 
domináló jogtörténeti vonulatú kutatásokat a két világháború között a gazda-
ság- és agrártörténeti irányultságúak váltották fel, s főként Szabó István iskolá-
jának köszönhetően e téren az 1948-as fordulat sem okozott helyrehozhatatlan 
törést. Sőt az 1957-ben indult Agrártörténeti Szemle révén egészen az ezredfor-
dulóig – amíg valódi periodikaként jelent meg a lap – egyedülálló fórumhoz 
jutottak a rurális társadalomhoz kapcsolódó kutatások. Az 1970-es évektől – a 
nyugati fejleményektől időben cseppet sem lemaradva – azután fel-felbukkant 
egy-egy mikroorientációjú kutatás is, mint Andorka Rudolf egykevizsgálatai 
vagy Tóth Zoltán ekkoriban elvégzett szekszárdi kutatása.6 Benda Gyulának 
szintén ezidőtájt publikált forrásvizsgálatai is jelzik, hogy a keszthelyi kutatás-
ban kicsúcsosodó problematika – miként lehetséges egy gazdasági/társadalmi 
egység sokoldalú megragadása – már ekkor foglalkoztatta őt.7 Tudomány-
történetileg izgalmas kérdés, hogy a személyes, nem egyszer intuitíve vezé-
relt kérdésfeltevés kapott-e, s ha igen, milyen formában külső szakirodalmi 
megerősítést. Vagy hasonlóan Jedlikhez, aki Siemenst megelőzve dolgozott a 
dinamón, itt is azzal állunk szemben, hogy a kutató szembesülve azzal, hogy 
egy meglevő paradigma követése nem jár kellő hozadékkal, maga taposott új 
ösvényt, függetlenül a Lajtán túli történésektől, de azokkal egy időben? Hogy 

A történeti demográfia helyzetét frappánsan szintén Benda foglalja össze. (Benda 2006b: 72.) A 
várostörténet szemszögéből lásd Gyáni 2003: különösen 37, 45–47. A kliometrikus gazdaságtör-
ténet hazai adaptációjáról lásd Kövér 2013: 201. 

 Korábbról hasonló értékelésre lásd pl. Mályuszt, aki a megfelelő intézményesültség hiányára 
Csánki Dezső történeti földrajzát hozza példának. Vö. Mályusz 1923–1924: 540. Egy emberöl-
tővel később Kosáry Domokos az induló Agrártörténeti Szemlében a következő gondolatokkal 
kezdi Bevezetőjét: „hadd kezdjük mindjárt egy beismeréssel: a magyar agrártörténeti kutatás 
múltjából eddig sem a kezdeményezések hiányoztak elsősorban, hanem a folytatások. Nem 
az egyéni kutatók és érdeklődők, hanem az együttműködés és kölcsönös segítség azon állan-
dóvá szilárdult módozatai és formái, amelyek nélkül magára hagyva a legbuzgóbb igyekezet is 
előbb-utóbb elcsüggesztő nehézségekkel találja magát szemben.” Kosáry 1957: 3.

6 Andorka Rudolf ezirányú munkásságának áttekintése szétfeszíti a lábjegyzet adta kereteket. 
Vonatkozó publikációinak megjelenési ideje ráadásul nem feleltethető meg az éppen akkor 
lezárt kutatásaival, demográfiai esettanulmányai mögött álló kutatásainak javát még a 60-as 
évek végétől indulóan, az 1970-es években végezte, a következő sorrendben: Vajszló és Besence, 
majd Sárpilis, Alsónyék és Kölked, a harmadik hullámban: Pócsmegyer és Rábakecöl. A 80-as 
években Átány és Bük következett. Andorka történeti demográfiai kutatásait áttekinti Benda 
2006b: 70; Tóth Z. 1989.

7 Benda 1973ab, 1977.
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ezt érzékeltetendő egy korábbi példát is hozzak, tanulságos lenne Wellmann 
Imre munkásságát feldolgozni, aki a Domanovszky-iskola uradalomvizsgála-
tai kapcsán már a harmincas évek végén ráérez a később a Annales-iskola, sőt 
a későbbi mikrotörténet-írás által képviselt szempontok fontosságára a vidéki 
társadalom kutatásában: „valamennyi arra törekszik, hogy tárgyát, legyen az 
egy gazdaság, vagy az agrártörténet szélesebb mezeje, a ránk ragadt teljes for-
rásanyag világánál s az országos és az európai fejlődés figyelembevételével a 
maga egészében, minden életmegnyilvánulásával együtt mutassa be.”8 [kiemelés 
tőlem – HGK] Huszonöt évvel később Wellmann részleteiben is kibontja ezt a 
holisztikusnak ígérkező programot, amelyben az éghajlati tényezőktől kezdve 
a demográfiai faktorokon át a gazdaságig és a társadalmi rétegződésig min-
den részletnek jelentősége van nemcsak az adott esettanulmány szempontjá-
ból, hanem „a történeti fejlődés egészébe, országos és európai összefüggésekbe 
illeszkedését” tekintve is.9 Ugyanitt – mai fogalmaink szerint – mikrotörténeti 
programot is vázol: „a falutörténet kutatója […] alulról építse fel, az agrárélet 
gerince körül önnön mélyéből, helyi gyökerekből bontakoztassa ki a közösség 
életének teljességét.” […] [A] számszerű adatok értékesítése […] nem állhat 
meg a községi végösszegnél: beljebb, az egyes parasztháztartásokig kell hatolnia, 
hogy a parasztság rétegződését is feltárhassa.”10 [kiemelések tőlem – HGK]

Az intézményi diszkontinuitás ellenére azt is látnunk kell, hogy hatalmas 
tudáskincs gyűlt össze az elmúlt másfél évszázadban, aminek szintetizálására 
eddig még senki nem vállalkozott. A néprajz, az agrártörténet, a várostörténet 
és a történeti demográfia, valamint az elmúlt száz év forrássá nemesedett szo-
ciológiai kutatásainak eredményei, továbbá ezen tudományok historiográfiája 
ezen a ponton szorosan össze kellene, hogy kapcsolódjon. Ehhez képest feltűnő, 
hogy az érintett tudományszakok között sokkal kevesebb a hivatkozásokban is 
tetten érhető kölcsönös tájékozódás, mint az kívánatos lenne. A történészek és 
néprajzosok kevéssé olvasnak át a ”túloldalra”, hogy a szociológusokról már 
nem is szóljak.

A módszer kérdését is meg kell említenem. A vidék mint társadalomtudo-
mányos-társadalomtörténeti problematika véleményem szerint két síkon léte-
zik. Egyrészt jelenti konkrét társadalom- és gazdaságszerkezeti formák vizsgá-
latát, másrészt pedig a vidékkel kapcsolatos reprezentációk vizsgálatát.

Kezdjük az előbbivel. Nem biztos, hogy teljesülnek várakozásaink, ha 
doktriner módon követünk új áramlatokat, miközben a korábbi paradigmákat 
sem vittük végig. Ismét csak amellett érvelek, hogy a kérdésfeltevésnek kell az 
elméleti tájékozódást és a módszerválasztást orientálnia. Ha például a terü-

8 Wellmann 1999 [1937]: 31.
9 Wellmann 1999 [1962]: 70.
10 Wellmann 1999 [1962]: 124–125. és 127.
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leti egyenlőtlenségek történeti gyökereit kutatjuk, akkor nem megkerülhető a 
Braudel-i időszemlélet és struktúrafelfogás. Ahhoz azonban, hogy egyes korok 
fejlettségi szintjeit összevethessük, szükségünk van a kvantifikációra is. Ha 
ennek kapcsán lokális közösségek mindennapjait, kommunikációs formáit és a 
kisemberek stratégiáit is vizsgáljuk, akkor a mikrotörténet intencióit kell figye-
lembe vennünk. Ha ugyanezen életvilágok korabeli reprezentációira vagyunk 
kíváncsiak, máris az új kultúrtörténet területére tévedtünk. Irányzatok és mód-
szerek tehát nemhogy nem zárják ki egymást, hanem elképzelhetetlen, hogy 
ne kellő nyitottsággal forduljunk valamennyiük irányába. A rurális közösségek 
társadalomtörténete tehát kiváló alkalmat kínál a műhelymunkára, arra, hogy 
problémáinkat komplex módon, az éppen aktuális tudományos divatoktól 
függetlenül, de azokat mindenkor figyelembe véve ragadjuk meg. E komple-
xitás lehetővé teszi, hogy a történeti demográfia eszköztárától a néprajz által 
felhalmozott tudáson át a kliometrikus idősorelemzésig lehetőségeink szerint 
minél többet csatasorba állíthassunk a vizsgált kérdés megválaszolására. Fél-
reértés ne essék, a cél nem a módszertan és az elméleti orientáció voluntarista 
eklekticizmusa, hanem a szóban forgó probléma alá integrálandó részterületek 
felvetette sajátos elméleti problémák és módszertani igények figyelembevétele.

Röviden a vidékkel kapcsolatos reprezentációk, imázsok kutatásáról is sze-
retnék szólni. Ez esetben a kutató egyrészt azon mentális struktúrákra fókuszál, 
amelyek a dominánsan nem városi, agrárkarakterű térségekről, összefoglalóan: 
a vidékről egy-egy korszakba ágyazottan léteznek, másrészt legalább ilyen fon-
tos az önreprezentáció vizsgálata is. A vidék mint a paraszti léttel ekvivalens és 
alacsonyabb rendű minőség képzetének erejét jól mutatja, a paraszt az egyet-
len, a mai napig szitokszóként is használatos rendi minőség, jelezve, hogy a 
rendi helyzetét tekintve egykoron legalul elhelyezkedő paraszt emancipációja 
a mai napig sem fejeződött be. Ugyanerről tanúskodik, hogy míg a rendi cso-
portkötődés vezetéknév formájában történő hangsúlyozása a Nemes, a Pap és 
a Polgár, de még a Jobbágy, Gazda, Zsellér, Szolga esetében is fennmaradásra 
érdemesnek bizonyult, addig az alávetettséget jelképező Paraszt vezetéknevű 
honfitársunk nincs.11 Hasonló példa lehet a ’pórul jár’ kifejezés, ami – ha jobban 
belegondolunk – azt jelenti: úgy járt, mint egy paraszt. A reprezentációkutatás 
azonban nemcsak a máig hatóan érvényes kisebbrendűséget sugalló képzetek 
és előítéletek megértéséért, s ezáltal lebontásukért tehet, hanem az örökségvé-
delemhez kapcsolódva segítheti mindazon erősségek felkutatását és brandek 
kialakítását is, amelyek konkrét, helyhez kötött vidékfejlesztési stratégiákhoz 
nyújthatnak alapot. Az ökológiailag fenntartható gazdálkodás kívánalmai 
pedig idővel megkerülhetetlenné teszik, hogy alapos, dűlőszintű kataszter áll-
jon rendelkezésre a történetileg kialakult tájhasznosítási módokról, amelyek 

11 Német nyelvterületen ugyanakkor a Bauer családnév ritkának épp nem mondható.
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mint helyi erősségek különösen leszakadó térségekben képezhetik alapját a 
revitalizációnak.

Az önreprezentáció kérdésköre alá tartózó témák hatóköre is rendkívül 
tág, amely a népdalok kutatásától a vidéki/lokális/paraszti, ill. agrárérdekvé-
delmet programjukban is felvállaló szerveződések vizsgálatáig terjedhet. Az 
eddig leginkább a néprajztudomány által felvállalt problémakör és kibontott 
tudáskincs masszív talapzat a rurális társadalomtörténet számára, míg utóbbi 
prozopográfiai kutatásokkal segítheti a reprezentációkutatást. Kik és honnan 
érkeztek egy-egy szerveződésbe, netán lettek annak arculatadó személyiségei? 
Az 1920-as években milyen szerepeket hoz, s milyeneket vesz fel például egy 
parasztpolitikus, hogy hitelesen feleljen meg a kisgazdával szembeni elvárá-
soknak?

Parlag területek

Anélkül, hogy részletes problémakatalógust nyújtanék, röviden vázolnám, 
hogy hol látok fontos és lefedetlen területeket, amelyek a meglevő tradíciók 
folytatása mellett lehetőséget adnak a nemzetközi tudományossághoz való 
kapcsolódásra is.

A zoom-objektív metaforát használva, a makrofókusztól haladok a nagylá-
tószög felé. E metaforát szándékosan használom, mert a léptékváltás, a mul-
tiszkopikus látásmód nemcsak a kutató számára izgalmas, de az egykori való-
ságról nyert tudásunk is jóval árnyaltabb lesz általa.12 Az első szemlepont a 
helytörténet, amely alatt azonban lokális mikrotörténetet értek. 

I. 
Lényegében nem fogok újat mondani ezzel kapcsolatban. Szemben a megszo-
kott helytörténeti munkákkal, az itt értett „helytörténet célja nem önmagában 
áll”.13 Mint azt Hans Medick saját, laichingeni vizsgálata kapcsán összefoglalja, 
„[e]z a módszertani perspektíva a helytörténetre nyomatékosan nem mint egy 
zárt társadalmi rendszer vagy egy falusi világ történetére tekint, ami bizonyos 
mértékben önmagért való kozmoszként létezett.”14 Medick – s általában a mik-
rotörténet – a közösség életének dinamikájára fókuszál, az általa folytatott 
protoindusztrializáció-vizsgálatban különösen az élet- és munkaviszonyok, a 
régión túli piacok és a termelési viszonyok összefüggésében. Idehaza Benda 

12 A vizsgálati lépték problémájához lásd Lepetit é. n.: 33–50; továbbá Revel é. n.: különösen 
54–55.

13 Medick 1997: 15.
14 Medick 1997: 20.
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Gyulát az inventáriumok elemzése vitte lokális irányba: akkor lehet őket leg-
jobban kiaknázni, ha „egy kistáj, egy uradalom, azon belül falusi és kisvárosi 
közösségek komplex vizsgálata”15 áll a középpontban. 

Kimondásra ugyan nem kerül, de a lokális vizsgálat mindkét említett szer-
zőnél egyúttal egy nagyon erőteljes demográfiai program is. Úgy is fogalmaz-
hatok, hogy családrekonstitúció nélkül nincs lokális vizsgálat. A mikrotörténeti 
megközelítés szépsége, hogy miközben a kutató szálaira bontja a helyi társada-
lom szövetét, egyúttal újra is szövi azt, s megismerheti, hogy a makroszint ese-
ményei és folyamatai milyen reakciókat indukáltak a hétköznapokban.16 Hazai 
vonatkozásban nemcsak a feudális kor kisnemesi, jobbágy- és zsellérminősé-
geinek valós tartalma lehet izgalmas, hanem pl. a polgári korban az iskolázta-
tástól a kivándorlásig terjedő paraszti stratégiák rekonstruálása, a szocializmus 
évtizedeiben pedig a kollektivizálás, majd a körzetesítés tényleges lefutása és 
következményei. Utóbbiaknál különösen a több lábon állás hagyományos, 
ekkoriban a második gazdaság alá sorolt stratégiáinak vizsgálata az, ami törté-
nészi eszközökkel eleddig kevéssé kutatott. 

Idehaza a lokális szint értékét a történetileg is tájékozott néprajz ismerte fel 
és aknázta ki elsőként. Fél Edit számára a falvak világa természetes, jól körül-
határolható, szerves közösség, amely ugyanakkor egy vertikálisan is kiépült 
társadalom, amelyben az osztály- és rétegkülönbségek, korosztályok, külön-
böző funkcionális csoportok és szervezetek egyaránt jelen vannak. A falvakban 
a rurális társadalom helyi mintázatai komplexen, a teljesség igényével vizsgál-
hatók. Ez esetben az sem kérdés, hogy a történeti táj ökológiai sajátosságaira 
reflektálva építsük fel elemzésünket. A lokális anyagon történő vizsgálat előse-
gíti a nagyszerkezetre irányuló tipizálást is,17 vagy miként ezt a mikrotörténet 
mondaná: egy-egy közösség vizsgálatán keresztül „általános és tipikus társa-
dalmi gyakorlatokat figyelhetünk meg”.18

15 Benda 1987: 145.
16 Vö. Jürgen Schlumbohm s az általa követett módszerről így vall: „a házassági-, születési-, 

halotti anyakönyvek jegyzékeiből rekonstituáltam a családokat, és ezeket a névszerinti ada-
tösszekapcsolás segítségével népszámlálási listákkal, kataszterekkel egészítettem ki. Ezzel az 
eljárással sikerült rekonstruálni lényeges vonatkozásaiban minden egyén életútját, a családokat 
és a szociális összefüggéseket.” Ennek eredményeképp „[a]z egyes személyeket, családokat és 
háztartásokat bizonyos stratégiákkal és differenciált magatartásmintákkal rendelkező cselekvő 
egyénekként lehetett értelmezni, és nem csak mint fölérendelt elméletek keretébe illeszthető 
eseteket.” Schlumbohm 2000: 162. Ugyanerről lásd Medick 2000: 58.

17 Fél 1993: 187–190.
18 Szekeres 1999: 6.
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II.
A mikroszintről továbblépve, saját, a késő rendi Moson vármegyére fókuszáló 
kutatásom19 közben szerzett néhány tapasztalatom is megoszthatom. A rurális 
társadalomtörténet szempontjából is fontos tanulság, hogy a történeti várme-
gye igenis alkalmas kerete lehet nagyobb – általam mezoszintűnek nevezett 
– vizsgálatoknak. A megyetörténetet tehát egyáltalán nem tartom meghaladott 
műfajnak, csak le kell pattintanunk róla a századfordulós pozitivizmus sarát. 
Ha felidézzük, hogy lényegében minden történeti megyénk természetföldrajzi 
határok mentén jött létre, ill. az azokon belüli patak- és folyóvölgyek, domb-
vidékek, hegyek – mint azt Andrásfalvy Bertalan nyomán mondhatjuk: – öko-
lógiai kistájakat alkotnak, saját társadalmakkal, néprajzi mintázatokkal, akkor 
bátran mezoszintű kutatások terepéül tehetjük a megyét, de akár még a járást 
is.20 Mindeközben nem kell attól tartanunk, hogy kiszolgáltatjuk magunkat 
a közigazgatási határok önkényének. Amennyiben mégis ez fenyegetne, ott 
társadalomtörténetileg legalább olyan érdekes, hogy milyen felsőbb érdekek 
vezettek oda, hogy megye-vagy akár országhatárokat is önkényesen vonjanak 
meg, s ez milyen következményekkel járt az érintett közösségek életére.

Ugyanakkor óvnék attól, hogy előbbi gondolataimat bárki is úgy értse, hogy 
a megyét az ideáltipikus régióval azonosítom, s annak környezetéből kira-
gadott vizsgálatára biztatok. Miként Braudel már bő hat évtizede rögzítette, 
„[n]em a régió a kutatás kerete, hanem a probléma”, ami természetesen tér-
beli – regionális – keretet is kaphat, sőt kell is kapnia.21 Sokkal inkább gondo-
lok tehát arra, hogy általánosabb, pl. az iparosodásra, polgárosodásra, demo-
gráfiai átmenetre stb. vonatkozó kérdéseinket vetítsük a megyére vagy annak 
valamely – kompakt társadalomegységet mutató – részére, igazodva a megyei 
keretben született forrásainkhoz. A vármegye mosoni vizsgálatom esetében is 
csak a kutatás belső keretét jelentette. A megye csak egy részét alkotta egy álta-
lam feltételezett nagyobb térnek, egy Bécs központú régiónak. A megyeszintű 
adatok ugyanakkor jól illeszkedtek az ebben a nagyobb térségben megfigyel-
hető tendenciákhoz. A megyei szint vizsgálata tehát nem öncél, hanem mezo-
szinten elvégzett elemzés egy általánosabb makrofolyamat megragadásához, 
ami saját kutatásom esetében a piacosodás volt. 

Ezen a ponton szólnom kell a nagy hagyományú uradalomtörténetről, 
amelynek többször meglóduló hullámai sok értékes teljesítményt halmoztak 
fel, de mint arra Kaposi Zoltán is rámutat, mind az országon belüli típusalkotást 
tekintve, mind európai kitekintésben fájdalmasan hiányzik az összehasonlítás.22 

19 Horváth 2013.
20 Az ökológiai kistáj kérdéséhez lásd Andrásfalvy 1978: kül. 240. ill. Uő: 1980: kül. 51–54.
21 Idézi Medick 1997: 16. 10. lábjegyzet.
22 Lásd Kaposi 2012: 191.
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A közkeletű német tipológia Grundherrschaft-Wirtschaftsherrschaft-Gutsherr-
schaft hármasságát követve,23 szerencsés lenne, ha a meglevő kutatások alapján 
végre egy szintézis keretében foglalná össze valaki e problematikát, s elemezné 
a hazai uradalmak társadalom- és gazdaságszervező szerepének eltérő mintá-
zatait. A nagybirtokkal szembeni előítéletek erejét mindazonáltal jól jelzi, hogy 
az elmúlt években megjelent uradalomtörténeti kötetek szerzői nem egyszer 
még mindig szinte rácsodálkoznak, hogy mennyire pedánsan, hatékonyan és 
gazdaságosan működtek ezek a nagyüzemek, szemben a ránk hagyományo-
zódott elmaradott jelzővel.24 A mezőgazdasági nagyüzemek társadalomtörté-
neti szempontú vizsgálata időben tovább is vihető: legalább annyira izgalmas 
a tsz-ek és állami gazdaságok vizsgálata, mint a feudális kor nagybirtokaié. A 
kollektivizálást követően mely tájakon maradt életképes a falu, s hol váltott ki 
meneküléssel felérő elvándorlást a tsz megszervezése? Mindez hozzásegítene 
az állam kijelölte toleranciahatárok jobb megértéséhez is a proletárdiktatúra 
évtizedeiben.

III.
A mezoszintet elhagyva elérkezünk a nagylátószöghöz, a nagy terek szintjé-
hez. Itt szeretnék néhány – szerintem alapvető – probléma további vizsgálatra 
bíztatni, amelyekben közös, hogy a felszínen bekövetkező változások igazából 
nem érintik a strukturális örökséget.

1) A vidék társadalomtörténetét tárgyalhatjuk állam és vidék, azaz centrum 
és periféria kapcsolattörténeteként is, vagy hogy egy másik, ezt a kapcsolatot 
megvilágító ellentétpárt is megidézzek, a kelet-közép-európai vidéki társada-
lom történetét értelmezhetjük rendszer és életvilág konfliktusokkal teli kapcso-
lataként is.25 Kelet-Közép-Európa évszázados tőkeszegénysége miatt az állam, 
majd növekvő mértékben a piacosodó, még később a globalizálódó gazdaság 
folyamatosan mint emberi-anyagi erőforrásra tekint a társadalomra, különösen 
pedig a vidékre. A kialakult aránytalan csereviszony következtében az agrár-
karakterű vidéki térségek mára mind jövedelemtermelő képességüket, mind 
demográfiai alapjaikat tekintve megroppantak, s a jelenben alig visszafordít-
hatónak tűnik e legalább két évszázados folyamat. A vidéki életvilágok gyar-
matosításának négy nagy fázisát különíthetjük el. Az állami beavatkozásnak az 
úrbérrendezéstől a jobbágyfelszabadításig tartó, a felvilágosult abszolutizmus-
sal fémjelezhető első korszaka még alapvetően sikertelen abból a szempontból, 

23 Vö. Vári 2004.
24 Vö. Szirácsik 2010; Ódor 2013.
25 A Habermastól adaptált rendszer és életvilág fogalompárra lásd Habermas 1994. A fogalom-

párt Habermas racionalitás-modellje részeként vezette be. A modell fejlődésívét részletesen 
bemutatja Felkai 1993: 300–321.
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hogy a rendi partikularitások világában nem képes adminisztrálni, ebből faka-
dóan pedig uralni a vidéki életvilágokat. A piaci verseny élesedő szorításával 
párhuzamosan a modern magyar állam kiépülése az életvilágok feletti fokozott 
kontroll megerősödését hozta az 1850-től 1945-ig tartó időszakban. Mindez 
azonban még csak erőteljes alkalmazkodásra kényszerítette a rurális társadal-
mat, végzetesen azonban nem roncsolta szét annak szövetét. A kommunista 
diktatúra ugyanakkor bevallottan mint az erőltetett iparosítás emberi és anyagi 
bázisával számolt a vidéki erőforrásokkal, majd a kollektivizálással identitásá-
ban is megrendítette annak társadalmát, olyannyira, hogy a parasztság mint 
társadalmi nagycsoport végérvényesen fel is bomlott. Ebben a helyzetben érte 
a vidéket az újabb nagy kihívás 1990 után, amikor demográfiai és anyagi ala-
pok nélkül, az europaizáció ideológiája mentén kellett volna modernizálódnia, 
egyúttal helyt állni a globálissá szélesedett versenyben. Jóllehet sok tekintetben 
a négy korszak erőteljesen elüt egymástól, eközben mindegyikről kijelenthető, 
hogy az államot aktuálisan megjelenítők a helyi tudást nem tekintik alterna-
tívának, s aufklerista hozzáállással fentről kívánják üdvözíteni a társadalmat. 
Legkésőbb a reformkortól adott a felismerés, hogy a gazdaság tőkeszegény, a 
polgárság pedig jórészt hiányzik, így a nemzetépítés és a kapitalizmus kiépítése 
során a civil társadalom hiányzó dinamizmusát az államnak kell pótolni. A 20. 
századi modernizációs politikák előzménye a felvilágosult abszolutista tradí-
ció a maga uralmi attitűdjével. A modernizálás – ami elsősorban a Nyugat utol-
érését, sőt a kommunista kísérlet során egyenesen elhagyását célozta – minden 
korban megteremtette a maga diskurzusát. A 18. században merkantilizmust 
és birodalomszintű munkamegosztást hirdetett, a 19. században az iparosítás, 
magyarosítás és urbanizáció mentén szerveződött, a két világháború között 
kultúrfölényt hirdetett (itt ellendiskurzusa a Kertmagyarország-gondolat volt). 
A legnagyobb, teljes létmodernizációt ígérő vállalkozás a kommunista kísérlet, 
amely fő kitörési pontnak az iparosítást tartotta. Az utolérés és modernizáció 
jelenben is érvényes diskurzusa az 1990 után felívelő európaizálás. Feltűnő, 
hogy minden esetben mennyire erőteljesen kitapintható, hogy a fejlődésnek, 
modernizációnak csak a centrumból, a mindenkori politikai elit által diktált 
módja számított legitimnek, míg a vidék modernizációja szempontjából kulcs-
fontosságú, az adaptálás, honosítás, a reálisan kiaknázható saját erőforrások 
mentén kibontakozó belső szerves fejlődés programja – Széchenyit leszámítva 
– folyamatosan marginális pozíciójú. 

Mindez természetesen nem maradt hatás nélkül a társadalomra, az esetle-
ges negatív következmények pedig hatványozottan érintették a vidéken élő-
ket. Tanulságos lenne annak aprólékos kimunkálása, hogy az állam képviselői 
egyes korokban miként tekintettek a vidékre, a helyi társadalmak jelentette 
erőforrásokban rejlő lehetőségekre. Nem vagyok híve a mechanikus analó-
giáknak, mindenesetre feltűnő, hogy a meglevő helyi tudás felkarolásával és 
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erősítésével szemben az állam általában a külföldről érkező befektetőnek ked-
vez. A 18. században német földről érkező telepesek általában 6–10 év adó-
mentességet kaptak; az első ipartörvény (1881) 15 év adómentesség adott az 
új iparágat meghonosító vállalatoknak, míg a második és a harmadik ipartör-
vénnyel (1899; 1907) az adó- és illetékmentesség mellett kölcsönlehetőségben is 
részesültek. Az 1990 utáni időszakban szintén 5–10 év adómentességet kaptak 
a külföldi, beruházást hozó cégek. Mindeközben az a régi, sok helyen megírt 
tapasztalás, amely a szegényparaszti munkabírásról ad hírt, s amely mentali-
tás továbbélését az elmúlt évtizedek időmérleg-vizsgálatai is megerősítik, soha 
nem tudta áttörni a hatékonyságnak azt a burkát, amelyen túl nemzetközileg is 
versenyképes agrárközéposztály jöhetett volna létre. A munkaerő önkizsákmá-
nyolásig hajtott felhasználása ellenére maradt a belső tőkeszegénység, tőke alatt 
Bourdieu-i értelemben egyaránt értve anyagi javakat, műveltséget és kapcsola-
tokat. Izgalmas kérdés, hogy történeti kitekintésben – mondjuk egy osztrákkal 
összevetve – a magyar agrártermelő tényleg elmaradott, modernizálódni kép-
telen, s a paraszti üzem Átányban leírt csodálatos racionalitása merő avíttság és 
anakronizmus, vagy pedig az állami beavatkozás és a világgazdasági nyomás 
gyalulja le időről-időre alig helyrehozhatóan a kibontakozás csíráit?

2) Feltűnő az is, hogy a ’társadalom’ vagy a ’vidék’ nem homogén massza, 
hanem területileg meglehetős állandóságot mutató erezettel rendelkezik, legyen 
szó politikai orientációról vagy jövedelemtermelő képességről. Győri Róbert a 
hazai területi fejlettségi különbségek történeti gyökereit vizsgáló tanulmánya-
inak fontos megállapítása, hogy a magyar fejlettségi térszerkezetben az elmúlt 
évszázad során mindig markánsan jelen volt egy nyugat-kelet lejtő, amelynek 
jelentősége ráadásul folyamatosan növekedett.26 A 2006-ban leghátrányosabb 
33 kistérség közül 18 1910-ben is ebben a csoportban volt. A fejlettséget tekintve 
az ország nem mozaikos szerkezetű, hanem tömbökkel jellemezhető, ezen túl 
pedig erős a centrum/periféria tagolódás: főleg Bécs kisugárzása.27 „Számítá-
saim alapján kijelenthetjük – így Győri –, hogy a 20. század elején a fejlettség 
térszerkezetét elsősorban a fekvés, a centrumtól való távolság határozta meg. 
Mégpedig nem az ország fővárosától, hanem a Bécstől való távolság. Tenden-
ciaszerűen érvényes az, hogy minél távolabb van egy település Bécstől, annál 
hátrább kerül a fejlettségi rangsorban. […] Budapestnek a területi fejlettségi 
különbségekre gyakorolt hatását elhanyagolhatónak tekinthetjük.”28 Ha beleg-
ondolunk, döbbenetes következésűek ezek a sorok, mert nem kevesebbet állí-
tanak, hogy ugyanaz a munka, ha keletebbre végzik, kevesebbet ér. Ráadásul 
ez nemcsak a jelenben van így, de korábban is így volt. Az életszínvonal, a gaz-

26 Győri é.n.
27 Győri é.n.
28 Győri 2006: 245.
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dasági teljesítőképesség mai területi különbségeinek megértéséhez tehát min-
denképpen számolni kell a múltban gyökerező tényezők máig tartó hatásával, 
ahogy Győri fogalmaz: „a bejárt út tehetetlenségével”.29 

3) A térbeliséghez további sajátosságok is kapcsolódnak. Az állami fejlesz-
téspolitika már a dualizmus időszakától igyekezett enyhíteni a területi egyen-
lőtlenségeket, s miként arra Beluszky Pál alapvető írásaiban rámutatott, az 
állami intézményalkotó akarat elsődleges formálója volt a városiasodásnak és 
a modern városi polgári társadalom létrehozásának.30 Másfél évszázad válto-
zásait figyelemmel kísérve a mából ugyanakkor az is jól látszik, hogy az infra-
strukturális fejlesztések (út, vasút) a meglevő területi fejlettségi egyenlőtlen-
ségeket a sugarasan kiépült közlekedési hálózat mentén csak felerősítették. A 
közlekedési hálózat fővonalainak kisebb-nagyobb gócaiban még elindulhat 
gazdasági pezsgés, de ez a fejlődés mindig enklávészerű, s az adott központ 
nem húzza maga után a szűkebb-tágabb régiót. A dualizmus-kori magyar vas-
útépítések jól példázzák, hogy mire az igazán zárt vidékekre elér a fejlesztés, 
addigra már rögzül a versenyhátrány, legyen szó egy város vagy egy egész 
térség lemaradásáról. A lemaradó térségek lehetőségeit ráadásul az is szűkíti, 
hogy a piac a fejletlenebb régiókat egy az egyben leértékeli, ami mind a mun-
kabérekben, mind az ingatlanárakban lecsapódik. Az érintettek ebből csak 
annyit érzékelhetnek, hogy soha nem jutnak egyről a kettőre. A társadalom-
történész ugyanakkor arra is rákérdezhet, hogy miként alakul ki, s rögzül a 
szegénység kultúrája, ahol a spórolás a küszködés szinonimja lesz, nem pedig 
az előrelátó megtakarításé.

4) További  izgalmas terület a centralizáció vs. autonómia problémája. A 
reformkortól kezdődően egészen a legújabb időkig valamennyi közigazgatási 
rendezés alapkérdése, hogy az egyes igazgatási szintek mekkora autonómiát 
kapjanak. Valódi, elsősorban közigazgatási és gazdasági autonómiák hiányában 
a kortárs társadalom csak az állami kezdeményezésű és végrehajtású centrali-
záció-decentralizáció ingamozgást érzékelheti, ami legjobban vidéki közegben 
vehető észre. Legalább 250 éves hagyomány, hogy az állam válságidőszakban 
centralizál (jogosítványokat von magához), majd egy következő válsághelyzet-
ben a magas fenntartási költségek miatt decentralizál, s így tovább, miközben 
az éppen soron következő átalakulási fázis irdatlan költségeket emészt fel. A 
centralizáció/decentralizáció ingamozgása mindenesetre nem jelenti azt, hogy 
az inga az utóbbi irányba is szabadon kilenghetne. Az önkormányzatiság és 
központi akarat vitája korszakoktól függetlenül mindenkor a nagyobb állami 
beavatkozás javára, egyben az önkormányzati önrendelkezés kárára dőlt el. E 
tekintetben tehát meglehetős hasonlóság mutatkozik a felvilágosult abszolutiz-

29 Győri é.n.
30 Beluszky 1990; Beluszky–Győri 2005; Beluszky 2006.
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mus, a dualista s általában a polgári korszak, de a kommunista diktatúra és az 
1990 utáni időszak között is.

5) Végül hadd említsek meg egy látszólag mellékes szálat. A strukturális 
örökség figyelemre méltó erejét jelzi egy további, korszakokon átívelő tradí-
ciója a magyar közigazgatásnak, az ti., hogy a városi jogú településeket, ezen 
belül pedig különösen a nagyvárosokat környezetükből kiragadva kezeli, ami 
a megyékben rendi jellegű enklávékat eredményez. Az egykori nagyobb sza-
bad királyi városok alkották 1870 után a törvényhatósági jogú városokat, de a 
megyével egyenrangúak kategóriája 1950 óta is továbbél a megyei jogú váro-
sok formájában. Van tehát a városoknak egy csoportja, amelyek – történjen 
is a múlttal bármilyen radikális szakítás – jogilag soha nem lesznek a megye 
részévé.

6) Áttekintésem utolsó állomása a földbirtok. Itt négy tézisgondolatot sze-
retnék előrebocsátani. Egyrészt kisbirtok és nagybirtok ellentéte nemcsak mint 
agrárpolitikai diskurzus maradt fenn, de a nagybirtok mindenkori tényleges 
dominanciája is állandó adottság a paraszti társadalom/a családi gazdaságok 
ellenében. 1895-ben az 100 hold feletti birtokosok 1%-át képviselték a földtu-
lajdonosoknak, 2000-ben az ennek többék-kevésbé megfeleltethető 50 hektár 
felettiek 1,3%-át (1 k. hold = 0,57 Ha). Figyelemre méltó ez az állandóság. Ehhez 
képest a közelmúltban végbement földkoncentráció ugyanakkor igen jelentős 
elmozdulást mutat. Míg 120 éve a 100 hold feletti birtok aránya 47,6%-ot tett ki, 
addig a 2000-es években az 50 Ha feletti birtokok 70,6%-nyi arányban részesed-
tek az összesből.31 Ez akkor is igen elgondolkodtató, a nagybirtok-dominanciát 
egyértelműen jelző adat, ha tudjuk, hogy az agárkeresők aránya időközben öt 
százalék körülire zsugorodott, s az immár gépesített családi gazdaság keretei 
között hatékonyan és nyereségesen megművelhető földterület alsó határa is 
jelentősen megemelkedett. Magyarország a nagybirtokok országa.

Másodsorban, az államosítás és kollektivizálás után – jóllehet a politikai 
szándék ezzel ellentétes volt – a nagybirtokstruktúra soha nem látott módon 
szilárdult meg, átörökítve a korábbi mentális struktúrákat is. Utóbbira már 
Juhász Pál 70-es években írott tanulmányai is felhívták a figyelmet.32 A mai 
helyzet tehát nem a semmiből állott elő. Harmadszor: Kevés kivételtől elte-
kintve, a csonka társadalmú, cselédek dominálta egykori nagybirtokövezetek 
szegényebbek, mint ahol a háború előtt a paraszti birtok volt a jellemző. Nem-
csak a cselédkultúra miatt, hanem mert a nagybirtok bevételei nem helyben 
dinamizálták, dinamizálják a gazdaságot. Sőt, miként azt már Móricz Miklós a 
30-as években megállapította, „[a] népsűrűség fordított arányban van a nagy-

31 Csite–Csurgó–Himesi–Kovách 2002: 319.
32 Juhász 1999 [1973] és 2006 [1978].
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birtoknak a községben vitt gazdasági szerepével.”33 Az egykori nagybirtok-te-
rületeken mai napig uralkodó cselédmentalitás, amit jól mutat pl. a vállalko-
zások csekély száma, igen kemény dió a mai fejlesztéspolitika számára. Elég, 
ha Belső-Somogyra, továbbá Heves vagy Fejér megye déli részeire gondolunk. 
De hozhatnánk példaként Kárpátalját, vagy a Dél-Alföld egyes vidékeit is. 
Negyedszer: már Tóth Tibor is felhívta rá a figyelmet, hogy a mezőgazdaság 
termelékenységének kérdése nálunk mindenkor összemosódik a tulajdonjogi 
viszonyokkal. A reformországgyűlésektől a kárpótlási törvényekig bezárólag 
a tulajdonviszonyok radikális megváltoztatására mindenkor úgy tekintettek, 
mint ami önmagában garantálja a hatékonyság növekedését is.34 Az agrárpoliti-
kai reformdiskurzusokban a 19. század első felében keletkezett, jól kitapintható 
toposzok öröklődtek tovább. 

Felsorolásom nyilvánvalóan nem teljes, de nem is ez volt a célom. Pusztán 
jelezni szerettem volna, hogy bármely irányból is közelítsünk rurális társada-
lomtörténeti kérdésekhez, az elméleti keretek és a módszertan adottak, a felfe-
dezés izgalma pedig még több kutatógeneráció számára garantált. 
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Van-e, volt-e vidéki történetírás?

Kérdésfelvetésem kimondatlanul Concha Győző egyik írására utal, ameny-
nyiben Concha 1927-ben tanulmányt írt ezzel a címmel: Van-e magyar 

társadalom? S rögtön a címben meg is adta a választ: Nincs.1 Aztán hosszan 
bizonygatta, hogy miért van mégis, ami amúgy nincsen. Rá kellett jönnöm, 
hogy kissé hasonló dologra vállalkozom én is, amikor historiográfiai szem-
pontból megpróbálom körüljárni az általam feltett jelen és múlt idejű kérdést.

Ha közelebbről megvizsgáljuk, a problémafelvetés már önmagában többér-
telmű. Mi mindent jelölhet a ’vidéki történetírás’? Jelentheti egyrészt a vidék 
történetírását, azaz a ’vidékről’ szóló történeti diskurzust, másrészt jelentheti a 
vidéki történészetet, vagyis a vidéken élő történetírók munkásságát. Mindkét 
esetben kulcsfontosságú a ’vidék’ definíciója, amit konferenciánk számára sem 
árt megpróbálni körülhatárolni. A definíció problémájához tartozik, hogy vajon 
meg lehet-e a vidéket önmagában határozni, vagy csak valamilyen ’nem-vidék-
hez’ viszonyítva (Erdei alapján például: Város és vidéke, vagy a hétköznapi 
értelemben vett főváros és vidék szembeállítás). A második értelemben feltett 
kérdésnek ráadásul mellékzöngéi vannak. Magán hordoz valamifajta pejoratív 
árnyalatot. Mondjuk abban az értelemben, mintha azt mondanám, provinci-
ális, vagy partikuláris. Magam is vidéki származék lévén, ezzel szemben az 
a személyes tapasztalatom, hogy provinciális egyáltalán nem csak vidéki his-
torikus tud lenni, hanem pesti, sőt mondjuk bécsi is, hogy csak a Monarchia 
utódállamain belül maradjunk. Másrészt, ebben az értelemben a második kér-
dés nagyon is helyhez kötöttnek tűnik. Hiszen vajon mondaná-e valaki egy 
oxfordi vagy cambridge-i történészre, hogy vidéki? Esetleg egy münchenire, 
vagy lipcseire? Ugyan már! Persze felvethetné valaki, hogy ilyenkor talán a lép-
tékekről is szót kellene ejteni. Akárhogy is, a vidék fogalmát, legalább is abban 
az értelemben, ahogy a most következőkben használom, óhatatlanul meg kell 
határoznom.

1 Concha 1927 [1935].



30

Kövér György

I.

Nézzünk először szét a nemzetközi porondon! Ha csak a nyugat-európai konti-
nentális historiográfiát vesszük szemügyre, Celia Applegate kifejezésével élve 
a „szubnacionális helyeket”, már akkor is zavarbaejtően sokszínű a kép.2 A 19. 
században dominánssá váló nemzeti történetírás a nemzetállami lét hátszelé-
vel mindenütt igyekezett maga alá gyűrni a korábbi, kisebb territoriális egysé-
gek históriáját. S most ebből a szempontból majdnem mindegy, hogy milyen 
tényezők által meghatározottnak tekintjük a „nemzet alatti” lokális vagy regi-
onális szintet. Ha közigazgatási-politikai „alegységeknek”, akkor a nemzetál-
lam, ha területi vagy gazdasági entitásnak, akkor a nemzeti (és világ)piac, ha 
kulturális-etnikai identitásoknak, akkor a nemzeti kultúra olvasztja magába 
a kisebb részeket. A nagy egészből kimaradás az elszigetelődés, az elmara-
dottság, a periferizálódás jele, az elkülönültséghez való ragaszkodás pedig a 
haladással szembeni konzervatív ellenállás megnyilvánulása. Az sem véletlen, 
hogy a nagyobb és szűkebb tájegység történetének eminens vizsgálati terepe 
a kora újkor és az azt megelőző korszakok történetírása lett, ahol a nagyobb 
egységhez való viszony problémája értelemszerűen alig kerülhetett előtérbe.

A magyar történetírásra a legnagyobb hatást hosszú időn át a német histo-
riográfia gyakorolta. Pedig témánk szempontjából már az alapfogalmak lefor-
dítása is szinte megoldhatatlan nehézségekkel jár. Fogalomtörténeti sorrend-
ben haladva a ’Territorialgeschichte’ lehet fejedelemségek, tartománytörténet, 
vagy ha úgy tetszik, territoriális történet, de területtörténet aligha. A ’Provin-
zialgeschichte’, ha nem tartománytörténetként fogjuk fel, talán még leginkább 
közelíti a mi vidéktörténetünket. Talán még ennél is nehezebb dolgunk van a 
’Landesgeschichte’ kifejezéssel, amelyet ha netán szó szerint országtörténetnek 
fordítanánk, máris mellékvágányra tévedtünk (pedig a ’geschichtliche Landes-
kunde’ is az országismeret irányába húzna bennünket). A tartománytörténet 
magyarítással sem vagyunk igazán kisegítve. Szerencsére, így utólag a jelen-
tésárnyalati különbségeknek nincs meghatározó jelentősége. Pusztán historio-
gráfiai érdekességgel bír, hogy a német szóhasználatban a Territorialgeschichte 
helyét fokozatosan vette át előbb a Provinzialgeschichte, majd a századfordu-
lón a Landesgeschichte.3 Minden erre vonatkozó historiográfia kiemeli Karl 
Lamprecht döntő szerepét a Landesgeschichte intézményesítésében. Lamp-
recht nevéhez kötődik annak a gondolatnak az elfogadtatása is, hogy a honis-
meret, a szűkebb pátria iránti érdeklődésen keresztül vezet az út a tágabb haza 
történetének megértéséhez is, ami a különböző régészeti és történeti egyesü-
leteken keresztül tulajdonképpen a szakág olvasói és művelői közönségét is 

2 Applegate 1999. 
3 Schorn-Schütte 1984.
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körülhatárolta. Ide tartozik az is, hogy 1906-ban Lipcsében létrehozta – Semi-
nar für Landesgeschichte und Siedlungskunde néven – az első egyetemi inté-
zetet, amelynek vezetője, Rudolf Kötzschke (1867–1949) 1935-ös nyugalomba 
vonulásáig a mozgalom egyik legfőbb irányítója, módszertanának kidolgozója 
volt.4 Arról már kevesebbet szoktunk beszélni, hogy maga a módszer (a telek-
térképek, dűlőhatárok és dűlőnevek gyűjtésén alapuló kartográfiai eljárás) 
mennyire vitatott volt a századelő német történetírásában, s éppen a lipcsei 
egyetem középkorásza, Gerhard Seeliger gyakorolta a legkeményebb, mód-
szertanilag alapos kritikát a koraközépkortól a 19. századi kataszteri térképe-
kig mindent egybefoglalni próbáló szemléletmód fölött.5 Lamprechtet mindez 
nem különösebben befolyásolta, sokkal inkább érdekelte a nemzeti határokat 
átlépő összehasonlító helytörténet megszervezése.

A történet igazán érdekessé az első világháború után vált, amikor először 
Bonnban Hermann Aubin (1885–1969) vezetésével megalakult az Institut für 
geschichtliche Landeskunde, amelynek mintáját sorra követte hasonló egye-
temi intézetek szerveződése Marburgban, Münsterben, Fribourgban, Erlangen-
ben, Jenában és Heidelbergben. Az olyan központok, mint a Kaiserslautern-i 
(1937) és a Metz-i (1940) már nem egyetemekkel álltak kapcsolatban.6 Nem kell 
hozzá éles tekintet, hogy az ember észrevegye a határvidékekre különös figyel-
met fordító (Grenzlandforschung, 1933 után West- és Ostforschung), sőt az 
államhatárokon túl tekintő, interdiszciplináris kutatások (nyelvtudomány, tör-
téneti néprajz, történeti földrajz stb.) módszertanilag rendkívül innovatív, ám 
ideológiailag legalább annyi kockázatot hordozó mozzanatait. Azon sincs mit 
csodálkozni, hogy miután ez az irányzat a náci időkben meglehetősen komp-
romittálódott, 1945 után nem igazán lehetett közvetlen folytatása az egyeteme-
ken (a személyi kontinuitásra, a tanítványok túlélési stratégiáira itt most nem 
térhetünk ki). S bár 1960-ban Mainzban már kísérlet történt az újrakezdésre, az 
csak nagyon vontatottan haladt. Még az úttörő szerepet játszó társadalom- és 
gazdaságtörténet is inkább elhatárolódni próbált az elődöktől, amikor magát 
inkább régiótörténetnek (’Regionalgeschichte’) nevezte. Érdeklődése sem 
annyira a középkorra és a kora újkorra irányult, sokkal inkább a 19–20. századi 
iparosodás felé fordult. Modernségét még inkább hangsúlyozta, hogy a tár-
sadalomtudományos történetírás nemzetközi kontextusában igyekezett magát 
meghatározni. Ez persze bizonyos értelemben még távolabb sodorta a loká-
lis történelem helyi aktoraitól és a potenciális érdeklődő közönségtől, akiknek 
öntudatát ébreszteni – eredeti missziója szerint – elhivatottnak vallotta magát.

4 Bünz 2011: 61.
5 Schorn-Schütte 1984: 407.
6 Rödel 2007: 25.
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A kimondottan központosító Franciaországban még a Strasbourgból star-
toló, történeti földrajz és struktúrakutatás felé rendkívül nyitott Annales meg-
születése és a társadalomtudományos történetírás sem idézett elő önmagá-
ban döntő változást. Csak a hatvanas évek elején, a második generáció jeles 
képviselői (P. Goubert, R. Baehrel, E. Le Roy Ladurie) hoztak áttörést egy-egy 
vidék monográfiájával (Bouvais, Basse-Provence, Languedoc), amelyeket azu-
tán sorra követtek a szűkebb léptékű lokális feldolgozások.7 Fontos vizsgálati 
szempontunkból hozzátenni, hogy ezek a szerzők Párizsból jőve, valamilyen 
– többnyire gazdaság- és társadalomtörténeti – probléma tematizálása céljából 
nyúltak az adott tájegység történetéhez. Nem kötődtek ahhoz úgy, mint a helyi 
levéltárban, múzeumban, egyetemen dolgozó kollégáik. Ez a személyi moz-
zanat figyelmeztet bennünket arra, hogy a probléma megértéséhez az adott 
ország értelmiségi mobilitási sajátosságait is figyelembe kell vennünk.

Érdemes végül egy pillantást vetnünk a legújabb időkre és tágabb vidé-
künkre, a Habsburg-monarchiára és utódállamaira. 2013-ban két nemzetközi 
konferenciát is tartottak itt a környékünkön (hogy ne mondjam: „vidékün-
kön”), egyet Ljubljanában (Provinz als Denk und Lebensform: Der Donau und 
Karpatenraum im langen 19. Jahrhundert, 2013. szeptember 26–28), egyet Kolozs-
várott (Der Aufstieg zur Provinz. Die Länder der österreichischen Monarchie in 
ihrem Angleichungsprozess an das Zentrum, 2013. október 17–19), s mindkettőnek 
„hőse” a ’Provinz’ volt, sőt mindkettőnek fő előadója Harald Heppner grazi 
professzor, akinek koncepciója új megvilágításba helyezheti számunkra a 
’vidék’ témakörét. Mivel a konferencia-kötetek még nem jelentek meg, legfel-
jebb (Juliane Brandt szívességéből) a konferencia-beszámolókból és a kolozs-
vári konferencia-absztraktok alapján tájékozódhattam az ott elhangzottakról.8 
Heppner a ’Provinz’ fogalmát a központi helyekkel, illetve a metropolisszal 
szemben definiálja, mint olyan térséget, amely a modernizáció sodrában hol 
a centrummal együttműködve, annak „kolonizáló” befolyásával szembesze-
gülve, belső és külső ellentmondások feszültségében képes csak fejlődni. Mivel 
a ljubljanai konferencia a dél-kelet-európai németek történeti bizottságának 
szervezésében zajlott, a teóriát tesztelő referátumok témái tanulságosan világít-
ják a modell verifikálhatóságát, vagy falszifikálhatóságát. Csak néhány példa: a 
nagyszebeni ruházkodás és a bécsi divat követése, a többnyelvűség alakulása a 
századforduló városaiban (Pozsony, Kassa, Arad, Pécs, Nagyvárad), a krajnai 
migránsok Bécsben és a „szülőhaza”, identitáskeresés a Bánátban a regioná-
lis és nemzeti tudat feszültségzónájában, szlovák városi lét Magyarországon). 
Ezekben a témákban tehát nem a vidék, hanem a centrummal szemben, azzal 

7 Hinrichs 1994.
8 Brandt 2013: (Utolsó letöltés 2014. 07. 30); Krauss 2013: (Utolsó letöltés: 2014. 07. 30.); Der Aufs-

tieg… 2013. (Utolsó letöltés: 2014. 07. 30.) 
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összefüggésben a vidékek, nem a regionalizálódás, hanem „érték-kategóriák” 
mentén épp a régiók provincializálódása, ha úgy tetszik, periferizálódása áll a 
vizsgálatok középpontjában.   

II.

Hogy időben ne menjek túlzottan messzire vissza a hazai historiográfiai tra-
dícióban, s egyúttal közelebb kerüljek saját választott témámhoz, Mályusz 
Elemér 1924-es Századokban megjelent írását idézném.9 A Csánki tiszteletére 
kiadott számban (akkor éppen nem volt papír Festschriftekre) a helytörté-
netírás feladatairól a következőket írta: „Annak a kutatási iránynak a tárgya, 
amelynek feladatairól az alábbi sorokban szólani óhajtunk, s amelyet helytör-
ténetinek nevezünk, mintegy középső helyet foglal el az »Ortsgeschichte« és a 
»Territorialgeschichte« között.”10 Vagyis hogy megpróbáljuk értelmező módon 
lefordítani a mondottakat, a településtörténet és a tartománytörténet között. A 
Mályuszra való hivatkozás nemcsak azért célszerű, mert feladatkijelölő írása 
szerintem bizonyos tekintetben mindmáig aktuális, hanem mert a fent vázla-
tosan körvonalazott korabeli német történetírás példájából kiindulva a legfris-
sebb nemzetközi irányzatok mércéjéhez kívánt igazodni. Ráadásul, amikor a 
fenti értelemben vett helytörténetről írt, szigorú aufklärista kritikát gyakorolt 
a „vidéki történetírás” felett: a német helytörténetírás gyakorlatával szem-
ben (itt nyilván a Landesgeschichtére gondolt) ugyanis nálunk a helytörté-
neti „monográfiákat túlnyomórészt módszeres iskolázottságon keresztül nem 
ment, vidéken élő autodidakta történetkedvelők írták meg, akik munkájukban sab-
lonszerűen jártak el, mivel invenciójuk új szempontok szerinti feldolgozásra 
nem volt.”11 Mályusz ekkor az olvasóközönséget illetően még reményeket fűz 
az „egykor virágzó vidéki történeti és régészeti társulatok új életre” ébresztéséhez, 
a „perifériákról elmenekült és ma alföldi városainkban működő” történettaná-
rokhoz, valamint a törvényhatósági levéltárakhoz és annak levéltárnokaihoz, 
különösen „egységes központi ellenőrzés és vezetés alá helyeztetve”.12 (Kieme-
lések – K. Gy.)  

9 Kezdhetnénk akár Tagányi munkásságával is. Lásd Bognár 2012. A megyei és regionális szint 
történettudományi reprezentációiról Varga 2014.

10 Mályusz [1923–24] 2003: 493. Német értelemben vett territóriumaink már a középkorban is 
alig lévén (Mályusz a tulajdonképpeni Magyarországot, Erdélyt, Horvátországot, Szlavóniát 
és a délvidéki bánságokat említi ilyenekként), a trianoni „területvesztés” után pedig különösen 
csakis a megyéket tekinthette számba vehető legnagyobb területi egységekként. Uo.

11 Mályusz [1923–24] 2003: 493.
12 Mályusz [1923–24] 2003: 509–510.
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Miközben a helytörténetírás feladataira vonatkozó koncepciója sokat fino-
modott a későbbiekben, a lokális história művelőit illető véleménye egyáltalán 
nem lett szelídebb. A népiségtörténet programját meghirdető írásában egyene-
sen így fogalmazott: „Ezzel szemben a mi helytörténeti irodalmunk teljességgel 
alkalmatlan arra, hogy építeni lehessen reá. Sőt tovább menve, azt kell monda-
nunk, hogy nemcsak ily messzi célokra elégtelen, hanem még a legprimitívebb 
követelményeknek sem tesz eleget. Ma ugyanis helytörténeti monográfiáinkat 
– tisztelet az igen csekély kivételnek – vagy üzletes vállalkozók tákolják össze, 
vagy jószándékú, de tanulatlan dilettánsok írják. A szakember, ha egy ilyen 
monográfiát a kezébe vesz, elszörnyed a benne összehalmozott naívságokon 
vagy legjobb esetben elcsépelt közhelyeken.”13 Az üzletes vállalkozók elleni 
kifakadáson túl érdemi újítása ennek az újabb dolgozatnak az, hogy Mályusz 
pontosabban kidolgozza a megvalósítás módjára vonatkozó elgondolását.14 
„Bizonyos, hogy ilyen eljárással három-négy év alatt nem fog elkészülni egy-
egy megye öt-hatkötetes monográfiája, mint a millenium idejében, sőt való-
színű, hogy egy ember csak élete főműve gyanánt léphet majd ki valamely 
megye modern szempontú történetével. Sőt az is bizonyos, hogy egy megye 
történetén munkamegosztással többen is fognak dolgozni. Az egyik megírja pl. 
valamely uradalom agrártörténetét, a másik egy folyóvölgy településtörténetét, 
a harmadik kutatni fogja, hogy a megyében fekvő szabad királyi város termelő 
és konzumáló piacával milyen szerepet játszott a környező falvak gazdasági 
életében, a negyedik vizsgálni fogja egy-egy köznemesi sziget életét, hogy a 
közigazgatás- és társadalomtörténeti problémákról ne is szóljunk és így meg-
íródnak majd azok a részlettanulmányok, amelyek hiányát történetírásunk ma 
oly fájóan érzi. Ezek a gazdaság- és társadalomtörténeti tanulmányok ugyanis 
már nemcsak az illető vidék [kiemelés – K. Gy.] multját ismertetik meg, hanem 

13 Mályusz 1931: 251. Ezek a mondatok majdnem szó szerint kerültek át a Magyar Történeti Inté-
zet szervezése ügyében fogalmazott memorandumból. Erős Vilmos, az emlékirat közreadója, 
szövegközlésének bevezetőjében a harmincas évek elején keletkezett írást említ, míg Mályusz 
népiségtörténetéről írott korábbi tanulmányának jegyzetében 1928-ra datálja az előterjesztést. 
Mindkét írás újra megjelent egymás mellett: Erős 2012: 16. vö. 27. Az 1931-es datálás gondo-
latmenete a 2000-es kötet jegyzetében így szól: „A legalapvetőbb különbség [az emlékirat és A 
népiség története című írás között] az, hogy a Domanovszkyhoz írott feljegyzésben már intéz-
ményes keretek között, egy Magyar Történeti Intézet felállításával képzeli el a népiségtörténeti 
kutatások összefogását, sőt megindítását. Ebből következően feljegyzése feltehetően az 1931-
ben megjelent cikk után készült.” Erős 2000: 85. 179. jegyzet. Nem említi ugyanakkor a két 
szöveg közötti döntő tartalmi különbséget: az emlékiratban nem fordul elő a népiségtörténet 
fogalma.  

14 Az elgondolás csírája már benne volt az 1924-es dolgozatban is: „Még valamely megye középkori 
történetét az anyag hiányossága miatt egy ember írhatja meg a legjobban, addig az újkor, főleg 
1711–1914-i fejlődés megállapítása több erő munkálkodását kívánja meg. Azaz monográfiaíró 
helyett itt már a helytörténeti kutatás munkásaira van szükség.” Mályusz [1923–24] 2003: 496. 
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az egész magyarság történetével foglalkozó historikusok munkáját is szerfelett 
megkönnyítik.”15 Uradalom, völgy/fennsík, piackörzet, társadalmi csoportenk-
lávé – Mályusz kiérlelt koncepciójában ezek alkotják azokat a megyén belül 
mintegy önmagukat körülhatároló és kijelölő egységeket, amelyeket a közigaz-
gatás takarója alatt is a lokális história igazi terepének tekint. Persze rögtön 
látnunk kell, hogy távolról sem „természetes” entitásokról van szó, s ebben 
messze nem olyan hű követője a német Landesgeschichte felmagasztalt mes-
tereinek, mint első tekintetre hinnénk. Bár a német lokális történetben is erő-
sen vitatott volt a természetes és mesterséges tényezők interakciója, azt aligha 
állíthatja bárki, hogy maga az uradalom (amelynek területe nem is volt egyszer 
s mindenkorra adott), vagy a hullámzóan változó piackörzetek valamiféle „ter-
mészetes” vagy akár „szerves” területi egységet alkotnának.16

Elképzelése szerint a munkálatok kivitelezését egy „az Országos Levél-
tár mellett vagy még inkább azzal szoros kapcsolatban” felállítandó intézet 
vezényelné, amelynek „főfeladata az egyetemet végzett történelemtanárok és 
kutatók továbbképzése és jó helytörténetírók nevelése” kellene, hogy legyen.17 
Tanulságos lenne végiggondolni, hogy miért is nem számít az egyetemekre.18 

15 Mályusz 1931: 255. A gondolatmenet az előterjesztésben is szó szerint felbukkan, mint ahogy 
ennek operacionalizált megfogalmazása is: „A térképekkel és dűlőnevekkel beszédesebbé tett 
levéltári adatok azonban a történetkutatót rá fogják vezetni, hogy a megyén belül előbb keresse 
ki azokat a kisebb-nagyobb gazdasági egységeket, pl. uradalmakat vagy földrajzi tényezőket, 
pl. völgyeket, fennsíkokat, amelyek története egy-egy összefogó, kerek egészet tesz ki. Mint-
hogy 15–20, sőt még több község élete olvad fel egy-egy ilyen kis egységben, a monográfiaíró, 
mihelyt megyéjét szétbontja e természetes alkotóelemekre s azt ezek szerint tárgyalja, egyre 
inkább megtanulja a tulajdonképpeni összefüggő társadalmi és gazdasági erők jelentőségét 
értékelni.” Uo. V. ö. Erős 1998: 124. 

16 Erős Vilmos felismerte és kiemelte ennek a passzusnak az újdonságát és jelentőségét a mályuszi 
megyetörténet-írás koncepció-tervezetében, de némileg átértelmezve a fentieket ő a „történe-
tileg szervesen létrejött egységek (uradalmak, földrajzi tényezők)” jelentőségét hangsúlyozza. 
Erős 1998: 124. 20. jegyzet.

17 Mályusz 1931: 266. A dűlőnév-kutatással kapcsolatban konkrétan is kimondja, hogy a „helyi 
viszonyokkal ismerős gyűjtők” között mindenekelőtt a „jegyző, tanító, lelkész” triumvirátust 
lehet a feladatra felkészíteni. Uo. 256.

18 Sajátos érveléssel a német egyetemi kutatóintézettekkel szemben nálunk nem számol az egye-
temekkel. „Egyetemeink mai szervezete mellett a hallgatókra újabb terhet nem helyezhetünk s 
így bele kell nyugodnunk, hogy az egyetemektől nem várhatjuk, hogy a tanárképzésen és az 
általános történeti ismeretek, valamint a történeti módszertan gyakorlati szabályainak közve-
títésén kívül még a helytörténeti kutatás speciális művelésére is felvértezzék a hallgatót.” Uo. 
265. Az előterjesztésben némiképp másképp hangzik az egyetemekkel kapcsolatos érvelés, bár 
a fenti mondatok ott is felbukkannak. Ott azonban az alap „az Országos Levéltár égisze alatt 
megjelenő tót-magyar nyelvhatáros munkát” készítő munkaközösség. „Ebbe kellene lassan, 
fokozatosan olyan oly fiatal tanárokat vagy tudományos tisztviselőket bevonni, akik a külföldi 
collégiumokból és történeti intézetekből hazatérve, megszerezték már a szükséges módszertani 
alapismereteket, az Országos Levéltár tisztségviselőivel karöltve dolgozva pedig beletanulnak 
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Ebben a megfontolásban – a gazdasági válság időszakában vagyunk – nyilván 
pénzügyi szempontok is szerepet játszottak. Ugyan hol találni annyi jól kép-
zett, olcsó munkaerőt, mint a levéltárban?19

Gondolatmenetében egy másik szükséges feltétel egy szakfolyóirat megte-
remtése volt, amely egyrészt az „általánosabb település-, társadalom- és gaz-
daságtörténeti tanulmányoknak, másrészt pedig az új helytörténeti módszert 
a közvetlen gyakorlati úton kívül írásban is ismertetné”. Úgy tudta, hogy az 
akadémia tervezi egy ilyen profilú folyóirat (újra)indítását.20 Az előterjesztés-
ben – nem minden optimizmus nélkül – így jellemezte a helyzetet: „Jelenleg 
egyik oldalon tehát az egyetemet végzett és alkotásvágytól égő historikusok, 
a másikon a kiadást szívesen vállaló és virágzó helytörténeti irodalom eltar-
tására képes megyék és városok, az olvasóközönség állanak, minden remény 
nélkül, hogy maguktól egymásra találhatnak. A Magyar Történeti Intézetre 
tudományfejlődési szempontból is szinte magasztos hivatás vár tehát, hogy 

a magyar munkába is.” Így az „Országos Levéltár palotájában elhelyezett” intézmény „sokkal 
inkább meg volna alapozva, mintha valamelyik egyetemen, akár a budapestin, állíttatnék is fel. 
Itt ugyanis, asszisztensek hiányában, új állásokat kellene szervezni, mert az intézet tulajdon-
képpeni munkája koránt sem lesz olyan, hogy azt professzorok végezhetnék. Ezzel szemben az 
Országos Levéltár tisztviselői karában nemcsak a munkaerők állanak rendelkezésre, és ezzel az 
adminisztrációs állások megszervezése feleslegessé válik, hanem az a levéltári forrásanyag is 
kéznél van, amit az egyetemre állandóan ki nem kölcsönözhetvén, az ottani intézet tagjai csak 
úgy tudnánk felhasználni, ha naphosszat az Országos Levéltár kutatótermében ülnek.”  Az 
Intézet „nevelné kutatás és feldolgozás közben azokat a fiatal történészeket, akikben megvan a 
hajlam a helytörténelem művelésére, nemkülönben azokat az idősebb vidéki levéltárnokokat és 
tanárokat is, akik érezve elmaradottságukat, önként óhajtanak majd részt venni – tanulás céljá-
ból – az intézeti munkában és fogják kérni a vallás- és közoktatásügyi minisztériumot, hogy a 
nyári vakációban, a tihanyi biológiai intézetbe beosztott tanárok példájára, adjon nekik módot 
és lehetőséget a tanulásra.” Uo. 121.

19 Az előterjesztésben A. Petrownak a szlovák-magyar nyelvhatár történeti alakulásáról szóló 
munkája ellensúlyozásaként készülő munkálat kapcsán számol a költségekkel is. „Minthogy 
az Országos Levéltárnak a feladat elvégzésére alkalmas tisztviselői hivatalos folyóügyekkel 
elhalmozva, munkájukat csak a hivatalos órákon túl, azon időben végezhetnék, amikor egyéb-
ként saját speciális stúdiumaikkal foglalkoznak, s minthogy a nevezett tisztviselők tiszteletdíj 
gyanánt mindössze a folyóiratokban közölt tanulmányaik után kapott és szokásos honoráriu-
mot kérik, a munka szellemi részének tiszteletdíja, az ívenkénti 140 pengőt véve alapul, 2000 
pengőre tehető. Ehhez járul a körülbelül ugyanakkora nyomdaköltség és a térképmellékletek 
költsége, amely utóbbi a kivitel minőségétől is függ.” Erős 1998: 117. 

20 Mályusz 1931: 267–268. A Domanovszkyhoz eljuttatott tervezetben azt a reményét is kife-
jezi, hogy az „Akadémia a folyóirat kiadására szánt összeget mint szubvenciót át fogja adni a 
Magyar Történeti Intézetnek a Társadalom- és Gazdaságtörténeti Szemle kiadására”. Erős 1998: 
125. A népiség történetében a tervezett folyóiratot „Gazdaság- és Társadalomtörténeti Szemle” 
néven említi, s nem szól a finanszírozásról, csak arról, hogy a folyóirat „hasábjait megnyitná a 
településtörténeti és helytörténeti-módszertani tanulmányok előtt is.” Mályusz 1931: 268. 
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a szakadékot áthidalja.”21 Tehát, legalábbis elvben, illeszkedett egymáshoz a 
koncepció, az elképzelt intézményrendszer és a személyi adottságok. 

Ismert dolog, hogy Mályusz 1931-es programadó népiségtörténeti írásának 
címe nem a szerzőtől, hanem a kötetszerkesztőtől, Hóman Bálinttól szárma-
zott.22 Nem mintha ez a szerzőnek ellenére lett volna, visszaemlékezésében 
egyenesen így fogalmaz: „Változtatása meglepett, nem számítottam rá. Jól esett. 
Úgy fogtam fel, mint terveimmel való egyetértést, azok helyeslését. Mintha biz-
tatást kaptam volna, hogy a helytörténeti tanácsadásnál magasabban szárnyaló 
szervezői munkára is vállalkozhatnék.”23 (Kiemelés – K. Gy.) Valójában Hóman 
eredeti tervezetében Mályusznak a társadalomtörténet volt kiszignálva, a gaz-
daságtörténetet pedig Domanovszkynak szánta.24 Végül Domanovszky nem 
vállalta a feladatot, a gazdaság- és társadalomtörténetről szóló részt Dékány 
István írta meg, Mályusz dolgozata pedig – most mindegy, hogy társadalom-
történetből vagy helytörténetből – népiségtörténetté lényegült. Az alapszöveg 
tulajdonképpen visszatérően „az utolsó négy évszázad népesedés- és nemzeti-
ségtörténetét” hangsúlyozza, amelynek első tagját időnként behelyettesítve az 
1931-es cikkben időnként „népiség- és nemzetiségtörténet” fogalompár került 
előtérbe. Nem mintha önmagában gondot okozna az „etnicitás” vizsgálatára 
összpontosítás vagy a „népiség’ meghatározásának kísérlete, a nehézségek hal-
mozódása leginkább abból fakad, hogy térbelileg eltolódik az eredetileg népe-
sedés- és településtörténeti megközelítés az utódállamok területe felé, ráadásul 
azzal az eleve indoktrinált nézőponttal, miszerint ott, „az ő államuk nem a tár-
sadalomból nőtt ki, mint a régi Magyarországon, hanem fordítva”.25

Témánk szempontjából egyáltalán nem mellékes, hogyan a közben, 1930 
tavaszán szegedi egyetemi tanárrá kinevezett Mályusz miként gondolt visz-
sza erre az időszakra: „A meghívás kitüntető volt, a körülményeket azonban 
túlontúl jól ismertem, semhogy meg legyek hatódva. Ügyem minisztériumi 
referense, Mátéffy Károly nevetve mesélte, hogy tanári kinevezési aktáimhoz 
hasonló kis iratcsomó még soha nem volt a kezében, mert a jelöltek könyveiket 
is be szokták terjeszteni, én meg csak egy jegyzéket mutattam be. Nem illett 
volna megmondanom, hogy csak annyi fáradságot vettem, amennyit akkor egy 
magyarországi »vidéki« katedra ért. Azt, hogy mi az értéke egy szegedi történeti 
katedrának, kortársaim, nem pedig a nálamnál idősebbek magatartásán kellett 
lemérnem. Ebben a tekintetben pedig jól tudtam, hogy sem Hajnal, sem Miskol-

21 Erős 1998: 125.
22 Mályusz megjelent visszaemlékezésében is több helyütt utal erre: Mályusz 1990: 137; Mályusz 

1994: 9–10.
23 Mályusz 1994: 10.
24 Hóman Bálint – Domanovszky Sándorhoz, 1930. jún. 14. MTA KIK Kézirattár Ms 4524/621 
25 Mályusz, 1931. 241.
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czy nem volna hajlandó Szegeden állást vállalni.”26 (Kiemelés – K. Gy.) A visz-
szatekintő gondolatok jelzik, hogy markáns generációs különbség lehetett egy 
vidéki egyetemi katedra értékének megítélésében az ifjak és a világháború előtt 
pályára került nemzedék között, még akkor is, ha Mályusz – a maga makói, 
illetve szegedi hátterével – itt idézőjelben használja a „vidéki” katedra jelző-
jét. Másutt azonban, a léptékekre utalva, minden távolságtartás nélkül értékeli 
Bécsből való eljövetelét: „Egy mégiscsak világvárossal szemben a kis vidéki 
város, ami Szeged volt, kárpótlást számomra a munka sajátos jellegével nyúj-
tott. Bécs ellenében, mint Miskolczy példája megmutatta, végleg le kellett volna 
mondanom a középkor tanulmányozásáról, míg Szeged biztosította, hogy erre 
kötelességszerűen s bár ideiglenesen vagy megszakításokkal, de időnként visz-
szatérhetek.”27 Aztán az első adandó alkalommal előbb óraadóként, majd teljes 
állásban a pesti egyetemre távozott, hogy a központból irányíthassa a tervbe 
vett (elsősorban felvidéki) népiségtörténeti munkálatokat. 

Közben kialakultak az első érdemi viták is a lokális história kérdéseiről. A 
német irodalomban és hazai historiográfiában egyaránt tájékozott Váczy Péter 
fogalmazta meg először kétségeit. „Vannak történeti kérdések, amelyek kies-
nek a helytörténeti kutatás köréből épen azáltal, mert a helyi viszonyok felett 
állanak. Ha a magyar királyság pénzügyi mérlegét akarom a XVIII. században 
felállítni, avagy az országgyűlések történetét kívánom megírni, nem fogok egy 
vidék, Pest vagy Pozsony megye helytörténetébe bocsátkozni. Helytörténeti 
módszerrel ilyen kérdések nem oldhatók meg: ezek az általános történet kér-
dései. Az élet azonban vidékenként más-más arcot is mutat, helyi eltolódások 
figyelhetők meg, az ilyen és hasonló kérdések tárgyalása tisztán helytörténeti 
feladat (pl. a szepesi tízlándzsások széke). Versengés ezek miatt a helytörté-
net és az általános történet között sohasem támadhat. De igenis módszertani 
problémát jelentenek azok a történeti tények, amelyeknek vizsgálatára mind a 
helytörténet, mind az általános történet vállalkozhat… Ilyen találkozási pont a 
helytörténet és az általános történet között a megye problémája.”28 Holub József 
akkoriban megjelent Zala megye középkori monográfiája példájára hivatkozva 
állítja, hogy „egy ponton túl kimerülni látszik a helytörténeti anyagkészlet, s 
éppen a mélyebb megismerés érdekében a helytörténész szükségét érzi, hogy 
más vidékeken is körültekintsen.”29 Ezáltal is utal a „helytörténeti módszer 
határaira. Azt is megállapítja, hogy „a terület nem képvisel még egyben szer-
ves egységet. Ezt a sajátságot a terület széttöredezettségének nevezhetjük… A 

26 Mályusz Visszaemlékezések. Újkori társadalomtörténet: 50. (A család birtokában levő vissza-
emlékezést a hagyatékot gondozó Soós István jóvoltából használhattam.)

27 Uo. 47.
28 Váczy Péter 1931: 58.
29 Uo. 63.
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helytörténet ideális területfogalomból indul ki, midőn egy terület történetéről 
beszél. Az ideális területfogalommal szemben áll a területi valóság, amely csak 
kisebb ténycsoportok egymáshoz tartozásáról tud… Ilyenkor az egy területen, 
de sokféle tárgykörben végzett kutatás helyett vizsgálatunkat inkább egy kér-
dés körül, de különböző területeken folytassuk le.”30 Közben az iránt sincs két-
sége, hogy nem a középkor, hanem „az újkor a helytörténet igazi kora”. Végső 
soron azonban a helytörténeti módszer túlhajtott alkalmazásának hibáját a 
pozitivizmus, a „helytörténeti pozitivizmus” nyakába varrja.31

Aztán a szintén Domanovszky környékén felcseperedett Belitzky János is 
ringbe szállt. Az ő vitájuk már nem nélkülözte az evangélikus/katolikus viszály 
felhangját sem. „…nálunk az egyetemen történeti tanulmányokat folytató és 
tovább is állandóan történelemmel foglalkozó intellektuellek rendszerint a 
fővárosban és a nagyobb vidéki városokban, az egyetemek és nagyobb tudomá-
nyos intézmények körül helyezkednek el. Márpedig Budapesten kevés ember-
nek jutna eszébe – hacsak éppen egyéni kapcsolatok nem fűzik oda – Kapos-
vár vagy Szentes történetével foglalkozni, ami ott élő vidéki történettanár, 
levéltáros, plébános, orvos stb. kollegájánál természetes és magától értetődő 
célkitűzés. … A vidéki történész panasza az egyetemi városok történészeivel 
szemben végeredményben kettős: a tudományos útmutatás megadásának 
hiánya és az éles vagy vállveregetőmódon «elismerő» kritika.”32 Az össztüzet 
egyértelműen Mályusz népiségtörténeti koncepciójára irányította, kárhoztatva 
azért is, hogy bizonyos értelemben továbbviszi a Tagányi által lefektetett tra-
díciót. „Elhibázott dolognak tartjuk a magyar helytörténetírás számára olyan 
programmot adni, amely egy gondolati körből kiindulva, mesterségesen, kép-
zelet útján alkotott határokon belül létező territoriumok történetének megírá-
sát hangsúlyozza. A Felvidék története semmiben, Erdély története pedig csak 
részben fedi a «Landesgeschichte» fogalmát. Mályusz részben a jelen állapo-
tokat vetítette vissza a multba, részben a nemzetiségek földrajzi elhelyezke-
déséből következtethette ki «Land»-okat alkotó elképzelését. Az az elméleti 
megalapozottság, amelyre hivatkozik, ismét csak az idegenből átültetett gon-
dolatok magyar megfogalmazása. … Ezek szerint le kell mondanunk magyar 
«Landesgeschichte»-k megírásáról és fogalmáról? Bizonyos tekintetben igen, 
mert ősi adottságokkal bíró magyar «országok» nem voltak. Beszélhetünk azon-
ban egyes korokban önálló egységekként szereplő országrészekről. Beszélhetünk 
egy-egy korszakban az önálló Erdély és a habsburgi nagyfejedelemség, a kirá-
lyi Magyarország, a török hódoltság és távolabbról Horvátország és Szlavónia, 

30 Uo. 72–73.
31 Uo. 78–82. A cikkre – akkor már a Századok szerkesztői pozíciójából – Mályusz Elemér reagált, 

egyben egy életre megsértődött Váczyra. Mályusz 1932. Beszélgetés 1990: 144.
32 Belitzky 1935: 93–94.
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Dalmácia és a magyar fennhatóság alatt álló hódolt tartományok történetéről. 
A királyi Magyarország és az önálló Erdély önkormányzati területe azonban 
sem a Felvidék, sem a tulajdonképpeni Erdély földrajzi fogalmát nem fogja 
fedni, hanem hol kisebb, hol nagyobb lesz annál.” Mindebből – a népiségtörté-
netet egyértelműen „elhajlásnak” tartva – levonhatónak érzi a végső tanulságot 
is: „…a magyar mult eseményeit tekintve kimondhatjuk, hogy nálunk a hely-
történetírás csúcspontját a megyetörténet megírása képezi.”33

Miután Belitzky maga is tagja volt az Országos Levéltár körül szerveződő 
kutatásoknak, s miután amúgy sem voltak elégedettek ottani ténykedésével, 
Domanovszky is megsokallta a pártütést, s egyszerűen kirakták a szűrét a fel-
vidéki projektből.34 Belitzky pedig 1937-ben – katolikus pályatársaival együtt 
– új (pár évfolyamot megért) folyóiratot indított Történetírás címen, amely a 
„hely-, a népiség-, a gazdaság-, a technika-, a társadalom- és az erkölcstörté-
net problémáival” kívánt foglalkozni. „Hiszen egy vidék történetében a helyi 
élet belső irányító tényezőiként, az országos politikai alakulások csak mint töb-
bé-kevésbé megnyilvánuló külső hatások jöhetnek számításba.”35  

A miniszterelnökség és Hóman Bálint által támogatott országos levéltári 
kutatások első eredménye 1937-ben látott napvilágot. Ennek (egyik) elősza-
vában a szerkesztők két sorozatot ígértek: az első sorozat első kötete Szabó 
István munkája „a próbaképen kiválasztott legkisebb megyének, Ugocsának 
a népi viszonyait tárja fel, megyék szerint dolgozza fel a nagy terjedelmű s 
ily szempontból még alig-alig bolygatott forrásanyagot”. Ekkor azt tervezték, 
hogy „az így megvetett alapokon fognak nyugodni a második sorozat össze-
foglaló kötetei, amelyek az egyes nagyobb magyar néprészek életét ismertetik 
meg a népiségtörténetet alkotó valamennyi résztudomány segítségével”.36 Az 

33 Uo. 100–101.
34 „A vállalkozás érdekében ezek után további részvételedet a munkában, amelyből már úgyis 

régebben visszavonultál, nem tartom lehetőnek…” és Nógrád megyére gyűjtött cédulái átadá-
sára szólította fel. Domanovszky Sándor levélfogalmazványa Belitzky Jánoshoz, 1935. jún. 9. 
MTA KIK Kézirattár Ms 4523/217. 

35 Belitzky 1937: 1. Belitzky pár évvel később megjelent Sopron megye-monográfiája nem iga-
zolta vissza azokat a preferenciákat, amelyeket elvként képviselt. Mint kritikusa írta: „Alap-
vető tévedést követett el tehát a szerző, amikor a helytörténelmet csak az országos történelem 
helyenkénti lecsapódásának, a helytörténetet az országos történet részének tekintette. Pedig a 
helytörténetnek is megvannak a maga sajátos, külön feladatai, amelyeket a helytörténeti forrás- 
anyag lehetőleg teljes feltárásával együtt kell megoldani.” Mollay 1939: 236. Belitzky kanyargós 
életpályájáról lásd Á. Varga 2012.

36 Domanovszky Sándor – Mályusz Elemér: Előszó. In: Szabó István, 1937. VIII. A sorozatcímre 
vonatkozó eredeti javaslat: „A magam részéről tisztelettel azt javasolnám: Magyarország nép-
iségtörténete. Az egyes köteteké azután egyszerűen volna: Ugocsa megye, stb. Sok okból gon-
dolnám az ajánlott összefoglaló címet a legalkalmasabbnak. Így nem volna kiélezve, hogy a 
Felvidékkel foglalkozunk első sorban s ez levéltári kutatásokat biztosíthatná a jövőre is. Elmé-
letben Ugocsa után Vas vagy Csanád is következhet, amire nem hivatkozhatnánk, ha a címben 
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úttörő kötet megjelenése fölötti örömöt megkeserítette, hogy a Belitzky által 
szerkesztett Történetírásban éles kritika jelent meg róla, amelyet egy Szekfű-ta-
nítvány történész és egy nyelvész piarista írt.37 Szabó Istvánt az oldaltámadás 
olyannyira kihozta a sodrából, hogy fontolgatta, talán perre viszi a dolgot, ám 
végül beérte egy rövid helyreigazító nyilatkozattal.38

Nem térhetünk itt ki a nemzetiség- és népiségtörténeti sorozatok részletes 
elemzésére, s nincs most terünk a Mályusz tanítványok munkásságának általá-
nos értékelésére sem. Sommásan azonban meg kell állapítanunk, hogy a meg-
valósulás nem Mályusz eredeti, a munkamegosztáson alapuló munkarend-
szerének elgondolását követte, valamint az 1937-es előszóban meghirdetett 
második sorozat interdiszciplináris tervei nem valósultak meg. Az elkészült 
művek nem igazán az „utolsó négyszáz év” községnél nagyobb, de megyénél 
kisebb egységeinek lokális társadalomtörténetét nyújtották. Ez természetesen 
nem csökkenti az egyszemélyes, általában a középkort, és/vagy a koraújkort 
átfogó megyei népiségtörténetek jelentőségét. Közben az egyetemen Mályusz 
köré szerveződő intézetből immár a tanítványok új sorozata indult, a Település- 
és népiségtörténeti értekezések, amelyet Fügedi Erik Nyitra megye monográfiája 
nyitott meg.39 A különböző vidékek történetírói azonban legfeljebb eredetük-
ben képviselték az elszakított pátriát, egy-egy megyére koncentráltak, s a köz-
pontosított szervezési elvnek megfelelően a szerzők a centrum felé gravitál-
tak. Tovább bonyolította a képet, hogy Mályusz kiszorításával a Hóman által 
szervezett Magyar Történettudományi Intézet új, rivális sorozatot indított, 
Településtörténeti tanulmányok címen.40 A csoportos munkálkodásnak azonban 
végképp Mályusz (és a többiek) 1945-ös diszkvalifikálása után fellegzett be. 

a Felvidék, Felsőmagyarország jelezve volna. Lehetne a cím ez is: Magyarország település- és 
népesedéstörténete vagy demográfiája. A »népiségtörténet« szerintem többet fejez ki, főleg, 
mert a szó még aránylag új s így tőlünk függ, mit értünk alatta, ill. mily értelemben, határok 
közt használjuk. A »magyar népiség történeté«-t azért nem gondolnám alkalmasnak, mivel – 
természetszerűleg – a nemzetiségekről is szólni kell s tulajdonképpen Szabó az ő történetüket is 
feldolgozta.” Mályusz Elemér – Domanovszky Sándorhoz, 1936. febr. 29. MTA KIK Kézirattár 
Ms 4526/258. A gondolat továbbszövésére: „A vállalat gyűjtőcíméül ajánlom »Tanulmányok 
Magyarország népiségtörténetéhez«.” Domanovszky Sándor – Szabó Istvánhoz MTA KIK Kéz-
irattár é. n. Ms 5440/142. 

37 Lénárd – Meskó 1937.
38 Szabó 1937b. A per gondolatára lásd Szabó István leveleit Mályusz Elemérhez, 1937. jún. 1., ill. 

é. n. MTA KIK Kézirattár. Közölte Erős 2003: In: A harmadik út felé: 84–87.
39 Fügedi Erich [sic!] 1938: Nyitra megye betelepülése. Település- és népiségtörténeti értekezések 

1. sz. Budapest. A sorozat tervezett tételeit és megjelent köteteit felsorolja Mályusz visszaemlé-
kezéséhez fűzött jegyzeteiben Soós István In: Mályusz 1994: 15–17.

40 Ebben a sorozatban jelent meg Mezősi 1943 és Kniezsa 1944.
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Csak utójátéknak tekinthető, hogy néhány elkészült, de ki nem adott munka jó 
negyedszázaddal később mégis megjelenhetett.41

  

III.

Amikor 1949 őszén, a kommunista hatalomvétel után elkészítették a magyar 
történészkutatók kataszterét, a név szerinti lista százas nagyságrendjében a 
vidék alig egyötödöt képviselt.42 Az összeírás ugyan nem terjedt ki a törvény-
hatósági levéltárakra, de ekkorra már úgyis államosították és beolvasztották 
ezeket a megyei és városi intézményeket. Ennek is következménye lett, hogy 
Budapest felülreprezentáltsága mellett elsősorban a nagyobb egyetemi/főisko-
lai városok (Debrecen, Szeged, Pécs) képviseltették magukat. Nem is akármi-
lyen nevekkel. Akár úgy is tekinthetnénk, hogy a vidék történetírása szempont-
jából szinte szerencsének mondható, hogy Szabó István 1943-tól Debrecenben 
egyetemi tanárkodott, Eperjessy Kálmán (1893–1976) pedig, akinek a húszas 
évekbeli bécsi ösztöndíja után fordult érdeklődése a történeti földrajz és a tele-
püléstörténet felé, Szegeden, a főiskolán vészelhette át az ötvenes éveket.43 Ők 
katedrájuk megtartásával megpróbálhatták folytatni, amit korábbi pályaszaka-
szukban kutatóként elkezdtek. Babics Andrásnak (1906–1984), aki Kolozsvár-
ról 1943-ban került vissza Pécsre a Dunántúli Tudományos Intézetbe, viszont 
épp 1945 után fordult érdeklődése a Mecsek-vidék (különösen a helyi bányá-
szat) gazdaságtörténete felé.

A szavak szintjén a kommunista hatalomátvétel sem feledkezett meg a loká-
lis történelemről, bár a nyelv, ahogyan hozzá viszonyult, nem ígért túl sok jót. 
Andics Erzsébet, a Történelmi Társulat élére kerülve így szőtte beszédébe a 
témát: „A vidéki levéltárak felkutatására brigádokat kell szervezni, pályáza-
tokat kell hirdetni anyaggyűjtésre, támogatni kell a helyi történetírást [sic!] és 
végül, de nem utolsósorban szükséges, hogy ez a munka minden stádiumában 
megfelelő fórumot kapjon a Magyar Történelmi Társulat közlönyében a Száza-

41 Bakács 1971; Ila 1944–1976; Szentgyörgyi Mária 1972.
42 MTA AL 23. d. 8. MTT. Történész kutatók, 1949.
43 Eperjessy várostörténeti munkája Irodalmi tájékoztatójában vállalta a hagyományt: 1945 előtt 

„csak a Pázmány Péter Tudományegyetem Népiségtudományi Intézetében, a Szegedi Polgári 
Iskola Tanárképző Főiskola Történelmi Tanszékén és a Sárospataki Főiskolán voltak kezdemé-
nyezések a hallgatóságnak a helytörténeti kutatás feladataival való megismertetésre”. Eperjessy 
1971: 290–291. Balog Évának, a Szegedi Tudományegyetem könyvtárosának szíves tájékoztatása 
szerint, amelyet ezúton is hálásan köszönök, a kéziratos katalógusban több mint 150 tételből áll 
az Eperjessy Kálmán irányításával készült helytörténeti szakdolgozatok listája. A sárospataki 
falukutatásról bőséges áttekintést ad disszertációján alapuló kötetében Bartha 2013.
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dokban.”44 Amikor az 1953-as történészkongresszus után a Századok kibővített 
szerkesztőségi üléseken vitatta meg a történettudomány helyzetét, Elekes Lajos 
vitaindítója épp, hogy megemlítette a hiánylistán „a helytörténeti kutatások fel-
lendítésének” elhanyagolását.45 1953 decemberében azonban Eperjessy Kálmán 
kifejezetten „a vidéki történetkutatók nevében” emelkedett szólásra. „Hiszen 
történetkutatást végezni vidéken nehezebb és hálátlanabb feladat, mint a fővá-
rosban, a központban. Elszigetelten, többé-kevésbbé segítség, irányítás nélkül 
dolgozunk kötelességtudatból, mert tudjuk, hogy a vidék számára is van ten-
nivaló.” Javasolta, hogy „az elkövetkező ötéves tervbe vegyük erősebben gon-
dozásba a helytörténeti kutatást”. 46 Ez azonban csak egy folyamat első lépéseit 
jelentette. Közben ugyanis a Történelmi Társulatban regionális szervezetek 
alakultak, s 1953 után ezeket központi kézi vezérléssel megpróbálták élettel 
kitölteni.47 

1954 szeptemberében a MTT Északmagyarországi Csoportja Egerben vitatta 
meg a történetírás problémáit. Az eredetileg régésznek induló Szántó Imre 
(1920–1993), aki mind az uradalom-, mind a falutörténetben letette a névjegyét, 
ekkor a csoport titkára, önkritikusan megállapította: „Az elmélet tanulmányo-
zásának nem kielégítő foka a mi helytörténeti kutatásainkban is azt eredmé-
nyezte, hogy félresiklottunk a történet sematikus, merev, dogmaszerű értel-
mezése felé.” A regionális vitákban a pesti központ is erőteljesen képviseltette 
magát. Barta István például azt emelte ki, hogy a helytörténet elhanyagolása 
„élesen megmutatkozott egyetemi tankönyveink megírásakor”. Spira György 
viszont arra hívta fel a csoport vezetőségének a figyelmét, „hogy a jövőben 
konkrétabban keressék a Városi Pártbizottsággal a kapcsolatot”, s hogy foko-
zottan foglalkozzanak „a nemzeti egységfront történelmi hagyományaival”. Az 
elnök, a Sopron-megyei községtörténeten edződött és még 1941-ben Hevesbe 
igazolt levéltáros, Soós Imre (1910–1997) viszont negatívumként említette 
magáról a vitáról, hogy „viszonylag kevés elvi problémát vetettek fel: nem fog-
lalkoztunk eléggé, elvi síkon a helytörténetírás problémáival”.48 

44 Andics 1949: 18.
45 Elekes 1953: 636.
46 A Századok 1954: 161–162.
47 A központból irányított és regionális központokra súlypontozott fejlesztés során elsőször 

a Délalföldi (Szeged) és a Keletmagyarországi (Debrecen) csoport alakult meg 1950-ben, ezt 
követte 1951-ben az Északmagyarországi (Eger) és 1954-ben a Déldunántúli (Pécs). S csak 
1954-től indult meg ezeken belül a kisebb megyei csoprotok szervezése: Borsod-Miskolc (1954), 
Somogy, Szolnok, Nógrád, Békés (1955). Különösen fájlalták, hogy „a hálózatot nem tudtuk 
kiterjeszteni a nyugatmagyarországi megyékre megfelelő helyi tudományos központ híján.” 
Főtitkári beszámoló, 1955. dec. 1. AL II. o. 230. d. 3. 10–11. 

48 Annási 1954: 651–653.  A beszámolóból kiderült, hogy az élenjáró Északmagyarországi Csoport 
már ekkor felkérést kapott az Oktatási Minisztériumtól, hogy adjon ki könyvet ”A helytörténet-
írás módszere és feladatai a hazafiságra nevelés szolgálatában” címmel. Uo.
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Szintén 1954 szeptemberében ülésezett a MTT Keletmagyarországi Cso-
portja, ahol a referátumot Szendrey István (1928–1999) tanársegéd, a csoport 
titkára tartotta. Az előadást követő vitában a referátummal szemben hangsúlyt 
kapott, hogy „túl keveset foglalkozott a helyi csoport életével, eddigi munkájá-
val, jelenlegi helyzetével és feladataival”, „a debreceni munkás- és parasztmoz-
galmakat kutató munkacsoportok nehézségeivel”, de felvetődött az is, hogy 
„helyes lenne egy Alföldi Kutató Intézet felállítása”. Többen is szóvá tették, 
„hogy a csoport eredményei sokkal gazdagabbak annál, mint ahogyan ezt a 
referátum bemutatja. Itt elsősorban utaltak Szabó István és Varga Zoltán pro-
fesszorok országosan ismert eredményes munkásságára”. A debreceni csoport 
elnöke és titkára közötti, nem pusztán generációs véleménykülönbséget feje-
zett ki az elnöki zárszó, amelyben Szabó István „rámutatott arra, hogy az ülés a 
csoport életében még akkor is igen nagy pozitívum, ha sokszor periférikus kér-
déseket is érintett, vagy nagyobb fontosságú és elvi jelentőségű problémákról 
a kelleténél kevesebb szó esett”.49 A helytörténetről szóló vitát 1954 novembe-
rében a Déldunántúli Csoport is megrendezte, ahol a referátum Babics András 
nevéhez fűződött. 

A regionális tanácskozások végül 1954. december 18-án Debrecenben azon 
a társulati vándorgyűlésen érték el tetőpontjukat, amelyet a helytörténet-írás 
problémáinak szenteltek.50 A konferenciáról megjelent szűkszavú közlemény a 
referátumot követő élénk vitára utal: „Több hozzászólás felvetette, hogy a refe-
rátum nem elég egységes és arányos s nem határozza meg megfelelő módon 
a helytörténetírás fogalmát. Egyes felszólalók szerint a referátumban közölt 
tematika nem a helytörténetírás eredményeiből indul ki, hanem az országos 
történet problematikáját vetíti a helytörténetírás egyes területeire. Mereven 
szembeállítja egymással az országos történetet és a helytörténetet s ugyanakkor 
nem foglalkozik eleget a helytörténetírás speciális jellegével.  Más hozzászólók 

49 Hársfalvi 1955: 111–113. Nyilván nem véletlen, hogy mindkét vita 1954. szeptember 30-án 
zajlott! A parasztságtörténeti tanulmányok között, név nélkül, téma szerint ígéretes tanulmá-
nyokra történt utalás, amelyek „a majorsági zsellérek kérdésével, a Szabolcs megyei agrár-szo-
cialista mozgalmakkal, a Békés megyei aratósztrájkokkal, az úriszék kérdésével, a Kismarja 
község monografikus feldolgozásával” foglalkoznak. Uo. A történet hátteréhez tartozik, hogy 
Sándor Pál élesen kritikus historiográfiai cikke következtében Szabó István 1954 novemberében 
lemondott a MTT választmányi tagságáról, a kelet-magyarországi csoport elnökségéről és a 
helytörténeti referátum ügyében kiküldött alkalmi bizottság elnökségéről is. Lemondó levelét 
(1954. nov. 4.) közölte Erős 2003: 321. 

50 Krónika. Századok 1955: 309–310. A közlemény szerint a bizottság munkájában „Szabó István 
és Varga Zoltán professzorok irányítása alatt Babics András, Eperjessi [sic!] Kálmán, Hársfalvi 
Péter, Komjáthy Miklós, Kuk Györgyné, Maksai [sic!] Ferenc, Mérei Gyula, Spira György, 
Szántó Imre, Tilkovszky Lóránt és Vörös Károly vettek részt.” Elmulasztja említeni Szabó Ist-
ván lemondását. A Szántó Imre által „formába öntött” referátumához „24 budapesti, vidéki és 
helybeli meghívott szólt hozzá” Uo.
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szerint a referátum nem eléggé hangsúlyozza, hogy az általa nyújtott szempon-
tok csak irányelvek. Hiányossága az is, hogy nem hozza eléggé összefüggésbe 
a helytörténet-írás problematikáját a helytörténetírás adott forrásaival.”51

Azt azonban, hogy a debreceni kongresszus nem fogadta el a referátumot, 
csak egy későbbi, Pest megyei TIT ankét beszámolójából tudjuk meg.52 Ennek 
az 1955. novemberi ankétnak az fő előadása nemcsak a folyamatok dinamiká-
ját próbálta elemezni, hanem pozitív példákra is hivatkozott. Szabad György 
„helytörténeti kandidátusi értekezése mellett”, Purjesz István (1930–1960) és 
Kecskeméti Károly (1933*) Pest-megyei dolgozatait emelte ki. Megállapította, 
hogy „a felszabadulás utáni 10 esztendőben” a helytörténetírás „visszaszo-
rult és sorvadni kezdett”, s csak az 1953-as párt- és kormányhatározat után 
mutatkozik „jelentékeny fellendülés”.53 A helytörténet-írás hibáit négy kulcsz-
szó köré sűrítette: dilettantizmus, provincializmus, túlzott lokálpatriotizmus, 
pozitivizmus.54 Ezek a minősítések is nagy port vertek fel, de a legnagyobb 
visszhangot a néprajzosként végzett, Hajnal István tágabb tanítványi köréhez 
kapcsolódó, ekkoriban a honismereti körök születése körül bábáskodó Márkus 
István (1920–1997) hozzászólása váltotta ki, aki kétségbe vonta, hogy lehet-e 
határ húzni helytörténet és országos történet között. Ugyanakkor kitágította 
a fogalom tartalmát a falu és várostörténeti monográfiákon túl, ide sorolva „a 
nagyobb földrajzi-igazgatási egységek, kisebb-nagyobb tájak, több község-
ből összetevődő körzetek, történelmi birtokkomplexumok, járások, megyék 
történetét is. Sőt, … a Dunántúl településtörténetét, vagy a Duna-Tisza köze 
mezőgazdasági fejlődésének történetét” is.55 Márkus ráadásul megpróbált 
választ adni arra a kérdésre is, hogy szerinte miért nem fejlődött 1945 után a 

51 A történészfront hírei. Századok 1955: 531–532. Ez a közlemény név szerint felsorolja a hozzászó-
lók listáját: Mályusz Elemér, Győrffy György, Annási Ferenc, Komjáthy Miklós, Merényi László, 
Borús József, Sárközi Zoltán, Szabad György, Balogh György, Erényi Tibor, Vigh Károly, Babics 
Antal, Ruzsás Lajos, Eperjessy Kálmán, Karsai Elek, Kádár Zoltán, Iványi Emma, Sinkovics Ist-
ván, Tilkovszky Lóránt, Várkonyi Ágnes, Kecskeméti Károly, Karácsonyi Béla. Uo. 531.

52 Vigh (szerk) 1956: 5. Vigh Károly (1918–2013), aki ekkoriban a budapesti 2. számú Állami Levél-
tárnak nevezett Pest megyei Levéltár igazgatója, a Társadalom és Természettudományi Ismert-
terjesztő Társulat Pest megyei szervezete történelmi szakosztályának elnöke volt, a debreceni 
értekezleten is hozzászólt. A pesti vitában olyan ismert nevek vonultak fel, mint Belitzky János 
(ekkor apajpusztai iskolaigazgató), Eperjessy Kálmán, Hahn István (ekkor egri főiskolai tanár), 
az eredetileg településföldrajzos Kaposvári Gyula (könyvtár- és múzeumigazgató, mint szol-
noki szakosztályelnök), Sárközi Zoltán (Központi Gazdasági Levéltár). 

53 Vigh 1956: 13. Kecskemétinek úttörő szakdolgozata Szabad György irányításával készült, s csak 
2009-ben jelent meg nyomtatásban. Erre a dolgozat konkrétan is utal: Szabad György: Bevezetés 
az újkori magyar paraszttörténet forrásaiba és irodalmába c. kollégiuma, 1954/55. Kecskeméti 
2009: 16*.

54 Uo. 17.
55 Márkus In: Vigh (szerk.) 1956: 41. Márkus itt „író” minősítéssel jelent meg, később „szocioló-

gus”, vagy „szociográfus” minősítéssel szerepel a lexikonokban.
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helytörténet? „Egyrészt bizonyára azzal, hogy fiatal marxista történettudomá-
nyunk elé az elmúlt években a halaszthatatlan, országos jelentőségű feladatok 
olyan tömege tornyosult, hogy elég volt ezekkel megbirkózni. A »helytörté-
netre« alig juthatott volna idő és erő. De látnunk kell a más természetű okot 
is. Arra gondolok, hogy történetírásunk nagyjában-egészében a politikai tör-
ténet fő problémáira összpontosította erejét. És nemcsak azért, mert ez volt 
a sürgősebb, azért is, mert történettudományunkban olyan szemlélet érvényesült, 
amely érthetetlenül lebecsülte a gazdaságtörténetet. Jellemző például, hogy mód-
szeres mezőgazdaság-történeti kutatómunka hazánkban máig sem folyik…”56 
(Kiemelés az eredetiben.) Zárszavában Vigh Károly erre még rá is licitált: sze-
rinte ugyanis „vezető történészeink nagy része nem azt a helyes utat válasz-
totta, hogy a valóság feltárása érdekében a termelőerők fejlődésének részletes 
és mélyreható vizsgálatát elvégezze egy-egy történeti korszakon belül, hanem 
tetszetős, sematikus és dogmatikus vélt igazságokhoz keresett történelmi bizo-
nyító anyagot. Mondjuk meg nyíltan: ez a módszer eredményeiben sokszor a 
történeti igazság meghamisítására vezetett.”57

Az 1954 utáni fellendülés egyik következményének tekinthető az is, hogy 
1956 augusztusában megjelent egy módszertani segédlet a helytörténet-írás 
és -oktatás alapvető kérdéseiről.58 Ezt azonban nem a regionális történetírás 
fellendülése, hanem inkább visszavetése követte. Hogy miért, arra tanulságos 
fényt vet, amikor 1959. augusztus 17-én a Társulat (ismét) Országos Helytörté-
neti Konferenciát rendezett, ezúttal Egerben. A főreferátumban Székely György 
egyetemi tanár, főtitkár „elöljáróban rámutatott a Társulatnak a helytörté-
net-írás művelése terén korábban elért eredményeire, valamint hiányossága-
ira, s – az 1954. év végén tartott társulati helytörténeti vitaülés egyes negatív 
tapasztalataira utalva – nyomatékosan hangsúlyozta: a helytörténetírás nem 
alkothat valamiféle frontot marxista történettudományunkkal szemben. Ellenkezőleg, 
a helytörténeti kutatások fontos rendeltetése, hogy segítsék és erősítsék az új, 
marxista történettudományt.”59 (Kiemelés – KGy) Persze a „frontjelentésben” 
valójában nyilván nem a helytörténetről volt szó, hiszen annak a központban 

56 Uo. 42–43. Végül azt az „eretnek” ötletet is felvetette, hogy vajon milyen eredményre vezetne, 
„ha valaki egyetlen konkrét, kisebb-nagyobb területen összevetné a mezőgazdasági termelés 
összhozamát például az 1740-es, 1790-es, 1890-es, 1940-es, 1950-es évek összehasonlításában” 
uo. 45.

57 Vigh 1956: 54.
58 Szántó (szerk.) 1956. A kötetben a szerkesztő mellett zömmel egriek szerepeltek: például Bakó 

Ferenc (néprajz), Soós Imre (levéltári anyag), de több tanulmányt írt Szegedről Eperjessy Kál-
mán is (helynév, térkép, feldolgozás). Nyilván ennek a bázisán indult útjára 1963-tól immár 
tanárképző főiskolai módszertani tankönyv gyanánt Szántó műve, amely a kilencvenes évek 
végéig épp egy tucat kiadást ért meg. Szántó 1992.

59 A Magyar Történelmi Társulat hírei, Századok 1959: 951.
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legfeljebb markotányos segédcsapat szerepet szántak, hanem azokról a régi 
szakemberekről, akik ezt fajsúlyosan tudták képviselni. 

A konferencia legmaradandóbb értékű korreferátuma is a régi szakem-
bergárda tolla alól került ki, s ezt, Vita rovatában hozta a Századok következő 
száma. Soós Imre – nem él nélkül – markáns típusokba rendezte a helytörté-
nészek seregét: „A történészeket ugyanis — a helytörténetíráshoz való viszo-
nyuk alapján — három csoportba lehet sorolni. Az első csoportba tartoznak 
az egyetemek és országos jellegű tudományos intézmények köré csoportosuló 
vagy azokban foglalkoztatott tudósaink, akiket ugyan helyzetük elsősorban az 
országos történet kérdéseinek kutatására utal, de emellett a helytörténetírás 
terén is tevékenykednek. Ők a legalkalmasabbak arra, hogy a helytörténet kér-
déseiben elvi irányítást és helyes kritikát adjanak. A második csoportba tartoz-
nak a vidéki levéltárak dolgozói, továbbá a vidéki levéltárak köré csoportosuló 
és azokban kutató történelemtanárok, muzeológusok, könyvtárosok. Vidéken 
ők a helytörténet tulajdonképpeni művelői, ők a levéltár székhelyén lakván, 
nehézség nélkül hozzájuthatnak a helytörténet forrásanyagához és rendelkez-
nek a források felkutatásához és feldolgozásához megkívánt szakismeretekkel 
is. A harmadik csoportot azok a falusi pedagógusok képezik, akikben megvan 
az elhatározás falujuk történetének feldolgozására, de az e téren eléjük tornyo-
suló objektív nehézségek miatt erre nincs meg a lehetőségük, azért inkább az 
a kívánságuk, hogy a falutörténet aktív művelői, főként a vidéki levéltárosok 
bocsássák rendelkezésükre a levéltárakból azt a falutörténeti nyersanyagot, 
melyet ők a helyszínen található adatokkal kiegészítve, hallgatóik igényeihez 
mérten formába öntve, az iskolában vagy egyebütt, előadásaikban közkinccsé 
tehetnek. Vannak tehát a helytörténetírásnak kritikusai, vannak munkásai és 
vannak haszonélvezői, bár mindenképpen kívánatos, hogy a falusi pedagógu-
sok a helytörténetírásnak ne csupán haszonélvezői legyenek, hanem a helyszí-
nen elvégezhető feltáró munkával vegyék ki részüket az adatkutatásból és a 
feldolgozásból is.”60

Bár témánk szempontjából több eddig említett vidéki kutató pályáját érde-
mes és tanulságos lenne nyomon követni, legyen szabad a továbbiakban csak 
Debrecenre és Szabó Istvánra fókuszálnom. A későbbi történetben ugyan bal-
jós jelzésnek is tűnhetett, hogy Szabó Istvánnak két 1949-ben a történészka-
taszterbe felvett tanítványa (Borosy András tanársegéd és Módy György díjas 

60 Soós 1960: 333. Talán még keményebben hangzott a következő ítélet (és a hozzáfűzött magya-
rázat): „A magyar történeti irodalomban még nincs egy jó falutörténeti monográfia. Talán azért 
nincs, mert eddig a történetkutatásban és feldolgozásban tökéletesen járatos szakemberek nem 
tartották magukhoz és tudásukhoz méltó témának egy falu történetét, másrészt bizonyára azért 
nincs, mert a jobbágyfalu történetét a földesúri levéltár alapos kiaknázása nélkül jól megírni 
nem lehet és sajnos, a magyar történetkutatók csak a legutóbbi években kezdik figyelemre mél-
tatni és birtokba venni a földesúri levéltárak kincseit.” Uo. 336.
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demonstrátor) hamarosan a debreceni ÁVH-n kötött ki. A kataszter szerint 
Borosy András (1922–2011), akit még Eötvös-kollegistaként Mályusz orientált 
a középkori hadtörténet, különösen a jobbágykatonaság felé, akkor „A sza-
badságharc fővárosa Debrecen” című munka szervezésében vett részt, Módy 
György (1926–2013) pedig ebben az időben középkori és kora-újkori társada-
lom- és művelődéstörténettel foglalkozott. Borosy hét évet, Módy hatot kapott, 
s nem volt kétséges, hogy az egész debreceni összeesküvési ügy egyik célja 
Szabó István megfélemlítése lehetett (a professzort tanúként is kihallgatták).61 
Ilyen körülmények között különösen érdekes felvetni a kérdést, hogyan sike-
rült Szabó Istvánnak mégis a viharos ötvenes években iskolát teremteni Debre-
cenben? Tekintetbe kell venni, hogy az ötvenes években akadémiai támogatás-
sal működő debreceni parasztságtörténeti kutatócsoport a téma sajátosságából 
is adódóan kifejezetten lokális témákkal és forrásokkal dolgozott. 1952 tavaszán 
küldött beszámolójában Szabó István személyhez kötötten felsorolta a végzett 
munka állását. Az alábbi táblázatban együtt szerepeltetjük a később történész-
ként nevet szerzetteket azokkal, akik csak egyetemi polgárként, egy-egy szak-
dolgozat erejéig mondhatták magukat a professzor tanítványának. Mint ahogy 
nem különítjük el a községtörténeti vagy nagyobb tájegységre kiterjedő temati-
kus kutatásokat sem.62 Itt most bepillanthatunk azon a kapun, amelyen keresz-
tül Szabó István műhelyébe be lehetett lépni. A szakirodalmi feldolgozás mel-
lett mindenkinek valamilyen levéltári anyagot kellett felkutatni, kiválogatni, 
feldolgozni, rendszerezni, Sátoraljaújhelytől egészen Békésig. 

1. táblázat: A debreceni parasztságtörténeti kutatócsoport tagjai (1952)

Név Téma Levéltár

Balogh 
János

A gazdasági válság 
hatása a tiszántúli sze-
gényparasztságra

A megyei levéltárban anyagának 
kiválogatását végzi

Vincze 
Imre

A békésmegyei ara-
tósztrájkok

Levéltári anyagának felkutatására 
március 24-én utazik Békésre

Irinyi 
Károly

A debreceni tanyai cse-
lédség a 19. sz. második 
felében

Levéltári anyagának felkutatását és 
feldolgozását végzi

Für Lajos A „kishajdu” városok 
pöre az Esterházyakkal

Latin tudásának hiányát eredménye-
sen pótolja

61 Balogh 1998: 41.
62 Szabó István, 1952. márc. 18. MTA AL II. o. 222. d. 3. 
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Név Téma Levéltár

Hallók 
Gyula

A kivándorlás egy bod-
rogközi falu történetében

Március végén a Sátoraljaújhelyi 
Levéltárba látogat

Varga 
Gyula Kismarja társadalomrajza Anyaggyűjtését befejezte, jelenleg 

anyagát rendszerezi

Porkoláb 
Judit

Szabolcsi parasztmoz-
galmak az 1897–1900-as 
években

A szatmári levéltári anyagát feldol-
gozta. Jelenleg a szabolcsi anyag 
feldolgozásánál tart

Makrai 
Imre

Hajdúnánás a szabadság-
harc idején

Jelenleg a nánási közkormányzati 
jegyzőkönyv 1849-es kötetét dol-
gozza fel

Hársfalvi 
Péter

Az Áchim-féle paraszt-
mozgalom

Levéltári anyagának jelentős részét 
még a múlt esztendőben feldolgozta

Krajcsovics 
Gizella

Az 1790. évi szabolcsi és 
zempléni „parasztdekré-
tum”

Levéltári anyagának felkutatására 
március végén Nyíregyházára utazik

Vörös 
Erzsébet

Geszt falu társadalom-
rajza

A geszti adókönyvek anyagát 1790-
től 1832-ig feldolgozta

Rácz István Az úriszék kérdése a 
reformkorban

Országgyűlési Tudósítások, Tör-
vényhatósági Tudósítások anyagát 
feldolgozta

A parasztságtörténeti kutatócsoport itt megnevezett épp tucatnyi tagjának 
legalább felét későbbi szakmai pályafutásuk során is nyomon követhetnénk, 
de a témák alapján ráismerhetünk az 1954. decemberi vita név nélkül említett 
ígéretes kutatóira is. Für Lajos, Hársfalvi Péter, Rácz István, Varga Gyula az 
iskola oszlopos tagjaiként Szabó István későbbi kollektív vállalkozásaiban is 
részt vettek.63 

Még mielőtt azonban a fenti kötetek elhagyták volna a nyomdát, Szabó Ist-
ván nyugdíjazását kérve 1959 őszén Budapestre, a Badacsony utcába költö-
zött. S csak tovább sarkíthatjuk a problémafelvetést, ha hozzátesszük: Szabó 
Istvánnak akkor lett igazán nagyhatású iskolája, amikor már nem volt Deb-

63 Az Agrártörténeti tanulmányokban (Szabó 1960) újabb tanítványokkal kiegészülve, A parasztság a 
kapitalizmus korában című gyűjteményes munkában (Szabó 1965) kollegákkal és tanítványokkal 
együtt. 
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recenben katedrája. A második projekt finanszírozása is akadémiai keretből 
történt, az ún. célhitel megoszlott az ELTE és a KLTE között.64 A Szabó István 
irányításával készülő könyv az eredeti tervek szerint 26 tanulmányt ölelt volna 
fel, s az adatgyűjtés fázisában a rendelkezésre álló 5000–5000 forintot főként 
útiszámlára fizették ki. A zömmel vidéki lakhellyel bíró résztvevők ugyanis „a 
forrásanyagot a dolog természete szerint elsősorban a nagy budapesti közgyűj-
teményekben (levéltárak, könyvtárak)” találhatták meg.65 Ugyanakkor a téma 
sajátosságából adódóan Balogh István (akkor nyíregyházi muzeológus), aki az 
alföldi tanyás gazdálkodásról írta egyik tanulmányát a kötetben, 1960. május 
végén egy hétig Szentes, Hódmezővásárhely, Szeged, Makó, Gyula levéltára-
iban, november elején pedig szintén egy hétig Kecskemét, Kiskunfélegyháza, 
Szeged, Cegléd, Szolnok archívumaiban gyűjtött anyagot. A helyi források fel-
térképezése után „munkahelyi kikölcsönzéssel” sikerült a feltárt anyagot ki is 
jegyzetelni. Ha az elkészült köteteket kezünkbe vesszük, hamar feltűnik, hogy 
mennyire jellemző volt a távolról sem csak vidéken élő szerzőkre – ismét csak 
a téma természetéből adódóan – egyfajta regionális mintavételi eljárás. Ez nem-
csak Balog István tanyatipológiája esetében egyértelmű, hanem hasonlóképpen 
elkerülhetetlen módszerbeli eljárás volt Für Lajos jobbágyfelszabadítási elem-
zése esetében (az OL-beli úrbéri peres anyaga mellett a Szombathelyi Á. L.), 
Gyimesi Sándornál a telepítvényesek (különösen a Szegedi Á. L.), Simonffy 
Emilnél a tagosítások (Pest-Nógrád Á. L; Székesfehérvári Á. L.; Soproni Á. L.; 
Miskolci Á. L.) vizsgálatakor, Orosz Istvánnál a paraszti földbirtok differenci-
álódásával kapcsolatban (Miskolci Á. L. és Székesfehérvári Á. L.), vagy akár 
Szabad György hiteltörténeti mélyfúrásait illetően is (Pest-Nógrád Á. L). Szabó 
István azt is kiemelte, hogy a munkatársak között a „kutató munka során ered-
ményes kollektív együttműködés alakult ki”, amennyiben „egyes munkatár-
sak szemmel tartják más munkatársak témáit s az általuk ezekre vonatkozólag 
feltalált adatokra felhívják figyelmüket”.66 Ebből az a felismerés is kiviláglik, 
hogy a vidék történetét már ekkor sem lehet pusztán a helyi források alapján 
feltárni, megírni.

64 MTA AL 223. d. 6. A Debrecenben maradt részt Szabó Dezső nyugalmazott egyetemi tanár 
a Mária Terézia kori úrbérrendezésre, Szendrey István egyetemi adjunktus pedig a derecskei 
uradalom történetére használta fel.

65 Szabó István 1960. nov. 29. MTA AL 223. d. 6. Külön kiemelte az országos és helyi sajtó feltárá-
sát!

66 Szabó István, 1960. nov. 29. Uo. 
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IV.

Kétségtelenül újabb lehetőségek nyíltak a helytörténet felvirágzására 1968 
után, amikor a megyei levéltárak visszanyerték önállóságukat. A honisme-
reti mozgalom szárnyán helyi megrendelésre és összefogásból sorra születtek 
a város- és községtörténeti monográfiák, valamennyit még áttekinteni sem 
győznénk. Részben leveszi a vállunkról a terhet, hogy legalább az ezredvégig 
terjedő időszakot illetően Vonyó József kollegánk nemzetközi kitekintésű kon-
ferenciát szentelt a várostörténet módszertani és historiográfiai kérdéseinek.67 
Annak is már jó egy évtizede, hogy tagtársunk, Hudi József adott nagy ívű és 
szakszerű összképet a falutörténet múltjáról és jelenéről.68 Arra mégis külön 
kíváncsi voltam, hogy születtek-e, esetleg Mályusz eredeti programja jegyében, 
a községeknél tágabb körzetet, netán egy-egy járást vagy akár megyét átfogó 
interdiszciplináris monográfiák. Amúgy is az Ortsgeschichténél tágabb és a 
Territorialgeschichténél szűkebb térség áll most érdeklődésünk homlokteré-
ben. Nem állítom, hogy mindent megtaláltam, ami létezik, de az eredmény 
meglehetősen lehangoló volt. Összességében nem vitatható, hogy ezen a téren 
továbbra sem történt érdemi előrehaladás. A ritkaságoknak kijáró különleges 
érdeklődéssel vettem kézbe Nógrád megye négykötetes történetét.69 Már azt is 
csak találgathattam, hogy miért csak ez, miért épp ez készült el? Gondolhat-
tam a Domanovszky-iskolához valaha kötődő Belitzky János helyi szerepére 
éppúgy, mint a pártközpontban erős pozíciót betöltő, e vidékről származó 
Balogh Sándor befolyására, aki a főszerkesztői posztot birtokolta. Aztán nehe-
zen leírható volt a csalódás. Az első kötetet egyedül író Belitzkynél koncep-
cionálisan jóformán nyoma sem volt hajdani szakmai szocializációjának. A 
négy kötet beosztása az országos politikatörténet kicsinyített mása, különös 
súllyal a modern kor munkásmozgalom- és párttörténet-írására.70 A megye-
történetek másik típusa helytörténeti lexikonként definiálta önmagát. Ebben 
a szintézisben sajátosan egészíti ki egymást az összefoglaló közigazgatás-, tár-

67 Vonyó (szerk.) 2003. 
68 Hudi 2003. Megérdemelne a millenniumi 100 falu kiadványsorozata is egy átfogó értékelést. 

Ennek nyugat-dunántúli köteteit módszeresen áttekintette Dominkovits 2003.
69 Balogh Sándor (főszerk.) [1969–1974] 
70 Szimptomatikus, hogy elsőként az 1849-től 1919-ig terjedő korszakot átfogó II. kötet jelent meg, 

a Tanácsköztársaság jubileumára 1969-ben. A harmadikként, 1973-ban megjelent első kötet 
bevezetője ezzel indokolta a Megyei Tanács VB és a megyei pártbizottság kezdeményezését: „Ez 
az elhatározás lényegében azon a felismerésen alapult, hogy a marxista eszmeiségű megyetör-
ténet hiánya szembetűnően gátolja mind az iskolai oktatásban, mind a felnőtt lakosság körében 
végzett ismeretterjesztésben a szülőföld iránti szeretet és hűség megalapozását, illetve megszi-
lárdítását, s általában a szocialista hazafiság elmélyítését.” Balogh (főszerk.) [1973]: I.
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sadalom- és népesedéstörténet és az azt követő községtörténeti kislexikon.71 
S vajon lehet-e véletlen, hogy a másik nagyszabású vállalkozás, Heves megye 
községeinek adattára szintén a régi helytörténet egyik volt növendékének tolla 
alól került ki.72 Érdekes fényt vet a megyei monográfia-írás lehetőségeire Vas 
megye középkori történeti feldolgozásának tervezete.73 A középkorászoknál 
egyébként több igazgatástörténeti szempontú komparatív kezdeményezés is 
volt, van, de bennünket ezúttal az utolsó négyszáz év komplex kutatásai érde-
keltek.74 Hogy a járások történetével kapcsolatban még rosszabbul állunk, azt 
épp egy a járások történetét áttekintő összefoglalás állapította meg nemrég.75 
Ezen a ponton felderengett valamilyen halvány emlékképem arról, hogy az 
1980-as évek vége felé Gunst Péter tett kísérletet arra, hogy áttekintse a regi-
onális történelmi kutatás eredményeit és lehetőségeit. A munka valószínűleg 
kéziratban maradt, hiába kerestem megjelenésének nyomát az interneten, mint 
ahogy tudtommal a tervezett munkálatokból sem lett semmi.

Sokkal könnyebb tehát megfogalmazni az általános negatív következte-
tést: előbb a járások, majd mostanra a megyék többsége is elszalasztotta azt 
a lehetőséget, hogy a településtörténetnél szélesebb látószögű munkálatokat 
finanszírozzanak. Természetesen ettől a tágabb helyi identitások még nem 
mennek veszendőbe, legfeljebb informális keretek között marad alkotóelemük 
a lokálpatrióta történelmi presztízs és öntudat. S mivel minden ilyen szubna-
cionális helyi keret ugyanúgy konstrukció, mint maga a nemzet, lebontható és 
újjáalakítható. Csak történészként sajnálhatjuk, hogy tovább csökkent az esélye 
annak, hogy a vidéki helyi társadalmak mikroregionális monográfiáit, amelye-
ket – történetük interdiszciplináris feldolgozása révén – oly árnyaltan képzelt el 
Mályusz kiszabadítani az állami közigazgatás felhőjének árnyékából, továbbra 
is hiányolnunk kell polcainkról. Olyan köteteket, amelyekben egy-egy tele-
pülés története nem „töredék” marad, nem taszítja, hanem vonzza egymást. 
A „modern mentális pusztásodásban” azonban még fontosabbnak tartom a 
városok (és vonzáskörzeteik), valamint a községek szaktörténeti monográfiáit 
(de ezek áttekintését nálam e téren nagyobb tapasztalattal bírókra hagynám). 

71 Ezek pozitív példája a Veszprém-megyei helytörténeti lexikon lett. Ila – Kovacsics 1964–1988. 
A lexikont a Veszprém megyei kötet egyenesen „település-életrajznak” nevezi, „olyan váznak, 
melyre az egyes megyék helységeinek és magának a megyének története ráépíthető”. Uo. 1964: 
16. Az elkészült, de meg nem jelent Vas és Zala megyei helytörténeti lexikonokról tudósít Hudi 
2003.

72 Soós 1975.
73 Kiss – Zágorhidi Czigány 2003. Ha pontosan követtük a fejleményeket, a tervezet megvalósítása 

mindmáig halasztást szenvedett. Érdekes mozzanat, ahogy az „elmaradott” Szabolcs megyetör-
ténetét hozzák fel példaként. V. ö. Cservenyák (szerk.) 1993; Frisnyák (szerk.) 1998.

74 Tringli 2010; C. Tóth 2010.
75 Dominkovits – Horváth 2011.
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Biztos vannak olyanok, akik reményeket fűznek a járások jelenbeli revitalizá-
lásához, s az sem kizárt, hogy ezek a részek is (amennyiben anyagi forrásokkal 
rendelkeznek) öntudatára ébredhetnek missziójuknak. Vagy esténként akár 
bízhatunk a székelyekben is. A quo vadis vidéki történetírás kérdését inkább 
már nem teszem fel. Arra konferenciánk egésze hivatott választ adni.
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GIS adatbázis építése és lehetőségei a történeti 
kutatásokban

Vallási és foglalkozási szegregáció és lakhatási differenciák 
térbeli sajátosságainak vizsgálata Sátoraljaújhelyen az 1869-es 

népszámlálás adatainak térbeli megjelenítésével1

Bevezetés

Az információs forradalom a számítástechnika fejlődésével lehetővé tette 
nagy mennyiségű adat együttes kezelését, gyors statisztikai kiértékelését, az 

informatika földrajzi alkalmazásai (GIS) pedig a térbeli (és időbeli) aspektussal 
rendelkező folyamatok vizualizálását. Mindezek együttesen a történeti kutatások 
számára is új perspektívákat nyújthatnak, hiszen lehetőség nyílik olyan 
kérdések felvetésére, melyek megválaszolása eddig sok időt és komoly 
matematikai képzettséget igényelt. A GIS rendszerbe szervezett adatokból 
felépülő, vizualizálható adatbázis ötvözi a statisztikai kiértékelő szoftverek 
(pl. SPSS, Past) és a térképezési eljárások előnyeit. (Az általunk alkalmazott 
ArcGIS ismeri az SPSS funkcióinak egy részét, illetve az adatok a kompatibilis 
adatszerkezet miatt SPSS-be exportálhatók). A térképi kimenettel ellátott 
adatbázis (1) lehetővé teszi a forrás újbóli felhasználását, amennyiben újabb 
vizsgálati kérdések merülnek fel, (2) az adatstruktúra kompatibilitása miatt 
lehetőség nyílik az alapstatisztikai módszereken túl (szórás, módusz, átlag) akár 
a többváltozós statisztikát igénylő (csoportképző eljárások, pl. klaszteranalízis) 
és összetett szűrések-halmazműveletek (részhalmazok viszonyára vonatkozó 
lekérdezések, pl. kétmintás t-próba) elvégzésére. (3) A meglévő alapváltozók 
kombinációjával komplex, a társadalom állapotát bemutató mutatók állíthatók 
elő, a vizualizálás pedig lehetővé teszi egyszerre több változó ábrázolását, 
térképsorozatok gyors elkészítését. (4) A szabad felhasználású GIS szoftverek 
(pl. Quantum GIS) széles körben hozzáférhetővé teszik az alapadatokat, 
biztosítva a korábbi vizsgálatok reprodukálhatóságát (kontrollját), s e módszer 
a közgyűjtemények számára is új adattárolási-adatmegjelenítési lehetőséget 
 

1 A kutatás az MTA Bolyai János Kutatási Ösztöndíja segítségével valósult meg.
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biztosít. 2 Mindezek alapján e módszer (a kezdeti nagy energiabefektetést, amit 
a szoftverhasználat és az adatrögzítés és adatkezelés igényel, nem számítva) 
időtakarékos és metodikailag is nagy a hozzáadott értéke – igaz, csak bizonyos 
peremfeltételek teljesülése esetén alkalmazható sikeresen.

Egy térinformatikai alapú adatbázis kiépítéséhez, vizualizálásához és sta-
tisztikai kiértékeléséhez magas fokon szervezett szisztematikus adathalmazra 
van szükség, mely minden entitáshoz (itt: térképi poligonhoz) több adat rögzí-
tését teszi lehetővé, s ahol az adathiány minimális. Noha a módszert alapvetően 
a 20. század sokasodó közigazgatási feladataira találták ki, a 19. századi, loka-
litásokra fókuszáló adatok is kedvezők a térinformatika szempontjából, hiszen 
egyrészt relatíve kicsi az entitások száma, emiatt könnyen feldolgozhatók az 
adatok, másrészt ekkor már készültek olyan pontos térképek és szisztemati-
kus összeírások, melyek adatokkal való összekapcsolása akkor is lehetséges, ha 
eredetileg a készítő hatóságoknak nem ez volt a szándéka.

Vizsgálati célok és módszerek

Vizsgálatunkban Sátoraljaújhely város 1869-es, több mint 9500 főre vonatkozó 
népszámlálási kérdőíveinek adatait3 kombináltuk a település telekszintű tér-
képével. Az ilyen vizsgálatok megvalósíthatóságának fontos peremfeltétele az 
egyidejűség: a térkép és a felvételezés elkészültének időbeli közelsége miatt 
lehetőség nyílt a népszámlálási adatok területi egységekkel való összekapcso-
lására, nagyobb időbeli távolság esetén ennek esélye fokozatosan csökken. Ese-
tünkben a telkek egyértelmű azonosításához kapcsolómezőként a térképen és 
az összeírásban szerencsésen egyaránt szereplő helyrajzi számok szerepeltek. 
Ez egyben be is határolja a vizsgálat korlátait, hiszen ha a későbbiekben fent 
is maradt volna egy hasonló térkép vagy népszámlálási kérdőív, az entitások 
akkor sem lettek volna azonosak (sem a házak száma, sokszor az azonosítóként 
funkcionáló helyrajzi számuk), tehát időbeli komparatív vizsgálatokra csak 
településszinten lett volna alkalmas az adathalmaz, az entitások szintjén nem. 
Az adatok vizuális megjelenítésére való törekvésnek tehát velejárója a bizo-
nyos fokú statikusság. (Ezzel szemben maga az adatbázis, vizuális megjelenítés 
nélkül alkalmas halmaz- és részhalmazszintű összevetésekre, hiszen a feleke-
zetek, foglalkozások, kor stb. szerinti megoszlás időbeli változása, vagy telepü-
lések azonos korszakból származó hasonló paramétereinek összevetése lehet-
séges a statisztikai sokaság tulajdonságait reprezentáló mérőszámok alapján.)

2 Az adatbázis elkészülte után nyilvános lesz, a K 111766 OTKA pályázat részeként (annak elő-
projektjeként).

3 MNL–BAZML SFL XV. 83. 77–79. doboz.
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Statikus jellegéből fakadóan az adatbázis csak korlátozottan alkalmas kap-
csolati és rokoni hálók, összetelepülés, vagy szétköltözés vizsgálatára (egyes 
családnevek, mint pl. a Kovács gyakorisága alkalmatlan a rokoni kapcsolatok 
vizsgálatára, s még a ritkább nevek esetén sem egyértelmű a rokonsági fok), 
úgyszintén az átrétegződés társadalmi differenciáinak bemutatására (az apa 
és a fiú foglalkozása, illetve tanultsága alapján végezhetők ilyen vizsgálatok). 
Bizonyos esetekben lehetséges a rekonstrukció ezen egyetlen év alapján is: így 
például a város életében fontos szerepet játszó református földbirtokos Évva 
család (5 szoba + zsidó gabonakereskedő bérlők 2 szobában) és a szintén gaz-
dag és befolyásos, katolikus Farkas család (ügyvéddinasztia 8 cseléddel, alkal-
mazottal, 6+2 szobával) gyerekeinek házassága az elit összefonódására utal.

Az eddig elkészült adatfeldolgozás (kb. a település népességének egyhar-
mada) alapján a következő kérdésekre keressük a választ:

– Létezett-e felekezetek szerinti térbeli elkülönülés, koncentrálódás a vallási 
szempontból igen heterogén településen? 

– Létezett-e foglalkozások szerinti térbeli koncentráció vagy az ipari 
forradalommal fellazult a hagyományos és céhes keretekre jellemző 
sajátosság?

– A demográfiai helyzethez kapcsolódóan: a gyermekek száma mutatott-e 
területi (felekezeti, foglalkozáscsoport szerinti)4 eltéréseket?

– A szociális helyzethez kapcsolódóan, volt-e a lakhatási viszonyok 
különbségeinek térbeli mintázata?

– A vagyoni helyzethez kapcsolódóan, a keresők aránya a családban mutatott-e 
területi sajátosságokat? Továbbá, a cselédek száma, vallása (a cselédet tartók 
vallása) és elhelyezkedése mutatott-e területi sajátosságokat? Végezetül 
az egy szobára jutó lakók száma mutatott-e területi sajátosságokat? (Az 
összeírás kerülte a jövedelmi kérdéseket, s az sem derül ki, hogy az egy 
házban lakó különböző lakófelek közül melyik háztartás a főbérlőé és hogy 
részesült-e jövedelmi juttatásokban.)

– A helyi születésű és migráns lakosság elhelyezkedésének voltak-e területi 
sajátosságai?

E vizsgálatokban a tér, mint társadalomszervező és a társadalom hierarchi-
áját tükröző erő jelenik meg. A tanulmány specifikumát éppen az adja, hogy a 
társadalomnak nemcsak a szociális szerveződési sajátosságait elemzi részhal-
mazok összevetése alapján, hanem annak térbeli szerveződését is. Magyaror-
szágon az ilyen jellegű (vizualizált, térszerkezet rekonstrukciójára alkalmas) 
kutatások ritkák, noha adatbázisban már rögzítésre került több város nép-

4 Ez utóbbi kérdésekre az adatbázis vizualizálása nélkül is választ kaphatunk szűréssel.
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számlálási kérdőíve, de térképi megjelenítés nélkül. Mindez fordítva is igaz: 
Makó vallási térképe az 1840-es évekre ugyan elkészült, ez viszont egyszerű 
folttérkép, nincs mögötte adatbázis (minden egyes entitáshoz csak egyetlen 
adatot, a vallást rendeltek hozzá).5 Legutóbb Mazsu János és munkatársai 
Debrecen kapcsán készítettek és értékeltek ki az itt bemutatotthoz hasonló, 
térbeli aspektussal is bíró adatbázist.6

Az adatbázis jellegéből fakadóan természetesen lehetővé teszi vizuálisan 
megjelenítésre nem alkalmas (statisztikai műveleteket igénylő, statisztikai 
mérőszámokon alapuló) kérdéskörök vizsgálatát is, mint pl. az egyes vallások 
felül- és alulreprezentáltsága egyes foglalkozásokban; a migráns és autochton 
társadalom foglalkozás szerinti megoszlásának különbségei; a migráció irá-
nyai és távolságai; a vegyesházasságok elterjedtsége és típusai; a foglalkozás/
vallás és családméret (gyerekszám, családtípus) összefüggései, stb.; az egyes 
felekezetek (foglalkozás presztízse alapján definiált) súlya a többihez képest (a 
reformátusok a városi és megyei pozíciókat uralták, noha számban kevesebben 
voltak, a cselédek zöme görög katolikus volt, az izraeliták cselédei között nagy 
számban találunk keresztényeket), vagy belső differenciáltsága (szembeszökő 
akár a zsidóság kapcsán is).

A fentiek vizsgálatához az adatbázisban a népszámlálási ívekről rögzítet-
tük a háztartás/lakófél helyrajzi számát, az utca nevét, a családfő nevét, szü-
letési évét, vallását, a feleség, a gyerekek, az alkalmazottak (egyéb keresők és 
a cselédek)7 vallását, valamint létszámát, a családfő és az alkalmazottak/egyéb 
keresők, szolgáló háznép foglalkozását, születési helyét, a keresők számát, a 
keresők arányát a háztartásban, a háztartás létszámát, a helyiségek és üzletek 
számát, a távollevő családtagokat, a családstruktúrát, stb. Már az adatrögzítés-
nél számos probléma felmerült. Mivel az összeíróbiztosok száma viszonylag 
nagy volt az íráskép alapján, a családstruktúrára vonatkozó megállapítások 
pontatlansággal terheltek, hiszen az összeíró döntésén múlt, hogy az egy ház-
ban élő többgenerációs családokat külön lakófélként tünteti fel vagy sem. Az 
eredeti népszámlálási íveken szereplő adatok egy részét kénytelenek voltunk 
mellőzni, mivel a feldolgozás során azt az eljárást választottuk, hogy egy 
entitást mindig egy–egy sor képvisel az adatbázisban (kölcsönösen egyértelmű 

5 Gerő (szerk.) 1989.
6 A projekt az OTKA 81488 azonosító számú, „DTTTA – Debrecen 1870–72. évi tér- és társada-

lomszerkezetének rekonstrukciója” című pályázat támogatásával kifejlesztett adatbázis kereté-
ben valósult meg. Projektidőszak: 2010. május 1. – 2013. június 30. Az eredmények publikálása 
folyamatban.

7 Cseléd, nem önálló lakófélben élő szakács (ettől még lehetett akár családja is!), nem önálló 
kocsis, dajka, szobalány, szolgáló, nem földművelő személyi szolgálatra beosztott, stb. tartozik 
e kategóriába. A kocsisok, szakácsok egy része külön lakófélben került összeírásra, akkor is, ha 
valaki szolgálatában állt, az adatbázis építésekor az összeíró biztosok eljárását követtük.
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hozzárendelés), azaz nem építettünk egy–több irányú relációs adatbázist. Ez 
az eredeti ívek excel file-ban 1 sor = 1 személy elv alapján rögzített adathal-
mazának átstrukturálását tette szükségessé, ami viszont időigényessé tette a 
munkát (nem volt lehetséges az adatok automatikus csatolása a poligonokhoz). 
Így nem került rögzítésre a gyerekek, alkalmazottak, feleség neve, születési 
éve, egyes adatok csak rejtve jelennek meg. Például a keresők és a gyerekek 
száma alapján kiszűrhető a keresőképes gyermekek (ez nem feltétlenül jelent 
gyermekkorút) száma (amennyiben az összlétszámot a cselédek+férj+feleség+-
keresők+gyerekszám meghaladja). Ugyanígy a családban betöltött funkciók, 
ismert rokoni kapcsolatok egy része sem került rögzítésre (pl. az idős generá-
ciónál). A keresőknél pedig a tanoncokat is keresőnek tüntettük fel, bár való-
színűleg nem kaptak önálló bért, de növelték a munkakapacitást.8 Éppen ezért, 
hogy minden adat digitálisan rögzítésre kerüljön, az eredeti adatstruktúrát is 
rögzítettük egy xls file-ban, mely szintén biztosítja a statisztikai lekérdezések 
lehetőségét (SPSS).

Mivel a vizualizáláshoz használt ArcGIS 10.2 lehetővé teszi a változókkal 
matematikai-logikai műveletek végzését, így újabb, komplex, térképi megjele-
nítésre szintén alkalmas változókat is előállítottunk, mint például az egy szo-
bára jutó lélekszám, mely a szociális helyzet egyfajta indikátoraként szolgált. 
Ez természetesen önmagában még nem mutatja maradéktalanul a vagyoni 
állapotot: az egy szobában élő egy fős háztartás esetében a hányados ugyan-
annyi, mint egy hatszobás lakásban élő, éppen ezért hat főt eltartani képes csa-
lád esetén. Mivel azonban a vizuális megjelenítés éppúgy lehet összetett, mint 
a statisztikai lekérdezések, további mérőszámok is ábrázolhatók ugyanazon 
kartogrammon (pl. a keresők száma, vagy az összlétszám a fent említett hánya-
dossal egyetemben). A túlzott komplexitás azonban értelemzavaró is lehet: 
ha egy poligonhoz tartozik egy keretszín, egy színkitöltés és esetleg még egy 
oszlop-vagy kördiagram, az már zavarja az értelmezést és a területi sajátossá-
gok azonosítását). Szintén hangsúlyozandó, hogy egyes, adatbázisban rögzí-
tett mutatók nem alkalmasak absztrakt jelenségek megragadására, például a 
keresők nagy száma/aránya egy családnál éppúgy lehet a szegénység oka (több 
kéz munkájára van szükség a megélhetéshez), mint a gazdagságé. Az alkal-
mazottak száma azonban (körükben jelentős a családfőhöz rokoni szálakkal 
nem kapcsolódók száma) már inkább korrelál a vagyoni helyzettel (melynek 
összeírására nem került sor, tehát becsléséhez proxy változókra van szükség). 
Ugyanígy a gyermekek nagy száma sem minősíti a háztartás vagyoni helyze-
tét, hiszen ezt a vallási-kulturális minták is befolyásolják (a szegény és gazdag 

8 Ráadásul, noha e csoport heterogén, hiszen az apa saját foglalkozását otthon követő, az apa 
foglalkozását másnál kitanuló, az apa foglalkozásától eltérő foglalkozást másutt kitanuló, az 
apa foglalkozását helyben kitanuló nem rokon, stb. nem került elkülönítésre.
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zsidóknál egyaránt gyakori a sok gyerek, a reformátusoknál kevesebb), mint 
a háztartás életfázisa (másutt tanuló gyerekek, friss, gyermektelen házasok, 
önálló családot alapított, otthonról elköltözött gyermekek). Az adatbázisból ez 
utóbbi megint csak áttételesen olvasható ki (a családfő születési éve, távollevők 
száma).

Az egyetlen időpontra vonatkozó adatok ellenére a vizsgálat csak rész-
ben statikus, hiszen korcsoport szerinti bontást alkalmazva lehetőség nyílik 
az egyes cohorsok (vallási, foglalkozási, migrációs, szociális) sajátosságainak, 
különbségeinek elemzésére. A gyakorlatban lehetőség nyílik a rögzített adatok 
kombinált lekérdezésére: a fenti analógiájára ugyanígy vizsgálhatjuk az egyes 
vallási csoportok társadalomstruktúráját, foglalkozásszerkezetében megfigyel-
hető különbségeit, szociális viszonyait, területi elterjedését, életkor szerinti 
megoszlását, migrációs szokásait. De ugyanígy vizsgálhatók a migráns és nem 
migráns alcsoportok foglalkozás- és kor szerinti különbségei, az eltérő cohorsok 
migrációs távolsága, a kibocsátó területeik irány szerinti különbségei (és annak 
változása); az egyes foglalkozástípusok vallási, kor szerinti heterogenitása, csa-
ládmérete, felül- és alulreprezentáltsága a migránsok és helyiek között, stb.9

E vizsgálat alapvetően módszertani és előtanulmány jellegű. Az adatbázis 
és a térkép e tanulmány írásakor ugyanis csak 33%-os készültségű, tehát mind-
össze 3200 lakos és 750 háztartás/lakófél adatait tartalmazza. Az eddig rögzí-
tett háztartások a város déli részén összpontosulnak, tehát itt bemutatott ered-
ményeink csak tájékoztató jellegűek lehetnek a szegregáció kapcsán, hiszen 
koncentrált mintavételezés történt a véletlenszerű helyett. További problémát 
jelentett, hogy egy helyrajzi számhoz több háztartás/lakófél tartozott, amit a 
telkek feldarabolásával külön entitásként kellett bevinni, így viszont az eredeti 
szomszédsági viszonyok megváltoztak, ami lehetetlenné tette egyes statisztikai 
mutatók (mint pl. a szomszédsági index) kiszámítását, s ez csökkentette a szeg-
regációs vizsgálatok objektivitását.

Sátoraljaújhely kiválasztását nemcsak az a tény indokolja, hogy fennmarad-
tak a népszámlálás kérdőívei, jelentőségét sokkal inkább az adja, hogy az É-D-i 
irányban nyitott Zemplén megye székhelye vásárvonalon (hegyvidék és sík-
ság találkozásánál) elhelyezkedve mind vallásilag, mind etnikailag heterogén 
volt. A közlekedésfejlődés eredményeképpen (vasúttal rendelkezett a város 
1869-re) mind a centrum felé irányuló migrációs és árumozgások közbülső 
állomása volt, mely azt is jelentette, hogy (például Egerrel ellentétben) egy-
szerre voltak jelen tradicionális és modern (kapitalista) struktúrák és a hozzá 
kapcsolódó mindennapi szokások, melyek mind az emberek mindennapjait, 
mind a városszerkezetet (a jelenségek mintázatát) befolyásolták. Egy befogadó 
társadalomban a szegregáció kevéssé jelentkezik a társadalmi jelenségek tér-

9 Meghaladva Bagdi Róbert (2010) doktori disszertációjának részletességét.
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beli mintázatában. A helybeli születésűek aránya, az ugyanazon vármegyéből 
származók aránya és a más vármegyékből származók aránya alapján Dányi D. 
Sátoraljaújhelyt „lokális centrumnak” minősítette.10 A város társadalmáról több 
elemzés született már, de ezek zömmel nem térbeli jelenségekre fókuszáltak.11

A vizsgálat forrásai és eredményei

Az adatbázis a következő elemekből épül fel:

I. Bemeneti egységek 

(a) Sátoraljaújhely telekhatáros, helyrajzi számmal ellátott térképe az 1860-as évek 
második feléből

1. ábra Részlet Sátoraljaújhely térképéből, Óhíd utca, 1866 
Forrás: MNL–BAZML–SFL–VI–102/b

10 Dányi 1998: 103.
11 Csorba 2001: 121–136., Csorba 2011: 495.
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(b) A népszámlálási ívek anyaga

2. ábra Kitöltött népszámlálási fölvételi ív, Sátoraljaújhely, 
Nagy Piac utca, 9. házszám

Forrás: MNL-BAZML SFL XV. 83. 77–79. doboz

3. ábra. A kitöltött népszámlálási fölvételi ív belső oldala, 
Sátoraljaújhely, Nagy Piac utca, 9. házszám 

Forrás: MNL-BAZML SFL XV. 83. 77–79. doboz 
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II. Kimeneti egységek

(a) A népszámlálás eredeti adatstruktúráját megtartó Excel-file

4. ábra Példák a lakófelek adatait tartalmazó Excel-file-ból, Evva-család 
Forrás: Saját szerkesztés
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(b) Az alaptérkép és a népszámlálási ívek alapján ArcGIS szoftver segítségével készített 
adatbázis. Elemi egység a lakófél/háztartás, kapcsolómező/egyedi azonosító a 
helyrajzi szám.

5. ábra Az alaptérkép és adatbázis elemeinek összekapcsolása, 
9. helyrajzi szám, Evva András 

Forrás: Saját szerkesztés

6. ábra Az adatbázis elemeit tartalmazó file II. 
Forrás: Saját szerkesztés



71

GIS adatbázis építése és lehetőségei a történeti kutatásokban

7. ábra Az adatbázis elemeit tartalmazó file III. 
Forrás: Saját szerkesztés

III. Tematikus térképsorozat
1. Vallási szegregáció a családfő vallása alapján 

A város lakosságának 35%-a római katolikus, 32%-a izraelita (de ezen belül 
megosztott), 17%-a görög katolikus, 12,5%-a református, 2%-a evangélikus volt 
a népszámlálás szerint. Az előzetes eredmények tükrében is kijelenthető, hogy 
a zsidóság koncentrációja a belvárosban jelentős volt (noha a házak zömét nem 
tulajdonolták). A reformátusok zöme az észak-déli (tradicionális foglalkozás-
nevekhez köthető) utcák mentén helyezkedett el, a görög katolikusok a perem-
területen, ami összefüggött foglalkozásukkal (agrárbérmunkások) vagyoni 
helyzetükkel (foglalkozásuk alapján zömük szegénynek tűnik). A katolikusok 
a belvárosban és a peremterületen is jelen voltak, ami előrehaladott differen-
ciációra utal, miként a zsidók esetében is volt egy külvárosi, részben szintén 
szegregációs jelenségeket mutató, szociális mutatóik alapján (egy szobára jutó 
lélekszám, összes szobaszám) szegényebb csoport, mely a katolikusokkal keve-
redett lakhely szerint. A gazdagabb zsidók a reformátusokkal elegyedtek gyak-
ran (legalábbis a reformátusok arányához képest felülreprezentáltak voltak).

A belvárosi zsidó tömböt és a déli katolikus peremet leszámítva azonban 
kifejezetten homogén városrész délen nem volt. Már 1869-re erőteljes volt a 
térbeli és foglalkozási keveredés, bár házasságkötések tekintetében értelemsze-
rűen a zsidóság még elkülönült.  Nem számított rendkívülinek, ha egy házon 
belül éltek eltérő felekezetű családok (gyakran a piacfelosztás is működött, a 
zsidó mészáros mellett ott lakott a görög katolikus szalonnaárus, sőt a mészá-
rosok között a zsidók felülreprezentáltak, tehát valószínűleg nemcsak saját 
felekezetük igényét elégítették ki).
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8. ábra Vallási szegregáció a családfő vallása alapján, Sátoraljaújhely, 1869 
(a keret színkódjának megválasztásával lehetőség nyílik a házaspárok vallási 

viszonyainak megállapítására is) 
Forrás: Saját szerkesztés

Sőt, a városi és megyei vezetésben is találtunk zsidót és görög katolikust 
egyaránt – igaz, úgy tűnik csak kivételes esetnek tekinthető (megyei írnokot). 
A vegyes házasságok a házasságok 15%-át tették ki, a lakosság 13%-a élt vegyes 
házasságban, melyek 56%-a római katolikus-görög katolikus házasság volt, 
23%-a római katolikus-református, 7%-a görög katolikus-evangélikus, további 
7% római katolikus-evangélikus, 4% református-evangélikus.
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2. A családfő foglalkozása szerinti elkülönülés sajátosságai Sátoraljaújhely déli 
részén 1869-ben

A tímárok a Ronyva mellett laktak továbbra is, hiszen munkájukhoz vízre volt 
szükségük. A gubások zömmel a Gubás utcában laktak, de már kisebbség-
ben voltak a többi foglalkozáshoz képest. A kereskedők, boltosok két helyen 
koncentrálódtak: a külvárosban a földek körül, a városba vezető utak mentén, 
valamint a központban. A köztes területeken az iparos szakmák domináltak. 
A szegény kapások a földek körül a város déli részén éltek a nagyszámú csiz-
madiával, cipésszel együtt. A belvárost közvetlenül övező gyűrűben éltek a 
szabók.

 

9. ábra (Bal) Boltosok, szatócsok, kereskedők: sötétszürke, földbirtokosok: 
világosszürke, napszámosok: fehér (Jobb) Tímárok, csizmadiák és gubások 

Sátoraljaújhely déli részén 
Forrás: Saját szerkesztés
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3. Demográfiai sajátosságok

12. ábra A gyermekek száma és a felekezeti hovatartozás közötti összefüggés 
Forrás: Saját szerkesztés

A belvárosi zsidóságot egyöntetűen magas (kiegyensúlyozottan, nem csak 
átlagosan magas, 4 feletti) gyerekszám jellemezte. Egynél több cselédet (nem 
egyéb keresőt) szinte kizárólag a belvárosban találtunk.
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4. Szociális helyzet: a lakhatási viszonyok különbségeinek térbeli mintázata 
Sátoraljaújhely déli részén 1869-ben

10. ábra Az egy szobában együtt élők száma 
Forrás: Saját szerkesztés

11. ábra Lakók és szobák száma lakófelenként 
Forrás: Saját szerkesztés
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Megállapítható, hogy az 1 szoba 1 konyhánál kisebb lakófelek zöme a Ronyva 
mentén koncentrálódott, továbbá a délnyugati, zömmel kapások által lakott 
városrészben voltak felülreprezentáltak. A három szobánál nagyobb lakóegy-
ségek zöme a belvárostól déli irányba húzódó Pataki út mentén helyezkedett el. 
A lakófelek létszámának ismerete nélkül azonban a szobák száma önmagában 
megtévesztő lehet, ezért a két mutató arányát is érdemes térképre vinni. Az 
1,5 lakos/szoba alatti értékek zöme ugyanúgy az említett út mellett, valamint 
a kisebb méretű, de kisebb létszámú háztartásokkal jellemezhető belvárosban 
összpontosult. Átlagosan 3,5 fő jutott egy szobára (a medián értéke 3 volt).

5. A gazdasági potenciál területi mintázata
 

13. ábra (Balra) Szobák számának és keresők arányának összefüggései 
(Jobbra) Cselédek száma és a családfő vallásának összefüggései

6. Migránsok területi mintázata sajátosságai a városon belül
A tradicionális struktúrák fellazulását nem is annyira a migráns (vegyes) 
házasságok száma (90 esetben a férj volt jövevény, ami a nagy munkaerő beá-
ramlásnak köszönhető, csak 28 esetben a feleség, 178 esetben viszont belterjes 
volt a házasság, ami még mindig több mint 50% volt), hanem inkább területi, 
részben foglalkozási és vallási-etnikai mintázatának teljes szabálytalansága 
bizonyítja.12 A cselédek alkalmazottak körében még jelentősebb volt a beván-
dorlók aránya.

12 A vándorlás sajátosságaira utal, hogy a 70 görög katolikus vallású családfő közül csak 15 szü-
letett helyben (az 55 máshol született családfő többsége házasságban élt). A 87 római katolikus 
férj közül viszont 66 helyi volt. A migránsok helyi társadalomba való beépülését példázza a 
vallási vegyes házasságok nagy száma. A reformátusok esetében a 48 református férj közül 40 
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14. ábra Helyibeli születésűek között kötött házasságok (fekete), illetve 
helyben született férjek és bevándorló feleségek (sárga) által kötött 

házasságok 
Forrás: Saját szerkesztés

volt helyi, tehát a belterjességnek nagy szerepe volt, akár azon az áron is, hogy a 40 házasság-
ban 11 feleség (25%) római katolikus volt (az adatok a nem reprezentatív mintavételezés miatt 
csak tájékoztató jellegűek). A 84 református feleség közül 57 helyi volt, ebből 44 református párt 
választott magának, miként a bevándorló református feleségek (27 fő) közül is 20 református-
hoz ment férjhez.
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1. táblázat. A sátoraljaújhelyi helyi születésű és a bevándorló társadalom 
különbségei az 1869-es népszámlálási ívek foglalkoztatási adatai alapján

Rétegek Lét-
szám %

Ebből 
helyi 
szüle-
tésű

%
Migráns 

társa-
dalom, %

Migrán-
sok aránya 
a rétegből, 

%

Példák

Felső 
rétegek 50 2 13 1,5 2,1 74

mérnökök, orvo-
sok, 
jogászok, papok

Felső 
és felső 
közép- 
osztály

90 3,4 22 2,5 3,8 75

tanárok, adósze-
dők, vasúti mér-
nökök, megyei, 
városi funkcioná-
riusok

Közép- 
osztály 1080 41 435 50 36 60 kereskedők, kéz-

művesek

Alsó 
közép- 
osztály

96 3,5 36 4,1 3,3 62

altisztek, alacsony 
beosztású hiva-
talnokok, szabók, 
csizmadiák

Alsó  
osztályok 1390 52,5 341 39 59 75 dajkák

Ebből 
agrár 558 21 183 21 21 67 parasztok, kapá-

sok, napszámosok

Ebből ipa-
ri-tercier 735 28 124 14 34 83

téglavetők, cse-
lédek, szolgák, 
kocsisok, szaká-
csok

Összesen 2656 100 873 100 100 67

Forrás: Saját szerkesztés a népszámlálási ívek alapján

Az újhelyi társdalom nyitottságára (az iparosodás sajátossága) jellemző, 
hogy a bevándorlók között az elitbe kerülők %-os aránya meghaladta a helyi-
ekét (1. táblázat). A helyiek a középosztályban voltak felülreprezentáltak, míg 
az alsó osztályok között ismét a bevándorlók domináltak (de az agráriumban 
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foglalkoztatott bevándorlók aránya a saját csoportjukhoz mérten nem haladta 
meg a helyi születésűekét, ellenben az ipari-tercier proletariátusban a jövevé-
nyek létszámban és arányukban is felülreprezentáltak voltak). A bevándorlók 
a foglalkoztatottak átlag kétharmadát-háromnegyedét tették ki az egyes réte-
geken belül. 

2. táblázat. A helyi születésű és a bevándorló társadalom rétegződése Egerben, 1883-
ban a születési anyakönyvi kivonatok adatai alapján

Réteg Bevándorlók 
társadalma (%)

Helyi születésűek 
társadalma (%)

A város 
társadalma (%)

Felső osztály (orvos, ügy-
véd, hivatalnok) 12 22 20

Kézművesek (ács, szabó, 
cipész) 48 10 17

Kereskedő 1 14 14

Alsó középosztály (fuvaros, 
pincér, altiszt) 12 28 24

Parasztok, napszámosok, 
szolgálók 25 20 22

Forrás: Saját szerkesztés

Ezzel szemben az elzárkózóbb-tradicionálisabb (de ugyanúgy vásárvona-
lon, viszont közlekedési árnyékban fekvő) Egerben a bevándorlók társadalmá-
ban az elit alulreprezentált volt (igaz a kiértékelés más forrásbázison, az anya-
könyveken alapult ez esetben), s a kézművesek voltak felülreprezentáltak (az 
altiszti pálya zárva állt a jövevények előtt, a helyiek társadalmában nagyobb 
volt részesedésük; lásd 2. táblázat).13

13 A társadalom vertikális mobilitását illetően bevándorló apák és (már helyinek számító) fiaik/
utódaik helyzetét megvizsgálva két időmetszetben 1896-ban és 1906-ban, mintegy 100 szelektált 
(és sajnos a társadalom egészére nézve nem reprezentatív) adatot sikerül összegyűjteni. A közé-
posztály soraiba született gyermekek mintegy harmada került magasabb társadalmi státusba és 
1906-ra csak 10%-uk került lejjebb a társadalmi ranglétrán. Az alacsony osztályból származók 
kiemelkedési lehetősége 20–30%-os volt, a magas presztízsű apáktól származó gyerekek/utó-
dok fele megtartotta pozícióját, fele pedig a középosztály soraiba került. Teljesen deklasszáló-
dott nem volt soraikban.
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Összegzés

Jelen tanulmányban a térinformatikai módszerek szegregációs célú vizsgá-
latokra való alkalmasságát elemeztük elsősorban módszertani szempontból 
Sátoraljaújhely példáján az 1869-es népszámlálási kérdőívek alapján. A mód-
szertani kérdések érintik mind a megfelelő alaptérkép kiválasztásának, az alap-
egységet reprezentáló entitások kiválasztásának (lakófél vs. telek) a bemenő 
adatok szelekciójának és átstrukturálásának kérdését, valamint a kérdőívezés 
során felvett adatokból új, komplex, a gazdasági-szociális helyzetre utaló válto-
zók alkalmazhatóságát. A népszámlálási kérdőívek alapján lehetséges a vallási, 
foglalkozási és az alapadatokból nyert komplex változók segítségével a szoci-
ális helyzeten, gazdasági potenciálon alapuló szegregáció vizsgálata, csakúgy, 
mint a migrációs sajátosságoké. A térinformatikai rendszer mögötti adatbázis 
szerkezete lehetővé teszi annak statisztikai kiértékelését, tetszőleges szűrőfel-
tételek beállítása (vallási, foglalkozási, életkor szerinti, származási hely szerinti 
alcsoportok kialakítása és összehasonlítása).
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Mohács és Bonyhád társadalmának vizsgálata
a történeti demográfia eszközeivel – források és módszerek

Jelen tanulmány az MA szakdolgozatom1 során szerzett tapasztalatokra, 
valamint a PhD disszertációmhoz megtett eddigi lépésekre épülve mutatja 

be a vidékiség vizsgálatához kapcsolódó forrásokat és módszereket. A két kuta-
tómunka szorosan összefügg egymással, hiszen mindkét esetben egy történeti 
demográfiai elemzésről van szó. Ezért jelen tanulmányban mind a korábbi 
tapasztalatokra, mind az eddig végzett kutatásra építve, azt kívánom bemu-
tatni, hogy egy történész számára milyen források állnak rendelkezésre, ha a 
múltbeli család- és háztartásszerkezet felépítését, változásait kívánja vizsgálni. 
Milyen adatokhoz nyúlhat, ha egyéni életpályákat, családokat, generációkat, 
esetleg nemzedékeket követne nyomon és milyen összeírások segítik abban, 
hogy mindezt tágabb társadalmi kontextusba helyezze el.

A népszámlálási adatok és az anyakönyvek

A mesterképzés ideje alatt az 1869-es népszámlálás Mohácsról fennmaradt fel-
vételi íveit dolgoztam fel, melyre építve egy háztartásrekonstrukciós elemzés 
elkészítése volt a célom. Ennek során megvizsgáltam azokat az együttélési for-
mákat alakító tényezőket és motivációkat, melyek a mohácsi lakosság háztar-
tás-kialakítási döntéseit befolyásolták.2

A munka fő forrásbázisát a népszámlálási ívek adták, melyeket népszám-
lálási járási összesítőkkel, Mohács kataszteri térképével, valamint Mohács 
korabeli anyakönyvi adataival egészítettem ki. Az összeírások feldolgozásá-
nak módszerét egy nemzetközi adatgyűjtést célzó program, a Mosaic projekt 
szolgáltatta. Ennek keretében az általam elkészített adatbázis a munkatervben 
meghatározott elveket követte, a kategóriákat az itt megszabottak szerint alkot-
tam meg.

1 Mohácsi háztartásrekonstrukció az 1869-es népszámlálás felvételi ívei alapján. Pécs, 2014. 
2 Gyimesi 2014.
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A Max Planck Intézet rostocki Történeti Demográfiai Laboratóriuma3 koor-
dinálta azt a Mosaic projekt nevet viselő kezdeményezést, melynek célja, hogy 
az Európa-szerte fennmaradt népszámlálási felvételi ívek segítségével külön-
böző aspektusokból – népesedési, gazdasági és kulturális megközelítésekből 
– rekonstruálja a történelmet.4 A céljuk egy mindenki számára elérhető adat-
bázis elkészítése, mely széles körű és részletes információkat tartalmazó for-
rássá válhat történészek, demográfusok, közgazdászok és más tudományágak 
kutatói számára. Legnagyobb előnye az adatok térbeli és időbeli keletkezésétől 
független összehasonlíthatósága, melyet a közös adatbeviteli szempontok és 
az ezt követő adatharmonizáció tesz lehetővé.5 Ennek magyarországi megvaló-
sulását a Központi Statisztikai Hivatal Népességtudományi Kutatóintézetének 
munkatársai koordinálták, a projekt hazai megvalósulásába Őri Péter tanulmá-
nya nyújt betekintést. Őri leírja, hogy az adatbázis létrehozásának gondolata 
a kelet-közép-európai család- és háztartáskutatás iránti igényben gyökerezik, 
létrejöttével pedig lehetővé fog válni, hogy összehasonlító demográfiai és tár-
sadalomtörténeti kutatások valósulhassanak meg.6

A népszámlálási ívek alapján rekonstruálható háztartások szerkezetének 
vizsgálatát többek között a Laslett-féle tipológia alkalmazásával végeztem el. 
A Peter Laslett és Eugen A. Hammel által kidolgozott módszer a háztartáso-
kat a bennük élők közötti rokoni viszonyok alapján hat különböző csoportba 
sorolta.7 A módszer alkalmas arra, hogy kiküszöbölje azt a hibát, hogy a háztar-
tásokban élő egyének száma határozná meg a háztartás összetettségét, hiszen 
az együtt élők közötti kapcsolatokra fókuszál. Magában hordoz viszont olyan 
problémákat, mint a házas szolgák háztartáshoz való sorolásának megoldat-
lansága, vagy a dinamikus megközelítés teljes hiánya.8 

Jelenleg Bonyhád fennmaradt népszámlálási és népmozgalmi adatait dolgo-
zom fel, melynek során a 19. század második felére és a 20. század első felére 
jellemző népesedési folyamatokat és együttélési motivációkat vizsgálom. A 
város azon kevés település közé tartozik, ahol fennmaradtak több népszám-
lálás idejéből9 is az egyéni adatokat feltüntető felvételi ívek. Az ilyen adatok 
megléte már önmagában is szerencsés, hiszen 1869 után a népszámlálásokat 

3 Max Planck Institute for Demographic Research, (MPIDR) Laboratory of Historical Demog-
raphy.

4 http://www.demogr.mpg.de/en/laboratories/historical_demography_892/default.htm Letöltés: 
2014. november 20.

5 http://censusmosaic.org/ Letöltés: 2014. november 20.
6 Őri 2012: 292–295.
7 Laslett 1972: 1–89. 
8 A módszer legjelentősebb kritikája: Berkner 1972; a tipológia magyar kutatásokban felszínre 

került interpretációs problémái: Husz 2002: 18–21; Pozsgai 2001: 266–267; Pakot 2012: 277.
9 1850–51, 1857, 1869. (TML IV. B. 152./b, valamint TML V. 709/c)
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követően már nem a megyék és városok végezték az anyagok feldolgozását, 
hanem a Magyar Királyi Központi Statisztikai Hivatal. A következő népszám-
lálások anyagainak eredeti ívei így nem maradtak fenn, mert azokat a feldol-
gozás után megsemmisítették. Annak ellenére, hogy az 1869-es adatokat még 
a városok és megyék összesítették, a legtöbb településen ezek a számlálólapok 
sem maradtak fenn.10 Mindez még inkább igaz az 1850-es és 1857-es népszám-
lálásokra, melyek koordinálása és összesítése a Monarchia központi statisztikai 
hivatalának kezében volt.11

A vizsgált korszak12 első három népszámlálásának adatait a korábbi, mohá-
csi kutatás módszertani tapasztalataira építve egészen az egyéni szintig fel 
lehet dolgozni, míg 1880-tól a KSH kiadványaira alapozva nyílik lehetőség a 
népesség keresztmetszeti jellemzőinek leírására. Emellett 1880-tól megtalál-
hatók a népszámlálások községsoros feldolgozási táblái is, melyek alapján a 
demográfia eszközeinek segítségével a település népesedés- és társadalomtör-
téneti váza rajzolható meg.13 A KSH népszámlálási kötetei az idők folyamán 
egyre részletesebbé válnak, 1900-tól már többkötetes feldolgozások érhetők el, 
így egészen községi szintig megtalálhatók a népszámlálás kategóriái szerint fel-
dolgozott összesített adatok.14 Ezeket a részletes pillanatképet rögzítő forráso-
kat érdemes elemezni, majd a különböző időpontokat összekötni, kiegészíteni 
más forrásokkal. A végeredményt pedig össze kell vetni az eddigi mikrodemo-
gráfiai kutatásokkal.15 Véleményem szerint azonban nem lehet a népszámlálási 
adatok által leírt, különböző időpontban megfigyelt népességeket klasszikus 
értelemben összehasonlítani egymással.

Mind a népszámlálási összesítőkre, melyeket járási szinttől egészen orszá-
gos szintig minden közigazgatási egységre vonatkozóan elkészítettek, mind a 
felvételi ívek alapján nyerhető információkra igaz, hogy különböző forráskri-
tikai okok miatt16 nem alkalmasak az egymással való közvetlen összehason-
lításra, ehelyett érdemes inkább az eltérő kategóriák és a bizonytalan adatok 
miatt finomabb módszereket alkalmazni. Például összevont korcsoportokat 
kialakítani és ezek arányainak változását bemutatni annak érdekében, hogy 

10 Őri 2012: 299.; Andorka 2001: 257.
11 Dányi 1993: 8–11.
12 Bonyhád 1850 és 1941 között.
13 MNL XXXII-23-h-1880-1941.
14 Népszámlálási digitális adattár – Magyarországi népszámlálások és mikrocenzusok 1784–1996. 

(http://konyvtar.ksh.hu/neda – Letöltve: 2014. november 28.)
15 Bonyhád és Mohács elemzésével is bővíthetjük az eddigi mezővárosi elemzések sorát: Miskolc: 

Faragó 2000; Kiskunhalas: Melegh 2000; Őri 2005, Keszthely: Benda 2008.
16 Már az 1850-es és 1857-es népszámlálásnál is probléma volt a jogi népesség fogalmának 

pontatlansága és az, hogy a jelenlévő népesség helyett ennek összeírására törekedtek, így a 
távollévő honos lakosság adatait bemondás alapján töltötték ki. (Dányi 1993: 31–32.)
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pontosabb demográfiai mutatók szülessenek. Már az 1850-es és 1857-es nép-
számlálásokat feldolgozó kötet is figyelmeztet arra, hogy a kormegoszlásra 
vonatkozó adatok problematikusak, a két összeírás „sajátos, egymással és a 
következő népszámlálásokkal is nehezen összevethető életkor-, illetve kor-
bevallási statisztikát alakított ki.”17 Ennek ellenére megismerhető a lakosság 
adott időpontbeli korösszetétele, mely adatokat összegezve, korfákat rajzolva, 
bemutatható a népesség nemek szerinti megoszlása, valamint a nemzedékek 
szerinti tagolódás.18 Nyomon követhető az is, hogy miképp változik meg a 
lakosság korszerkezete, milyen mértékben figyelhető meg az adott időszakban 
a fiatal népesség átalakulása, és megtalálhatók-e ebben a korszakban a máig 
ható elöregedési folyamat gyökerei. A nemek arányának változásai, a korfákon 
megfigyelhető különböző háborúk és vándorlások okozta bemetszések is ele-
mezhetővé válnak. Ugyanígy lehetőség nyílik nagyobb vizsgálati időtartamot 
választva, az analfabetizmus visszaszorulásának rögzítésére, de az írni-olvasni 
tudással kapcsolatos adatokat sem érdemes közvetlenül egymással összeha-
sonlítani, hiszen tartalmazhatnak torzításokat. Érdemes viszont figyelmet for-
dítani az analfabetizmus nemek közötti különbségeire, valamint ennek időbeli 
változásaira. 

A népesség foglalkozás szerinti összetételére vonatkozó adatok használata 
során szintén erőteljes forráskritika szükséges. Már az 1869-es népszámlálás 
eredményeit közlő kötet is felhívja a figyelmet a következő problémákra. Az 
összesítések alapján meghatározható mezőgazdaságból élők létszáma jóval 
magasabbra tehető, mint a feltüntetett értékek, a népszámlálás során ugyanis 
a földművelésből élők egy része a személyi szolgálatot teljesítők kategóriájába 
került. Ennél még jelentősebb torzításhoz vezetett az, hogy a keresők felesé-
gei, gyermekei is ebbe a csoportba kerültek, ahelyett, hogy a háztartásfő foglal-
kozása szerinti besorolást kaptak volna, mint eltartottak. Országos szinten ez 
közel 10%-os eltérést jelentett, az összeírás szerint 68,4%, míg valójában 75–78% 
volt a földművelésből élők aránya 1869-ben Magyarországon.19 

A fennmaradt népszámlálási anyagok segítségével tehát el lehet jutni egé-
szen a társadalom legkisebb eleméig, az egyénig, aki döntéseivel a demográfiai 
változásokat moderálja, létrehozza és formálja az együttélés kereteit, a társa-
dalmi-gazdasági alapegységül szolgáló családot és háztartást.20 A vizsgálat 
tárgya, a népesség egy önmagában is változó, dinamikus egység, a változások 

17 Dányi 1993: 43. 
18 Gyáni – Kövér 2006: 39.
19 Thirring 1983: 19–20., valamint A Magyar Korona Országaiban az 1870. év elején végrehajtott nép-

számlálás eredményei 1871: 254.
20 Faragó 2011: 51.
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moderátorai pedig elsősorban a családok és háztartások, melyeket sokféleség 
jellemzett az elmúlt évszázadokban.21

A fenti megállapításból azonban nem következik egyértelműen az, hogy 
minden – a népszámlálások során rögzített különböző – együttélési forma a 
valóságban is különbözik egymástól. Az újabb történeti demográfiai vizsgá-
latok azzal árnyalják ezt a képet, hogy ha egy-egy összeírásban különböző 
szerkezeti jellemzőkkel leírható háztartásokat találunk, ez nem jelenti egyér-
telműen azt, hogy egy település együttélési formáinak valóban változnának 
a jellemzői, lehet, hogy mindössze családjai, háztartásai vannak más-más cik-
lusban. „Könnyen lehet tehát, hogy az adott közösségben a háztartások több-
sége ugyanolyan szerkezetváltozásokon (fejlődési ciklusokon) megy keresztül, 
mindössze a folyamat üteme háztartásonként eltérő.”22

Mit lehet tenni annak érdekében, hogy ezek az eltérések megmagyarázha-
tóvá váljanak, valamint különbséget lehessen tenni aközött, hogy a forrásokban 
a ciklusok váltakozásai jelennek-e meg egy adott összeírás eltérő szerkezetű 
háztartásainak meglétében, vagy egy valóban megindult társadalmi átalaku-
lásról tanúskodnak-e a népszámlálás ívei?

Dinamikussá kell tenni a vizsgálati módszert, ahogy dinamikusak azok a 
folyamatok is, melyek a megfigyelés tárgyát képezik. Kezdeti lépésként magu-
kat a népszámlálási felvételi íveket is fel lehet használni bizonyos fokú dina-
mizálásra, például feltételezett életciklusok megjelenítésére. Ilyenkor egy év 
adatai alapján elkészíthető választott foglalkozású csoportok és nemek szerint 
egy olyan ábra, mely bemutatja, hogy milyen korban milyen szerepet töltenek 
be adott egyének a háztartásban.23 Ugyanezt a célt szolgálja a háztartásszerke-
zet különbségeinek vizsgálata a háztartásfő életkora szerint, mely segít feltárni 
a háztartásciklus változásait.24 Ezzel a módszerrel megjeleníthetővé válik a 
különböző szakaszok hossza, súlya, jelentősége, az egyes formák előfordulásá-
nak gyakorisága, azok a tényezők, melyek a háztartásszerkezeti különbségek 
hátterében állnak.

A népmozgalmi adatokat rögzítő anyakönyvek, melyek felhasználásával 
egyének, családok, nemzedékek követhetők nyomon, segítenek az individu-
ális népszámlálási adatok elemzésében. Például a házaspároknál láthatóvá 
válik a házasságkötés időpontja, hogy első házasságkötésről van-e szó, hány 
gyermekük született, ezekből mennyi maradt életben, olyan adatok, melyek 
a népszámlálás forrásaiból nem leolvashatók. Az anyakönyvi adatokra épülő 
családrekonstitúció segítségével egyszerre nyerhető bepillantás az egyéni, csa-

21 Faragó 2005: 415.
22 Faragó 1997: 221. A családciklusokról lásd még: Pozsgai 2001: 275.
23 Faragó 2005.
24 Pozsgai 2001.; Pakot 2012.
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ládi élettörténetekbe és az adott településre – valamint közvetetten a kor társa-
dalmára – jellemző demográfiai jelenségekbe, mint a természetes szaporulat, a 
halandóság mértéke vagy a házasodási szokások. A források mindenkiről tar-
talmaznak adatokat, de nem biztos, hogy minden egyén a teljes életét a vizsgált 
településen töltötte, így lehet, hogy csak a születése és/vagy a házasságkötése 
után költözött oda, vagy elvándorolt mielőtt meghalt volna, így vannak olyan 
családok, melyek történetét nem fedik le teljesen az anyakönyvi adatok.25 A 
családrekonstitúció módszere alkalmassá teszi a demográfiai vizsgálatra azo-
kat a forrásokat is, melyek nem egy teljesen rekonstruálható családra vonatko-
zóan tartalmaznak adatokat. Bizonyos szabályok figyelembevételével, melyek 
megpróbálják kiküszöbölni, hogy mindössze az anyakönyvekre alapozva nem 
lehet megállapítani a kockázati népességet, különböző mutatók kiszámíthatók 
a „csonka” népmozgalmi adatok segítségével is.26

A népszámlálási adatok felhasználásával a problémák egy része kiküszöböl-
hetővé válik, ráadásul a felvételi ívek olyan információkat hordoznak, melye-
ket az anyakönyvek27 nem tartalmaznak, és ugyanez igaz fordítva is. A két 
különböző típusú forrás önmagában is lehetőséget biztosít mélyfúrás jellegű 
elemzésekre, emellett kiegészítik egymást és együttes használatukkal rend-
kívül részletes vizsgálatok válnak lehetővé. Ezért a kutatásom során célom 
a bonyhádi lakosság népszámlálásokból és anyakönyvekből megismerhető 
jellemzőinek együttes használata annak érdekében, hogy elemezni tudjam a 
különböző népesedési folyamatokat és az azok hátterében álló motivációkat.28

25 Pakot 2013: 30–31.
26 Pakot 2013: 31–32.
27 A bonyhádi anyakönyvek egy része elérhető online adatbázisban (Ortsfamilienbuch Bonyhád: 

http://www.online-ofb.de/famlist.php?ofb=bonyhad&b=A&lang=de&modus – Letöltés: 2014. 
december 3.) A bonyhádi anyakönyvek másodpéldánya megtalálható a Tolna Megyei Levéltár-
ban mikrofilmeken. TML IV. 428/ a, b, c, e, f.

28 Minél több mikroszintű, minden elérhető forrást feldolgozó kutatásra lenne szükséges, mely 
lehetővé tenné azt, hogy különböző források egyazon személyre utaló adatai összeköthetővé 
és közös adatbázisba rendezhetővé váljanak. Mindez rendkívül jó alapot biztosíthatna ahhoz, 
hogy hosszanti és részletes elemzéseket lehessen készíteni, s ezáltal jobban megismerhetővé 
váljanak a magyarországi demográfiai folyamatok a különböző korszakokban. Mintaszerű 
adatbázist állítottak fel Svédországban, ahol 5 egyházközség adatait több száz évet felölelő idő-
szakra vonatkozóan dolgoztak fel és rendeztek össze úgy, hogy az egy személyre vonatkozó 
adatok együtt szerepeljenek, mintegy életutat felvázolva a demográfiai eseményekből. (Scanian 
Economic Demographic Database: http://www.ed.lu.se/databases/sedd - Letöltés: 2014. decem-
ber 6.) 
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Kiegészítő források

A kataszteri térképek29 sok mindent elárulnak egy város szerkezetéről, felépíté-
séről, és lehetővé teszik, hogy a földrajzi térben is elhelyezhetővé váljon a for-
rások által megjelenített népesség. Amellett, hogy egy korabeli térkép segít tér-
ben elhelyezni a forrásanyagot, a vártnál több információt szolgáltathat, hiszen 
ezek az adatok hozzájárulnak ahhoz, hogy még komplexebb tudásanyag álljon 
rendelkezésre magát a települést illetően is. Külön megnevezik a gazdasági 
épületeket, a városok saját területeit, ha a helységnek van földesura, akkor 
az ő30 tulajdonait, valamint a települést körülvevő földterületeket, feltüntetve 
azok birtokosainak nevét is. 

A térképről leolvasható adatok árnyalhatják, vagy épp korrigálhatják a 
városról a szakirodalomban megrajzolt képet. Mohács esetében például a 
szakirodalom néhol nemzetiségi ellentét meglétét sugallja, amit arra alapoz-
tak, hogy a különböző etnikumok egymástól elkülönülve éltek. Néhány kora-
beli utcanév is tanúskodik erről (Sokacz, Magyar, Német utca), de Nagy Imre 
Gábor Moháccsal foglalkozó tanulmányában e jelenség okaként nem a konflik-
tusokat jelölte meg, hanem azt a tényt, hogy a betelepítések különböző időben 
zajlottak le. A városközpontban még együtt éltek a különböző etnikumokhoz 
tartozók, később Klimó pécsi püspök viszont már a püspöki kastély mellé tele-
pítette le a németeket, az akkori városon kívüli részre.31 A városban fellelhető-
volt görögkeleti, református és két római katolikus elemi iskola is, melyek mel-
lett a ferences rend által működtetett algimnázium is található. A különböző 
felekezeteknek a település 1865-ös térképén saját templomuk és temetőjük is 
volt, és ez szintén azt látszik alátámasztani, hogy vallásának gyakorlásában 
nem korlátoztak senkit, és nem jelentett problémát a település felekezeti, illetve 
etnikai sokszínűsége sem.

A térkép, miközben egyfajta kontroll-forrás, segít árnyalni a rekonstru-
álni kívánt lakosság földrajzi, gazdasági és társadalmi környezetét, valamint 
vázolni a népesség és a népcsoportok együttélésének kereteit. 

A bonyhádi kutatás egy évszázados távlata lehetőséget nyújt arra, hogy a 
népszámlálások segítségével rekonstruált lakosság jellemzőit, együttélési 
motivációit hosszanti időtartamban is be lehessen mutatni. Az anyakönyvek 
segítségével feltárt élettörténetek lehetőséget nyújtanak a nemzedékek közötti 
kapcsolatok, változások feltérképezésére. A népesség jellemzői azonban nem 
csupán egy lineáris vonal mentén megjeleníthető folyamatot képeznek, hanem 

29 Mohács: BML 1865. XV. 3. c.; Bonyhád: TML XV. 3. T.24.
30 Mohács földesura a pécsi püspök volt, és a település kataszteri térképén külön jelölték a püs-

pöki területeket.
31 Nagy 1993: 135.
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töréspontokat is tartalmaznak. Ezek a populációt ért külső hatások következmé-
nyei, s az azokra adott válaszok. Ilyen töréspontok a korszakban például a kole-
rajárványok, melyek a kolera egyenlőtlen pusztításából adódóan lehetőséget 
biztosítanak arra, hogy meg lehessen vizsgálni a népesség katasztrófára adott, 
háztartásonként, etnikumonként, régiókként, stb. eltérő válaszát. A kolerajárvá-
nyokról készültek ugyanis hivatalos országos zárójelentések is.32 Ez nemcsak a 
választott település sajátos demográfiai jellemzőinek és válaszainak jobb megis-
merését segíti elő, hanem magának a kolerajárványnak és sajátosságainak rész-
letesebb megértését is, ami miatt érdemes helyi kutatásokat végezni.33

A Tolna megyei alispáni iratok között megtalálhatóak az 1872–73-as kole-
rajárvánnyal kapcsolatos utasítások,34 melyek részletezik a járvány jellegét, 
előjeleit, megelőzési lehetőségeit, de iránymutatást adnak az orvosok fertőzött 
területre való kiküldését és a munkájukért járó díjazásukat illetően is. A kole-
rajárvánnyal kapcsolatos legértékesebb forrásnak egy az egész országos terü-
letre kiterjedő összeírás35 tűnik, mely törvényhatóságonként (a járvány által 
érintett megyék és szabad királyi városok szerint) feltünteti az érintett települé-
sek számát és az azokban élő népesség nagyságát. A forrás több oldalon keresz-
tül, oldalanként fél-fél hónapnyi időtartamot felölelve részletezi, hogy az adott 
településen, illetve térségben mikor ütött ki a kolerajárvány, hányan marad-
tak betegek még a korábbi időszakból és mennyivel nőtt a betegek száma az 
adott időszakban. Rögzíti azt is, hogy az összes beteg közül hány fő gyógyult 
meg, hányan haltak meg és hányan maradtak gyógykezelés alatt. Majd kitér 
arra, hogy a járvány teljes tartama alatt hányan gyógyultak meg, betegedtek 
meg vagy haltak meg, végül sorra veszi azokat a területeket, melyekben nem 
maradt több beteg és eltűnt a járvány, feltüntetve a járvány megszűnésének 
dátumát is. A teljes forrás az 1871. december 1. és az 1872. május 15. közötti 
időszakot öleli fel. E részletes összeírás segítségével követni lehet a járvány ter-
jedésének irányát, valamint mértékét, hiszen az adatok alapján megállapítha-
tók különböző mutatók, melyek a járvány pusztításának nagyságát fejezik ki. 
Ilyen például a letalitás, vagyis a megbetegedettek halálozási aránya,36 aminek 
a kiszámításához az összeírás önmagában is elegendő, hiszen mindkét szük-
séges adatot tartalmazza. A mortalitás mutatójának meghatározásához, amely 
a halottak népességhez viszonyított arányát fejezi ki,37 már szükségünk van a 
terület teljes népességszámának ismeretére is, amelyet a népszámlálási adatok-
ból nyerhetünk ki. A harmadik mutató, a morbiditás, pedig azt fejezi ki, hogy 

32 Faragó 2011: 186.
33 Faragó 2011: 185.
34 TML IV. B. 255. 599/1871; 838/1871.
35 TML IV. B. 404. 1626/1872.
36 Faragó 2011: 166.
37 Faragó 2011: 172.
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a járványban hányan betegedtek meg, vagyis következtethetni lehet arra, hogy 
az érintett népesség mennyire fogékony az adott betegségre. Ennek kiszámítá-
sához is rendelkezésre állnak a szükséges adatok. Ezeket a mutatókat érdemes 
összevetni a halotti anyakönyvekből kinyerhető halálozási arányszámokkal, 
melyek segíthetnek pontosítani az adatokat, valamint árnyalni az összeírás 
által felrajzolt képet.

A járványok terjedésében nemcsak a népesség állapota, fogékonysága a 
betegségre, vagy a társadalmi helyzete és a részben ebből fakadó higiéniai 
körülményei játszanak szerepet, hanem az általuk lakott település tágan és 
szűken vett földrajzi helyzete is. Nagyobb az esélye a járvány megjelenésének, 
ha a település kereskedelmi útvonal mentén fekszik, és a fertőzés terjedésé-
ben meghatározó szerepet játszik a település felépítése is, vagyis a házak elhe-
lyezkedése, utcákba szervezése, az ezáltal meghatározott személyes érintkezés 
gyakorisága.38 Ennek felvázolásában, megismerésében is támpontot nyújtanak 
a kataszteri térképek, melyek jól ábrázolják az utcák szerkezetét és az épületek 
elhelyezkedését egy településen belül.

Természetesen más levéltári forrásokkal is érdemes kiegészíteni egy járvány 
lefolyásának és következményeinek az elemzését, korabeli beszámolókkal, 
valamint a korszakban megjelenő helyi sajtóanyagok segítségével is tovább 
árnyalható az elsődleges források alapján tett megállapítások rendszere.

Összegzés

A tanulmány egy adott település meghatározott időszakra vonatkozó rekonst-
rukciójához szükséges forrásokat vette számba, és kívánt felállítani egy olyan 
összefüggésrendszert, melyben értelmezhetővé válnak a különböző típusú ada-
tok felhasználási lehetőségei. Saját kutatások tapasztalataira alapozva elsőd-
leges, demográfiai elemzések vázát felépítő forrástípusként neveztem meg a 
népszámlálási és az anyakönyvek által hordozott adatokat. Láthattuk, hogy 
egy hosszabb korszakot felölelő mikrodemográfiai elemzéshez szükség van a 
népesség szerkezetét egy adott időpontban részletesen rögzítő népszámlálások 
felhasználására. Az ezek által leírható család és háztartás azonban dinamikus 
egységek, ezért fontos bevonni a népmozgalmi adatokat, hogy alkalmassá vál-
jon az elemzés módszere arra, hogy a változásokat is meg tudja jeleníteni. Így 
az anyakönyvek segítségével az egyének életeseményeinek megismerésén túl 
családok és nemzedékek válhatnak nyomon követhetővé. Az alapvető források 
együttes, egymást kiegészítő használata által rekonstruált múltbeli népességet 
segítenek tágabb és szűkebb értelemben vett térben is elhelyezni a korabeli 

38 Faragó 2011: 188.
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térképek, melyek más aspektusú vizsgálatok során is segítséget nyújthatnak. 
Végül az elemzés folyamán megismert népesedési és népmozgalmi folyama-
tok, együttélési motivációk felvázolása után fontos megvizsgálni azt is, hogy 
miképpen reagált az adott populáció szélsőséges helyzetekre, milyen demo-
gráfiai válaszreakciókat váltott ki például egy járvány, kik voltak a leginkább 
kitéve egy ilyen jellegű katasztrófának, miként regenerálódott a társadalom, és 
milyen túlélési és továbbélési stratégiákat választott. Mindezekre a kérdésekre 
csak minél több típusú forrás együttes, egymást kiegészítő használatával kap-
ható válasz.
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Az 1925. évi közigazgatási tájékoztató lapok
forrásértéke és forráskritikája az alföldi községek példáján1

Bevezetés

A közigazgatási tájékoztató lapok belügyminisztériumi példányai, amiket 
az érintett községek jegyzőinek, körjegyzőinek 1925. december végéig 

kellett kitölteniük és elküldeniük a többi másolattal együtt a járási hivatal 
főszolgabírójának, ma a Néprajzi Múzeum Etnológiai Archívumának Doku-
mentációs Gyűjteményében találhatók és kutathatók. Az anyag a második 
világháború idején, vagy röviddel utána, a Belügyminisztériumból a Magyar 
Szociográfiai Intézetbe került átmenetileg. Vélhetőleg azért, mert az 1924-ben 
alapított, nevében szociográfiai, de főként „közigazgatási, helyismereti és álla-
mismereti” adatnyilvántartással megbízott intézmény2 meghatározó tevékeny-
ségi körébe jól illeszkedett a bizalmas, belső használatra szánt iratanyag. Ez 
lehetett a döntő, amikor a dokumentumok fővárosból vidékre, Pécsre történő 
menekítése felmerült. Az intézmény megszűnésével, 1949-ben az állomány 
visszakerült Budapestre, amit a Néprajzi Múzeum Statisztikai Gyűjteményé-
ben helyeztek el.3

Az összesen 55 doboznyi iratanyag, számozás szerint 3198 település nyolcol-
dalas közigazgatási tájékoztató lapját tartalmazza jó néhány kiegészítéssel és 
melléklettel együtt. Mivel Magyarországon 1926-ban 55 városi és 3419 községi 
rangú település működött,4 így a korabeli településállomány több mint 92 szá-
zalékáról, mintegy 30 ezer oldalon5 tartalmaz részletes leírást a forrásanyag.6 
A hiányzó adatlapok egy részéről feltételezhető, hogy el sem készült vagy az 

1 A tanulmány a Magyar Tudományos Akadémia Bolyai János Kutatási Ösztöndíja támogatásá-
val készült, BO/00623/12/2. 

2 MNL 1979: falukutatás címszó.
3 Lásd NM honlapján: http://www.neprajz.hu/gyujtemenyek.php?menu=7&gyujtemeny_id=24
4 Hajdú 2005: 150.
5 Az alföldi települések anyagán végzett saját becslés.
6 A törvényhatósági joggal felruházott (11) és a rendezett tanácsú városokat (44) nem számítva, az arány vala-

mivel kedvezőbb.
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iratok költöztetésekor megsemmisült, más részéről pedig állítható, hogy az 
irattári rendezés után kiemelésre került, amit később nem helyeztek vissza.7

Az anyagot évtizedeken keresztül érintetlenül tárolták. Kutatásra csak körül-
ményesen lehetett használni. 1975 őszén azonban megyénként és járásonként (a 
közigazgatási statisztikában használt településsorrendben) rendezni kezdték. 
A munka, ami végig Iványi Imréné nevéhez fűződik,8 egészen 1976 tavaszáig 
elhúzódott. Ettől kezdve a forrás áttekinthető és jól kutatható. Az iratok törté-
neti földrajzi, gazdaság- és társadalomföldrajzi jelentősége viszonylag hamar, 
már az 1980-as években ismertté vált, elsősorban a geográfusok körében.9

A közigazgatási tájékoztató lapok keletkezésének körülményei

Az első világháborút lezáró békeszerződés alapjaiban határozta meg a két 
háború közötti időszak hazai közigazgatását. A kedvezőtlen diplomáciai, bel-

7 A hiányzó Egyek község iratanyaga tanulságos. Balmazújváros (St-1087) és Hajdúdorog (St-
1089) között szerepelne a dokumentum a rendezés elvének megfelelően. Ez arra utal, hogy a 
rendezéskor megkapta Egyek község a statisztikai azonosítóját (St-1088), és a soron következő 
települést is azonosítóval látták el, tehát a falu iratanyagát egészen biztosan a rendezés után 
emelték ki. Egészen másra utal Tiszacsege esete. Előtte Téglás (St-1092) volna, utána Vámos-
pércs (St-1093) következne. Látható, hogy az iratrendezéskor fel sem tűnt, hogy a kettő között 
– a statisztikai településsorrend szerint – Tiszacsege hiányzik. Ezt egyébként, eltérően a gya-
korlattól, a járási gyűjtőmappa elejére sem vezették fel. Mindebből következik, hogy Tiszacsege 
anyaga már a rendezés előtt hiányzott. Megjegyzem ugyanakkor, hogy Bagamér község kér-
dőívét is hiányzónak tüntették fel a Székelyhídi járás anyagának mappáján. Ennek ellenére a 
község dokumentuma benne van az említett gyűjtőben. Előtte Álmosd (St-559), utána Kokad 
(St-561) és a kettő között Bagamér (St-560) szerepel. Mivel mindhárom anyagon ugyanaz a sajá-
tos 4-es olvasható a lapszámozásoknál, egészen biztos, hogy a gyűjtőmappán jelzett „hiányzás” 
elírás. Ezt igazolja továbbá, hogy a mappában folyamatos a települések anyagának a számo-
zása, és hogy az eredetileg Bagamér után következő Hosszúpályi anyaga az, ami valóban hiány-
zik. Tehát Bagamér és Kokad között kellene szerepelnie az említett falu iratainak. Alighanem 
Hosszúpályi helyett Bagamért jelölte meg tévedésből hiányzónak az iratrendező.

8 Iványi Imréné (*1923), 1960-tól a Néprajzi Múzeum munkatársa, 1967 és 1996 között a diagyűj-
temény kezelőjeként dolgozott. NM Online Gyűjtemények (Elektronikus elérés: http://public.
neprajz.hu/neprajz.06.10.php?as=83839&kr=A_114_%3D%22Budapest%22. Utolsó megtekin-
tés: 2014. augusztus 23.). Lásd még: NM Fényképgyűjtemény Nr. 331407. Az, hogy a teljes 
anyagot ő rendezte, onnan tudható, hogy egészen jellegzetesen írta a 4-es számot. Mivel min-
den község iratanyagában legalább egyszer felírta a négyest mint oldalszámot, és azok formája 
megegyező, biztosan állítható, hogy az iratrendezés ugyanannak a személynek a munkája. 

9 Erről kandidátusi értekezésének tézisfüzetében saját maga így vall: „Az 1925. évi közigazgatási 
tájékoztató lapok földrajzi jellegü feldolgozásával, a kapcsolódó széleskörü kutatások lehető-
ségének bemutatásával olyan forrásanyagra hivtam fel a földrajztudomány figyelmét, amely 
széles bázisa lehet a regionális jellegü településföldrajzi kutatásoknak.” Hajdú 1984: 8. vö. Győri 
2003, 2005.
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politikai és legfőképpen recesszív gazdasági helyzet olyan konstellációt ered-
ményezett az 1920-as években, ami a közigazgatási problémák megoldását 
hosszú évekig másodlagossá tette. A nehéz körülmények egyfelől új adórend-
szer bevezetését sürgették, másfelől elkerülhetetlenné tették az államháztartás 
kiadásának racionalizálását. Ez látványosan 1922–23 fordulóján a közalkalma-
zottak, köztisztviselők számának radikális csökkentésében mutatkozott meg.10 
A Bethlen-kormány említett törekvése az 1923. évi 35. törvénycikkben megerő-
sítést nyert, és egyúttal végrehajtásra került a közigazgatási területrendezés.11 
Mivel a 63 vármegyéből mindössze 10 maradt sértetlen formában a trianoni 
ország területén, és további 23 vármegyének csak egyes részei kerültek az új 
államhatáron belülre, ezért összevonásuk szükségessé vált. A „közigazgatási-
lag egyelőre egyesített” vármegyék kialakításával 25 megyéje lett az országnak. 
Átfogó közigazgatási reformra azonban, ami a városi és a vármegyei önkor-
mányzatok helyzetét rendezte volna, hatalmi megfontolásból, egészen az évti-
zed végéig nem került sor (1929. évi 30. törvénycikk).

A Bethlen-kormány harmadik belügyminisztereként, Rakovszky Iván 
(1922–1926),12 különös érzékenységet mutatott a felmerülő közigazgatási 
problémák iránt, ami elsősorban nem hivatali kötelességtudatból, hanem 
szakmai előéletéből, felkészültségéből következett. 1910-től Turóc vármegye 
országgyűlési képviselőjeként előbb a Közigazgatási, majd mint a Pénzügyi 
Bizottság előadója tevékenykedett. Részt vett az újonnan alakult és parlamenti 
többséget szerzett Nemzeti Munkapárt közigazgatási reformjavaslatának 
kidolgozásában, ami elsősorban a háború miatt nem emelkedett törvényerőre.13

Ezzel párhuzamosan a közigazgatás-tudomány kialakulásának megha-
tározó időszaka is ekkorra tehető. Egymást követően jelentek meg azok a 
monográfiák, Taylor (1915) és Fayol (1916) tollából, amelyek hatással voltak a 
tudományterület magyarországi alakulására is.14 Henri Fayol nézetét, miszerint 
az ipari üzemek szervezésében és vezetésében használt elveket és módszereket 
a közigazgatásban is eredményesen lehet alkalmazni,15 maga Rakovszky is 
jól ismerte, aki ezekre az igazgatási eszközökre (outillage administratif) építette 
elképzelését belügyminiszterként. A közigazgatási reform operacionalizálása 
számára azt jelentette, hogy mindenekelőtt (1) meghatározza a magyar köz-
igazgatás átfogó tervét, (2) hogy a már meglévő szervezetet hozzáigazítsa, amit 

10 Romsics 2005: 156.
11 Vö. Püski 2006: 191.
12 Bölöny–Hubai 2004: 97. és 218. 
13 MKL KIV: Rakovszky címszó. Utolsó megtekintés: 2014. augusztus 22.
14 Koi 2013: 17.
15 Fayol úgy vélte, hogy az igazgatás (vezetés) öt elemből, az előrelátásból (tervezés), a szervezés-

ből, a rendelkezésből, a koordinálásból és az ellenőrzésből áll össze. Fayol 1984 [1916]: 5. vö. 
Torma 2007: 468.



97

Az 1925. évi közigazgatási tájékoztató lapok

(3) úgy célszerű működtetni, hogy (4) összhangban legyen a különféle erőfor-
rásokkal, amihez (5) elengedhetetlen a rendszeres ellenőrzés, amivel elérhető a 
kívánt hatékonyság. Ez az utólag (re)konstruált gondolatmenet jól kitapintható 
a későbbi rendelet szövegéből (1. melléklet).16 Rakovszky elképzelése szerint 
a reform sikeréhez nélkülözhetetlen volt a fennálló állapotok minél teljesebb 
feltérképezése, mely ismeretanyagot a községenként kitöltött közigazgatási tájé-
koztató lapokból kívánt megszerezni. A tervezéshez, a struktúra átalakításához, 
a közigazgatás hatékony, összehangolt működéshez úgy vélte, elengedhetetlen 
egy többszintű adattár létrehozására. 

Ennek érdekében az 1923-ban Brüsszelben megrendezett Második Nemzet-
közi Közigazgatási Kongresszus17 eredményeire is támaszkodva, összehívta 
az érintett hazai testületek és hivatalok vezetőit, hogy megvitassák az adattár 
létrehozásának legfontosabb kérdéseit, beleértve azt a kérdőívet, amit a köz-
ségi jegyzőknek és körjegyzőknek kellett később kitöltve visszaküldeniük. Ért-
hető tehát, hogy a megbeszélés legfontosabb résztvevőjévé a Magyarországi 
Községi és Körjegyzők Országos Egyesületének vezetősége lett. Az értekezlet 
tagjai, köztük az említett egyesület elnöke, Koncz János és alelnöke Bitskey 
Gyula, „nagy örömmel fogadt[ák] a tervet”, legalábbis a korabeli hírek szerint, 
majd „az adatok összegyüjtését célzó kérdéseket” a meghívottak részleteiben 
is megtárgyalták.18 Ebből a tudósításból érzékelhető egyetértés pusztán látszó-
lagos volt. A közigazgatással foglalkozó szakembereket erősen megosztotta a 
kérdés. A vita főbb állomásai jól nyomon követhetőek a Magyar Közigazgatás 
1923–24. évi hasábjain.

Néhány hónappal az értekezlet után, 1925 szeptemberében, belügymi-
niszteri rendeletben adott utasítást Rakovszky a közigazgatási adattár létre-
hozására. Lépését nemcsak a hasonló nemzetközi folyamatokkal, hanem az 
„országra nehezedő súlyos terhek[kel]” is magyarázta, ami miatt különösen 
fontossá vált a közigazgatás működtetésének költséghatékonyabbá alakítása. 

16 MRT 1926: 326–330.
17 A Nemzetközi Közigazgatási Kongresszusok történetéhez lásd: Fisch 2005: különösen 37–41.
18 Amint ismeretes, a mult évben a Brüsszelben megtartott nemzetközi közigazgatási kongresszu-

sin [sic!] behatóan foglalkoztak azokkal a módszerekkel, amelyek a közigazgatási intézkedések-
hez szükséges adatoknak a szemléltetés eszközeivel és más célszerü módon való megrögzitését 
és hozzáférhetését biztositják. A francia Fayol-féle elméletben ismertetett adattár megvalositá-
sára a belügyminiszter most meginditotta a községekre vonatkozó adatszervezés akcióját és 
összehivta az érdekelt testületeket és hivatalokat. A községi és körjegyzők országos egyesülete 
képviseletében, amely az értekezleten szintén résztvett, dr. Koncz János elnök, Bitskey Gyula 
alelnök és Jelenszky Kálmán, a közigazgatási szakosztály elnöke jelentek meg. Az értekezlet, 
amelyen dr. Blaha Sándor államtitkár elnökölt, nagy örömmel fogadta a tervet, és az adatok 
összegyüjtését célzó kérdéseket birálta meg. Az értekezleten megvitatott kérdőiveket rövidesen 
szétküldik.” – MNL MOL, K-428-a, Hírkiadás (belpolitika, külpolitika) 1925. január 10. 21. old. 
19 óra 30 perc.
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Ahogyan írta: „takarékoskodni kell a munkaerővel [a nagyarányú elbocsátások 
miatt] és a dologi szükségletekkel”, aminek alapfeltétele a hatóságok közötti 
iratváltás gyakoriságának mérséklése volt. Ehhez viszont az kellett, hogy az 
érintett hatóságok pontos, részletekre is kiterjedő információkkal rendelkez-
zenek saját illetékességi körükbe tartozó valamennyi település helyzetéről, 
vagyis olyan ismeretek megszerzéséről volt szó, amire „az ügyek intézésénél, 
a tapasztalat szerint, leggyakrabban szükségük” volt. Az előzetes tájékozódás 
során kiderült, hogy a hatóságok legtöbbször a „kis- és nagyközségek viszo-
nyaira vonatkozó adatok” megszerzése ügyében leveleztek egymással. Ezért 
végül csak a községi rangú települések adatainak összeírását rendelte el a bel-
ügyminiszter „a végből, hogy azok az összes érdekelt hatóságoknál állandóan 
kéznél legyenek”.

Érdemes megjegyezni, hogy a magyar „népiségkutatás” kezdetei és 
megélénkülése az 1920-as évek előtti időszakra tehető. A Széchenyi Szövetség 
és a Folklore Fellows magyar szakosztálya munkásságához kötődő eredmé-
nyek19 nemcsak napirenden tartották a falvak iránti érdeklődést, de megfelelő 
alapot is nyújtottak a későbbi falukutatás kialakulásához. Bár összefüggés 
nincs a formálódó falukutatás és a közigazgatási adattár kialakítása között, 
mégis olyan párhuzamos folyamatokról van szó, ideértve a tanyakérdést20 is, 
amik egymás kutatásra érdemes kontextusai lehetnek.

Az adatlapok felépítése, forrásértéke és forráskritikája

Az adatlap egy többoldalas kérdőív, oszlopos elrendezésben. A baloldalon a 
kérdések, azzal párhuzamosan a válaszok olvashatók többnyire kézzel, alkal-
manként írógéppel kitöltve. Megfigyelhető, hogy a rendelkezésre álló hely a 
válaszhoz gyakran szűkösnek bizonyult, ilyenkor külön betétlapon mellékel-
ték azt. Bár általában egy-egy település anyaga nem több mint nyolc oldal, 
mégis bőven akad olyan, például Orosháza (26 oldal), Öcsöd (30) vagy Török-
szentmiklós (31) esete, ami ezt lényegesen meghaladja.21

19 Bartha 2013a: 35–53.
20 Az Országos Magyar Gazdaszövetség 1909. évi Palicson megrendezett kongresszusán határoz-

ták el a tanyakérdés helyszíni tanulmányozását. Az adatfelvételek kiértékelését azonban az első 
világháború történései megakadályozták. Az adatgyűjtés szerepét később a Duna–Tiszaközi 
Mezőgazdasági Kamara vállalta magára. Igazgatója, Geszetelyi Nagy László részben ezekre 
a kérdőíves anyagokra támaszkodva írta meg a Magyar tanya című könyvét (Gesztelyi Nagy 
1927). 

21 A közigazgatási tájékoztató lap első oldalának fejlécében hét azonosító-információ olvasható. 
Ebből öt a forrás keletkezésekor került rögzítésre, kettő pedig utólag, az anyag rendezésekor. 
Az előbbiek közé tartozik a település megnevezése, a közigazgatási jogállás (kis- vagy nagy-
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A közigazgatási tájékoztató lapok anyaga hat nagyobb kérdéscsoport köré 
szerveződik (lásd melléklet). Megtartva a kérdőív tematikájának sorrendiségét, 
igyekszem bemutatni a kérdésekre adott válaszok forrásértékét és megbízha-
tóságát mindenekelőtt a történetem- és a földrajztudomány szempontjából az 
alföldi községek adatlapjai nyomán.

1. A község általános leírása. A történeti és földrajzi jellegű kérdések 
mellett a népességre vonatkozó adatok is itt kaptak helyet. A települések törté-
netére adott válaszok általában rövidek, néhány mondatnál nem hosszabbak. 
Vannak azonban olyanok is, amik több oldalon keresztül részletezik a falu „tör-
ténetét”, ám ezek sem többek puszta adatközlésnél. Legtöbbször a település 
első írásos említésétől halad a leíró jellegű felsorolás egészen a közelmúlt, a 
századforduló eseményeinek rögzítéséig. A válaszok sok esetben már meglévő 
szakmunkából vett szó szerinti rövidebb-hosszabb idézetek vagy azok tar-
talmi kivonata. A legtöbbet citált munka a Borovszky Samu által szerkesztett 
Magyarország városai és vármegyéi című sorozat. De más művek is előfordulnak, 
mint például O’sváth Pál Bihar vármegye Sárréti járása leirása (Nagyvárad, 1875) 
Darvasnál vagy Molnár István Sándorfalva története 1879–1904 (Szeged, 1904) 
a címben szereplő falu esetében, és így tovább. Előfordul ugyanakkor olyan 
válasz is, amiben levéltári források alapján foglalták össze a település törté-
netét. Hajdúszovát jegyzője egy külön mellékelt lapon, több mint egyoldalas 
gépiratban adott választ; megjegyezve, hogy „Kiiratott Szabolcs-, Hajdu vár-
megye és Debrecen szab. kir. város levéltáraiban okmányokból”.22 Tetétlen 
község esetében pedig a vármegyei főlevéltárnokot kérték fel a kutatómunka 
elvégzésére, és arra, hogy foglalja össze eredményeit.23 Ennek a gondos alapos-
ságnak azonban gyakran van ellenpárja, amikor a válaszadás felületes, mert a 
hivatalban vagy nem ismerték a település történetéről szóló munká(ka)t, vagy 
egyszerűen nem voltak elérhetők és nem akartak sem időt, sem költséget fordí-
tani a „kutatásra”. Persze az is elképzelhető, hogy egyszerűen nem foglalkoz-
tak a kérdéssel. Ez gyanítható például Komádi esetében, mert a válaszban az 

község) rögzítése, a vármegyének, a járásnak és végül a jegyzőségnek vagy a körjegyzőségnek 
a feltüntetése. Míg a rendezéskor keletkezett azonosítók minden esetben a lap tetején kék színű 
tollal és piros színű ceruzával kerültek rögzítésre. Az előbbiek a Néprajzi Múzeum Statisztikai 
Gyűjteményének iktató- vagy leltári számát jelölik, az utóbbiak az adott település anyagának 
az oldalszámozását adják bekarikázva. Ennek, a csatolt mellékletek miatt van gyakorlati jelen-
tősége, tudniillik a lapok „kijárnak”, összekeveredhetnek, mert legtöbbször nem rögzítették 
azokat. Az anyag tudományos munkákban forrásként történő felhasználásakor legkönnyebben 
hivatkozásuk is ezek segítségével történhet. Például, ha Jánd község ingatlanvagyonának mére-
tére – ami a 8. oldalon szereplő adatok szerint 254 kat. hold volt – szeretnénk hivatkozni, akkor 
az megtehető a következő formában: NM EAD St-2309: 8.

22 NM EAD St-1097: 3.
23 NM EAD St-1101: 2.
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olvasható, hogy „Keletkezésre, fejlödésre, elpusztulásra nincsennek adatok”.24 
Holott Komádiról viszonylag terjedelmes leírás szerepel Borovszky sorozatá-
ban, amihez két fotót is mellékeltek.

Ugyancsak ebben a blokkban kérdeztek rá a területváltozásokra, köztük a 
határrész-átcsatolásokra, a községegyesítésekre vagy községkiválásokra fél 
évszázadra visszamenőleg. Erre példa, amikor Nyíriklód község 1917-ben 
beolvadt Kántorjánosi közigazgatási területébe,25 vagy amikor Kótaj községből 
1922-ben kivált Nyírszőllős nagyközség.26 A területi változások másik nagy cso-
portját, a trianoni határ-megállapítás következményeit már a „község földrajzi 
leírása” kérdéscsoportnál kellett megválaszolni. Példaként említhető az egyik 
legösszetettebb helyzet, amikor a Mátészalkai járás területéből az új államhatár 
nem választott le részeket. Ellenkezőleg, mivel a Nagykárolyi járást kettészelte 
s a járásközpont, Nagykároly, Romániához került, a Magyarországon maradt 
három községet, Mérket,27 Vállajt28 és Penészleket29 a Mátészalkai járáshoz kap-
csolták. Penészlek viszont földrajzilag nem érintkezett a Mátészalkai járással. 
Köztük három község, Szaniszló, Csomaköz és Mezőfény közigazgatási területe 
húzódott,30 ám e három település Romániához került. Penészlek földrajzi össze-
kapcsolását a járással ezek után úgy oldották meg, hogy az utóbb említett három 
község levágott nyugati külterületi részéből folyosót alakítottak ki, ami Vállaj és 
Penészlek között húzódott.31 A folyosót pedig Vállaj falu hatósága alá helyez-

24 NM EAD St-525: 1.
25 „Kántorjánosi község a vele összeépült Nyíriklód községgel 1917 évben a Belügyminiszter Ur 

102322-917 B.M. sz. engedélye alapján egyesittetett s neve ideiglenesen »Kántorjánosi«-ban alla-
pitatott meg.” NM EAD St-2215: 1.

26 A „99859/921 Bm. sz. rendelet alapján 1922 szept. 1-jén nagyközséggé alakulván, Kótaj község-
ből kivált és »Nyírszőllős« elnevezést kapott, 1485 k. hold területtel. Szabolcs vm. Törvényható-
ságának 2874/924 sz határozatával 1925 febr. 1 én Kótaj községtől átcsatolt 136 k. hold területtel 
megnövekedett.” (NM EAD St-2166: 1.)  „Kótaji szöllök határrész 1922 júl. 1 től Nyírszöllős 
nagyközséggé alakult 99.859/1921. B. M. rendelet. Tóth Miklós féle gatárrész Nyírszöllőshöz 
csatoltatott 1925 febr. 1 től 26.104/1924 sz. alispáni rendelettel.” (NM EAD St-2162: 1.) Kótaj köz-
ség területe 1913-ban 6831 kat. hold, 1926-ban 5203 kat. hold volt a helységnévtárak tanúsága 
szerint (MH 1913: 806. és MH 1926: 171.). Nyírszőlős közigazgatási területe 1926-ban 1621 kat. 
hold volt (MH 1926. 215.).

27 MH 1913. 908. Vö. „Területrendezése: a Trianoni szerződés alapján 1922ben határvonal megál-
lapításakor.” (NM EAD St-2227: 1.) „Börvely községtől a halmosi gazdaság” területét helyezték 
Mérk község hatósága alá. (Uo. 2.)

28 MH 1913. 1284. Vö. „Pórházától 20 h[old] Csiszlótól [?] 12 h. Romániához[, a] Csanálosi határ-
hoz csatolva. Romániától az Anyaországhoz csatolva: Ágerdő, Kisömböly, es Fényi erdö 1180 
kat. hold területtel.” (NM EAD St-2228: 2.)

29 MH 1913. 1037. Vö. „Piskolt község határából 12 holdnyi terjedelmü rész.” (NM EAD St-2209: 2.)
30 TMAA 2005. 13–14. térképoldal.
31 MKKT 1926. VI. és IX. térképlap. 
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ték ideiglenesen.32 A közigazgatási tájékoztató lapokon jól nyomon követhető a 
változás minden apró részlete, beleértve a határrészek pontos megnevezése és 
azok területi kiterjedése. Ezek az adatok nemcsak helytörténeti, hanem közigaz-
gatás-történeti és történeti topográfiai szempontból is lényegesek. Különösen 
azért mert ezek az információk összegyűjtve, egy helyen kutathatók. A leírások-
ban ráadásul általában az is megnevezésre kerül, hogy melyik belügyminisz-
teri, főispáni vagy alispáni rendelet tartalmaz határozatot a kérdésben. További 
információval szolgál, ha az adatokat összevetjük az 1913. és az 1926. évi hely-
ségnévtárakkal. Ezzel a lépéssel egyfelől ellenőrizhetővé, másfelől kiegészíthe-
tővé válnak a kérdőívben szereplő válaszok (példaként lásd a 25. lábjegyzetet).

Az űrlap összeállításakor, a közigazgatási területrendezés későbbi szándé-
kával, külön rákérdeztek, hogy van-e a községnek földrajzilag egymással össze 
nem függő része. Alföldi viszonylatban ez különösen fontos körülmény, hiszen 
a 18. századra átalakult sajátos településhálózat, a nagy kiterjedésű lakatlan 
területek egyik következménye volt, hogy számos település, különösen a 
mezővárosok, pusztákat béreltek sokszor több (tíz) kilométernyi távolságra is. 
Ezek egy részét később igyekeztek megvásárolni, amivel a közigazgatási terü-
letük is megnőtt. Derekegyház,33 Nagymágocs34 vagy Sándorfalva községeknek 
több ilyen, az anyaközséggel földrajzilag nem érintkező külterületi része volt. 
Az utóbb említett falu külterületi szerkezete mutatta a legösszetettebb képet. 
Három olyan része volt, ami Sövényháza összefüggő közigazgatási területén 
egy-egy enklávét alkotott.35 Az ilyen enklávéknak a közigazgatási hovatar-
tozása, ami 26 települést36 érintett az Alföldön, akkor válik igazán lényeges 

32 NM EAD St-2228: 2. – A hozzácsatolt terület 1212 (20+12+1180) kat. hold.  
33 „A községi központtal össze nem függő puszták a központtól 30–40 km. távolságra feküsznek[,] 

ezek képezik a község külterületét 9000 k. hold területtel[,] ezen puszták nevei: Kis- és Nagyuj-
város, Kiskirályság, Csereszentlászló[,] Istvánhegyes, Terehalom. Ezen puszták közigazgatási 
ügyeit egy külterületi elöljáróság végzi[,] melynek szervezése és fejlesztése folyamatban van.” 
(NM EAD St-806: 2.)

34 Az anyaközséggel földrajzilag nem érintkező külterületek: „Cserebökény (676 h.) 30 km, Józse-
fszállás (2170 h.) 29 km, Disznóhalom (1294 h.) 26 km, Lajoshalom (1715 h.) 27 km, Györgyki-
rályság (1383 h.) 22 km.” (NM EAD St-795: 2.)  

35 Sándorfalva közigazgatási tájékoztató lapjához a jegyző külön térképmellékletet csatolt. Ezen 
I. számmal jelölte a belterületet, II. számmal a „Homok tanyák” külterületi részt és a III–IV. 
számokkal a „Fekete tanyákat”. A III. és a IV. területe, mint ahogy a többi külterületi rész sem 
függött össze földrajzilag egymással. „A község külterülete II. rész homoki tanyák III. és IV. 
rész fekete tanyák, mind a község belterületétől Sövényháza község földjei által elszigetelve 
külön-külön fekszenek. II. rész 785 kh. [kat. hold] III [.] rész 807 kh. IV. rész 368 kh. területtel, a 
község belterületétől 6–8 kilóméter [sic!] távolságra.” (NM EAD St-800: 2.)

36 Algyő, Alsóberecki, Alsódabas, Bácsborsód, Besenyőtelek, Csanádpalota, Derekegyház (3), 
Doboz, Foktő, Fülöpszállás, Géderlak, Gyula, Hajdúszoboszló, Kecskemét, Kiskunfélegyháza, 
Kiskunmajsa, Kunszentmiklós, Máriapócs, Nagybaracska, Nagykőrös, Nagymágocs (2), Oros-
háza, Sándorfalva (3), Szentistván, Tiszabábolna, Tiszaderzs.



102

Szilágyi Zsolt

kérdéssé, amikor egy-egy országrész vagy táj községsoros adatait szeretnénk 
tematikus térképek formájában megjeleníteni. A viszonyok tisztázásával elke-
rülhetők – egy térinformatikai rendszerben történő megjelenítéskor – az „értel-
mezhetetlen szigetek” kialakulása. Az alföldi községek kérdőíveinek pontosan 
egyharmadához kéziratos, ritkábban nyomtatott térképeket, olykor inkább 
csak hevenyészett skicceket csatoltak. Döntő részük forrásértéke csekély, azon-
ban találni köztük bőven olyat is, ami informatív, értékes példány (megemlítés 
szintjén ilyen Békésszentandrás, Csepel, Mindszent, Örvény vagy Zaránk ábrá-
zolása).37

A község földrajzi leírása kérdéscsoportnál maradva, a további adatok egy 
része általános topográfiai, lokalizálási információt tartalmaz, amelyek köny-
nyűszerrel leolvashatók a térképekről is. Forrásértékük inkább abban áll, hogy 
a feltüntetett távolságok, amiket legtöbbször csak becslés alapján jegyeztek fel, 
rávilágíthatnak arra, hogy a válaszadók térérzete, távolságérzékelése milyen 
sajátosságokat mutat egy olyan átmeneti időszakban, amikor még mindig 
sokan „időben gondolkodtak” a távolságról.

Különösen jelentős az a kérdés, ami a község területének művelési ágak 
szerinti megoszlását firtatja. Ebből nemcsak a helyi mezőgazdaság néhány 
jellemző vonására lehet következtetni, hanem összevetve az 1895. évi üzem-
statisztikai összeírás38 községsoros adataival az is megállapítható, hogy az 
eltelt három évtized alatt milyen jellegű változások zajlottak. Ugyanakkor az 
összehasonlítás elvégezhető az 1935. évi üzemstatisztikai39 adatfelvétel ered-
ményeivel is. Ezzel az átalakulás két világháború közötti folyamatai érzékel-
tethetőek. 

A község népesedési viszonyai – amit a belügyminisztériumi rendelet sze-
rint az 1920-as népszámlálás adatai alapján kellett kitölteni vagy feltüntetni a 
változást, ha megbízható adatokkal rendelkeztek – fontos információval szol-
gálnak. Az esetek tizedében a válaszok az említett összeírás adatait idézik, 
azonban a többi attól eltér. Az alföldi falvak 29 százalékában csökkent, 61 szá-
zalékában viszont nőtt a lakosság száma 1920 és 1925 között.40 Mindent össze-
vetve a közigazgatási tájékoztató lapok alapján a táj falusi népessége 89 967 
fővel gyarapodott a vizsgált öt évben. Figyelembe véve a forrásokban helyen-
ként szereplő kerekítéseket, ez az érték inkább 80–90 ezer főben állapítható 
meg. Jól látható, hogy a kitöltéskor igyekeztek a lehetőségekhez mérten friss 
adatokat szolgáltatni. Ez nemcsak a rendelet minél teljesebb végrehajtására 
való törekvést igazolja, hanem arra is rámutat, hogy az alföldi községek két-

37 NM EAD St-498; St-1421; St-807; St-1206b; St-1176.
38 MKOMS 1897.
39 MSK Ús 99. kötet.
40 MSK Ús 69. kötet és saját építésű adatbázis (NTA_10.xls).
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harmada pontos nyilvántartást vezetett a helyi lélekszám alakulásáról, még két 
népszámlálás közötti időben is. Ehhez a folyó évi adóösszeírást (Mindszent),41 
az Anyakönyvi Hivatal feljegyzéseit (Törökszentmiklós),42 az illetékes egyház-
megye által kiadott sematizmus adatait (Jászárokszállás)43 vagy a 4700/1925. 
évi BM. rendelet alapján végrehajtott összeírás eredményeit (Hejőkeresztúr)44 
használták fel. A forrásban szereplő számok mögött nemcsak a természe-
tes szaporodás húzódott meg, hanem több esetben beleszámolták a vándor-
lási különbözetet is (pl. Kondoros, Sarkad vagy Nyáregyháza).45 Ezeknek az 
adatoknak a segítségével részletesebb kép alakítható ki az 1920-as évek falusi 
népességnövekedésének üteméről.

A népességszám bel- és külterületi bontásban való szerepeltetése a közigaz-
gatási tájékoztató lapokon egyes esetekben fontos kiegészítője lehet az 1920. 
évi népszámlálási adatsornak, mivel a vonatkozó statisztikai kiadványban csak 
minden 50 főnél népesebb külterületi részt közöltek. Az ennél alacsonyabb 
lélekszámú „puszták” lakossága összevontan szerepel az „Egyéb külterület” 
megnevezés alatt.46 A kérdőívet kitöltők általában felsorolják ugyan a külterü-
leti részeket, de számos esetben előfordul, hogy lakosságszámukat csak egy-
bevontan közlik. Ez a gyakorlat jelentősen csökkenti az adatok forrásértékét, 
legalábbis a nominális vizsgálatok esetében, ellenben valódi jelentőségük nem 
is a kvantitatív vizsgálatoknál mutatkozik meg, hanem akkor, amikor az elem-
zés tárgya a külterületi részek névanyaga. Előfordul ugyanis, hogy olyan kül-
területi lakott helyeket neveznek meg, amelyek nem szerepelnek a már említett 
kiadványokban.

2. A község szervezete, beosztása és közérdekű viszonyai. A köz-
ségi szervezet kérdéscsoportja a falvak vezetőrétegének létszámát és összetéte-
lét tudakolja, köztük a képviselőtestület méretét és tagjainak jogcímét (virilis, 
választott vagy póttag). Bár külön felhívták a figyelmet arra, hogy nem kell név 
szerint, csak számszerűen megadni az adatokat, mégis előfordul, hogy külön 
betétlapon egyesével megnevezik a képviselőtestület tagjait (lásd Orosháza).47 
Ezen a helyen közlik az esküdtek, a jegyzők, a segédjegyzők, az orvosok és 
állatorvosok, az irodán dolgozók, a küldöncök valamint a bábák, az éjjeliőrök, 
végül a gazdasági alkalmazottak számát is. Az orvosokra és a bábákra, a gyógy-
szertárakra és a közkórházakra vonatkozó adatok felhasználhatók az egészség-
ügyi ellátás állapotának töredékes érzékeltetéséhez.

41 NM EAD St-807: 2.
42 NM EAD St-1260: 9. (3. számú melléklet).
43 NM EAD St-1230: 2.
44 NM EAD St-644: 2.
45 NM EAD St-500: 2.; St-541: 2.; St-1554: 6. (I-C-1 kérdés melléklete).
46 MSK Ús 69. kötet.
47 NM EAD St-494: 17/a.
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Az általános közigazgatási beosztásra adott válaszokból – amik a vármegye-
székhelytől, a járásszékhelytől, az országgyűlési választókerület székhelyétől 
és a törvényhatósági bizottsági választókerület székhelyétől való távolságot 
tartalmazzák – felrajzolhatók a közigazgatás eltérő szintjein mutatkozó kon-
centrikus térszerkezeti aszimmetriák. Az így rekonstruált kép segíthet megér-
teni azokat a két világháború közötti geográfiában keletkezett reformterveket, 
amik a közigazgatási beosztás átalakítására tettek konkrét javaslatokat, mint 
Prinz Gyula vagy Hantos Gyula írásai.48 A többi adat, ami ebben a kérdéscso-
portban szereplő válaszokban még előfordul, inkább a falvak hierarchiájának 
vizsgálatához lehet forrás, például a lajstromozó eljárás alkalmazásakor a köz-
igazgatási és a rendészeti intézmények székhelyeire vonatkozó információk; 
valamint a korcsmák, a vendéglők és a kávéházak számát rögzítő adatok hasz-
nálhatók fel, de segítségükkel e centrumok közigazgatási vonzáskörzete is 
megállapítható.

3. Közművelődési viszonyok. Az elemi iskolák, a felsőbb népiskolák 
és a polgári iskolák mellett a középiskolák valamint a szakiskolák, azok jel-
lege, tantermeik és tanerőik száma is olvasható a tájékoztató lapok hasábjain. 
Ezekből a falvak iskolaállományát, „iskolahálózatát” megbízhatóan fel lehet 
térképezni akár fenntartók szerinti bontásban is. A magasabb szintű iskolák 
számbavétele pedig hozzájárulhat egy 1920-as évek közepére vonatkozó falu-
hierarchiai vizsgálat elvégzéséhez. Ez utóbbihoz felhasználhatók még a múze-
umok, a könyvtárak, a színházak, a mozik vagy a különféle gazdakörök, kaszi-
nók, egyletek és egyéb kulturális egyesületek számbavétele is (erre a kérdésre 
később még visszatérek). Jóllehet az adatszolgáltatás többnyire megbízható, 
mégis előfordul például Tarcal vagy Átány esetében, hogy amíg az előbbinél 
a községi vezető jegyző, Hubay Kálmán,49 a helyi borászati-szőlészeti szakis-
kolát, addig az utóbbinál a községi főjegyző, Mezey Gyula a gazdakört és a 
kaszinót „felejtette” el feltüntetni.50

4. Forgalmi és gazdasági viszonyok. A témához 14 kérdés tartozik, 
három kisebb kérdéscsoport: a „közlekedésügy”, a „földművelésügy” vala-
mint az „ipar és kereskedelem” köré szervezve. Ezek közül kiemelve az utób-
bit, elmondható, hogy különösen értékes forrás mind gazdaságtörténeti, mind 
történeti földrajzi szempontból. Segítségével megállapítható, hogy melyik köz-
ségnek hol volt az állandó piaca. Az alföldi falvak pontosan egyharmadának 
helyben, a többinek azonban valamely másik, közeli településen működött. 
Az utóbbiak 69 százalékának egy, 24 százalékának kettő, 7 százalékának pedig 

48 Prinz 1923, 1933, Hantos 1931.
49 Hajdú 1985: 375.
50 NM EAD St-1164: 5. vö. Fél – Hofer 1997 [1972]: 251. Ehhez a problémához lásd: Bartha 2013b: 

14. lábjegyzet.
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három vagy több piacközpontja volt 1925-ben. A legtöbbet Csanádalbertinél 
jelölték meg (Makó, Mezőhegyes, Tótkomlós, Csanádpalota, Pitvaros).51 Ezek-
nek az adatoknak a segítségével feltérképezhetők a piacközpontok és kiter-
jedt vonzáskörzeteik az említett időszakban. Mivel ehhez hasonló összeírás 
az 1828. évre vonatkozóan is készült, amikor a „falvak eladó- és vevőhelyéül 
szolgáló piacát vagy piacait”52 rögzítették, némi kitétellel összehasonlíthatók 
ezek és a későbbi állapotok egymással. Ezzel a változás száz éves folyamata 
ragadható meg. Igazodva a Bácskai–Nagy-féle megközelítéshez a tiszta és a 
megosztott vonzáskörzetek térszerkezete is megrajzolható. Az Alföldön 1828-
ban 25 piacközpont volt és további 6 olyan, nem a táj területén fekvő centrum, 
ami alföldi falvakat vonzott. Száz évvel később számuk tizenegyszeresére, 
278-ra bővült, aminek kétharmada csak „saját bevallása” szerint volt központ, 
s egyetlen más település sem jelölte meg piacos helyéül. Amennyiben ezt is 
figyelembe vesszük, a központok száma inkább csak megháromszorozódott, 
legfeljebb megnégyszereződött, 25-ről 92-re emelkedett a vizsgált időszakban. 
A tiszta vonzáskörzet lélekszáma 1828-ban legkevesebb 832 ezerre, egy 
évszázaddal később már csak 552 ezer főre tehető az Alföldön. A megosztott 
vonzáskörzet népessége ugyanitt 2,2 millióról, alig 259 ezer főre csökkent. A 
változás hátterét kellően megvilágítja, hogy amíg 1828-ban az alföldi piacköz-
pontokban 337 ezren, addig 1920-ban már csaknem tízszer annyian, 3,1 millióan 
éltek. A piacközpontok számának növekedése mellett ez azt is jelenti, hogy 
lélekszámuk jóval nagyobb mértékben emelkedett, mint a vonzáskörzeteké. 
Ez egyfelől a centrumokba irányuló földrajzi migráció volumentét mutatja, 
másfelől arra utal, hogy amíg a piacközpontok száma nőtt, a vonzáskörzetek 
kiterjedése rendkívüli módon összezsugorodott. Ezért az 1920-as évek alföldi 
településhierarchia-vizsgálatához, településközi kapcsolatok elemzéséhez, a 
piacközponti szerepkör számbavétele már aligha nyújt megfelelő támpontot.

Az „ipar és kereskedelem” témakör kérdéseire adott válaszokból nemcsak 
a piacközpontokról és piacközponti vonzáskörzetekről értesülhetünk, hanem 
arról is, hogy a községek mely településekhez gravitáltak. Ez utóbbi kérdés 
válaszai az előbbiek mellett lényegében azokat a centrumokat mutatják meg, 
amik a piaci szerepkörön kívül más funkciók vonatkozásában is központként 
működtek az 1920-as években. Értelemszerűen a két válasz rendszerint nem fedi 
egymást. Például Körösszegapáti állandó piachelye Berekböszörmény, Berety-
tyóújfalu és Komádi községekben működött, míg „gravitációs központja”, ahol 
a falu lakói egyszerre többféle keresletet is ki tudtak elégíteni, illetve több ügyet 
is el tudtak intézni, az már csak Berettyóújfalu volt.53 Tiszabő jegyzője Török-

51 NM EAD St-777: 7.
52 Bácskai – Nagy 1984: 29.
53 NM EAD St-527: 7.
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szentmiklóst, Fegyvereket és Kunhegyest jelölte meg a falu piacos helyéül, 
„gravitációs központnak” viszont már csak Törökszentmiklóst tüntette fel.54 
Hort község piaca helyben volt, miközben Hatvanhoz és Gyöngyöshöz gravi-
tált.55 Akár „A község állandó piaca hol van?”, akár a „Hová gravitál a község?” 
kérdésre adott válaszokat használjuk fel a központok vonzáskörzeteinek kör-
vonalazásához, fontos segítség lehet a forrásból kirajzolódó centrumok gravi-
tációs modellszámítások alapján megállapított vonzáskörzeteinek feltérképe-
zése is. Ugyanis a két módszer egymástól, legtöbbször, eltérő eredményt szül. 
Az így kapott különbség rávilágít arra, hogy miben volt más az egykori tapasz-
talati valóság az elméleti dimenzióhoz képest. Ennek okai, számos egyéb mel-
lett, földrajzi, gazdasági és társadalmi tényezőkkel is magyarázhatók, vagyis „a 
két különböző úton nyert vonzáskörzet-hálózat összevetése feltárhatja azokat a 
torzulásokat, amelyek a központok súlyától és távolságától független tényezők 
hatására jöttek létre.”56

Összességében a válaszokban előforduló piacközpontok világosan mutatják, 
hogy egy-egy település lakossága melyik közeli faluba, városba járt legtöbbször 
vásárolni, eladni. Természetesen a piacra járás szokásai családonként eltérőek 
lehettek. Ezekről ma már nehéz képet alkotni, legtöbbször nem is lehet. 
Felmerül ráadásul, vajon mennyire megbízhatóak a jegyzők, körjegyzők által 
adott válaszok? Ismerték-e, különösen a körjegyzők, eléggé a helyi szokásokat? 
Előfordulnak ugyanis olyan esetek, amikor nem adtak választ, és nem feltétlenül 
azért, mert felületesen töltötték ki a kérdőívet, hanem vélhetően azért, mert 
nem rendelkeztek elegendő információval. Ennél azonban lényegesen többször 
fordul elő, amikor az egy körjegyzőségbe tartozó településeknél ugyanaz a 
válasz olvasható (például Benk, Mezőladány, Újkenéz, avagy Csaroda, Márok, 
Márokpapi, Tákos).57 Ez nem is annyira meglepő, hiszen a válaszadó szemé-
lye azonos. Elgondolkodtató azonban, hogy mennyire tükrözi az egykori tér-
kapcsolatok valóságát. Ha meg is kérdőjelezzük ezeket az eseteket, források 
hiányában nincs alternatív válasz. Ráadásul érdemes végiggondolni, hogy leg-
többször olyan szűk fizikai terekről van szó a körjegyzőségek kapcsán, hogy 
az azonos válaszok az egykori kereskedelmi kapcsolatokat akár valóságosan is 
leképezhetik. Ezen a ponton pedig az Ayer-tézis58 értelmében a történész nincs 
abban a helyzetben, hogy kétségbe vonja az ágens tapasztalatát.59

54 NM EAD St-1256: 7.
55 NM EAD St-1157: 7.
56 Beluszky 1984: 185. vö. Győri 2003, 2005 és Szilágyi 2007: 192–195, Uő 2010: 118–124.
57 NM EAD St-2190, St-2191, St-2192, St-2304, St-2306, St-2305, St-2307. 
58 A tézis szerint senki sincs olyan helyzetben utólag, hogy az összes rendelkezésre álló dokumen-

tum (ez esetben elbeszélés) által igazolt események megtörténtét kétségbe vonja. Ayer 1964: 
155–156.

59 Szilágyi 2014.
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Az „ipar és kereskedelem” témakörnél további két kérdést említenék, az 
egyik a községi kereskedések számát és jellegét, a másik az iparosokat foglal-
kozások szerinti bontásban „tudakolja”. Mindkét ágazat tekinthető szolgálta-
tásnak. Az előbbi nem szorul különösebb magyarázatra, az utóbbi pedig csak 
annyiban, hogy a két világháború között a háziipar nemcsak termékeket állí-
tott elő, hanem szolgáltatást is nyújtott, amikor a termékek javítását is elvégez-
te.60 Az első világháborút követő vidéki szolgáltatások szélesebb körben való 
elterjedése indokolja, hogy a falvakban megjelenő, összetettebbé váló, külön-
féle kereskedések, iparágak, kulturális és oktatási tevékenységek vizsgálata 
nagyobb figyelmet kapjon.

Az alföldi községekben mintegy 60-féle, meglepően differenciált kereske-
dést és csaknem 180-féle iparos foglakozást említettek meg a jegyzők, körjegy-
zők 1925-ben. Az előbbi kellő alapot biztosíthat (a korábban említett szempon-
tok és települési jellemzők mellett) egy faluhierarchiai vizsgálathoz, akár egy 
egyszerű, Bracey-féle analízist,61 akár egy sokváltozós elemzést készítünk, mint 
Beluszky Pál és Sikos T. Tamás.62 A szolgáltatások figyelembevétele lehetőséget 
nyújt ahhoz, hogy a falvakat ne alá-fölérendeltségi viszonyban, ne a falu-város 
viszonyrendszerben lássuk, hanem a falvak egymás közötti (laterális) kapcso-
lathálójában, a potenciális szolgáltatási interakciók rendszerében.63 Az egyes 
válaszoknál ebben az esetben is megfigyelhető, hogy a legtöbb esetben alapos 
részletességgel igyekeztek felelni a közigazgatási tájékoztató lapokat kitöltő 
hivatalnokok. Az esetek 8 százalékában azonban egyáltalán nem, vagy csak 
összevont válaszok olvashatók. Ezt leszámítva, e tekintetben is megbízható a 
forrás, ami páratlan lehetőség a falvak kapcsolathálójának feltérképezéséhez.      

5. Községi vagyon és háztartás. Általános információk nyerhetők a 
település főleg ingatlanvagyonának helyzetéről, amit ezúttal nem részleteznék. 
Ugyanakkor a községekre kivetett egyenes adók (földadó, házadó, általános 
kereseti adó, társulati adó, vagyon- és jövedelemadó) arányáról is tájékozód-
hatunk. Ezek az értékek más falvak hasonló adataival összevethetők. Az elté-
rések pedig rámutatnak az adott település gazdaságszerkezeti sajátosságaira, a 
modernizáció tükrében.      

6. A legszükségesebb, megoldásra váró feladatok a községben. 
Nemcsak a „legégetőbb” problémák ismerhetők meg, hanem az a – falvakban 
lejátszódó változások súlyát tükröző – folyamat is, ami a falusiak (szolgálta-
tások iránti) igényének átalakulását, újabbakkal történő bővülését jelzi. Ilyen 
a csatornázás, a villanyvilágítás, egy-egy helyi kisvasút kiépítése, kultúrház, 

60 Szilágyi 2013: 69–71.
61 Bracey1959, 1962.
62 Beluszky – Sikos T. 1982, 2007.
63 Weekley 1977: 361. vö. Szilágyi 2013: 71–80.
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óvoda, polgári iskola és közfürdő létesítésének igénye, és így tovább. Ezek fel-
mérésével a falusi lakosság modernizáció iránti növekvő érdeklődése, igénye 
állapítható meg, és hasonlítható össze egymással. Ezek térképen való megjele-
nítése segíthet megérteni a modernizáció vidéki terjedésének folyamatát, tér-
beli sajátosságainak kialakulását.  

A dokumentumot legvégül a jegyző a község pecsétjével és sajátkezű alá-
írásával hitelesítette, általában dátumozás nélkül. A bélyegzők lenyomata a 
legtöbb esetben jól olvasható, és ahol a címer is szerepel, sokszor az egyes rész-
letek szintén jól kivehetők. Ezzel akár arra is lehetőség nyílik, hogy a községek 
20. század eleji pecséthasználati gyakorlata, a bélyegzőkön használt szimbólu-
mok vizsgálat tárgyát képezzék.

Kitekintés egy készülő vállalkozásra

Az 1925. évi közigazgatási tájékoztató lapok kivételes lehetőséget nyújtanak 
arra, hogy a vidéki Magyarország állapotát több szempontból is megvizsgáljuk. 
A kutatás középpontjába ezúttal az alföldi falvak kerültek. A Néprajzi Múze-
umban őrzött forrásból 2013–14 folyamán számítógépes adatbázis készült,64 
ami jelenleg többszázezer adatból áll, s további bővítése, többek között az 1900–
1941 közötti népszámlálási eredményekkel (pl. demográfiai, nemzetiségi, fele-
kezeti, foglalkozásszerkezetei adatokkal), folyamatban van. A térbeli megjele-
nítéséhez az Alföld településeinek községhatárok szerint rögzített alaptérképe 
is elkészült, ami megfelelő módon rögzíti az említett időszak közigazgatási és 
területi változásait. A táj lehatárolása történet- és földrajz-tudománytörténeti 
szempontokra, valamint a 19. és a 20. századi ágensek tapasztalatára épül.65 
Ezek alapján 785 község, továbbá 33 jogilag város, mindösszesen 818 település 
alkotja az adatbázist és a hozzákapcsolt (GIS) térképet.

Mivel a két világháború közötti Magyarország keresőinek nagyjából fele 
a mezőgazdaságban dolgozott, és a társadalom több mint kétharmada falusi 
vagy tanyasi volt, s az ország lakosságának 60 százaléka az Alföldön élt, így 
a szóban forgó kutatás kellően indokolt. Az eddigi és a várható eredmények, 
úgy vélem, hozzájárulnak az Alföld településhálózatának és társadalmának az 
újabb (gazdaság- és társadalomtörténeti illetve történeti földrajzi) szempontú 
értelmezéséhez.

64 Köszönetem fejezem ki ezúton is Granasztói Péternek, a Néprajzi Múzeum főosztályvezetőjé-
nek, hogy lehetővé tette az alföldi települések közigazgatási tájékoztató lapjainak a Debreceni 
Egyetem Történelmi Intézetébe való szállítását, és az anyag digitalizálását.

65 Szilágyi 2014.
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Természetesen más országrészek, tájak hasonló vizsgálata is elvégezhető 
a bemutatott forrásanyag felhasználásával. Ennek feltételei, talán elsőnek, 
Somogyra vonatkozóan biztosítottak, mivel a Somogy Megyei Levéltár hon-
lapján a terület közigazgatási tájékoztató lapjainak digitalizált másolatai elér-
hetőek.66
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66 MNL SML – http://smarchive.site90.net/ (Utolsó megtekintés: 2014. augusztus 28.)
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William Hunter magyarországi utazásai  
és benyomásai

Az 1790-es években Magyarországot szinte egy időben kereste fel két 
angol utazó. Közülük Robert Townson természettudós beszámolói1 

az ismertebbek, és az utókor több szempontból is jobban feldolgozta, hiszen 
nem csak a történettudomány, de a természettudományok képviselői is fog-
lalkoztak vele.2 A másik utazó, William Hunter személyéről is keveset tudni, 
művének feldolgozottsága hiányos, sőt, útleírásai lényegében alig ismertek. 
Művében, illetve az erről3 különböző nagy-britanniai folyóiratokban megjelent 
recenziókban azonban több figyelemre méltó megállapítás is olvasható; egyfe-
lől a Magyarországról élő sztereotípiák és képek, másrészt azok az elvárások, 
amelyeket a korszakban Nagy-Britannia olvasóközönsége az útleírások iránt 
támasztott.

Bevezetőként röviden bemutatom a művet és annak szerzőjét. William 
Hunter4 életéről alig maradt fenn információ. Keveset tudunk munkásságáról, 
illetve származásáról, sőt, még születési és halálozási évét sem lehet ponto-
san meghatározni.5 Az bizonyos, hogy Londonban élt és hogy az Inner Temple 
tagja volt, amely egyike volt a nem-egyetemi szintű jogász főiskoláknak.6 Ezen 
monumentális útleírásán kívül még pamfletek ismertek tőle, amelyek a Fran-
ciaországgal szembeni háborút és az angol tengeri fölény fontosságát hirdetik. 
Ez utóbbiak egyébként útleírásaiban is megtalálhatók, számos utalást tesz az 
aktuális politikai helyzetre, többször hangot ad, mintegy mellékes megjegyzés-

1 Townson 1797. 
2 A teljesség igénye nélkül: Kökény 2013, Rózsa 2011, Rózsa 2006, Hevesi 2000, Merkl 1998. Wil-

liam Huntert először – és eddig utoljára – Olter László vette vizsgálat alá, más utazókhoz hason-
lítva. 

3 Hunter 1803. A könyv nem található meg egyetlen magyarországi közkönyvtárban sem. Az 
Országos Széchényi Könyvtár a mű német nyelvű kiadásából őriz egy példányt – ebből azon-
ban hiányzik a két magyarországi út leírása, mivel azok előtt, 1797-ben adták ki. A mű teljes 
terjedelmében elérhető az interneten. https://archive.org/stream/travelsthroughfr02hunt elle-
nőrizve 2016. 04. 09.

4 Nem azonos William Hunter orvossal, aki 1787-ben a burmai Peguról írt útibeszámolót.
5 Erre tett kísérletet R.G. Thorne: http://www.historyofparliamentonline.org/

volume/1790-1820/member/hunter-william-1769-1815
6 Olter 2000: 269.
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ként, az európai politikai helyzettel kapcsolatos véleményének. Hunter három-
szor látogatott el Magyarországra, útjai közül az első egy nagyobb Oszmán 
Birodalmon belüli utazásnak az „alfejezete.” Ez első utazása során egyébként 
a szokásossal ellentétes irányt járt be: keletről, Havasalföldről érkezett, majd 
Pozsonynál távozott. Másik két utazása során már szándékosan Magyaror-
szág ismételt felkeresését és megismerését tűzte ki célul, ekkor ugyanis Hadik 
Károly gróf meghívásának tett eleget. Bár a leírás egyszer sem említi meg 
„Hadik gróf” keresztnevét, de annyit elmond, hogy Hadik András generális 
idősebbik fia, ami által lehetővé válik személyének azonosítása – Hadik Károly 
József grófról van szó, aki később a marengoi csatában veszti életét. A keresz-
tnevek elhagyása egyébként jellemző problémája a műnek; bár a helységeket 
mind feltünteti – legtöbbször azok német nevén –, a személyeknek, köztük az 
egyébként ideiglenes útitársaknak csak a vezetékneveit tudjuk.

Hunter „tipizálása”7 meglehetősen nehéz. Az egyértelmű, hogy magányos 
utazó, akit sem családtag, sem barát nem kísért el az útra. Alkalmi útitársai vol-
tak, akikkel csak a közös úticél kötötte össze, és róluk sem esik semmi említés, 
leszámítva, ha egy melléje rendelt kísérőről van szó. Az utazás céljának meg-
határozása sem különösebben problémás; az első magyarországi útja puszta 
szükségszerűség, mivel haza akar térni Nagy-Britanniába az Oszmán Biroda-
lomból, és szárazföldön erre vezet az út. A második és harmadik útnak viszont 
már Magyarország alaposabb megismerése volt a célja. Ami azonban nehezeb-
ben fogható meg, az az utazás jellege. Az út nem volt hivatalos; Hunter nem 
képvisel sem vállalatot, sem kormányzati szervet, nem képviseli Nagy-Britan-
niát. Nevezhetjük-e ismeretszerző vagy tanulmányútnak? Erre a felvetésre is 
nemleges választ kapunk. Huntert, bár sokat moralizál – és emiatt talán még 
beleférne a filozofikus utazó kategóriába8 – nem érdekli a felületesnél jobban a 
társadalom, érdektelen a természeti kincsek iránt, nem foglalkoztatja a magyar 
politika. Alapvetően elmondhatjuk róla, hogy „turista,” aki csak azért utazik, 
mert nagyvonalakban érdekli az adott ország, és megteheti, hogy megláto-
gathassa. Utazásának semmilyen deklarált célja nincs, a puszta érdeklődést 
leszámítva. A mű megírására is a korszellem sarkalta; ebben az időszakban, 
aki utazik, az szinte mindig meg is írja, és publikálja úti élményeit9 – hasonlato-
san a mai emberhez, aki fényképeit a közösségi oldalakon tárja a nyilvánosság 
elé. Ez ugyanis nem csak hivalkodás, hanem egyben bizonyítás is. A korban 
csak akkor hiszik el, hogy tényleg ott járt, ha onnan minél hitelesebb infor-

7 Burke 2006: 7–8.
8 Burke 2006: 9. Burke azokat nevezi filozofikus utazóknak, akiket – Voltaire-hez hasonlóan – 

„érdekmentes kíváncsiság” hajt, és érdeklődésük, megfigyeléseik elsősorban a társadalomra, a 
szokásokra, kultúrára terjednek ki.

9 Laermann 1976: 77.
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mációt, információkat közöl. Ha minél részletesebben, minél pontosabban ad 
meg adatokat, ír le kulturális és földrajzi jellemzőket, akkor azok körében, akik 
a művét olvassák, nagyobb megbecsülésnek örvendhet. Nem csak az utazás 
volt divat egyes – jómódú – körökben, hanem az élmények megosztása is. Ez 
utóbbiakban egyébként bővelkedik Hunter leírása: a személyes benyomások, 
az élményszerűség, az apró kényelmetlenségek vagy kellemes meglepetések 
ecsetelése rendre megjelennek művében. Utazási stílusa meglehetősen sietős; 
ritkán szemlélődik, a „helyiekkel” – bár latinul10 és néha németül tudnak beszél-
getni – nem vegyül, rendre sietősen továbbáll. Sokszor nem időzik el hosszan 
egy helyen, úticélt töröl „késés” miatt, gyakran az este ellenére is továbbindul 
vendégül látóitól.11 A késések miatti állandó bosszankodások tovább erősítik 
azt a képet, hogy Hunternek semmi célja nem volt a magyarországi utazással, 
sőt, néha mintha kifejezetten teher lenne számára az egész, mintha pusztán 
Hadik gróf meghívásának eleget téve, illendőségből utazna ide.

Felépítését tekintve a mű kétkötetes; az első kizárólag az Oszmán Biroda-
lommal foglalkozik, míg a második kötet az, amelyben helyet kap a három 
magyarországi út.12 A két kötet összesen mintegy ezer oldal, tartalmaznak egy 
tartalomjegyzéket, a levelek rövid összefoglalóit és egy részletes táblázatot az 
utazásról. A mű egy sajátságos, részben naplóra, de leginkább levélregényre 
emlékeztető alkotás. A szerző végig Elzának, egy angliai lánytestvérnek írott 
leveleken keresztül meséli el a történteket. A levelek terjedelme változatos, álta-
lában a pihenőidők közötti időszakokat ölelik fel, ezzel erősítve azt az érzést, 
hogy a hosszabb utazás, kirándulás után rögtön megírta a levelet. Ez utóbbi 
egyébként annyira jól sikerült Hunternek, hogy valóban nehéz megállapítani, 
hogy vajon a „leveleket” csak hazatérése után, vagy még az úton írta. Azt, hogy 
a fejezetek nem közvetlenül a megjelenés előtt keletkeztek, alátámasztja (vagy 
legalább is megerősíti a feltételezést), hogy találunk bennük visszautalásokat, 
amelyek a szerző meglepő élményeit, csalódásait vagy pozitív meglepetéseit 
írják le. Példának okáért a XXIV. levélben azt olvashatjuk, hogy a parasztházak 
sokkal „csinosabbak”, mint Angliában, míg a második út során, amikor már 
be is lép egy ilyen parasztházba, az előző élményre visszautalva írja le a belső 
térben látott nyomort és egyszerűséget.13 Hunter nagyon ügyelt arra, hogy ne 
áruljon el előre semmit, és az olvasót is az utazás során szerzett, az adott pil-
lanathoz kapcsolódó élményekkel lássa el. A levél-jelleg látszatát mindvégig 
megőrzi, ennek érdekében a friss élményekkel való találkozás és azok leírása 
folytonosan visszatérő motívum a műben.

10 Hunter 1803: 238.
11 Hunter 1803: uo.
12 A lábjegyzetekben lévő oldalszámok a második kötetre vonatkoznak.  
13 Hunter 1803: 150. és 225.
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Korábban említettem az utazás részletes táblázatát. Ez az első kötet elején 
található, és felsorolja az összes települést, amelyen áthaladt, a köztük lévő 
távolságot, valamint több postaállomást. Némelynél a szerző feltüntette, hogy 
ott ebédelt, esetlegesen ott is aludt. Ez utóbbi táblázat egyébként jól tükrözi a 
magyarországi postakocsi-hálózat sűrűségét, különösen az első útnál. Az első 
útját a mai „főútvonalakkal”14 párhuzamosan tette meg, és meglehetősen gyor-
san, alig egy hét alatt jutott el Nagyszebenhez közeli Vöröstoronyból Pozsonyba. 
Ez az első út egyébként annyival érdekesebb a többinél, hogy más utazóktól, 
illetve a későbbi magyarországi útjaitól eltérően ekkor még nem voltak magyar-
országi kapcsolatai, de még csak komolyabb ismeretekkel sem rendelkezett az 
országról. Míg más utazókat és később őt is ellátták ajánlólevelekkel, hasznos 
címekkel, sőt nem egyszer lovakkal és kocsival,15 addig Hunter az első útja alatt 
a helyi infrastruktúrára volt utalva. Első útja egyébként meglehetősen rövid 
volt, a legtöbb településen csak áthaladt. Mindössze Pesten és Budán tett egy 
hosszabb, egynapos látogatást. Emellett Vöröstoronynál időzött hosszabban, 
mivel tíz napig karanténban tartották. A levelek alapján az eljárással hosszú 
időre keserűvé tették szájízét, a következőekben rendre az ország infrastruktu-
rális elmaradottságán kesereg. Hangulatának elrontásában közre játszhatott az 
is, hogy a karantén miatt éppen hogy lekéste I. Ferenc koronázását.16

Második és harmadik utazását már céltudatosabban tette. A két út között 
1799–1800 tele képez határvonalat, télre ugyanis visszatért Bécsbe. A máso-
dik út során rövid fertődi kitérő után először a Dunakanyart látogatta meg, 
majd Zemplénbe és a bányavárosokhoz utazott, érintve a Magas-Tátrát és azon 
belül a Lomnici-csúcsot – ez utóbbit az időjárásra hivatkozva csak távolról cso-
dálta. Ezt követően tett egy kirándulást Hadik gróf kíséretében Balatonfüredre 
és Tihanyba.17 A harmadik út során először a Dél-Dunántúlt kereste fel, járt 
Pécsett és Mohácson is. Úti célja ezúttal a Bács megyei Futak volt, ahol Hadik 
gróf birtokait kereste fel. Hadik azonban nem tartózkodott otthon – ekkor már 
valószínűleg a háborúban volt, ahol július 24-én, a marengói csatában elesett.18 
A gróf távolléte ellenére sem feledkezett meg „vendégéről,” ellátta őt megfelelő 
levelekkel és kísérőkkel a további utakhoz. Hunter egészen a Temes-vidékig 
elment, látta az épülő péterváradi erődöt, beszámolt az Oglu pasa-féle felkelés-
ről Szerbiában. Ezt követően visszatért Bécsbe.

Hunter leírásának a részletesebb elemzéséhez először meg kell határoznunk, 
hogy mit is tekinthetünk vidéknek. A fogalom ugyanis meglehetősen relatív. 

14 A térképmellékleten berajzolva.
15 Ez elsősorban Townsonra jellemző.
16 Hunter 1803: 159.
17 Hunter 1803: 339–347.
18 Nagy 1859: 12.
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A kora újkorban a város ugyanis többféleképpen is meghatározható: lakosság-
száma, jogállása vagy funkciója alapján.19 Mivel ezek részletes elemzése szét-
feszítené a tanulmány kereteit, legjobb, ha ehelyett abból indulunk ki, hogy 
Hunter mit tartott vidékinek, vagy vidékiesnek. Ez azonban azért nehéz, mert 
Hunter a „country” kifejezést legtöbbször a „táj” értelmében használja, és nem 
a településhálózatban betöltött pozícióra utal. Hunter leírásai alapján Magyar-
ország falusias ország, ahol a városok közül is csak kevés rendelkezik valóban 
városias jelleggel. A települések többsége nagy falu, ahol nincs utcakövezet, 
egyszintesek a házak, és a nagytestű állatok vagy a bányatárnák bejáratának 
látványa jellemzi az utcaképet. A városokat legtöbbször koszosnak és rende-
zetlennek találta. 

„Gyongyosch, the next stage, has an appearance which approximates to the barbarousness 
of its appellation. It is dirty and straggling, and most of the houses are miserable huts.”20

Ugyanakkor Hunter ezeket a településeket egyáltalán nem nevezi „vil-
lage”-nek vagy „settlement”-nek, hanem végig a „town” kifejezést használja, 
vagyis minden vidékies látvány és benyomás ellenére városnak tartja és város-
ként kezeli őket. A városok jellege viszont sorozatos csalódásokat okozott neki. 
Legtöbbször arra számított, hogy a városokban jól felszerelt szálláshelyeket fog 
találni, vagy rendezett utca- és városképet, -szerkezetet. Ebben azonban nincs 
semmi meglepő, amennyiben figyelembe vesszük, hogy a magyar városok 
urbanizációs színvonala messze elmaradt Londonétól vagy más angol városo-
kétól, melyek Hunter városfogalmának tapasztalati bázisát képezték.21

Az elvárások és a tényleges tapasztalat ellentéte végighúzódik a szövegben. 
Visszatérő problémának számít a fogadók rossz felszereltsége. Hunter az Osz-
mán Birodalomban való utazásai során mindig magával vitetett egy ágyat, amit 
azonban Bukarestben eladott, remélve, hogy a „Német-Római császár országá-
ban” már nem lesz rá szüksége.22 Majd kellemetlenül tapasztalta, hogy a karan-
tén alatt, sőt sokszor a legtöbb fogadóban egy deszkán és szalmazsákon kellett 
aludnia. Az ilyen élmények, az „ez már a fejlett világ” feltételezése a határ átlé-
pésekor, a túlzott elvárások magyarázzák a városok Hunter számára siralmas 
és rendre frusztráló képét. A fogadókkal való elégedetlenségét magyarázhatja 
az is, hogy első utazásakor valószínűleg a drágább „extraordináriának” neve-
zett postakocsit vette igénybe, ahol a magasabb ár fogadói szállást és ott étke-
zést biztosított. Valószínűleg többet remélt a pénzéért, pedig még így is job-

19 Erről jó áttekintést ad: Bácskai 2002.
20 Hunter 1803: 245. 
21 A korabeli angol kisvárosok urbanizáltságához lásd: Corfield 1995.
22 Hunter 1803: 48.
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ban járt, mint az „ordináriával”, ahol a lóváltó állomásokon, padokon aludtak 
éjszakánként az utasok, étkezésről pedig szó sem volt.23

Ami azonban a települések jellege alapján meghatározható vidéket, a falut, 
„village-et” illeti, Hunter benyomásai nem voltak kimondottan rosszak. Első, 
felszínes megfigyelései kezdetben egy igen tiszta, rendezett és „kényelmes” 
falusi világot jelenítettek meg, vidám parasztokkal, fehérre meszelt házak-
kal, amelyek sokkal kényelmesebbnek tűnnek angol megfelelőiknél.24 Rendre 
megbotránkozott azonban az emberek életmódján: a tiszta falú, virágos ablakú 
parasztházak belülről nyomorúságosak, a díszes ruhát viselő emberek pedig 
valójában szegények. A feudális viszonyokkal való találkozás is többször meg-
lepte,25 mint ahogy a nemek közt tapasztalt nagy különbségek is.26 Az emberek 
viselkedését általában szívélyesnek találta. Külön kiemelte, hogy az idegen uta-
zókkal mindig szerfölött barátságosak, és nagy érdeklődést mutatnak irántuk,27 
egyfajta a világ dolgairól beszámoló hírnököt látnak bennük. Az érdeklődés 
egyébként kölcsönös volt; Hunter, saját elmondása szerint, néhány alkalom-
mal ő maga is helyiektől érdeklődött az ország történelméről.28 Könyvében a 
történelem ismeretét bizonyító részek azonban nem feltétlenül a helyiek beszá-
molóján alapulnak, legalábbis a leírást ajánlott irodalom lábjegyzetelésével 
egészíti ki.29

A vidék lakóival ugyan ritkán vegyült, megfigyelései mégis részletesnek 
mondhatóak. A parasztságot szegénynek, de rendkívül változatosnak tartotta. 
Egyes helyeken gazdagabb embereket és díszes ruhákat talált, míg máshol a 
házakat és az emberek öltözködését is sokkal szegényesebbnek látta. Mindezt 
indokolhatják a népviseletek közötti különbségek, hiszen egyes tájegységek 
viseletei kevésbé díszesek. Amennyiben vasárnap érkezett egy településre, az 
embereket nyilvánvalóan díszesebb, „csinosabb” („neater”) ruhákban találta, 
mint ott, ahova hétköznap érkezett. Az adott területek gazdasági viszonyai is 
közre játszhattak ebben, bár azt nem mondhatjuk, hogy leírásai alapján meg-
rajzolható az ország belső gazdasági különbségeinek térképe: egyes régiókon 
belül gyakran a szomszédos települések, városok, falvak között is komoly 

23 Majdán 2014: 8–9.
24 Hunter 1803: 150–151.
25 Hunter 1803: 225.
26 Hunter 1803: 227.
27 „I cannot close this account of Temeswar without relating to you a story from its domestic 

annals, which is, even to this day, a topic of conversation…” A Dózsa-féle parasztfelkelés elbe-
szélését indítja így. Ez még első, 1793-as, kísérő nélküli útja során történt. Hunter 1803: 143.

28 A mohácsi csatáról és a Dózsa-féle parasztfelkelésről érdeklődik a helyieknél.
29 Ez utóbbi alapján egyébként könnyen elképzelhető, hogy a magyar történelemről a kor tudo-

mányos-ismeretterjesztő színvonalának megfelelő könyvek álltak rendelkezésre Nagy-Britan-
niában.  
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különbségek vannak az öltözékek minőségében, a házak, települések külső jel-
lemzőiben. 

A mezőgazdaság módszereit elmaradottnak találta, aminek a parasztok 
általa megfigyelt munkamódszerei volt az oka. Meglepte, hogy a nők is részt 
vesznek a keményebb mezőgazdasági munkákban, például a szántásban.

„The women, who are not by any means so well-looked as the men, are kept in a state 
of slevish subordination, and are not only employed in domestic drudgery, but in the 
laborious parts of agriculture, such as, digging, planting and following the plough. 30

Hunter felkészültsége egyébként ez alatt a két út alatt érezhetően javult, 
ami a különböző ajánlólevelek beszerzésében is tetten érhető. A felkészülés 
része, hogy olvasta Townson Magyarországról szóló művét is.31 Ugyanakkor 
a fogadók hiányosságai és a postakocsis lovak cseréjének gyakori akadozása 
miatt továbbra is rendszeresen kesereg, és második útja során azt tanácsolja a 
későbbi magyarországi utakra készülőknek, hogy inkább saját felszereléssel és 
lovakkal utazzanak.32 Hogy az angol utazó volt-e ennyire igényes, vagy a pos-
tahálózat volt valóban ennyire kezdetleges, nem tudjuk megállapítani; az bizo-
nyos, hogy az utak ekkor még nem jelentettek többet a kocsik keréknyomainál, 
karbantartásukat pedig a megye végezte, jobbágyok robotmunkájával, megle-
hetősen rendszertelenül. Angliában ugyanakkor már jórészt államilag kiépí-
tett úthálózattal találkozott az utazó, és elterjedőben volt a zúzottkő. Ez utóbbi 
fajta egyébként Magyarországon éppen Hunter utazásainak idején kezd el 
egyre elterjedtebb lenni, jórészt a nyugati országrészben illetve Felső-Magyar-
országon.33 Érdekes módon azonban magukról az utakról, azok állapotáról alig 
tesz említést. Nem számol be arról sem, és az utazást összefoglaló táblázat sem 
mutatja, hogy komolyabb késéseket szenvedett volna az utak állapota miatt. A 
késedelmeket a leírtak alapján nem a postaállomások hiánya vagy az úthibák 
okozták, hanem a lóhiány, ami annál inkább meglephette Huntert, hogy rendre 
beszámolt az ország lovakban való bőségéről és szembesült a nagy ménesekkel. 
Hunter egy helyen arra panaszkodik, hogy a lovak a földeken vannak, és ott 
dolgoznak, mint igásállat.34 A lóhiány meglehetősen feltűnő jelenség; sokszor 
az állomásokon nincsenek váltáslovak, órákat kell várni, amíg a régiek eléggé 
kipihenik magukat az út folytatásához. A hiányt okozhatta a lovak besorozása 
katonai szolgálatra, nem elsősorban csatalóként, hanem teherhordásra, szál-

30 Hunter 1803: 227.
31 Hunter 1803: 289.
32 Hunter 1803: 227–228. 
33 Majdán 2014: 10–15.
34 Hunter 1803: 261–262.
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lításra.35 Lehetséges azonban, hogy hiányérzete azonban relatív volt; Hunter 
egyszerűen csak jobb minőséghez volt hozzászokva Nagy-Britanniában, mint 
amit Magyarországon tapasztalt, vagy csak egyszerűen túl magasak voltak 
az elvárásai. Mindenesetre több időt töltött karanténban első utazása során, 
mint amennyit az országon való átutazással – és ebben része volt egy egynapos 
pest-budai pihenő. Vagyis a postahálózat az esetleges, de nem feltétlenül álta-
lános lóhiány ellenére is rendesen üzemelt. Érdemes figyelembe venni, hogy 
más utazók, szinte ugyanebben az időben, nem szenvedtek hasonló nehézsé-
gektől. Hofmannsegg gróf, aki Szászországból érkezett Magyarországra és tar-
tózkodott itt 1793–94 között, az alábbiakat írta a magyarországi postahálózat 
állapotáról: 

„Lehetetlen jobb postai szolgálatot kívánni, mint ebben az országban van. Többször meg-
történt, hogy a lovakat hamarább felváltották, mint amennyi idő alatt a kerekeket megken-
hették és sohasem történnek, mint nálunk [Szászországban], késedelmezések s aztán bocsá-
natkérések, hogy a lovak nem voltak idehaza s több efféle. Csak ilyen intézmény mellett 
lehetséges két nap alatt, és pedig reggeli 5 órától esti 9-ig tartó utazás után 36 mértföldnyi 
utat megtenni, mert ilyen messze van Buda Bécstől, mégis a második nap este már ott 
voltam...” 36

Ez a vélemény szöges ellentéte annak, amit Hunter tapasztalt. Ez megerő-
síti a feltételezést, hogy Hunter nagy-britanniai tapasztalatai alapján magasabb 
elvárásokat alakított ki.37 Feltételezhetően hajlamosabb volt arra, hogy a kelle-
metlenségek miatt általánosítson. Hunter a postamesterek műveletlenségét, és 
udvariatlanságát is felhánytorgatta, amit azzal magyaráz – egyébként a késé-
seket is ide vezeti vissza – hogy a helybéliek nincsenek hozzászokva az uta-
zókhoz, mivel csak ritkán utazik valaki keresztül Magyarországon. Ez abból a 
szempontból viszont ellentmondás, hogy egy postán a korban több váltás lovat 
tartottak, vagyis ha olyan csekély volt a forgalom – a járatsűrűség ekkor heti 
egy-két, ritkábban kétnaponta egy kocsit jelent –, akkor néhány ló biztos akadt 
volna, amit be tudnak fogni kocsijába.38 

A következőkben az vizsgáljuk meg, hogy hogyan fogadták Hunter könyvét 
a kritikusok. Nagy-Britanniában ekkor már széles választéka volt olyan folyó-
iratoknak, amelyek a legfrissebb irodalmi alkotásokról közöltek kritikát, recen-

35 Ekkor zajlik a „második koalíció háborúja” Franciaország ellen. Hadik gróf is ebben az évben 
esik el a marengói ütközetben. 

36 Berkeszi 1887: 9.
37 Egyben alátámasztja azt a jól ismert megállapítást, mely szerint az útleírások „legalább annyit 

mondanak el magukról az utazóról, mint a meglátogatott országokról, mint a meglátogatott 
országról.” Burke 2006: 16.

38  A postakocsiról és a korabeli közlekedésről: Majdán 2014: 7–26.
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ziót. Hunter könyvének harmadik, teljes terjedelmében még csak első39 kiadása 
is kapott kritikákat.  Ha egyszerűen akarunk válaszolni erre a kérdésre, akkor 
elmondhatjuk, hogy a kötet vegyes ítélteket kapott. A szerző stílusát valameny-
nyi kritikusa méltatta. Szépirodalmi igényű fogalmazásmódját, az elbeszélő 
jelleget, valamint a levél-formát is nagyra értékelték.40 A leírás módjával ellen-
tétben azonban a mű tartalma kevésbé hozott általános elismerést. Az egyik 
kritikus mai szóval élve „kocaturistának” nevezte, mivel szerinte még a lega-
lapvetőbb helyszíneket sem látogatta meg. Szemére hányták – és ez meglehe-
tősen sajátságos – hogy sem a botanikához, sem az ásványokhoz nem ért, és 
hogy még minimális kockázatokat sem vállal egy-egy izgalmasabb, különlege-
sebb úticélért. A Lomnici-csúcsot kihagyta a köd és az időjárás miatt, emiatt a 
kritikus meglehetősen elítélően nyilatkozott róla.41 Felkészületlennek tartották, 
mert nem látogatott meg olyan nevezetességeket, amelyek közel voltak hozzá, 
de nyilván nem volt róluk tudomása – vagy nem érdekelték. 

Miért nyilvánul meg, különösen a bányavárosok leírásakor ilyen erősen a 
kritikai hangvétel? Ez a momentum véleményem szerint Robert Townson útle-
írásának a hatását mutatja. A természettudós igen behatóan tanulmányozta a 
Tátrát és a Garam-vidéket, részletes leírásokat közölt a terület élővilágáról is. 
Az ország más részeinek leírásakor szintén részletgazdag beszámolókat írt, 
amelyek megfogalmazásán, szóhasználatán érződik, hogy egy a természettu-
dományokban jártas embertől származnak. Hunter viszont nem volt sem bota-
nikus, sem geológus, a természettudományokhoz komolyabban nem értett, és – 
ahogy azt korábban is írtam – talán nem is különösebben érdekelték a növények 
és a kőzetek. A kritikában megjelenő számonkérésnek alapján elmondhatjuk, 
hogy azt a fajta útleírást, vagyis inkább azt az utazási stílust, amelyet Hunter 
képviselt, a szerző elítélte. Ez korántsem annyira meglepő; a „turista” ebben az 
időszakban jelenik meg az angol nyelvben a Hunterhez hasonló utazók jelzője-
ként – méghozzá negatív tartalommal.42 Ez lényegében a haszontalan, pénzki-
dobó utazások szinonimája, mivel semmilyen komolyabb célja sincs. A turista 
nem akar új ismereteket szerezni, vagy azokat közvetíteni, nem mélyíti el az 
olvasók tudását valamely területeken – pusztán azért ír, hogy mindenki lássa, 
ő elutazhatott Magyarországra. A kritikusok negatívan értékelték, hogy Hun-
ter túl sok lesajnáló vagy pikírt megjegyzést tett a meglátogatott országokra, 
így Magyarországra is.43 Szintén hiányolták, hogy Hunter semmi újról nem 
számolt be. Ez utóbbi megjegyzést könnyebben értelmezhetjük, amennyiben 

39 Az első két kiadás nem tartalmazta a magyarországi két útról szóló részeket.
40 Smith 1804: 208-11.
41 Aikin 1804: 73.
42 Burke 2006: 8
43 Aikin 1804:72.
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megvizsgáljuk Magyarország korabeli sajtóreprezentációját. Hunter művének 
harmadik kiadása arra az időre esik, amikor Magyarországról viszonylag szé-
les ismeretekkel rendelkezett az angol irodalomfogyasztó-réteg. Nem csak az 
ország történelméről, ahogyan az Hunter jegyzeteiből kiderül, hanem általá-
nos állapotáról is, különösen a természettudományos területeken, elsősorban 
Townson leírásának köszönhetően. Egy ilyen közegben újat mondani Hunter 
sokszor felszínes, vagy csak a már eddigi ismereteket ismétlő írásának nem 
sok esélye volt. Leginkább a délvidék leírásában szolgálhatott volna újdonság-
gal olvasói számára, hiszen a bányavárosokról vagy a Tátráról szóló részeknél 
Townson részletes és szakértő leírásaival nem vetekedhetett. 

Az is megfigyelhető egyébként, hogy vannak olyan területek, helyek, ame-
lyek felkeresését más utazók korábbi beszámolói vagy társadalmi elvárások 
tettek kihagyhatatlanná. Bécsben például mindkét utazó, Townson és Hunter 
is megnézett egy állatviadalt,44 Pesten megtekintették a hajóhíd melletti kávé-
házat – amelyet különlegesnek találtak külön dohányzó és nem-dohányzó 
részlegei miatt.45 Szintén elvárás lehetett a Dunakanyar megtekintése, vala-
mint a fertődi kastély is, ahol mindkét utazó megfordult.46 Különösen a bécsi 
és a pesti látnivalóknál figyelhetjük meg a „kötelező” elemeket, hiszen itt nem 
beszélhetünk arról, hogy az egyik utazó műve támasztott volna elvárásokat a 
későbbi felé. Bécsben és Pesten ugyanis Hunter járt előbb, de Townson is akkor 
utazott erre, amikor még nem olvashatta Hunter művét. A Tátra esetében tetten 
érhető Hunter hatása – ugyanakkor annál több is. Ahogy azt már írtam, a kor-
ban elvárták az utazótól, hogy legyen affinitása bizonyos tudományterületek 
iránt, és ennek megfelelően írjon. Talán éppen ezért igyekezett Hunter min-
denről írni, az aratás és cséplés módszereitől kezdve az állatokon át egészen 
a városok képéig – hogy olyan megfigyelőnek tűnjön, aki nem csak azért járt 
erre, mert megtehette. 

Felmerülhet még a kérdés, volt-e Hunternek a szórakoztatáson kívül valami 
más célja művével? Vessünk ehhez egy pillantást a mű kiadási idejének politi-
kai helyzetére. Ez az időszak a koalíciós háborúk időszaka; a második éppen 
csak véget ér, hogy aztán néhány hónappal később elkezdődjön a harmadik. 
Az 1803–1805 közötti időszak Anglia történetének egyik legfenyegetettebb 
periódusa; a franciák partraszállása egészen az 1805 októberében lezajlott tra-
falgari csatáig realitásnak látszott. Nagy-Britanniának ekkor két dologra volt 
szüksége; egy erős flottára, amelyik legyőzi, vagy legalább elrettenti a franciát, 
valamint egy vagy több kontinentális szövetségesre, akik szárazföldi hadmoz-
dulatokkal elvonják az invázióra összegyűjtött sereget. Ez utóbbi célra nem 

44 Hunter 1803: 208–209, illetve Townson 1797: 16–18.
45 Townson 1797: 82. és Hunter 1803: 165–166.
46 Hunter 1803: 220–221. 
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jöhetett számításba egy olyan ország, amely túlságosan messze van a fő had-
színterektől ahhoz, hogy időben felvonuljon, illetve olyan sem, amelyik túlsá-
gosan gyenge.

Itt utalnék Robert Townson korábban megjelent és ismert művére; amely-
ben egy teljes fejezetet szentelt Magyarország, illetve a magyar politikai veze-
tés Ausztriával és az uralkodócsaláddal szembeni ellenszenvének.47 Ausztria 
viszont az angolok egyik potenciális szövetségese lehetne, de a közvélemény 
és a döntéshozók tényleg szövetkezni akarnának egy országgal, amelyet belső 
ellentétek osztanak meg és gyenge? Hogy ezt a képet eloszlassa, a Magyar-
országról felvázolt kép minden elmaradottságot hangsúlyozó megnyilvánulás 
ellenére pozitív, különösen mikor az ország óriási lóállományát, ásványkincseit 
és mezőgazdaságát részletezi. A háborúhoz elengedhetetlen nyersanyagokban 
bővelkedő Magyarország erőssé teszi és felértékeli Ausztriát mint szövetségest 
egy európai háborúhoz – különösen úgy, hogy Ausztria a  korábbi harcokban 
kifejezetten gyengén szerepelt. Úgy gondolom, hogy Hunter visszatérése, majd 
pedig Magyarországnak sok szempontból való dicsérete az ország felértékelő-
dését mutatja, elsősorban Ausztria fontossága okán.

A fentiek alapján elmondható, hogy William Hunter” turista” volt, mind 
a mai, de különösen a korábbi értelmezés szerint, aki pusztán szórakozásból, 
különösebb fennkölt cél nélkül utazott. Ennek ellenére könyve mégis sikeres 
volt a kor Angliájában, valamint németre is lefordították, ezáltal nemzetközi 
hírnevet is szerzett magának. Hunter céljai elsősorban az országnak nem részle-
tes, de a Magyarországot nem ismerők számára megfelelő bemutatása lehetett. 
Amennyire gyors utazási tempója engedte, igyekezett megfigyeléseket tenni a 
kultúráról, szokásokról, történelemről, a gazdaság állapotáról. Az elmaradott-
ságok ellenére is hangsúlyozta az ország fontosságát, elsősorban erős, nemes 
lelkű férfi lakosságot és gazdag mezőgazdaságát. Ezek fontos szempontok, 
amennyiben figyelembe vesszük, a napóleoni háborúk idején írta művét, ami-
kor Angliának megfelelő szövetségeseket kellett találnia Franciaország ellen. 
Hunter műve az angol olvasóknak egy szövetséges ország (Ausztria) gazdag 
„hátországát” mutatta be könnyed, szórakoztató formában. 
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Találkozik-e Freud Grünnel?
Magyarországi zsidó humorérzékek 1868–1925

„Ellesett párbeszédek.
– Mikor lesz a nőegylet legközelebbi jubileuma?
– Majd 100 év múlva.
– Miért csak akkor?
– Mert majd csak 100 év múlva fognak ismét találni egy olyan kedves, aranyos 
elnöknőt, mint a mostani.”1

Biztosan van, aki nem jött rá: ez egy vicc, és felteszem, kevesen vannak, akik 
tudnak ennél borzalmasabbat. Abban meg egészen biztos vagyok, hogy senki 
sincs, aki a szöveget akárhányadik hallomásra a zsidó humor megnyilvánulá-
sának vélné. Pedig a szöveget – keletkezéstörténetének ismeretében – nagyon 
nehéz lenne más címke alá sorolni: a pápai (ortodox) hitközség Pápai Purim 
című ünnepi élclapjában jelent meg 1925-ben.

Vajon miért vagyunk meglepve? Miért nem jut eszünkbe, hogy ez egy zsidó 
vicc? Hogy ezt kiderítsük, megkísérlem tömören felmondani a zsidó viccek-
ről állítólag tudni érdemes dolgokat, rekonstruálni a bejáratott ismereteket. A 
modern zsidó humorról a tudományos diskurzus legkésőbb a 20. század haj-
nala, Freud híres, 1905-ben megjelent A vicc és viszonya a tudattalanhoz című, 
humorról szóló esszéje óta folyik a nyugati gondolkodásban. A zsidó vicc egyik 
különlegességét a kutatók sajátos komikumában, kiforgatott okosságában vélik 
felfedezni.2 Ennél az előadás szempontjából sokkal fontosabb két jellegzetes-
sége. Egyrészt a zsidó humor a freudi felfogás szerint önironikus3, sőt egyes 
kutatók szerint egyenesen mazochista, hogy szebben fogalmazzak: önmarcan- 
 

1 Pápai Purim, 1925. március 10. 3.
2 Komlós 1997: 53–54. – Ehhez kapcsolódó, bár nem Freudtól eredő, közhelyszerű megállapí-

tás az is, hogy a humor fabrikálásához valamiféle különleges eszesség szükséges és mivel a 
zsidó modern közképe szerint a zsidók szellemileg túlszárnyalják a többi nemzetet, humoru-
kat tekintve is jóval megelőzik embertársaikat. A zsidó szellemi fölényre lásd Murray 2007: 
120–122. E népszerű elmélet meggyőző kritikáját adja Bolgár 2014: 20–39.

3 Az önkritika és az önirónia jelentése nem fedi teljesen egymást, utóbbi rejtett gúny formájában 
fejezi ki kritikáját. A szakirodalomban azonban általában nem tesznek különbséget a két foga-
lom között, így a következőkben mint szinonimákat fogom használni őket.
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goló.4 Azaz a zsidók valamilyen állítólagos zsidó tulajdonságon, saját zsidó-
ságukon nevetnek.5 Másrészt a zsidó humort valamilyen egységes dologként 
szokás elképzelni, amelyet minden zsidó megért, lévén rendelkezésükre áll 
egy közös tudásanyag, aminek segítségével ugyanolyan könnyedséggel dekó-
dolhatja ugyanazt a viccet egy galíciai zsidó szatócs a világ peremén, mint 
magát wall streeti farkasként exponáló hitsorsosa a világ közepén.6 Egyszerűb-
ben fogalmazva a zsidóságot homogén csoportnak, a zsidó humort pedig egy 
homogén kultúra egyezményes elemének tekintik. Hogy kézzelfogható legyen, 
hogyan is képzeli el a freudi diskurzus a zsidó humort, álljon itt egy minta-
szerű zsidó vicc: 

„Egy galíciai zsidó utazik a vonaton; kényelembe helyezte magát, kigom-
bolta a kaftánját, lábát felrakta a szemközti ülésre. A következő állomáson egy 
modernül, városiasan öltözött úr száll fel a kupéba. A zsidó nyomban észbe kap 
és illedelmesebb testhelyzetet vesz fel. Az idegen noteszében lapozgat, töpreng, 
számolgat, majd váratlanul a zsidóhoz fordul és ezt kérdezi tőle: »Meg tudná 
mondani kérem, hogy mikorra esik az idén a jom kippur?« – »Jaszó!« – mondja 
erre a zsidó, és mielőtt válaszolna, ismét felteszi a lábát a szemközti ülésre.”7

A nőegyletes párbeszéddel ellentétben itt minden meg van, ami a zsidó 
humortól „elvárható”: sajátos eszesség, sztereotip, lényegükben azonos zsidó 
karakterek, és nem utolsó sorban egy jó adag önirónia.

Mit kezdhetünk ezek után a Pápai Purimmal, milyen értelmezést adhatunk a 
benne megnyilvánuló humorérzékről? Két lehetőség adódik: vagy nem tekint-
jük a zsidó humor körébe tartozónak a vidéki élclapot, vagy korrigáljuk a zsidó 
humor freudi értelmezési hagyományát.

A lap kizárásának a fogalomból nem lenne semmilyen interpretációs hoza-
déka, ráadásul igencsak nehéz feladat lenne bebizonyítanunk, hogy a Pápai 
Purim nem zsidó élclap. Szerzői és szereplői zsidók, mintaolvasói ugyancsak, 
témái szintúgy, sőt purimi ünnepi kiadvány révén még a zsidó népi/vallási 
hagyományhoz is kötődik.8 Ha ezek alapján a Pápai Purim nem számít a zsidó 
humor témakörébe tartozónak, akkor azt hiszem semmi sem.

4 Bhabha 1998.; Freud 1982: 127–130; 155–158.; Gluck 2008: 8.; Hernádi 2014: 127–128. Komlós 
1997: 54–57. – A zsidó humor öniróniájának kritikájára lásd Davies 1993.; Ben-Amos1973.

5 Ezt a sajátosságot a szakirodalom általában a modern zsidó identitással hozza összefüggésbe. 
Egészen pontosan a zsidó önazonosságnak a 19-20. századi elbizonytalanodásából, széttöre-
dezéséből, a kisebbségi lét nehézségeiből vezetik le a szerzők. Bhabha 1998.; Gluck 2008: 8–9.; 
Komlós 1997: 54–55.

6 Freud 1982: 127.; Hernádi 2014: 129.; Komlós 1997; Spalding 2001: xiv.
7 Freud 1982: 96. – A vicc eltérő verzióira lásd Komlós 1997: 50.; Raj 1999: 57.
8 A szakirodalomban eddig nem fektettek hangsúlyt arra, hogy valamilyen kritériumrendszer 

felállításával döntsék el, mely viccek tartoznak a zsidó humor körébe, ehelyett jobbára meg-
érzés alapján citálták a különböző vicceket. Az itt felsorolt feltételek meghatározásához így a 
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Nem marad tehát más lehetőség, minthogy átírjuk a freudi diskurzust, fel-
tárjuk valóban olyan önironikus és egynemű-e a zsidó humor, mint amilyen-
nek rendszerint elképzelik. Hogy ezt kiderítsem, megvizsgáltam a Pápai Purim 
mellett két fővárosi zsidónak minősíthető élclapot, a Borsszem Jankót és A Gólem 
című purimi kiadványt, amelyek a fenti kritériumoknak (jobbára) szintén meg-
feleltek. Ezek mellett a Pápai Purim sajátosságának megértése kedvéért még 
egy pápai, nem zsidó sajtótermék, a Pápai Hírlap humoros írásait is szemügyre 
vettem. Amennyiben sikerül kimutatnom az egyes lapok önironikusságát 
vagy annak hiányát, a különbségek magyarázatát – a téma korábbi kutatói-
hoz hasonlóan – én is a lapok által közvetített identitások elemzésével igyek-
szem megtalálni, tehát magam is abból indulok ki, hogy az, min tud valaki 
nevetni, önazonosságáról árulkodik. Nem gondolom persze, hogy a vicclapok 
szövegeiből közvetlenül hozzáférhetnénk olvasóik vagy szerzőik valós énképé-
hez. Umberto Eco irodalomelméleti kategóriájával élve: nem az a célom, hogy 
kiderítsem, milyenek voltak az empirikus olvasók, vagyis a szöveget fogyasztó 
hús-vér személyek. Vizsgálatom legfeljebb arra vállalkozhat, hogy megfejtse, 
miféle szerzet a mintaolvasó, azaz a szöveg szerző által elképzelt  „eszményi 
olvasója”, aki mindig hűen követi a szöveg utasításait, pontosan úgy fogadja 
be a szöveget, ahogy azt a szerző eltervezte.9  Hogy írásom ne nyúljon túl hosz-
szúra, forrásaimból a következőkben csak néhány jellemző viccet emelek ki.

A Pápai Purim 1920 és 1925 között jelent meg, szerzője két helyi illetőségű 
tanár, Láng Károly és Willner Jakab volt. Purim ünnepén szokás volt bálokat, 
illetve úgynevezett Purimspieleket rendezni, valamint a tekintélyeket kifigu-
rázni is – hasonlóan a keresztény farsanghoz.10 Ennek a hagyománynak a része-
ként jelentek meg a purimi vicclapok, nem csak Pápán, hanem a fővárosban és 
több vidéki városban is. E lapok mindig a hitközösség elmúlt évét igyekszik 
tréfásnak szánt, csipkelődő stílusban bemutatni.

A Pápai Purim hasábjain találunk a nőegyletről szóló párbeszédhez hasonló 
vicceket, amelyek egyáltalán nem példázzák a zsidó öniróniát. Ilyen például a 
Megtörtént című élc: „A polgári iskola egyik tanára a minap a következő leve-
let kapta: »Igen tisztelt Tanár Úr! Értesítem, hogy fiam, Lajos lebabázás miatt 
nem jöhetett három napig az iskolába. Tisztelettel: −«”11 Nyilvánvaló, hogy 
ezt a szöveget a „lebabázás” szó félreérthető használata teszi viccessé, azaz, 
hogy szerencsétlen Lajos férfiúi mivolta ellenére szülésre vetemedett. Akadnak 
azonban olyan szövegek is, amelyek már gyanúsak lehetnek, a zsidók magu-

humor kutatásától távol találtam segítséget, a neves művészetkritikus, Harold Rosenberg Is 
there a Jewish art? című értekezésében. Rosenberg 1966.

9 Eco 1995:15–38.
10 A purimra lásd Ujvári 1929: 726–727.; Unterman 1999: 191.; a farsang értelmezésére lásd: 

Bahtyin 1982: 245–343.; Burke 199: 213–242.
11 Pápai Purim 1925. március 10. 3. A „lebabázás” szó az eredeti szövegben is dőlt betűvel kiemelve.
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kon nevetnek általuk. Csak egy jellemző példát hoznék: „A rabbiválasztás epi-
logusa. A mult évben lapzárta után a hitk. előljáróság gyülést tartott, ahol a 
régóta vajudó rabbikérdésben kellett volna véglegesen határozni. Itt mindenek 
előtt felolvasták a »Pápai Purim« szerkesztőségének abbeli kérvényét, hogy a 
rabbiállást egyelőre ne töltsék be, mert akkor a lap megjelenését témahiány 
miatt be kellene szüntetni. A hitközség vezetősége miután választania kellett a 
rabbiállás betöltése és a lap fennmaradása között, inkább az utóbbit választotta, 
és így a rabbikérdés ismét bizonytalan időre elhalasztódott.”12 Ebben az eset-
ben a helyi közösség ugyan saját magán, egész pontosan a saját hitközösségi 
elöljáróin, a pápai hitközség belügyén, sőt a lap saját magán is kacagott. Ám, 
vegyük észre, nem a zsidóságán mulatott, hanem olyan ügyeken, amelyek egy 
keresztény egyházközségben is nyugodtan előfordulhattak volna. Ez a meg-
figyelés érvényes az lap egészére, legyen szó akár a rabbiválasztásról, akár a 
hitközség iskolájáról, vagy a nehéz gazdasági körülményekről: nem a zsidók 
zsidóságán, hanem sajátos pápai körülményeiken mulatnak a viccek, és a vic-
cek megértéséhez speciális tudás, a helyi ügyek ismerete szükséges. A Pápai 
Purim viccei tehát vagy egyáltalán nem, vagy nem úgy önironikusak, ahogyan 
a freudi diskurzus szerint lenniük kéne. Úgy is fogalmazhatnék, hogy Freud és 
Grün legfeljebb messziről köszönthetik egymást.

Ha a Pápai Purim „különutasságát” sikerült is bizonyítanom, a lap sajátossá-
gának okára nem sikerült fényt derítenem. A válaszhoz közelebb kerülünk, ha 
vidéki élclapunkat összevetjük a dualizmus korának talán legismertebb buda-
pesti, politikai élclapjával, a Borsszem Jankóval.

Az Ágai Adolf nevével fémjelzett kormánypárti vicclapot 1868-ban indí-
tották.13 A hetvenegy évfolyamot megélt lap a kultúrtörténeti kutatások, azon 
belül is a pesti zsidó kultúrára vonatkozó vizsgálatok központi témája. A kuta-
tók a modern zsidó humor legszínvonalasabb hazai képviselőjének tartják, és 
rendre kiemelik a lap zsidó karaktereiben rejlő öniróniát. Aligha tudom cáfolni 
állításukat. Ahogyan Vörös Kati rámutatott Ágaiék ugyan olyan zsidó karakte-
reket rajzoltak meg, mint bármelyik korabeli antiszemita lap: görbe láb, nagy 
orr, és rendellenes „zsidós” testtartás jellemezte a Borsszem Jankó szereplőit is 
Blau Kóbitól Spitzig Itzigen át Seiffensteiner Salamonig.14 Ehhez járult még a 
jellegzetes jiddis akcentusuk, avagy Komlós Aladár szavával élve: „jidlizésük”.15 
Mégsem tekinthetjük antiszemitának a lapot, hiszen Ágaiék szövegei harcosan 
támogatták a zsidó emancipációt és asszimilációt.16 Spitzig Itzig például egyik 

12 Pápai Purim 1923. március 3. 6.
13 A lap keletkezési körülményeiről lásd Buzinkay 2008: 282.
14 Hanák 1999: 68–69.; Vörös 2003.
15 Komlós 1997: 49.
16 A Borsszem Jankó politikai antiszemitizmus fenyegető megjelenésére adott válaszainak egyik 

kevésbé kutatott példáját ismerteti Kövér 2006.
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levelében arról panaszkodik sógorának, hogy a szegedi zsidó tolvajokat nem 
akarják felkötni, mint ahogyan a keresztény bűnözőket szokták. Levele végén 
így vonja le a zsidóság számára a tanulságot: „Ha élvezunk jogot, tegyunk meg 
a kötelesig is és ne kérjunk a mi számunkra extra-ganslébert. Montam már – 
knoblesse oblige.”17 Talán ebből a rövid idézetből is látszik, hogy a mondani-
valótól függetlenül a karakterek akcentusában és testtartásában rögzített zsidó-
sága teszi humorossá a szöveget, ettől válik önironkussá Spitzig levele. 

A Borsszem Jankó zsidó olvasótáborának humorérzéke tehát a Pápai Purim-
mal ellentétben megfelel a freudi diskurzusnak, már ami az öniróniát illeti, a 
lap úgy képzeli el zsidó olvasóit, mint akik távolságtartóan vizsgálják, majd 
nevetik ki önnön zsidóságukat.

Mi lehet a két lap humorérzéke közötti különbözőség oka? A legnyilvánva-
lóbb választ az eltérő környezet, nagyváros és vidék különbsége adja: a met-
ropoliszban kiadott lap a zsidó olvasókat önironizálásra hajlamosnak véli, a 
poros dunántúli kisvárosban terjesztett újság viszont nem. Hogy megtudjuk 
valóban ez áll-e a háttérben, megvizsgáltam még egy fővárosi, de a Borsszem 
Jankó politikai irányultságától nagyban eltérő, jelesül cionista vicclapot: a Zsidó 
Szemle mellékleteként megjelent A Gólemet is 1921-ből.

Az élclap szerkesztője a politikai lapot is vezető Dr. Schönfeld József, a 
Magyar Cionista Szövetség egyik prominense volt.18 Már a címlapon feltűnik 
a Borsszem Jankóból ismert sztereotip zsidó ábrázolás. Azonban csak az izrae-
lita és a mesümed, azaz kikeresztelkedett alak hordozza a jellegzetes jegyeket, 
csakis az ő zsidóságuk válik nevetségessé. Zsidó, értsd: cionista társukról csak 
a felirat és a kezében tartott Dávid-csillagos zsák árulja el származását, teste 
különben úgy fest, mint egy keresztény izompacsirtáé, hogy popkulturális 
utalással éljek, egy kész Ötvös Csöpivel állunk szemben a két Woody Allen, 
vagy stílszerűen Kardos doktor-szerű figura mellett. Ez az éles különbségtétel 
a cionista és a mondjuk így, asszimiláns zsidóság között végig jellemzi a lapot, 
amennyiben a viccek célkeresztjébe csak az utóbbi csoport kerül. Mint például 
a következő viccben: „Mi a különbség a központi sajtóvállalat délutáni lapja és 
a mai fiatal zsidó generáció között? A Központi Sajtóvállalat délutáni lapja az 
Uj Nemzedék, a fiatal zsidóság meg egy Gój–nemzedék.”19 Ezek a viccek bár 
zsidó tulajdonságokból űznek tréfát, mégsem nevezhetjük őket önironikusnak, 
hiszen a cionisták olyan zsidó tulajdonságokon nevetnek, amelyek nem őket, 
csakis asszimiláns társaikat jellemzik. Egyszerűbben mondva a lap olvasótá-
bora politikai ellenfelein kacag nem saját magán.

17 Borsszem Jankó 1871. május 28. 768.
18 Ujvári 1929: 775.
19 A Gólem 1921. március 24. 14.
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A Gólem tehát az önirónia szempontjából nem hasonlít a Borsszem Jankóra, 
távol állt tőle az öngúny akárcsak a Pápai Purimtól. Pedig A Gólem is pesti lap 
volt, vagyis a Purim öniróniamentes humoráért aligha vidékisége felel. Kétség-
telen azonban, hogy A Gólem és a Pápai Purim között is komoly eltérés mutatko-
zik. Amíg a Purimban ábrázolt zsidónak az önképe egységes, problémamentes, 
addig a Gólemben a zsidó identitás megtöbbszöröződik: ideális olvasói olyan 
(cionista) zsidók, akik kinevetik – többek közt – az olyan zsidókat, mint amilye-
nek a Pápai Purim olvasótáborát alkották.

Úgy tűnik, a modern zsidó humorról kialakult diskurzus valóban korrek-
cióra szorul, hiszen csak ebben a szűk keresztmetszetű vizsgálatban mind-
járt három különböző fajtáját is megismerhettük. Milyen értelmezés adható a 
megfigyel különbségekről? Úgy vélem, akkor érthetjük meg, miről van szó, ha 
segítségül hívjuk, és mintaként követjük Daniel Boyarinnak a zsidó férfiasság 
történetéről adott interpretációját Unheroic Conduct című, nagy visszhangot 
kiváltó könyvében.

Boyarin szerint a modernitás előtt a zsidó diaszpórában egy, a keresztény 
férfieszménnyel tökéletesen ellentétes férfi ideál alakult ki. A keresztény 
lovagi férfiassággal szemben a zsidó férfieszmény, a mentsh, az otthonában 
könyvei fölött görnyedő vékony, sápadt talmudtudós volt. E zsidó férfiideál 
(voltaképp a keresztény anti-férfi) hátterében a 19. század végéig semmilyen 
hiányérzet nem tapintható ki, nem jelenti, hogy a zsidó férfi leértékelte volna 
magát, hanem éppen magabiztosságot áraszt. A századvégen azonban a zsidó-
ság fokozatosan internalizálta a külső, keresztény nézőpontot, a keresztények 
látószögéből kezdte vizslatni önmagát, azaz a korábbi férfieszményét nőies-
nek, alacsonyrendűnek és torznak kezdte látni, amitől szabadulni kívánt előbb 
az asszimiláció érdekében, majd a cionista mozgalom szárba szökkenésével 
némelyek már az új, keresztény nemzetekkel egyenrangú zsidó nemzet meg-
teremtéséért.20

A Boyarin által azonosított külső és belső értékrend „harca”, az önmagunk 
belülről és kívülről szemlélése közti különbség jól adaptálhatónak tűnik az 
én forrásaimra is. A Pápai Purim zsidósága ugyanolyan problémamentesnek 
vette saját identitását, mint a premodern zsidó diaszpóra a férfiasságát (és mint 
keresztény szomszédjaik sajátjukat). Nem zárkózott el keresztény szomszédjai-
tól, de a külső elvárások nem érdekelték, önértékelése harmonikus volt. A Pápai 
Purim mintaolvasójának a zsidósága természetes állapot, ami nem ad okot a 
tépelődésre.21 Ezzel szemben a Borsszem Jankó „mintazsidója” elvesztette maga-

20 Boyarin 1997. – Boyarinról lásd még Bolgár 2014: 219–220.
21 Ugyan ezt tapasztalhatjuk több vidéki purimi élclap esetében is, melyeknek bemutatására itt 

terjedelmi okokból nem tudok kitérni. Csornai purim-ojság: zsidófajú sajt termék: zsidók és szíriaiak 
hivatalos közlönye. 1923.; Független Kacsaország. 1913.; Krajcáregylet és vidéke: humortól független far-
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biztosságát, az emancipáció támasztotta külső elvárások ellenállhatatlan von-
zerőt gyakoroltak rá, mintegy gyarmatosította őt a magyar nacionalizmus, ami 
folyamatos konfrontációt okozott korábbi belső értékrendjével, zsidó mivoltát 
ő maga is érvénytelenségként élte meg, és ez vált az önirónia forrásává. Végül, 
a cionista A Gólem élcei mintegy a zsidó fogalmának megkettőződéséről árul-
kodnak: a lap a cionista olvasóit magukat belülről szemlélőnek, magabiztosnak 
képzelte el, csakhogy a cionista zsidó karaktere éppen egybeesett a keresztény 
önképpel, míg a cionizmus szintjére fel nem emelkedő hitsorsosaikat olyan 
látószögből értékelték, amely megegyezett azzal a nézőponttal, amelyből a 
keresztény többség a zsidókat szemlélte. Úgy tűnik tehát, hogy a zsidó identi-
tás nagyszabású átalakulásának 19. században kezdődő folyamata a humorban 
is nyomon követhető. A vizsgált források alapján a különböző zsidó közössé-
gek humora az alapján lehetett önironikus vagy sem, hogy ebben az átalakulás-
ban éppen hol és milyen irányba tartott az adott csoport. 

Fejtegetésemben mindvégig feltételeztem – követve a szakirodalmat –, hogy 
a pápai zsidók humora a többi zsidó humorával van valamilyen viszonyban, 
ahhoz képest érthető meg. Nem lehet azonban, hogy érdemesebb azoknak a 
keresztényeknek a humorával összevetni, akikkel a pápai zsidó olvasók együtt 
éltek? Egyszerűbben: lehetséges-e hogy a pápai zsidók humora inkább pápai, 
mint zsidó volt? Ennek kiderítése érdekében a Purimot egy pápai nem zsidó 
újság vicceivel vetettem össze. 

Az 1888 és 1890 között megjelenő Pápai Hírlap bár alapvetően a várost érintő 
hírekről számolt be, elvétve humoros történeteknek és vicceknek is helyt adott. 
Csak egy példát citálnék: a történet szerint Pápán tekeversenyt rendeznek, 
amelynek díjaiként a város országgyűlési képviselőjének megvalósulatlan ígé-
reteit osztják ki, az első helyezett pedig magát a képviselőt, Láng Lajost viheti 
haza.22 Miben hasonlít ez a karcolat a Pápa Purim vicceihez? A Purim és a Pápai 
Hírlap olvasói is saját bennfentes ügyeikkel voltak a leginkább elfoglalva, mint-
sem, hogy a nagyvilág problémáival bajlódtak. Ez a vicc is helyi témájú, a poén 
megértése ugyanúgy jártasságot igényel a helyi ügyekben, akár a Purim élcei, 
tehát csakis pápaiak érthették ezeket a tréfákat függetlenül attól, hogy keresz-
tények vagy zsidók voltak-e. Úgy tűnik tehát, hogy a pápai zsidók leginkább 
azon tudtak nevetni, amin keresztény telekszomszédjaik.

sangi harsona. 1926–1927.; Schlacht-Monesz: aszódi purimi harsona: alkalmatlan alkalmi tréfás hiradó. 
1934.; Szombathelyi purim újság. [1928.]

22 Pápai Hírlap 1890. április 20. 5.
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Az aszódi evangélikus gyülekezet belső harcai 
1850–1862 között

Bevezetés

A 19. századi Magyarországon fontos politikai, gazdasági és társadalmi 
átalakulás ment végbe, éppen ezért a modernizáció folyamatának vagy 

a korszakban bekövetkező politikatörténeti eseményeknek ismerete és tanul-
mányozása kulcsfontosságú. Egészen más rálátást enged azonban a korszakra, 
ha a helyi közösségek ügyeinek, problémáinak szintjén vizsgálódva arra kere-
sünk választ, hogy az éppen zajló politikatörténeti események hogyan tükrö-
ződnek vissza a mindennapokban, vagy a makroszinten jól ismert gazdasági 
és társadalmi változások miként hatottak a „kisemberekre” és környezetükre. 
Az ilyen léptékű kutatás szemlélteti egy közösség mindennapi életét, és rálá-
tást kaphatunk általa a társadalmat alkotó egyének és csoportok mentalitására, 
a közösség életét szabályozó sajátos normákra. Az ilyen mikrotörténeti meg-
közelítésű vizsgálatok – Giovanni Levi megfogalmazása szerint – a cselekvő 
embert mutatják meg.1 Az itt következő tanulmányban egy kisvárosi evangéli-
kus gyülekezet belső konfliktusait tárjuk fel, mely fellép lelkésze ellen. A kér-
dés az, hogy tulajdonképpen mi ellen és miért lázadnak fel a hívek? Kik a közös 
cselekvés résztvevői? A mikrotörténeti megközelítés segít megismerni a múlt-
beli cselekvők motivációját, a tetteik mögött álló, azokat meghatározó elveket. 
Ahogy Szijártó M. István (Robert Darntonra hivatkozva) írja, a történésznek 
azon a ponton kell mélyfúrást végeznie, ahol nem ért valamit, hiszen idegen 
jelentésrendszer, ezáltal ismeretlen világkép bontakozhat ki.2 Jelen vizsgálat-
ban a lelkész és a mellette, illetve ellene felsorakozó hívek érveit, viselkedését 
igyekszem megismerni és bemutatni, valamint az egyes csoportok motiváci-
óját értelmezem. Célom, hogy egy mezővárosi gyülekezet belső konfliktusán 
keresztül szemléltessem ennek a vidéki közösségnek a működését, a hatalom 
szerepét az egymással szoros kapcsolatban álló, sokszor egymásra utalt egyé-
nek alkotta mikrotársadalomban. 

1 Levi 2001: 27. 
2 Szíjártó 2010: 24. 
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Az aszódi evangélikus egyház a 19. század közepén

 Aszód a 19. században evangélikus többségű, háromnyelvű település volt, 
ahol magyarok, szlovákok és németek éltek együtt, szimbiózisban a mező-
várost birtokló, evangélikus vallású Podmaniczky családdal. Az evangélikus 
gyülekezet tagjai egy lelkészválasztás során konfrontálódtak egymással, ami 
súlyos, 15 évig tartó ellenségeskedésbe, pártoskodásba torkollott. A lelkész sze-
mélyének és tevékenységének megítélése alapján két részre szakadt gyülekezet 
harca intenzíven folyt 1847−1862 között. A két csoport pozíciója és összetétele 
folyamatosan váltakozott, és mivel az ügy több alkalommal az egyházmegye 
és az egyházkerület elé került, valószínűsíthetjük, hogy ezekben a körökben 
sem volt teljes konszenzus. A viták során társadalmi és nemzeti-politikai érvek 
is fel-felbukkantak. A konfliktus- és persorozat írásos nyomait az egyházjogi 
perek jegyzőkönyvei szolgáltatják számunkra, melyek az Evangélikus Orszá-
gos Levéltárban találhatóak a Pest megyei esperességi anyagokban és a Bányai 
egyházkerület iratai között, illetve az Archivum Generalis Ecclesiae elnevezésű 
anyagban. A forrásaim főleg levelezések és az egyházi perek jegyzőkönyvei. A 
szereplők vádjainak igazságtartalmát az utókor nehezen tudná megítélni, így 
nekem sem ez a célom. Számunka fontosabb és hasznosabb információt hordoz 
a vádak felépítése, logikája, mely a vádlónak, valamint annak környezetének 
értékrendjét, gondolkodásmódját tárja elénk.

1847 tavaszán az aszódi evangélikus gyülekezet lelkészévé választotta Miku-
lás Dániel Edét, korábbi, frissen elhunyt lelkészük fiát.3 A lelkészválasztás után 
nem sokkal azonban a hívek egy része a választás érvénytelenítését kérte a 
gyülekezet felügyelőjétől, majd az esperestől, mivel véleményük szerint egy-
házjogi értelemben érvénytelenül zajlott a lelkész megválasztása.4

Az eset tisztázása elhúzódott, ráadásul a lelkészt támogató felügyelő, a 
város egyik birtokosa, Podmaniczky Lajos körül is kirobbant egy botrány, mely 
összefüggött a lelkészválasztással is. Podmaniczky Lajos volt a gyülekezet fel-
ügyelője, és gyakorlatilag ő kezelte a gyülekezet vagyonát, mellyel évek óta 
nem számolt el, ezt pedig számonkérték rajta a hívek. A gyülekezet tagjainak 
egy csoportja azzal vádolta a földesurat, hogy visszaél világi hatalmával, és ezt 
az egyházon belül is gyakorolja, jobbágyai pedig nem léptek fel ellene. A gyü-
lekezet vagyonának az ügye mellett a presbitérium jogkörének korlátozásával, 
valamint a lelkészválasztás hatalmi befolyásolásával is vádolták őt.5 Végül 

3 EOL AGE, Podmaniczky Lajos tájékoztató levele a Pesti Esperességhez az új aszódi lelkész meg-
választásáról.

4 EOL AGE, Válka János esperes levele 1847.4.20.
5 EOL AGE 1847.11.29-én Aszódra küldött bizottság tudósítása
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1850-ben sikerül őt véglegesen felmenteni a felügyelői tisztségéből.6 Gyakori 
levélváltások, panasztételek és helyi gyűlések után az esperesség, majd az egy-
házkerület kezébe került az ügy, de a világi hatóságok is érintetté váltak. A jogi 
eljárás során Mikulás Dániel Ede lemondatására, visszahívására, ideiglenesen 
segédlelkésszé választására is sor került. A viták során a lelkész és a földe-
súr, Podmaniczky Lajos érvelésében egyaránt megjelentek pánszlávizmussal, 
illetve az aszódi pánszláv mozgalommal kapcsolatos vádak is. A lelkész ellen 
fellépő hívek vallomásaiból pedig bizonyos társadalmi ellentétek létezése is 
kirajzolódik, ugyanis a földművesek és a kézművesek tudatos egymás ellen 
fordításával vádolták a lelkészt. A vádak igazságtartalmát nem ismerjük, azon-
ban bizonyos foglalkozáscsoportok ellentétének létezését jelezhetik. 1850-re 
látszólag megoldódott a probléma, és Mikulás Dániel Edét végleges távozása 
előtt visszahívta az aszódi gyülekezet. Mindez az eseménysor egy egyházjogi 
per keretei között zajlott, de a Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium is érin-
tetté vált az ügyben. A lelkész újbóli megválasztásával ért véget az első egyház-
jogi per Mikulás Dániel Ede ügyében. Négy évvel később azonban újra kiéle-
ződtek az ellentétek, és egy újabb vizsgálat indult a lelkész ellen. Az 1854-ben 
kezdődő egyházjogi pert kívánom ismertetni jelen dolgozatomban, ugyanis az 
1847–1854 között zajló eseményeket már korábban feldolgoztam.7 Az aszódi 
evangélikus egyházon belül zajló konfliktussal korábban Kertész Botond és 
Detre János foglalkozott.8

1852. február 23-ától Podmaniczky Ármin volt a gyülekezet felügyelője.9 
Személye szorosan kötődik Aszódhoz és a gyülekezethez, mivel Aszód a Pod-
maniczky család birtoka és uradalmi központja volt. A család tagjai szoros kap-
csolatban álltak az evangélikus egyházzal, így aktívan részt vettek az aszódi 
evangélikus egyházközség életében is. Podmaniczky Ármin Podmaniczky Fri-
gyes öccse volt, az előző felügyelő, Lajos unokatestvére. Podmaniczky Ármin 
és Frigyes az aszódi evangélikus középiskola kiemelt támogatói voltak.

A tárgyalt időszakban – 1850-től 1860-ban bekövetkezett haláláig – Esz-
tergály Mihály volt az egyházmegye esperese. Esztergály először Petriben, 
majd Csomádon volt lelkész, és az utóbbi település lelkészeként lett esperes. 
A bányai egyházkerület szuperintendense, Szeberényi János 1850 márciusától 
letartóztatásban volt. A kerület ügyei Komáromi József bányakerületi püspöki 
adminisztrátor kezébe kerültek, aki valószínűleg nem kompromittálódott a 
szabadságharc alatt. 

6 EOL AGE 1850.9.15-ei aszódi esperességi küldöttgyűlés jegyzőkönyve
7 Bozó-Szűcs 2014. 
8 Kertész 2002: 97–100., Detre 1996: 61–65.
9 Aszódi Evangélikus Plébánia protocolluma, IV. kötet, 86.
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Vizsgálat Mikulás Dániel Ede aszódi lelkész ellen

1854. november 8-án Podmaniczky Ármin egy levelet írt az esperesnek, mely-
ben elpanaszolta, hogy az esperességi megerősítés ellenére a lelkész, Mikulás 
Dániel Ede nem ismeri el a gyülekezet által törvényesen választott presbitéri-
umot, és őt, Podmaniczky Ármint sem fogadja el a gyülekezet felügyelőjének. 
A levélre reagálva az esperes, Esztergály Mihály presbitériumi gyűlést hívatott 
össze Aszódon, melynek témája Podmaniczky Ármin panaszának kivizsgálása 
mellett az aszódi gyülekezet egyéb ügyeinek rendezése volt.10 A gyűlést azon-
ban az esperes állítása szerint nem szervezte meg a helyi lelkész, sőt annak nap-
ján elhagyta a várost, így a tanácskozást maga Esztergály Mihály vezette le.11

A gyűlésen a gyülekezet kisebb-nagyobb ügyei mellett komolyabb problé-
mák is felmerültek. Felolvasták és hivatalosan bejelentették az aszódi középis-
kola feloszlatásának tényét. Kiemelték Podmaniczky Ármin és Frigyes anyagi 
segítését, melynek célja az volt, hogy az iskolát algimnáziummá szervezhes-
sék. Azonban ezeket a törekvéseket a gyűlésen elhangzottak szerint Mikulás 
Dániel Ede hiúsította meg: „fájdalommal jelentetett, hogy a helybéli lelkész, 
ki ez iskolának halálos ellensége, utánajárásának sikerült Főtiszt. Cs. Királyi 
Superintendensi administrátor s általa a magas cs.kir. vallási és Közoktatási 
Minisztériumot azon nyilatkozatra s rendelkezésre rábírni, mely szerint ezen 
iskola feloszlatik”.12 Tehát az aszódi hívek, legalábbis egy részük, a lelkészt tar-
totta felelősnek az iskola feloszlatásáért. Ennek valószínűleg az az oka, hogy 
Mikulás Dániel Ede testvére, Mikulás János, királyi tanfelügyelőként dolgo-
zott, így feltételezték közreműködését a minisztérium döntésében.13 A gyűlés 
során felmerült a gyülekezet pénztárának kérdése is, mely az őt támadó hívek 
szerint „A lelkész hatalmaskodása miatt a legnagyobb veszélyben van”.14 Állí-
tásuk szerint ugyanis Mikulás Dániel Ede hosszú ideje nem számolt el a gyüle-
kezet pénzével, ezzel akadályozva az iskola fejlesztését.

Azonban az aszódi hívek a gyűlés végén fakadtak ki igazán lelkészükre. 
Panaszaik szerint Mikulás a presbitérium tagjait „minden eszközzel próbálta 
lealacsonyítani, békétlenséget szított, annak ellenére, hogy nem az erköl-
csi érdemei, vagy hitben széles tudománya miatt választották meg lelkészül, 
hanem csakis apja emléke és tisztelete miatt.”15 Ennek ellenére a hála kimutatása 

10 EOL PME iratai, Az aszódi 1854. november 11-ei presbitérium jegyzőkönyve.
11 EOL PME iratai, Esztergály Mihály levele Komáromi Józsefhez, 1855.
12 EOL PME iratai, Az aszódi 1854. november 11-ei presbitérium jegyzőkönyve.
13 Asztalos 2004: 624.
14 EOL PME iratai, Az aszódi 1854. november 11-ei presbitérium jegyzőkönyve.
15 Mikulás Dániel Aszódon volt lelkész 1847-ben bekövetkezett haláláig, amikor a helyi segédlel-

kész, vagyis a fia, történetünk főszereplője vette át a helyét. – EOL AGE Az aszódi gyülekezet 
levele az Esperességi közgyűlésnek 1847. 
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helyett közbotrányra okot szolgáltatóan viselkedett. „Ki megzabolázhatatlan 
szenvedélyessége, kiolthatatlan bosszú és uralkodási vágya miatt gyűlöletet, 
bajt, ingerültséget okoz”.16 A vádak szerint saját édesanyjával is tiszteletlenül 
viselkedett, a hozzá forduló hívekkel méltatlanul bánt, és a gyülekezet hívei 
elfordultak tőle. Egyházát gyakran hagyta el, nem tartva meg a vasárnapi isko-
lát és egyéb kötelességeit, a helybéli tanárokat a nép szemében „lealacsonyí-
totta” és, ahogy fogalmaz a jegyzőkönyv: „életre halálra üldözte”.17

A felsorolt vádak részletesebb megismerésére is adódik lehetőségünk, 
ugyanis az aszódi presbitériumi gyűlésen elhangzott panaszok hatására Esz-
tergály Mihály esperességi pert indított Mikulás Dániel Ede ellen. Az aszódi 
vizsgálat jegyzőkönyvéből konkrétabban megismerhetjük a vádakat, melyek 
kiváló tükreként szolgálhatnak egy 19. századi evangélikus közösség érték-
rendjének és gondolkodásmódjának, belátást nyerhetünk problémáikba és 
mindennapi életükbe. 

Az első vádpont szerint Mikulás Dániel Ede nem ismeri el a gyülekezet egy-
házi felügyelőjének Podmaniczky Ármint, annak ellenére, hogy törvényes úton 
választották, és az esperesség is megerősítette őt ebben a posztban. A lelkész 
azt mondta a vád szerint Podmaniczky Árminnak, amikor a felügyelő a pres-
bitériumi gyűlés megtartására kérte őt, hogy „ő nem ismeri el a presbitériumot 
és a felügyelőt sem, addig presbitériumi gyűlést nem tart, míg őt, és a presbité-
rium egyes tagjait meg nem semmisíti.” Emellett Podmaniczky Árminra utalva 
kijelentette, hogy ő kormányellenes emberrel nem tart gyűlést.18 A lelkész tehát 
politikai okokat hivatkozva tagadta meg a felügyelőtől jogait.

Mielőtt továbblépnénk, vizsgáljuk meg a presbitérium összetételét, hiszen a 
vád szerint a lelkész nem volt elégedett annak tagjaival. 1850–1854 között két 
presbitériumról tudunk. Az első 1850. szeptember 15-én alakult, ekkor a lelkész 
és a gyülekezet között éppen nem volt feszültség, a lelkész újbóli megválasz-
tása előtti időszak ez. A másik megalakulásának időpontját nem ismerjük, ám 
azt tudjuk, hogy 1854-ben érkezett az első jelzés a hívek részéről arról, hogy a 
lelkész nem volt hajlandó összehívni a tanácsot, de már 1853-ban arra panasz-
kodott Mikulás Dániel Ede, hogy a presbitérium „rossz útra tért”.19 Tehát a lel-
kész nem volt elégedett az újabb presbitériummal, ezért érdemes annak szemé-
lyi változásait megvizsgálni. Az 1850-es presbitérium 15 tagú volt. 20 Közülük 
Dér József, Chugyik János és Márton, ifj. Benkó Mátyás, Baskai Pál, Mezey Pál 

16 EOL PME iratai, Az aszódi 1854. november 11-ei presbitérium jegyzőkönyve.
17 EOL PME iratai, Az aszódi 1854. november 11-ei presbitérium jegyzőkönyve.
18 EOL AGE, Az aszódi hívek lelkészük felmentését kérő beadványa a Pesti Esperességhez 

címezve, 1850. június. 
19 EOL Mikulás Dániel Ede feljelentése Koren István ellen a Császári-Királyi hatóságoknak, 

1853.12.7.
20 EOL PME iratai, Aszódi presbitériumi gyűlés, 1850.9.18.
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és Csobán Mátyás földművelők voltak, négyen – Fabri Sámuel, Faska Sámuel, 
Neumann Frigyes és Sziller Mihály – kézművesek, Portier Pál pedig kereske-
dő.21 Ebben a presbitériumban az 1850-es esperességi jelentések névsorai alap-
ján öten biztosan Mikulás Dániel Ede támogatói voltak, ők mind földművesek, 
két presbitériumi tagról (Portier Pálról és Faska Sámuelről) pedig azt tudjuk, 
hogy 1850-ben a lelkész felmentése mellett álltak ki.22 Három ember állásfogla-
lása ismeretlen. 

Az 1854-ben már létező, új összetételű presbitériumban már megváltoztak 
az arányok.23 A 14 főből öt földművelő volt, hat kézműves és egy kereskedő, 
ketten pedig értelmiségi foglalkozásúk voltak. Az új presbitériumból négy sze-
mély a lelkész ellen tanúskodott a vizsgált 1854. november 11-én keletkezett 
jegyzőkönyvben; ők (a kereskedők és kézművesek) alkották a város vezető-
ségét. A presbitérium két tagjáról tudjuk, hogy a lelkészválasztás során a lel-
készt támogatták, azonban 1854-ben már a pap ellen léptek fel. Ők Roykó Lajos 
aszódi nemes ügyvéd, aki 1850-ben még a lelkész támogatója volt, azonban 
az 1855-ös szuperintendenshez írt panaszlevélben már Podmaniczky Ármin 
pártján állt, és személyét a gyülekezet egyik felforgatójaként emlegetik a lel-
kész mellett kiálló hívek. Szelecsényi János városbíró is a lelkészt támogatta 
1850-ben24, ám 1854-ben már ő is ellene tanúskodott25. Úgy tűnik, a lelkész 
ellenfelei között találunk városi vezetőket, akik egyúttal a presbitérium tagjai 
is. A város vezetősége feltehetően rendelkezett akkora befolyással, hogy a lel-
késszel szemben maga mellé állítson embereket. Azt láthatjuk, hogy mindkét 
presbitériumban képviselve voltak a földművesek és a kézművesek is, azon-
ban az 1854-es presbitériumban kisebb az arányuk, hiszen míg 1850-ben a 15 
tagú presbitérium 6 tagja volt földművelő, míg az 1850–1854 között alakult 14 
tagú egyháztanácsban már csak 5-en voltak. Látszólag a lelkész támogatói és az 
ellene fellépők aránya sem változott meg feltűnően 1854-re, azonban a lelkész 
által támadott és el nem ismert presbitériumban jelen voltak azok a városi veze-
tők, akik ebben az időszakban erőteljesen felléptek a lelkész ellen, valamint az 
újabb presbitériumnak két olyan tagja is van, akik a gyülekezet tagjaként 1850-
ben a lelkész támogatói voltak, de ekkorra ellene fordultak. Így annak ellenére, 
hogy több presbitériumi tag állásfoglalását nem ismerjük, láthatjuk, hogy a lel-
kész pozíciója számára nem volt kedvező a testület összetétele.

Nézzük a többi vádat, amellyel a fellépő hívek a lelkész alkalmatlansága 
mellett érveltek! A második vádpont szerint édesanyjával tiszteletlenül bánik. 

21 Az említett személyek foglalkozásának forrásai: Aszódi evangélikus anyakönyvek 1840–1860.
22 EOL AGE, Az aszódi hívek folyamodványa a Pestmegyei Evangélikus Esperességhez, 1850.6.18.
23 EOL PME iratai, Az aszódi 1854. november 11-ei presbitérium jegyzőkönyve.
24 EOL AGE, Jegyzőkönyv Mikulás Dániel Ede megválasztásáról. 1850.9.15. 
25 EOL PME iratai, Az aszódi 1854. november 11-ei presbitérium jegyzőkönyve.
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Tanút is szólítottak, aki többször is hallotta, ahogyan a lelkész szidalmazza az 
anyját. 

A harmadik vádpontban az olvasható, hogy Mikulás Dániel Ede üres falak-
nak prédikál, tehát nem járnak az emberek az általa tartott istentiszteletre, még-
hozzá az ő hibájából. Erre a viselkedése szolgáltat okot. Azt állítják az aszódi 
hívek, hogy neveket osztogat nekik, olyan jelzőket, mint például antikrisztus, 
farizeus, júdás. Erre a viselkedésre említhető példának az új presbitérium meg-
választása, melynek alkalmával a panaszt tevő hívek szerint azt mondta a pap, 
hogy „gyűlést tartanak a farizeusok, de hadd tartsanak”.26

 A következő – átfogó – vádpont arra kérdezett rá, hogy valóban elidegeníti-e 
a híveket a lelkész a botrányos viselkedésével. A tanúkat kikérdezve több törté-
net bontakozik ki. Például Thomka Anna azt állította, hogy felkereste Mikulás 
Dániel Edét, hogy a pap lelki vigaszt nyújtson és tanácsot adjon neki a rossz 
házassága miatt. Vallomása szerint azt a tanácsot kapta, hogyha nem akar fér-
jével maradni, akkor „akassza fel magát”. Erre azt válaszolta az asszony, hogy 
ha ilyen bánásmódban részesül, inkább a mácsai27 lelkészhez fordul. Ennek 
következményeképp Mikulás Dániel nyakon ragadta és ellökte őt. Ezek után 
az utcára követte a távozó asszonyt, és csúnya szavakat kiabált rá.28 Egy másik, 
ehhez hasonló panasz szerint egy özvegyasszonyról az a hír járta, hogy rosszat 
mondott a lelkészről, ezért ő felkereste a papot, hogy megvédje magát a plety-
kákkal szemben. A lelkész azonban nem volt hajlandó őt meghallgatni, hanem 
szidalmazni kezdte, és megfenyegette, hogy börtönbe juttatja. Az asszony – 
családja szerint ennek a beszélgetésnek a hatására – öngyilkosságot követett 
el. A vádak sora egy három évvel azelőtti, húsvéti istentisztelethez kapcsolódó 
eseménnyel folytatódik. Egy Medvetzky Márton nevű tanú azt állítja, hogy a 
szóban forgó istentisztelet alatt valamit súgott társának. Ennek következmé-
nyeképp a lelkész magához rendelte őket, egyiküket megpofozta, a másiknak 
pedig a haját rángatta meg. Ezek a vallomások a lelkész viselkedését szélső-
ségesen állítják be. A tettlegesség különösen súlyosbítja ezeket a vádakat. Az 
öngyilkosság említésével is a lelkész viselkedésének súlyát próbálták fokozni 
a hívek, de valójában egyik vallomásnál sem egyértelmű a lelkész közreműkö-
dése.

A következő vádpont paptársai „lealacsonyításáról” szól. A tanúk szerint, 
amikor a presbitériumi gyűlésen az iskola ügye került elő, akkor az egyházta-
nácsot úgy kívánta lebeszélni az iskola támogatásáról, hogy paptársait „gaz-

26 EOL PME iratai, Az aszódi 1854. november 11-ei presbitérium jegyzőkönyve.
27 Ma Galgamácsa, település a Galga-mentén, a mai Pest megye területén.
28 EOL PME iratai, Az aszódi 1854. november 11-ei presbitérium jegyzőkönyve.
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papoknak, nyúzóknak, császárt csalóknak” nevezte, és azt mondta, hogy ilyen 
emberek fiait tanítani felesleges.29

A következő vádpont szerint a lelkész üldözi és gyűlöli Koren Istvánt, a helyi 
középiskola tanárát. A panaszosok szerint  erre a legnagyobb bizonyíték az, 
hogy „...a forradalom idejében mint pánszlávot, most pedig a Cs.K kormány-
nak mint forradalmárt adogatja fel, holott ő a M.Cs.K kormány rendeleteinek 
mindig készséggel engedett, és Mikulás Dániel sem szegült sohasem ellene.”30  

Az utolsó előtti vádpont szerint a lelkész nem ismeri el az esperességet, 
mint egyházi elöljáróit. Ezt egy Podmaniczky Árminnak küldött levele bizo-
nyítja, melyet helyben be is mutattak.31 Erre utaló levelet az esperes is írt felet-
tesének, a szuperintendensi hivatal vezetőjének: „Szüntelen nyugtalankodván 
sem az esperességet, sem annak törvényes elnökeit feljebbvalójának elismerni 
nem akarta és inkább azon terv kivitelezésével foglalkozott, miként lehetne az 
aszódi egyházat a pest megyei esperességből kikebeleztetni és bekebeleztetni a 
nógrádi esperességbe”.32

A lelkészt azzal is vádolták, hogy az evangélikus hívek különböző társa-
dalmi csoportjait, vagy ahogy a jegyzőkönyv fogalmaz, „polgári osztályait” 
egymás ellen uszítja. Chugyik János azt állította, hogy őt Ondrik István Miku-
lás Dániel Ede hatására arra szólította fel, hogy a városi tanács ellen szövetkez-
zenek. Állítása szerint Roykó Lajosról, az árvapénztár kezelőjéről azt kezdte el 
terjeszteni, hogy meglopja az árvákat.33 A presbiteri ülés előtt pedig magához 
hívta a város bíróját, aki a presbitérium tagja is egyben, hogy „húzza majd 
össze magát az ülésen”. Ezek a vádak azonban valójában nem a társadalmi 
ellentétek gerjesztéséről szólnak, hanem a városi vezetés és a lelkész ellentété-
ről. A vádakat vizsgálva az is kirajzolódik, hogy a lelkésszel ellentétben a hívek 
nem használtak sem politikai, sem nyelvi-nemzeti érveket. A papot ért vádak 
között azonban több igen súlyos, megbotránkoztató panasz is található, így a 
káromkodás, tettlegesség. A jegyzőkönyvek alapján itt is érzékelhető, hogy a 
lelkész ellenfeleivel szembeni érvelését politikai alapokra helyezi, császár-elle-
nességgel vádolja őket, felhasználva az éppen aktuális politikai közhangulatot. 
A gyűlés után az erre a célra felállított bizottság kapta meg a döntéshozás jogát, 
a lelkészt pedig az ítéletig felfüggesztették.34 

1855 márciusában egy levél érkezett a szuperintendenshez, az egyházke-
rület vezetőjéhez, melyből kiderül, hogy a gyülekezet egy része támogatja a 
lelkészt. A Mikulás Dániel Ede tevékenységével kapcsolatban megindított 

29 EOL PME iratai, Az aszódi 1854. november 11-ei presbitérium jegyzőkönyve.
30 EOL PME iratai, Az aszódi 1854. november 11-ei presbitérium jegyzőkönyve.
31 EOL PME iratai, Az aszódi 1854. november 11-ei presbitérium jegyzőkönyve.
32 EOL PME iratai, Esztergály Mihály esperes levele a szuperintendensi hivatalhoz 1855.
33 EOL PME iratai, Az aszódi 1854. november 11-ei presbitérium jegyzőkönyve.
34 EOL PME iratai, Az aszódi 1854. november 11-ei presbitérium jegyzőkönyve.
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esperességi per még ítélethozatal előtti stádiumban állt, amikor a levél írói sze-
rint a lelkész ellen kiálló hívek a domonyi lelkész, Brocken József vezetésével 
felkeresték a szuperintendenst ügyük támogatása céljából. Ez a fellépés kész-
teti őket a következő nyilatkozatra: Podmaniczky Ármin felügyelő és Eszter-
gály Mihály esperes pusztán zsarnoki természetüknél fogva osztották meg az 
aszódi gyülekezetet, ebből kifolyólag Podmaniczky Ármint felügyelőjüknek 
többé nem akarják. Ugyanez a helyzet a presbitériummal, melyet nem a gyüle-
kezet választott meg, hanem a földesúr, Podmaniczky Ármin és a társa, Roykó 
Lajos ügyvéd.35 A presbitériumról azt állítják továbbá, hogy tagjai az 1850-es 
egyházi per során „lázítóknak”36 kinevezett csoportból kerültek ki, rendszere-
sen hiányoznak a császár őfelségéért tartott ünnepekről, sőt, őfelsége kormá-
nyának kinyilatkoztatott ellenségei. Lázítanak, folyamatos összeesküvéseket 
tartanak, Brocken József domonyi lelkész pedig eközben Podmaniczky Ármin 
és Roykó Lajos mellett kampányol Aszódon, házról-házra járva. Összességé-
ben arról van szó, hogy mióta az aszódi felsőbb iskolát bezárták, az említett 
földesúr és az ügyvéd üldözi a lelkészt, becsmérelve őt, mivel őt hibáztatják az 
iskola egyébként törvényesen, a minisztérium által történt bezárása miatt. Ők, 
a levél írói szeretnék védeni és pártfogásukba venni az ártatlan lelkészt, és sze-
retnék felkérni a szuperintendenst Mikulás Dániel Ede visszahelyezésére, az 
ügyet pedig vizsgálja ki a Helytartóság. A kérvényt 23 aszódi családfő írta alá.37 

A lelkészt támogató hívek érvelése tökéletesen megegyezik Mikulás Dániel 
Ede már ismert gondolatmenetével, hiszen a lelkész ártatlanságát az ellene 
fellépő csoport megbízhatatlanságával, valamint a Habsburg-ellenes össze-
esküvések vádja miatti hitelvesztéssel próbálták bizonyítani. Az önkényesen 
választott presbitérium és zsarnokoskodó földesúr eleme már az 1847–1850 
közötti egyházi perben is megjelent, de akkor a Mikulás Dániel Edével szem-
ben álló csoport használta ezt az érvelést a lelkészt megválasztó csoportra és az 
őt támogató földesúrra, Podmaniczky Lajosra, aki Podmaniczky Ármin uno-
katestvére, és a gyülekezet akkori felügyelője volt. A levélből kirajzolódik az 
aszódi hívek között kialakult ellenségeskedés, a két részre szakadt gyülekezet 
két táborának ellentéte is. 

A lelkész ellen elindított egyházjogi perben az ítélethozást hátráltatta, hogy 
a Helytartóság nem küldte vissza a per jegyzőkönyveit. A Helytartóság való-
színűleg a Mikulás-párti aszódi hívek levele miatt kapcsolódott be az ügybe. 
Azonban az esperességi gyűlések anyagából kiderült, hogy az ítélethozatal az 

35 EOL PME iratai, Az aszódi hívek levele a Bányakerületi Szuperintendensi Hivatalnak, 1855. 
március.

36 EOL PME iratai, Az aszódi 1854. november 11-ei presbitérium jegyzőkönyve.
37 EOL PME iratai, Brocken József levele Esztergály Mihálynak, melyben továbbküldi a szupe-

rintendenstől kapott tájékoztatást.
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esperesség kezében maradt. Magáról az ítélet szövegéről nem rendelkezem 
forrással, azonban tartalmára nézve következtetni lehet abból, hogy a forrá-
sok 1858-tól ismét teljes jogú lelkészként említik Mikulás Dániel Edét. A1858-as 
esperességi gyűlésen például szóba került, hogy a német nyelvű prédikáció 
feleslegessé vált, mivel már nincsenek csak német nyelven beszélő hívek, azon-
ban a szlovák mellett magyar nyelvű istentiszteletre is igény van, melynek 
megtartására felkérte a gyülekezet a lelkészét, de Mikulás Dániel Ede nem haj-
landó magyar nyelvű istentiszteletet tartani.38

1861-ben ismét keresetet nyújtottak be a lelkész ellen a hívek, mely szerint a 
lelkész nem változtatott a magaviseletén, és a gyülekezet állapota már tűrhetet-
len. Ismét egy vizsgálat indult Mikulás Dániel Ede ellen. Ennek a vizsgálatnak 
az anyaga hiányos, annyi derül ki belőle, hogy 1862. február 23-án a presbitéri-
umi gyűlés bejelentette Mikulás Dániel Ede lemondását.39

Összegzés

Annak ellenére, hogy kezdetben, a lelkész ügye körül 1847–1850 között kiala-
kult vita idején határozott társadalmi karakterű csoportok jöttek létre – a lel-
kész támogatóinak nagy része földműves volt, amíg a távozását főként kézmű-
vesek szerették volna elérni40 –, jelen vizsgálatban, a konfliktussorozat 1850-es 
években zajló folytatása során már nem különíthetőek el a lelkész támogatói és 
ellenzői foglalkozásuk alapján. Az 1854-ben indított vizsgálat során a lelkész 
ellen tizenhárom személy tanúskodott, nyolcan földművelők voltak, ketten 
kézművesek, egyikük kereskedő, valamint Koren István, a helyi középiskola 
tanára és Micsinay Endre, az elemi iskola oktatója szerepel még a tanúk között.  
A Podmaniczky Ármin levele nyomán indított vizsgálatra adott reakcióként 
panaszlevelet írtak a lelkész támogatói, és az evangélikus egyházi anyaköny-
vek tanulsága szerint a panaszlevelet aláíró 23 családfőből 16-an voltak föld-
művelők, 5-en kézműves foglalkozást űztek, közülük azonban két személyt 
nem sikerült beazonosítanom.41 A két, immár megközelítőleg sem homogén 
csoport élén a lelkész, illetve a helyi közösség vezetői álltak. Az 1847-ben indult 
konfliktus során a belső viszonyok folyamatos változásban voltak. Az 1854-ben 
indított második vizsgálat idejére a lelkész fontos híveket veszített, az őt támo-
gató városi vezetők ellene fordultak, emellett a helyi értelmiségiek egy része, 
mint például a középiskolai és az elemi iskolai tanár is ellene foglalt állást, de 

38  EOL PME iratai, Az aszódi presbiteri gyűlés jegyzőkönyve, 1858.1.19.
39  EOL PME iratai, Az aszódi presbitériumi gyűlés jegyzőkönyve, 1862.2.23.
40  Bozó-Szűcs 2014.
41  Aszódi evangélikus születési, házassági és halotti anyakönyvek 1840–1860.
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ami a legfontosabb, a gyülekezet új felügyelője, Podmaniczky Ármin, a város 
egyik földesura sem a lelkész táborát erősítette. Az erőviszonyok nem tűnnek 
kiegyenlítettnek. A lelkész védekezésképpen megpróbálta ellehetetleníteni 
ellenfeleit, illetve érvelésében az abszolutista berendezkedést kihasználva a 
Habsburg uralkodó és az általa kiépített rendszer mellett kötelezte el magát.  

A lelkész ellen fellépő csoport vádjai erkölcsi alapúak, ilyen például az any-
jával szembeni tiszteletlenség, a botrányos, nem papra jellemző magaviselet. 
Ezeknek az érveknek a szinte szélsőséges fokozását fedezhetjük fel, például 
az öngyilkosságba üldözés két alkalommal is megjelenik. Az egyházjogi ala-
pokra épülő vádak Podmaniczky Árminhoz kötődnek – ezek a felügyelői cím 
és a presbitérium elismerésének megtagadása, illetve az esperesség, mint felet-
tes szerv el nem ismerése. A lelkész támogatóinak érvelése a földesúr állítóla-
gos önkényeskedésére épül, a császárellenesség fogalma is megjelenik náluk, 
melyet feltételezhetően a lelkésztől vettek át, ugyanis Mikulás Dániel Ede érve-
lése szorosan kötődik az országos politikához. Már 1847-ben, a lelkészválasztás 
kapcsán lezajló konfliktus során is volt erre példa, ugyanis pánszláv összees-
küvőknek titulálta az ellene panaszt emelőket. Az 1850-es években a presbité-
riumot és a felügyelőt, valamint egyházi felettesét sem volt hajlandó elismerni, 
császárellenességre hivatkozva. Ellenfelét, Koren Istvánt, a tanár állítása sze-
rint hol pánszlávként, hol forradalmárként jelentette fel. Mikulás Dániel Ede 
feljelentései, valamint érvei mindig az aktuális hatalom értékrendjéhez, gon-
dolkodásmódjához és félelmeihez igazodtak. Rugalmasan használta ki az 
éppen uralkodó rendszer eszményeit, így próbálta meg az aktuális hatalmat 
a maga oldalára állítani. Ellenfeleinek politikai lejáratása bevett módszer volt 
céljai eléréséhez, szavahihetőségüket igyekezett ezáltal kétségbe vonni, ezzel 
bizonyítva saját ártatlanságát. Személye szemléletes példája annak, hogyan 
használták fel az aktuális politikai helyzetet a hétköznapi emberek vitáik során. 

FORRÁSOK

Evangélikus Országos Levéltár (EOL)
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„Vidékről vidékre”
Egy gyulai polgárcsalád fürdőlátogatásai a boldog békeidőkben

A Monarchia jellegzetes fürdőkultúrájának kezdetei a 18. század utolsó 
harmadáig nyúlnak vissza, míg divattá és tömegessé a fürdőre járás a 

következő században vált. Magyarországi vonatkozásban is az igazi kiteljese-
dését a „boldog békeidők” évei jelentették a századfordulón. A dualizmuskori 
polgári életmódhoz szervesen hozzátartoztak a fürdőlátogatások, melyekben 
egybefonódott az üdülés, szórakozás kikapcsolódás és a gyógyulás utáni vágy. 
„A fürdőzés a korabeli polgár életének része, sőt nem túlzás mondani, valósá-
gos életforma volt.”1 A nagyvárosi élet kihívásaiban megfáradt polgárok szíve-
sen kerestek felüdülést a rendszerint a természet közelségét is kínáló fürdőhe-
lyeken, de nem csak ők, hanem a vidéki csendes kisvárosok középosztálya is 
előszeretettel látogatta nyaranta a fürdőket.

Tanulmányunkban egy vidéki értelmiségi polgárcsalád, a gyulai Ladics 
família2 hagyatékában fennmaradt gazdag családi levelezés3 alapján igyek-

1 Kósa 1999: 6.
2 Ladics György (1834–1906) egy egyszerű szarvasi iparoscsaládból származva futott be szép 

karriert Békés megyében: miután Pesten jogot végzett Gyulán megtelepedve a város első 
tiszti főügyésze, a Gyulavárosi Takarékpénz elnöke, a Békésmegyei Takarékpénztári Egyesü-
let igazgatósági tagja és főrészvényese, a vármegyei közigazgatási bizottság állandó tagja stb. 
lett, hogy csak néhány általa viselt tisztséget említsünk. Legjelentősebb jövedelme a Wenck-
heim grófok ügyvédjeként teljesített szolgálatából származott. A felesége révén szerzett 200 
holdas birtoknak is köszönhetően élete végén már a város egyik vagyonosabb köztiszteletben 
álló polgárának számított. Fia, Ladics László (1864–1924) mindenben követte apja példáját. Ő 
is ügyvédi képesítést szerzett, majd magánpraxisba kezdett Gyulán, emellett azonban magas 
jövedelmet biztosító állással bírt a Békésmegyei Takarékpénztári Egyesületben, melynek 1909-
től vezérigazgatója volt. Társadalmi tekintélyét jól mutatja, hogy majd két évtizeden keresztül 
töltötte be a Békésvármegyei Casinó elnöki tisztét is. A szintén neves gyulai polgárcsaládból 
származó Kliment Margittal kötött házasságából öt gyermeke született, Klára, Tamás, György, 
László és Margit.

3 Az országosan is egyedülálló Ladics hagyaték 1978-ban került életjáradék-szerződés keretében 
Gyula városához és magában foglalja a Ladics család egykori lakóházát, annak teljes berende-
zésével, a családtagok használati és személyes tárgyait, valamint a gazdag családi könyvtárat 
és irattárat. A tárgyak, valamint a dokumentumok és könyvek egy része az Erkel Ferenc Múze-
umhoz került és alapját képezte a Ladics ház néven a család egykori lakóházában kialakított 
polgári lakáskultúrát bemutató kiállításnak, az iratok további része a Békés Megyei Levéltár, 
míg a könyvek a Mogyóróssy János Városi Könyvtár gyűjteményébe kerültek. A tanulmányunk 
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szünk rekonstruálni a család fürdőlátogatási szokásait, részletesen foglalkozva 
a fürdőlátogatások rendjével és a mögötte fellelhető motivációkkal, a fürdőre 
való utazások mikéntjével és annak esetleges nehézségeivel, a meglátogatott 
fürdőhelyek általános jellemzésével, a fürdőbeli mindennapokkal, a kúrával és 
az elérhető szabadidős tevékenységekkel, illetve a fürdői társasági élet néhány 
jellegzetességével.

A Ladicsok fürdőlátogatásai – néhány jellegzetesség

A fürdőhelyeken tett nyári látogatások szinte elengedhetetlen részét képezték 
a gyulai Ladics család életének. Az általunk vizsgált időszakban – a dualiz-
mus korának második felében – alig találunk olyan évet, amikor legalább egy 
családtag ne látogatott volna el valamelyik magyarországi vagy monarchiabéli 
fürdőbe. A Ladicsok fürdőlátogatásait összesítő táblázat4 adatait áttekintve lát-
hatjuk, hogy a család az 1880-as években még elsősorban a felkapott monar-
chiabeli férőhelyeket látogatta. Mindenekelőtt a leghíresebbek közé tartozó 
„cseh triumvirátus” tagjai, Franzensbad és Marienbad említhetőek, valamint 
Ladics Mária tüdőbetegsége kapcsán a korabeli szóhasználatban egyszerűen 
csak a „tüdőbetegek Mekkája” névvel aposztrofált Gleichenberg.5 A családta-
gok göbersdorfi tartózkodása 1887–88-ban bizonyos szempontból kilóg a sor-
ból, itt ugyanis nem klasszikus fürdőlátogatással, hanem az egyre súlyosbodó 
állapotú Ladics lány gyógykezelésével állunk szemben. Ladics Mária, anyja 
ápolása mellett 1887 májusától volt a híres hegyvidéki tüdőszanatórium betege 
egészen 1888 márciusában bekövetkezett haláláig. Ott tartózkodása során csa-
ládtagjai, előbb testvére László, majd apja György és nővére Irén is megláto-
gatták.6

Az 1890-es években a család már inkább a divatos – pl. Koritnyica, Szliács –, 
illetve olykor a kevésbé ismert – pl. Bártfa, Stósz, Csíz – felvidéki fürdőhelye-
ket látogatta. Választásuk egyébként igazodott a századforduló időszakában 
mindinkább teret nyerő, s a hazai lakosság körében is egyre nagyobb népsze-
rűségnek örvendő, magyarországi fürdőhelyek fellendülésének trendjéhez, 
melyet az a széles körben propagált álláspont erősített, hogy a külföldi fürdők 

alapját képező levelek és dokumentumok a Ladics házhoz kapcsolódó irat együttes részét 
képezik. A hagyatékkal, illetve a Ladics családdal kapcsolatban ld. Bódán 2010; Héjja – Erdész 
2010; Erdész 2011.

4 A Ladicsok fürdőlátogatásait összesítő táblázatot ld. a tanulmány végén.
5 Az általunk is idézett állandó jelzők társítása a fürdőhelyekkel a kibontakozóban lévő „fürdő 

marketing” részeként a korszakban terjedt el széles körben. Kósa 1999: 74.
6 Ladics Mária betegsége és halála körüli levelek. (Ltsz.: 2009.1220.1.–2009.1253.1.) Ladics hagya-

ték.
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magyarországiakkal is helyettesíthetőek. Így lett például Koritnyica a „magyar 
Marienbad”, és talán Ladics Györgyöt is éppen ez csábította a kedvelt (és meg-
lehetősen drága) csehországi fürdőhelyről hazai földre.7 A 20. század elején 
újabb váltást mutat a Ladics családtagok fürdőlátogatási gyakorlata: figyel-
mük az erdélyi fürdőhelyek felé fordult, de mellette a tengerpart, a Balaton és 
a főváros is fürdőlátogatásaik célpontja lett.

A táblázat arra a korszakban jellemző gyakorlatra is rávilágít, hogy együtt 
az egész család csak ritkán utazott fürdőre, s gyakran különböző fürdőhelyeket 
látogattak akár ugyanazon évben is. Nemegyszer csak a férj utazott el, mint 
Ladics György 1883-ban és 1884-ben vagy éppen Ladics László 1903-ban. Más 
alkalommal pedig csak a feleség a gyerekekkel, mint Ladics Györgyné 1880-
ban vagy 1882-ben, illetve Ladics Lászlóné 1896-ban, 1897-ben vagy éppen 
1909-ben. Ez utóbbi esetben a férj rendszerint elkísérte a családot, esetleg egy-
két napot ott is tartózkodott, majd hazautazva végezte munkáját, és csak a für-
dőlátogatás végén utazott vissza ismét, hogy hazakísérje szeretteit. Sőt arra is 
találunk példát, hogy ugyanabban az évben más-más fürdőket látogatva az 
egész család távol volt Gyulától – de nem együtt; ez történt például 1886-ban. 
A Ladicsok ez évi „fürdői beosztásáról” Ladics György a következőket írta fiá-
nak: „A mama a lányokkal Mari érdekében e hó 24-én Gleichenbergbe ment. 
Laczi habár betegségéből szerencsésen kigyógyulva még e hó 16-án Pestre 
ment, a vacatio alatt talán velem együtt fürdőre lesz kénytelen menni. Te pedig, 
ha szerencsésen haza érkezel bajod ellen azonnal mégy a nagyváradi fürdőt 
használni.”8

Az egész korszakban az egyetlen közös családi fürdőlátogatásnak Ladics 
László és családja tengerparti utazását tekinthetjük az 1906-os esztendőben, 
amelyen akkor egyedül a család legkisebb lánya, az alig egy éves Margit nem 
vett részt. Ez utóbbi látogatás állhatott egyébként legközelebb a szó mai értel-
mében vett nyaraláshoz, melyben a fürdőzés gyógy szempontjainak háttér-
beszorulásával a tengerparti utazás élménye lehetett a központban. Ebből a 
szempontból – bár kissé kilógnak a sorból – Ladics Gyula utazásai a legérde-
kesebbek, aki mint egyedülálló, független, jól kereső fővárosi banktisztviselő a 
20. század elején a rendszeres abbáziai és észak-itáliai fürdőzések mellett szinte 
egész Nyugat-Európát beutazta, eljutva a kedvelt cseh és német fürdők mellett 
a francia Riviérára is, sőt a fürdőktől elszakadva igazi turistaként végigláto-
gatta Európa leghíresebb városait is, mint Róma, Berlin vagy éppen Párizs.

7 Kósa 1999: 83–89.
8 LGY-LGYU. 1886.05.27. (Ltsz.: 2009.818.1.) A Ladics család levelezésre való hivatkozás esetén a 

levélíró, majd a levél címzettje nevének rövidítése (feloldásukat ld. a tanulmány végén), utána 
pedig a levél keltezése van megadva, majd zárójelben a levél múzeumi leltári száma Ltsz. rövi-
dítéssel. Leltározatlan levél esetén az Ltszn. rövidítés szerepel.
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Általánosságban elmondhatjuk, hogy a Ladics család fürdőlátogatásainak 
hátterében a legtöbb esetben valamely családtag egészségi problémája állott. 
Ladics György magányos fürdői útjait például a családfő fulladási rohamok-
kal együtt járó, asztmatikus jellegű légúti problémái indokolták. „Tata fürdőre 
megy, neki ugyan nagyon kell a fürdő, mert az éjjel is olyan fuldoklási rohama 
volt, hogy azt hittük vége van.”9 – panaszkodott Ladics Györgyné férje állapo-
táról 1895-ben. A család hölgytagjainak utazásait az 1880-as években Ladics 
Mária már többször említett tüdőbetegsége indokolta. Ladics Lászlóné csízi 
látogatásainak hátterében nőgyógyászati, míg férje Bad-reicenhalli utazása 
mögött idegi alapú problémák húzódtak meg. Persze a gyógyászati szempont 
csak egyike volt az utazás indokainak. Az utazás élménye, a pihenés, szórako-
zás, különösen az egészséges családtagok számára legalább ilyen fontos volt. A 
gyógyulás lehetősége mellett „a fiatalok leginkább szórakozási alkalmat látnak 
a fürdőben, a középkorúak elsősorban a családi nyaralás intézményének tekin-
tik, az idősebbek nagyon gyakran pihenni vágynak.”10

Utazás a fürdőre

Bármilyen motiváció is állott a fürdőlátogatás hátterében, az első lépést min-
dig a fürdőre való eljutás jelentette. Ez pedig nem feltétlenül volt egyszerű a 
közlekedés 19. századi viszonyai között, bár éppen ez az időszak, különösen 
a század második fele a vasútnak köszönhetően alapvetően változtatta meg a 
magyarországi utazási szokásokat.11

Mindenesetre, a vasút egyre szélesebb körben érvényesülő áldásos hatásai 
ellenére is a fürdőre utazás gyakran bizonyult hosszúnak, fárasztónak és unal-
masnak, különösen az olyan helyek esetében, melyek közvetlen közelében még 
nem volt vasútvonal. Másfelől viszont egy közeli vasútvonal kiépítése mindig 
az adott fürdőhely fellendülésnek lehetőségét is jelentette.12 Bártfafürdő fejlesz-
tését például az 1893-ban átadott eperjesi vasútra alapozva kezdték meg bérlői. 
Azért említjük éppen ezt a felvidéki fürdőt, mert a Ladics család egy része az 
1890-es évek elején többször is odalátogatott. 1892-ben Ladics Irén a következő 
tudósítást adta utazásukról: „Utunk nagyon hosszú és fárasztó volt; Tatától 
még Hatvannál elváltunk; Eperjesre kissé késve érkeztünk, amiért is nem mer-
tünk útnak indulni, s megháltunk Eperjesen. Másnap aztán 6 órai kocsikázás 

9 LGYNÉ-LGYU.1895.05.05. (Ltsz.: 2009.994.1.)
10 Kósa 1999: 6.
11 Az utazási szokások átalakulásáról ld.: Kósa 2006: 390–396.; Szentpéteri 2001: 382–384.
12 Kósa 1999: 92–100.



153

„Vidékről vidékre”

után ide értünk.”13 Az utazási viszonyok két évvel később, már a vasútvonal 
megnyitását követően sem változhattak sokat, legalábbis erre utalnak Ladics 
Margit nem túl pozitív sorai úti élményeiről: „Szerdán este érkeztünk meg 
Bártfára iszonyúan hosszú és unalmas utazás után.”14 Persze az, hogy az uta-
zás – a körülmények figyelembevételével – nyűg vagy élmény volt-e, nagyban 
függött az utazók hozzáállásától is. Az alig 16 éves, világra nyitott és érdek-
lődő Ladics Mária például a több napig tartó franzensbadi utazásukról minden 
viszontagságuk ellenére – Pesten a bécsi csatlakozást lekésve az éjszakát szállás 
híján az állomás egyik irodájában kellett tölteniük, míg a következő éjszakájuk 
a vonaton utazással telt el – nagy lelkesedéssel egy négyoldalas levél keretében 
tudósította bátyját. Számára az utazás – talán azért is, mert ez volt addigi élete 
legtávolabbi útja – egyértelműen élményszámba ment: „Franzensbadig a nagy-
szerű vidékben gyönyörködtem. Már Váctól Esztergomig is nagyon szép volt, 
de ilyen mégsem, mint ez”15 – zárta határozottan pozitív kicsengéssel kalandos 
útjukról beszámoló sorait a fiatal Ladics lány.

Apja, Ladics György két évvel későbbi utazása Marienbadba már sokkal 
vegyesebb érzelmeket váltott ki az ötvenedik életévét taposó családfőből. 
A szintén élete legtávolabbra vivő utazásán keveredtek benne az érdeklődő 
utas és a haza vágyódó idősödő úr érzései. A majdnem háromnapos út során 
előbb Pesten látogatta meg fiát, majd Prágában egy ismerősénél megszállva 
végigjárta a város nevezetességeit és csak utána ment tovább a népszerű für-
dőhelyre. Rögtön megérkezte után azonban már a következő sorokat küldte 
családjának: „Vigasztaljátok édesanyámat, gondozzátok szeretettel, mert habár 
ritkán találkoztunk, de tőle sem voltam ilyen messze életemben. Gondoljatok 
rám oly sokszor, mint én gondolok rátok, akkor gondolatban mindig együtt 
lehetünk.”16

A fürdő – ahogy a Ladicsok látták

Az, hogy a fürdőben hogyan teltek a látogatók napjai, nagyban függött az adott 
hely kiépítettségétől, az igénybe vehető szállások minőségétől, általában az inf-
rastruktúrájától. Ezen a téren óriási különbségeket tapasztalhatunk a korszak 
fürdőhelyei között. Míg a nagy hagyományokkal rendelkező, több tízezer fős 
éves forgalmat lebonyolító, felkapott csehországi fürdők teljesen kiépített saját 
kis „fürdővárost” alkottak minden igényt kielégítő szállodákkal és villákkal, 

13 LI-LL.1892.07.16. (Ltsz.: 2009.1674.1.)
14 LM-KG.1894.07.07. (Ltsz.: 2010.2526.1.)
15 LM-LL.1882.05.21. (Ltsz.: 2009.1753.1.)
16 LGY-LGYNÉ.1884.05.30. (Ltsz.: 2009.547.1.)
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addig a magyarországi fürdőhelyek telepjellegűek voltak, s inkább csak a szá-
zad utolsó évtizedeiben kezdtek kiépülni, meglehetősen egyenetlen színvona-
lon.17 

Fürdőzéseik során ezzel természetesen a népszerű és a kevésbé ismert für-
dőket is egyaránt látogató Ladicsoknak is szembesülniük kellett. Marienbad 
például Ladics György tetszését éppen túlzott kiépítettsége, és zajos volta miatt 
nem nyerte meg: „Amennyit e rövid idő alatt lehetett megtekintettem Marien-
badból […] de rám a hely a gyógyhely benyomását nem tette. Rendkívül szép 
kisváros, valódi czukor piksis, de én inkább a mulatók és szórakozni kívánók, 
mint a gyógyulást keresők tanyájának találom. Ha nem olyan hosszú és drága 
út választana el tőletek, nem mondom, hogy egy hét múlva otthon nem len-
nék.”18 Ladics Margit az előbb már említett, fejlődésnek induló Bártfáról küldte 
a következő jellemzést az otthoniaknak: „Itt különben minden olyan, mint két 
évvel ezelőtt, kivéve pár szép villát, amely azóta épült, no meg a roppant drá-
gaságot, ami úgy látszik évről-évre nő. A lakások úgy a vendéglőben, mint a 
villákban nagyon drágák.”19

A szállás valóban meghatározó körülményét jelenthette a fürdői tartóz-
kodásnak. Erre egyaránt mód nyílott a szállodát és a fürdőt egyesítő fürdő-
házban, különálló szállókban, illetve magánházakban és villákban. Az ár és a 
minőség természetesen nem csak a fürdőhelyek egymásközti viszonylatában, 
de egy adott helyen belül is változott.20 Míg Ladics György Marienbadban és 
Koritnyicán is szállodában szállt meg, addig a család hölgytagjai leginkább 
a magánházakat, villákat részesítették előnyben. A korábban csak külföldi 
fürdőhelyeken megforduló Ladics Irén mindenesetre nem volt elragadtatva 
bártfai szállásuktól 1892-ben: „Kellemesen lepett mag a gyönyörű vidék, de 
annál kellemetlenebbül a lakás és ellátás; nagyon schnass a lakásunk, (pedig 
70 forint, és az ágyneműért külön kell fizetni, 4 forintot egy ágyneműért), az 
ellátás meg éppen rossz. Szóval nem találtuk meg azt a kényelmet, amit más 
fürdőhelyeken élveztünk.”21 A tényleges viszonyokkal, időnként kifejezetten 
negatív tapasztalatokat szerezve, sokszor valóban csak a megérkezésekor 
szembesülhetett a látogató. Ladics Lászlóné például 1909-ben két gyermekével 
és édesanyjával Báznán tartózkodva kifejezetten lesújtó képet festett az ismert 
erdélyi fürdőhelyen uralkodó viszonyokról: „Amit a Jóisten itt teremtett – a 
vidék és a gyógyvíz – s kincsül az embereknek idedobott, az szép és jó, de ron-
gyul van kezelve. A fürdőházak és kabinok, meg ami ezekhez tartozik egész jól 

17 Kósa 1999: 129–130.
18 LGY-LGYNÉ.1884.05.30. (Ltsz.: 2009.547.1.)
19 LMI-LGYU.1894.07.08. (Ltsz.. 2009.1109.1.)
20 Kósa 1999: 135–145.
21 LI-LL.1892.07.16. (Ltsz.: 2009.1674.1.)
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vannak ellátva, a vendéglő is jó, s a pinczérekre sincs panasz, hanem a lakás és 
kiszolgálás nullán aluli. Már mikor az ember ide érkezik, rendkívül kellemet-
len benyomást tesz az udvar vagy mi az ördög. Olyan mintha egy csúnyán, 
piszkosan tartott gazdasági udvarba hajtanánk, jobbra, s balra béres lakások-
kal. Ezek egyikében lakunk mi kis cellákban, amelyek mind egy hosszú, nyitott 
folyosóra szolgálnak, talán 29–30 cella egy sorban […] s a 30-ik cella után a 
hosszú gang végén van a ronda closete. […] Ramaty hely, ez passzol itt leg-
jobban, mert több a primitívnél. […] A kiszolgáló személyzet nem rossz, csak 
piszkos. Az ivóvíz, mely nagyon rossz, kint a gangon áll egy dézsában s abba 
boldog-boldogtalan beleiszik egy pohárból, mely a gangfán áll, s abból hoznak 
nekünk is be. Mikor az új cellámba költöztem, azt hiszem az éjjeli edény előt-
tem való tartalmát éppen csak kiöntötték, tán még hideg vízzel sem mosták ki, 
oly büdös volt, kitörülésről szó sincs.”22

Fürdőbéli mindennapok

A fürdőbéli tartózkodás alapját a kúra jelentette. Még aki teljesen egészséges 
volt, rendszerint az is felvett valamilyen kúrát a fürdőben töltött idő alatt. A 
legfontosabbak a dietétikai, az ivó-, a fürdő-, illetve a levegőkúra voltak. A für-
dővendégek napja rendszerint a reggeli ivókúrával kezdődött. Általában 6–8 
óra között a kút közelében sétálgatva fogyasztották el éhgyomorra az orvos 
által javasolt mennyiségű gyógyvizet. A fürdőkúrára rendszerint a reggeli 
után, a délelőtti órákban került sor; esetleg, ha az orvos kettőt rendelt, akkor a 
másik délután. Maga a fürdés lehetett hideg vagy meleg vizes, illetve kádi vagy 
medencés. A levegőkúra lényegében a szabadban, a jó levegőn tett kisebb-na-
gyobb sétákat, kirándulásokat jelentette, míg a dietétikai kúrán az orvos által 
előírt egészséges étrend betartását értették. Mivel a kúrák időtartama négy-
nyolc hetet is igénybe vehetett, azok betartása szigorú önfegyelmet követelt, 
melyre sok esetben nem voltak kaphatóak a fürdőzők.23

A Ladics családtagok számára is a fürdői tartózkodás elengedhetetlen része 
volt a kúra, melyet több-kevesebb lelkesedéssel, de mindig elvégeztek. „Olyant 
különben ami téged is érdekel, nem igen írhatok, mert mi igazán csak a kúrá-
nak élünk, ami azt hiszem hat hétig elég unalmas lesz”24 – írta sógornőjének 
Ladics Margit 1894-ben Bártfáról. És hogy milyen is volt ez a – nemegyszer 
kisebb tortúrának is beillő – kúra, Ladics György koritnyicai sorai érzékletesen 
mutatják meg: „Reggel 6 órakor iszom egy pohár Bella forrásvizet, utána egy 

22 LLNÉ-LL.1909.07.31. (Ltsz.: 2009.1874.1.)
23 Kósa 1999: 110–127.
24 LM-KG.1894.07.07. (Ltsz.: 2010.2526.1.)
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pohár Zsófia forrást végre ismét az elsőből egy pohárral. Ezután nagy sétá-
kat teszek s 11 órakor hideg fürdőbeli kézzel dörzsöléseket szenvedek. Este 9 
órakor gyomor fáslit, mire egy fürdőszolga az ágyba vág, hogy aludjam, akár 
tetszik, akár nem. Ez svindel, s talán az egész kúra is, amelyre Koritnica levegő-
jén kívül mit sem adok.”25 Néhány évvel később, 1891-ben, szintén Koritnyi-
cáról hasonló élményekről számolt be a Ladics család feje: „A kúrát, már ti. a 
vízivást, hidegfürdést és a sétákat tegnap megkezdtem. Semmi sem esik jól. A 
víz olyan, hogy akár hánytatót igyam, a fürdéstől pedig ebben a hideg és esős 
klímában valósággal irtózom. A séta pedig erősen emlékeztet arra, hogy egy év 
alatt nagyon öregedtem.”26 Ennek ellenére a jótékony hatás reményében Ladics 
György folytatta a kúrát, sőt, egy héttel később a sétákról már kifejezetten pozi-
tívan nyilatkozott: „A naponkénti 6–7 órai gyaloglás kellemesen hatnak úgy a 
tüdőmre, mint izmaimra. A víz és hideg fürdő nem kellemes ugyan, de azon 
reményben, hogy használnak, használom mind a kettőt.27

A látogatók vizsgálatára, a kúrák elrendelésére és felügyeletére, a beteg egész-
ségi állapota alakulásának nyomon követésére voltak hivatottak a fürdőorvo-
sok. Társadalmi tekintélyük azonban nem volt túl magas, a közvélemény, sőt 
sokáig még a hivatásos orvostudomány sem becsülte sokra munkájukat. Rossz 
megítélésük csak a századfordulóhoz közeledve, a hazai balneológia kibonta-
kozásával párhuzamosan változott meg, amikorra a szakmai körök mellett a 
szélesebb közvélemény is kezdte pozitívabban értékelni tevékenységüket.28 A 
korábban jellemző negatív attitűd klasszikus szépirodalmi megfogalmazását 
Mikszáth Kálmán Két választás Magyarországon című kisregényében olvashat-
juk: „A fürdőorvosnak semmit sem kell tudnia. Még a ˝Mutassa a nyelvét˝ sem 
föltétlenül szükséges, a diagnózist, ami a legnehezebb, nem kell megállapítani, 
fürdőre már kitalált betegséggel megy a páciens, a fürdőorvosnak csak a mel-
let kell meghallgatnia (vagy hall valamit, vagy nem), s aztán elrendeli, hogy 
melyik vízből igyék, és mennyit, hány órát sétáljon naponkint stb.”29 Hasonló 
vélemény cseng ki a Ladics családi levelekből is. Ladics György például 1886-
ban a koritnyicai fürdőorvosról írta a következő, nem túl hízelgő sorokat: „Az 
orvost consultáltam. Persze e részben semmi újat nem írhatok, egy kis tüdőlég-
dag, egy kis gyomortágulás, tán egy kis gyomorkatharsus is. Ezeket mind kita-
lálta itteni orvosunk, aki e tudományt nem erősen kezeli, miután is előbb előad-
tam, hogy eddigi orvosaim ezen bajokat konstatálták nálam.”30 Lánya végzetes 
tüdőbetegsége kapcsán a következő években még inkább lesújtó véleménye 

25 LGY-LGYNÉ.1886.07.23. (Ltsz.: 2009.548.1.)
26 LGY-LGYNÉ.1891.08.06. (Ltsz.: 2009.575.1.)
27 LGY-LGYNÉ.1891.08.13. (Ltsz.: 2009.576.1.)
28 Kósa 1999: 26–27.
29 Mikszáth 1950: 27.
30 LGY-LGYNÉ. 1886.07.23. (Ltsz.: 2009.548.1)
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alakult ki a fürdőorvosok munkájáról a Ladics család fejének. A kezelési költsé-
gek elharapódzása okán például a következő sorokat küldte feleségének 1887 
nyarán: „Itt sokakban, még részben bennem is felébredt az a gyanú, hogy vajon 
ott is nem-e a fürdőkben szokásos helyzet uralkodik, mely csak arra való, hogy 
a megszorultak kizsákmányoltassanak. Adja Isten, hogy a gyanúm alaptalan 
legyen, s a kiadásokat siker: Mari gyógyulása koronázza.”31 Néhány hónappal 
később, gyanúját beigazolódni látva, már közvetlenül lánya halála előtt írta a 
göbersdorfi szanatórium neves orvosairól a következő, lesújtó jellemzést: „Alig 
voltunk Mariskánál 10 percet, jött Bráner, s azok után, amint engem is, egy oly 
iszonyú távolból haldokló gyermekéhez jött apát fogadott, meg kellet győződ-
nöm arról – amit később sokaktól hallottam – hogy ez emberben egy csöpp 
humánus érzék sincs, s hogy egész intézete nem egyéb, mint fizetett reclámo-
kon alapított gescheft. Kár, hogy lelkekkel kereskedik. Mariskát haza akartam 
vinni. Nem engedi. Ebben talán igaza is van, mert Mariska nem állná ki az utat. 
De nincs igaza abban, hogy Mariskát már rég nem küldötte haza, miután beös-
mert valóság, hogy Mari kezdettől fogva gyógyíthatatlan beteg volt, s így nem 
volt arra szükség, hogy nagy pénzért itt, mint ágyban fekvőt, tehát a jó levegőt 
nem is élvezhetőt – gyötörjék.”32 Ezek után nem meglepő, hogy Ladics György 
1890-ben legidősebb lánya, Irén vőlegényének, a szintén tüdőbeteg Borsiczky 
Károlynak a gyógykezelését már egyszerűen csak „az orvosok által oly sokszor 
gyakorolt pumpolásnak” minősítette.33 

A negatív tapasztalatok ellenére is a Ladics családtagok, mint láthatjuk, a 
további években is rendszeresen eljártak a fürdőre, és ha nem is feltétlenül 
az orvosokban, de a gyógyhely áldásos hatásaiban bízva végigvitték az elő-
írt kúrákat. Persze azért pozitív, az orvos munkáját elismerő sorokkal is talál-
kozhatunk a Ladics levelezésben. Talán a szemléletmód századvégi általános 
változása is közrejátszott Ladics Lászlónénak a báznai fürdőorvosról alkotott 
kifejezetten elismerő véleményében, aki, mint „sympatikus, és hivatásának 
még teljes ambitióval élő fiatal orvos” jelenik meg az egyik levelében. A szó-
ban forgó orvos egyébként Ladicsné édesanyja, Kliment Gyuláné köszvényes 
nyakát kezelte az akkoriban kifejezetten modern eljárásnak számító „villanyo-
zással.”34

A látogatók pihenését, kikapcsolódását, szórakozását szolgálni hivatott 
programok legalább annyira részét képezték a fürdők mindennapjainak, mint 
maguk a kúrák. A legjellemzőbbek ezek közül a zenés programok, a táncos 
mulatságok és bálok, a színházi és műkedvelő előadások, a különböző játékok 

31 LGY-LGYNÉ.1887.07.16. (Ltsz.: 2009.550.1.)
32 LGy-LGYU.1888.02.16. (Ltsz.: 2009.834.1.)
33 LGY-LL.1890.11.27. (Ltsz.: 2009.1446.1.)
34 LLNÉ-LL.1909.08.13. (Ltsz.: 2009.1892.1.)
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és sportolási lehetőségek, valamint a kisebb-nagyobb séták és a környéken tett 
kirándulások voltak. A zene szervesen hozzákapcsolódott a fürdők életéhez. 
A reggeli ivókúra alatt a zenekar mindig játszott, és rendszerint még egyszer 
napközben, illetve a zenés vacsorák sem voltak ritkák. Heti rendszerességgel 
voltak táncestélyek, melyeken a fürdői társaság mellett általában a helyi ifjú-
ság is képviseltette magát. Szinte mindenhol megrendezték az Anna-bált, és 
a szezon végét jelző augusztus 18-i vagy 20-i (császár- vagy István napi) bált. 
A nagyobb helyeken állandó színtársulat szórakoztatta a közönséget, míg a 
műkedvelő előadások mindenhol jellemzőek voltak. A napközbeni kikapcsoló-
dásra az olvasás, kártya, biliárd, teke, valamint a különböző sportolási lehető-
ségek, mint pl. a teniszezés kínáltak lehetőséget. Ez utóbbi egyébiránt a néző-
közönség számára is társasági eseményt jelentett. Szintén társasági jellegük 
lehetett az egészségügyi szempontból is fontos sétáknak és kirándulásoknak 
is, melyek célpontjai a környező természeti szépségek mellett gyakran voltak a 
vidék nevezetességei, pl. várromok vagy akár ipari létesítmények.35 

A fürdőbeli társas élet ezen eseményeivel a Ladics dokumentumokban is 
rendszeresen találkozhatunk. Ladics György általánosságban így festette le 
a fürdői mindennapokat: „Koritnicát majd szóval írom le, most csak annyit, 
hogy nyakra-főre bál és tombola, napközben a folytonos kártya, de azért min-
den második ember arcáról le lehet olvasni, hogy unatkozik.”36 A család többi 
tagjai részletezik is ezt a képet: Ladics Györgyné és lányai például bártfafür-
dői tartózkodásaik idején Anna-bálról, műkedvelő előadásról, kirándulás-
ról és sétákról egyaránt beszámoltak az otthon maradottaknak,37 míg Ladics 
Lászlóné a teniszről írt, mint a különben meglehetősen unalmas Csíz egyik 
kedvelt időtöltéséről.38 1909-ben Báznán egyébként Ladics Lászlóné – miután 
már megszokta a fentebb bemutatott lakhatási viszonyokat – lényegesen job-
ban érezte magát, ami a fürdőbéli programoknak is betudható volt. Tűzijáték, 
szalonnasütés, és egy különleges műkedvelői előadás is szerepelt a beszámo-
lóiban: „Tegnap gyermek előadás volt a cursalonban; Laci is közreműködött. 
Volt zongora 2 kézre, 4 kézre, szavalás, élőképek, tánc. […] Laci egy élőképben 
szerepelt. Dornröschent adták. Az egyik kis contesse volt az alvó Dornröschen, 
Laci pedig a királyfi.”39 Legkedveltebb, és egyben leggyakrabban űzött időtöl-
tése azonban a séta volt, mely amellett, hogy a kúra részét képezte lehetőséget 
kínált számára a környék természeti szépségeinek felfedezésére is: „Az erdő-
ben nagy és merész sétákat teszünk, s gyakran igen szép helyekre bukkanunk. 

35 Kósa 1999: 224–252.
36 LGY-LGYNÉ.1886.07.23. (Ltsz.: 2009.548.1.)
37 LI-LL.1892.08.16. (Ltsz.: 2009.1674.1.); LGYNÉ-LL.1892.08.05. (Ltsz.: 2009.1515.1.); 

LM-KG.1994.08.07. (Ltsz.: 2010.2526.1.)
38 LLNÉ-LL.1896.1896.07.30. (Ltsz.: 2009.2512.1.)
39 LLNÉ-LL.1909.07.31. (Ltsz.: 2009.1874.1.) Dornröschen magyarul: Csipkerózsika.
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Felkerestük azt a bizonyos szakadékot is, mely voltaképpen nem szakadék, 
hanem egy bájos tisztás, szép fagruppokkal.”40

Dacára a programoknak, a többhetes fürdői tartózkodás egyik legnagyobb 
veszélye az unalom volt. Emiatt gyakran panaszkodtak a Ladicsok is, pedig 
az unalom és a honvágy leküzdése érdekében még a gyulai lapot, a „Békést” 
is nemegyszer megküldették maguknak a fürdőbe, hiszen – Kliment Márta 
szavaival élve – „most érdekesek az otthoni események is.”41 Nem csoda hát, 
hogy a „tapasztalt fürdőző” Ladics Irén már nem sokkal megérkezésük után a 
következő sorokat küldte haza testvérének: „Alig várom, hogy otthon legyünk! 
Nagyon szép Vihnye, és jó levegőnk is van, de hát mégis csak nagyon unal-
mas oly soká itt lenni.”42 Meg kell azért jegyeznünk, hogy néhány évvel koráb-
ban, mikor a család Ladics Mária göbersdorfi gyógykezelése miatt nem utazott 
fürdőre, éppen ő „a már pár év óta megszokott” fürdőzések elmaradása miatt 
panaszkodott.43 Azt pedig, hogy a fürdőzésről alkotott kép egészében mégis-
csak pozitív volt – a Ladicsok töretlennek mondható fürdőlátogatási gyakor-
lata mellett – a fürdőhelyekről hozott emléktárgyak sokasága pl. ivópohár, 
hamutartó, faragott bot, asztali dísz is mutatja.44

Záró gondolatok

Összességében megállapítható, hogy minden esetleges árnyoldala – így az 
előbb-utóbb jelentkező unalom és honvágy, az időnként kellemetlen kúra, vagy 
éppen a nem megfelelő komfortfokozatú kiszolgálás – ellenére is maga a für-
dőre járás alapvetően mégiscsak élménynek számított, és gyakorlata szervesen 
hozzátartozott a dualizmuskori polgári életmódhoz, így a gyulai Ladics família 
életéhez is. Jól mutatja ezt maga a tény, hogy míg a család egyes tagjai gyakor-
latilag évről évre a nyári hónapok egy részét valamely fürdőhelyen töltötték, 
más nagyobb volumenű utazásra szinte soha nem vállalkoztak.45 Annak elle-
nére sem, hogy maga a fürdői környezet sajátosan kettős – egyszerre vidékies 

40 LLNÉ-KF.1909.08.06. (Ltsz.: 2009.1875.1.)
41 KMÁ-KF.1905.06.22. (Ltsz.: 2010.2666.1.)
42 LI-LL.1896.06.26. (Ltsz.: 2009.1676.1.)
43 LI-LM.1887.08.25. (Ltsz.: 2009.1200.1.)
44 Néhány példa a hagyatékból: Ivópohár (Ltsz.: 94.535.1.; 94.537.1.; 94.550.1.); Faragott bot (Ltsz.: 

94.433.1.); A hagyaték számos leltározatlan fürdői emléke látható a gyulai Dürer terem „Gyula 
anno…” című állandó történeti kiállításában.; A fürdőbéli emléktárgyakról általánosságban ld.: 
Kósa 1999: 148–152.

45 A családtagok közül csak a két generáció családfője Ladics György és fia László utazott többet, 
ezek azonban egyértelműen munkautazások voltak. Kivételt jelentenek ebből a szempontból 
Ladics Gyula fentebb már említett Nyugat-európai útjai, ő azonban helyzeténél fogva (fővárosi 
független banktisztviselő) különbözött a család többi tagjától.
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(a természet közelsége, a hely méretei) és urbánus (élénkebb társasági élet, kul-
turális és szórakozási alkalmak, vendégforgalom) – jellege mellett nem jelent-
hetett olyan hatalmas változást egy vidéki megyeszékhelyről érkező család 
számára, mint amit a nagyvárosok világa jelenthetett volna. Ilyen szempontból 
a Ladicsok valóban „vidékről vidékre” utazva töltötték el nyaraik jórészét.46

MELLÉKLET

A Ladics családtagok fürdőlátogatásai 1880–1914

1880 1881 1882 1883 1884

LGY Nagyvárad, 
Püspökfűrdő Marienbad

LGYNÉ Franzensbad Franzensbad

LL Tátrafüred

LI Franzensbad Franzensbad

LM Franzensbad

LGYU

LMI

1885 1886 1887 1888 1889

LGY Koritnica Göbersdorf 
(látogatás)

LGYNÉ Gleichenberg Gleichenberg Göbersdorf Göbersdorf

LL Koritnica 
(látogatás)

Göbersdorf 
(látogatás)

LI Gleichenberg Gleichenberg Göbersdorf 
(látogatás)

LM Gleichenberg Gleichenberg Göbersdorf Göbersdorf

LGYU Püspökfűrdő

LMI Gleichenberg

46 Ezúton szeretném kifejezni köszönetemet Tóth Árpád jelen tanulmányhoz fűzött szíves 
észrevételeiért.
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1890 1891 1892 1893 1894 1895

LGY Koritnyica Koritnyica Koritnyica
Stósz; 
Bártfa 

(látogatás)

Ismeretlen 
fürdő

LGYNÉ Szliács Bártfa Bártfa

LL Koritnyicza 
(látogatás)

LI Szliács Bártfa Bártfa

LGYU Koritnyica

LMI Bártfa

LLNÉ Szliács Bártfa

LK

LT

1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902

LGY Ismeretlen 
fürdő

Fekete-
hegy

Fekete-
hegy

Fekete-
hegy

LGYNÉ Vihnye Vihnye

LL Csíz 
(látogatás)

Csíz 
(látogatás)

LI Vihnye

LGYU

Balaton-
füred, 

Gmunden, 
Buziás

Tátrafüred

LMI Vihnye Vihnye

LLNÉ Csíz Csíz

LK Csíz

LT Csíz

LIIGY Csíz

LIIL
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1903 1904 1905 1906 1907 1908

LGY Bad- 
Reichenhall

LGYNÉ Félixfürdő, 
Parád Parád Iglófüred; 

Feketehegy

LL Bad- 
Reichenhall

Cirkvenica 
Abbázia

LI Parád

LGYU Abbázia 
Cirkvenica Abbázia

Abbázia, 
Velence, 
Rimini

Balaton-
füred, 

Herkules-
fürdő

Abbázia, 
Cirkvenica, 

Rimini

Velence, 
Genova, 

Marseille, 
Monte-
Carlo, 

Balaton-
földvár, 

Feketehegy

LLNÉ Cirkvenica 
Abbázia

LK
Budapest, 

Lukács 
fürdő

Cirkvenica 
Abbázia

LT Cirkvenica 
Abbázia

LIIGY Cirkvenica 
Abbázia

LIIL Cirkvenica 
Abbázia
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1909 1910 1911 1912 1913 1914

LGYNÉ Balatonaliga Ismeretlen 
fürdő Parád

LL Bázna 
(látogatás)

Bázna 
(látogatás)

LI Grado Vihnye

LGYU
Abbázia, 
Rimini, 
Velence

Riva, Arco, 
Velence, 

Wiesbaden, 
Berlin, Drezda

Siófok Tátralomnic Rimini Karlsbad

LLNÉ Bázna Bázna

LK Bázna Bázna Vihnye

LT Bázna Vihnye

LIIGY Lubló

LIIL Bázna Lubló Stósz

A tanulmányban szereplő fontosabb személyek adatai 
és nevük rövidítései

lGY = Ladics György (1834–1906), a gyulai Ladics család alapítója, ügyvéd, 
takarékpénztári elnök stb.

LGYNÉ = Ladics Györgyné Sztojanovits Krisztina (1843–1911), Ladics György 
felesége, a módos kereskedő és csorvási birtokos, Sztojanovits Szilárd (1806–
1880) lánya.

LL = Ladics László (1864–1924) Ladics György elsőszülött fia, a gyulai Ladics 
család második generációjának feje, ügyvéd, takarékpénztári igazgató stb.

LI = Ébner Lajosné Ladics Irén (1865–1945), Ladics György legidősebb lánya, 
Ébner Lajos (1862–1928) katonatiszt (később ezredes) felesége.

LM = Ladics Mária (1866–1888), Ladics György középső lánya.
LGYU = Ladics Gyula (1868–1928), Ladics György kisebbik fia, fővárosi bank-

hivatalnok, később bankigazgató.
LMI = Báró Drechsel Gyuláné Ladics Margit (1874–1899) Ladics György legki-

sebb lánya, Br. Drechsel Gyula (1869–1914) ügyvéd felesége.
LLNÉ = Ladics Lászlóné Kliment Margit (1869–1949), Ladics László felesége, 

Kliment Gyula (1836–1906) volt katonatiszt, megyei alpénztárnok lánya.
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LK = Ambrus Lajosné Ladics Klára (1893–1984), Ladics László legidősebb lánya, 
Ambrus Lajos takarékpénztári igazgató felesége, Ambrus Sándor volt Békés 
vármegyei al- majd főispán menye.

LT = Ladics Tamás (1895–1957), Ladics László legidősebb fia, orvos.
LIIGY = Ladics György (1898–1978), Ladics László középső fia.
LIIL = Ladics László (1900–1965), Ladics László legfiatalabb fia.
KF = Kliment Ferenc (1870–1922), Ladics László sógora, gyulai takarékpénztári 

igazgató
KG = Mattiassi Alajosné Kliment Gabriella (1871–1931), Ladics László sógor-

nője
KMÁ = Kliment Márta (1876–1951), Ladics László sógornője
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Az erdélyi kisvárosok és községek sajtója  
1900 és 1940 között

Az erdélyi nagyobb városok írott sajtójának tekintélyes múltja és gyak-
ran magas színvonala közismert, azonban a kisebb városok és községek 

újságírásával keveset foglalkoztak. Tanulmányunk célja várostörténeti kont-
extusba ágyazva vizsgálni a késő dualizmuskori és a két világháború közötti 
időszak szélesebb értelemben vett Erdély – tehát a történeti Erdély, Partium 
és Bánság – közép- és kisvárosainak, illetve esetenként községeinek magyar 
sajtóját, sajtóéletét, és ennek hozzájárulását a helyi társadalom fejlődéséhez. 
Ez a földrajzilag körülhatárolható sajtó természetesen az általános vidéki sajtó 
része, de indokolt ebben az esetben az országos és a helyi sajtó fogalmának a 
megkülönböztetése is, hiszen a helyi sajtó nem teljesen azonos a vidéki saj-
tóval, azonban az ezekben a településekben kiadott lapok túlnyomó többsége 
tartalmát, olvasóközönségét, hirdetési bázisát stb. tekintve lokális érdekű volt.

Előzmények

A vidéki lapkiadás Magyarországon komoly hagyományra tekintett vissza, 
ezen belül a szélesebb értelemben vett Erdély szerepe különösen fontos volt, 
mind az elinduláskor, mind pedig a későbbi korszakokban. 1790-ben az Erdélyi 
Magyar Hírvivő jelenik meg Nagyszebenben, de a 19. században elindul a sajtó 
az egyes nagyobb központokban, a század utolsó évtizedeiben pedig kiépül 
egy erős sajtóhálózat.

A fentiek ellenére a 19. század első felében a kisvárosokban, illetve községek-
ben egyetlen sajtótermék sem jelent meg. Kivételt a forradalom és a szabadság-
harc ideje képez, amikor – a hadieseményekkel is összefüggésben – több rövid 
életű lap látott napvilágot köztük Csíksomlyón a Hadi Lap és ennek melléklete a 
Csíki Gyutacs, valamint Kézdivásárhelyen a Bem tábornok által adományozott 
nyomdagépen kihozott Székely Hírmondó.1

Az 1867-es kiegyezést követő korszak az erdélyi magyar sajtó további fellen-
dülését mutatja: a század végére szinte nincs olyan vidék, amelynek ne lenne 

1 Pál 2003: 529.
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saját lapja. A következő időszakban a kisebb városok, községek is sorra megje-
lentették sajtókiadványaikat.

 Az erdélyi, partiumi és bánsági magyar sajtó regionális hely-
zete 1900 és 1918 között

A 19. század második felében létrejött nyilvánosság szerkezet keretében kiala-
kult a kétosztatú – a fővárosi, illetve vidéki megjelenésű – magyar sajtó. Az 
utóbbi keretében általában a fejlett sajtóélettel rendelkező nagyobb városok, 
mint Erdély, Partium és Bánság esetében Nagyvárad, Arad, Kolozsvár, Temes-
vár, illetve Szatmárnémeti, Marosvásárhely és részben Brassó lapjaira szoktak 
hivatkozni.2 Tanulmányunkban, a kisebb városokban, esetleg községekben 
megjelenő helyi sajtótermékek problematikáját vizsgáljuk.

A kisvárosok és községek lapjai

A kiegyezés utáni években a kapitalista fejlődés következtében terjedő polgá-
rosodás, mint ismeretes a szélesebb értelemben vett Erdély távolabbi területeit 
is elérte, és ott is jelentkeztek a haladás apróbb jelei. 

A 19–20. század fordulóján az időszaki sajtó ugrásszerű megnövekedésével 
kapcsolatban ment végbe a vidéki kisvárosi és községi sajtó kialakulása. Ez új 
színt hozott, s a széles területi megoszlás mai szemmel nézve is, csak elismerést 
válthat ki!3 Persze a valósághoz tartozik, hogy Erdély, bár rendelkezett „Isten 
háta mögötti területekkel”, korszakunkban egy európai felzárkózási folyamat 
részese volt, és ez is magyarázza, hogy a múlt századforduló utáni évtized-
ben elért mennyiségi fejlődést az írott sajtó lényegében a mai napig sem tudta 
megközelíteni, a minőségi összehasonlításoknál is gyakran hasonló a helyzet. 
A kisebb helységekben általában a 20. század elején indultak el a lapok: Barót 
1903, Csernátfalu 1906, Hétfalu 1906, Hosszúfalu 1907, Marosillye 1908 stb. 
Tehát a lapalapítások nagy korszaka idején, főleg 1903 és 1908 között épült ki 
teljesen az itteni sajtóhálózat.4 

Ezekben főleg politikai és vegyes hetilapok jelentkeztek, de ritkán például 
szaklap (Marosillye) is előfordult. A korabeli időszaki sajtót régebben kutató 

2 Nagyszeben, bár lakosságszám szempontjából ide tartozna, de az ottani magyar sajtó fejletlen-
sége miatt csak kis alkalmi sajtóközpontnak számít.

3 E helységek jelentős részében az óta sem jelent meg semmilyen hírlap, emiatt gyakori a nosztal-
gikus visszapillantás.

4 Kristóf 1938:55.
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Kristóf György „beteges elburjánzásnak”, sőt egyenesen elfajulásnak tekinti 
ezt a jelenséget.5 Ezt a „keskenyvágányú sajtónak” is csúfolt újságírást nem 
kétséges, hogy döntő többségben a jó szándék és lelkesedés indította el, de e 
sajtótermékek zöme „egyszemélyes lap” volt, így sem tartalmuk, sem anyagi 
alapjuk, sem technikai színvonaluk nem felelhetett meg a kor kívánalmainak. 
E lapokra az „ollózás” volt a legjellemzőbb, vagyis legtöbbször más lapokból 
vágták ki a híreiket, ezeket azután kiegészítették a helyi hírekkel, amelyek a 
kevés esemény miatt igen szegényesek voltak. Hogy hány előfizetője lehetett 
egy ilyen lapnak, azt csak felbecsülni tudjuk, de a számuk nagyjából 25 és 
200 között mozoghatott. Ezeken a helyeken a túlnyomóan agrárfoglalkozást 
folytató lakosság főleg a népújság jellegű kiadványokat igényelte. Emiatt is 
ezek a négy oldalas lapok sokszor érintetlenek maradtak a postai kézbesítés 
után, vagy elolvasásával cirka öt perc alatt végzett az egész család. Ilyen szem-
pontból a hatásuk sem volt jelentős.6 Puszta létüket azonban nem tarthatjuk a 
„rákosodás” jelének, hiszen amint az idők múlása bizonyította, ezek a lapok 
„véreztek” el elsőnek a piacgazdaság keretei között, másrészt pedig a világhá-
ború és azt követő változások ennek a sajtónak az erős beszűküléséhez, majd 
pedig csaknem a teljes eltűnéséhez vezetett. 

Az erdélyi hírlapirodalom nem volt homogén, sőt nagyon is eltérő igényű 
olvasóközönséghez kellett szólnia. Jellemzője volt tehát a felaprózódottság és a 
partikuláris színezet.

A közepes sajtóközpontok lapjai

A szélesebb értelemben vett Erdélyben a nagyvárosok – mint a vidéki hírla-
pírás pozitív kivételeként gyakran emlegetett – sajtója mellett, már a kiegye-
zéstől kezdve kiépült egy, a megyeszékhelyeket és a fontosabb városokat csak-
nem teljesen felölelő sajtóközpont hálózat. Ezeknek a városoknak az újságírása 
számottevő szerepet játszott az általunk kutatott két elkülönülő időszakban is. 
Gazdasági és társadalmi viszonyai nem hasonlíthatóak a nagy centrumokéhoz, 
de ezt a hátrányt igyekeztek pótolni egyéb téren. Nem mindig a lakosság száma 
a döntő ezeknek a központoknak a besorolásában. Így például részben Brassó, 
de főleg Nagyszeben a magyar nyelvű hírlapírás szempontjából csak kisváros, 
míg Nagykároly, Máramarossziget, Kézdivásárhely nagyszámú kiadványaik 
alapján közel állnak a legnagyobb csomópontokhoz és lényegében a sajtó 
szempontjából kiemelkedően fontos városok. 

5 Kristóf 1938: 53.
6 Kristóf 1938: 60.
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Ezeken a településeken viszonylag korán megjelent a sajtó. Egyes helyeken, 
mint láthattuk, már 1849-ben volt lap (Csíkszereda, Sepsiszentgyörgy, Kézdi-
vásárhely), de még a kiegyezés előtt 1861-ben indul meg újra Gyulafehérváron, 
hogy azután az 1870-es években, széles körben elterjedjen (Székelyudvarhely, 
Nagyenyed, Zilah, Torda stb). E városokban, amelyek közül némelyek vegyes 
lakosságúak, az írni-olvasni tudók száma magasabb, mint a vármegyében, és a 
polgárosodás, valamint a közművelődés is lassanként előrehaladt. 

A mennyiségi mutatókat véve figyelembe 1900-ban közöttük a legnagyobb 
sajtócentrum Máramarossziget volt öt sajtótermékkel, majd Dés, Lugos, Csík-
szereda és Torda következtek hárommal. 1910-re már lényeges növekedést 
tapasztalunk, ugyanakkor némi átrendeződést is a városok közti rangsorban. 
Máramarossziget elveszti első helyét, ebben a kategóriában Nagykároly vette 
át a vezetést 8 lappal, majd Lugos és Zilah következik 7-tel, Désen, Nagybá-
nyán, Székelyudvarhelyen 6, Déván 5, Máramarosszigeten, Csíkszeredán, 
Sepsiszentgyörgyön és Tordán akkor 4 lap volt.7 1911–1920 közötti időszakra 
összesítették – magyar és nem magyar nyelvű sajtókiadványokat ezekben a 
városokban, itt a sorrend Lugos 23, majd Nagykároly 22, Beszterce 14, Mára-
marossziget 11, Dés, Kézdivásárhely, Szászváros, Torda 8–8 lappal.8 Nyom-
dák tekintetében Lugos és Máramarossziget álltak a legjobban, 1908-ban 7 
nyomdával is rendelkeztek. Az itt megjelent időszaki sajtótermékek közül a 
legelterjedtebbek a politikai hetilapok voltak, amelyek néhány helyen hetente 
többször is megjelentek, mint például Kézdivásárhelyen, Sepsiszentgyörgyön. 
Politikai napilap e városokban csak rövid időszakokban tudott kialakulni, 
tehát nem volt folytonosságuk. A folyóiratok között főleg a gazdasági társa-
dalmi, oktatási, illetve vallási lapokat találunk. 1900-ban már csaknem min-
den megyeszékhely rendelkezett politikai, vagy vegyes tartalmú hetilappal, de 
egy-két szaklap is megindult. A század eleji nagy lapalapítási hullám elérte 
ezt a szintet is, így az itteni sajtó változatosabbá vált, egyéb típusú periodiku-
mok is megjelentek. Ilyen például Sepsiszentgyörgyön 1910-ben a humorlap 
(Csalán), Lugoson színházi lap (Lugosi Színpad), Déván közgazdasági szaklap 
(Marosvidéki Közgazdasági Lapok) jelenik meg, nem beszélve a számos megyei 
hivatalos lapról. Alkalmi lapok is jelentkeztek, ilyen volt például Nagybányán 
a Jótékonyság.9 

A közepes sajtócentrumok legjellemzőbb sajtókiadványa a hetilap, amely 
kétféle volt: hetente egyszer és hetenként többször megjelenő. A legrégibb heti-
lap a Máramarosi Lapok, Máramarosszigeten még 1865-ben jelent meg. A hetilap 
Magyarországon a vidéki hírlapszolgálat tipikus lapja volt. Nem lép fel magas 

7 Kereszty 1911 alapján.
8 Kemény 1942 alapján.
9 Fleisz 2005: 28.



169

Az erdélyi kisvárosok és községek sajtója 1900 és 1940 között 

igényekkel, s kizárólag valamely város és közvetlen környezete lakosságának a 
kiszolgálását tűzte ki célul. 1900-ban már összesen 49 hetilap jelent meg (ebből 
14 politikai). 1910-ben gyakorivá válik a hetente 2-3-szori megjelenés. A hetente 
kétszer megjelenő hetilapok közül megemlítjük: a nagyenyedi Közérdek, a hosz-
szúfalvi Csángó Újság, a gyergyószentmiklósi Csíkvármegye, a sepsiszentgyör-
gyi Független Székelység, a gyulafehérvári Közművelődés, a lugosi Krassó-Szöré-
nyi Lapok nevét.10 Ezek a lapok általában politikai, társadalmi, közgazdasági 
témákkal foglalkoztak és a napilapokhoz igyekeztek hasonlítani. Terjedelmük 
általában 4 oldal, vezércikkel indultak, amely főleg politikai vagy gazdasági 
témájú volt. Ezután politikai cikkek következtek, országgyűlési beszámolók és 
egyebek. A „vonal alatt” kapott helyet a tárca, amely egy-két kivételtől elte-
kintve fővárosi vagy nagyobb vidéki lapokból átvett anyag volt. A harmadik 
oldalra olyan rovatok kerültek, mint a rövid hírek, külföld, napihírek, irodalom 
és művészet, ipar és közgazdaság, stb. A 4. oldalt teljes egészében a hirdetések 
teszik ki. Ha magas színvonalat nem is képviseltek, az olvasóközönséget azért 
igyekeztek becsülettel kiszolgálni. A vizsgált időszak elején ebből a csoport-
ból a legrégebbi a Máramaros, amely 1884-ben egyesült a még régebbi Mára-
marosi Lapokkal. A lap fő célja, hogy helyi és országos ügyekben létező közönyt 
megszűntesse. Általában a közölt hírekkel, kommentárokkal elérték, hogy a 
máramarosiak megtalálják benne az olvasnivalót. Már 1896-ban mintegy 500 
példányban nyomták és terjesztették.11

A székelyek lakta vidék legerősebb, hetente többször megjelenő lapja a Szé-
kely Nemzet volt. A magát politikai, társadalmi és közgazdászati lapnak tituláló, 
hetenként négyszer megjelenő szabadelvű lap még 1883. január 1-jén indult 
Sepsiszentgyörgyön. Az 1890-es években Málik József szerkesztette, társszer-
kesztőként pedig T. Nagy Imre és Szent-Királyi Árpád közreműködött. A lap 
főmunkatársa ekkor Farnos Dezső, aki főleg esztétikai cikkeket, tárcákat ír, de 
meteorológiai feljegyzéseket is végez. A napi eseményekről, gyűlésekről és 
a politikai, valamint társadalmi mozgalmakról Gyárfás Győző számolt be. A 
lapnak több vidéki levelezője és tudósítója is volt. A múlt századforduló kör-
nyékén a Székely Nemzet sok szempontból a napilapokkal is vetekedett, és a 
szűkebb régióban a legszínvonalasabb tartalommal jelentkezett. Később ezeket 
a hagyományokat a sepsiszentgyörgyi Székely Nép folytatta.12 

A politikai hetilapok közül fontosabbak jelentek meg: Máramarosszigeten, 
Gyulafehérváron, Besztercén, Csíkszeredán, Kézdivásárhelyen, majd később 
Tordán, Déván, Nagykárolyban, Lugoson, Székelyudvarhelyen, Zilahon, 
Désen, Vajdahunyadon. A nem politikai hetilapok közül jelentősebbek voltak 

10 Kereszty 1911 alapján.
11 Fleisz 2005: 22.
12 Fleisz 2005: 22.
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1900-ban a Nagybánya és Vidéke, Szolnok-Doboka (Dés), Szilágy (Zilah), a Beszterce, 
a Gyulafehérvári Hírlap, a Csiki Lapok, míg a nem politikaiak közül az Aranyos-Vi-
dék (Torda), Déva és Vidéke, Nagy-Károly és Vidéke, Visó és Vidéke. Az 1910-ben 
megjelenő, politikai lapok közül megemlítjük a Lugosi Ellenőrt, a Székelyudvar-
helyt, a Vajdahunyadi Hírlapot. A nem politikai hetilapok közül néhánnyal kisebb 
helységekben is találkozunk. Kristóf a hasonló kis helységekben megjelenő, 
vegyes tartalmú hetilapok létét az erdélyi hírlapirodalom egyik sajátos beteg-
ségének tartotta.13

A hetilapok közé sorolva találhatunk olyanokat is, igaz, kis számban, ame-
lyek a valóságban egy hétnél hosszabb időközönként, általában havonta két-
szer jelentek meg. Ezek közül a legrégibb a Felsőbányai Hírlap.

A hetilapok nagy része tartalmi szempontból valóban vegyes jellegű volt. 
A nem politikai hetilapoknál, a politikamentességhez érdek fűződött, a politi-
kai lap pedig kötve volt az illető párt felfogásához. A rovatok kezdetben nem 
állandóak, helyenként előfordul a nem kellően tagolt rovat struktúrából adódó 
bizonytalanság. Az erdélyi időszaki sajtónak ez a része számában egyre gyara-
podott, de minőségileg nem jelentett különöset, ennek ellenére a városi helyi 
hetilapoknak rendkívül összetett feladatuk volt. Mivel a kalendáriumokon 
kívül a lakosság nagy többsége mást alig olvasott, így ezek a lapok megpróbál-
ták pótolni a komoly kultúra hiányát.

Az erdélyi szaklapok tekintetében elég nehéz különbséget tenni a tulajdon-
képpeni szaklapok és az egyes szakmai folyóiratok között. A szaklapok szá-
mának növekedése egyenes arányban állt a szakegyletek terjedésével. Ezen 
egyletek tagjai a lapot ingyen kapták, a tagdíj fejében. 1900 körül a szaklapok 
tekintetében némi növekedést tapasztalhatunk, amikor egy-két kisebb város 
is jelentkezik szaklappal: Oravica a Délkeleti Fürdőlapokkal, vagy Szászsebes az 
Erdészeti Újsággal. A korabeli jegyzékekben a szaklapok között találjuk a mind 
jobban elterjedő színházi újságokat is. 

A hirdetési és a hivatalos lapok Erdélyben is elég hamar kialakultak. A 20. 
század elejére a legtöbb megyében már megjelent hivatalos lap, amely a vár-
megye gazdasági, politikai és társadalmi vezetésének a problémáit, a közügy-
gyé vált helyi adminisztráció kérdéseit ismertette a nagyközönséggel. 1910-ben 
ilyen hirdetési megyei lap 20 helységben jelent meg. A világháború ezeknek a 
lapoknak az életébe is megtorpanást hozott, de nem olyan súlyos mértékben, 
mint más laptípusok esetében.

 Erdélyben tekintélyes folyóirat irodalom fejlődött ki, amelyek a köz-
szellem és a nemzeti műveltség megtartására s tovább fejlesztésére fordítot-
ták minden erejüket. Számottevő múlttal rendelkeztek például a Csiki Gazda 
(Csíkszereda) a dési Egyleti Értesítő a máramarosszigeti Nevelés. Összességében 

13 Kristóf 1938: 54.
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a hetilapok, főleg a politikaiak, híven követték az országos politika irányvál-
toztatásait, de alkalmanként a napilapokra is jellemző jellegzetesen erdélyi 
ellenzékiséget karolták fel. Általában csak kimondottan helyi jelentőségük volt 
s szűk körben terjesztették őket. Ez a sajtó nem tudott teljesen elszakadni a 
vidék elmaradottságától, és emiatt kevés kivétellel általában nem jelentett iga-
zán minőségi újságírást, azonban a közért vívott harca mégis felbecsülhetetlen 
értékű. 

E települések lapjai között persze találunk szép számmal olyanokat is, ame-
lyek jól és gondosan voltak szerkesztve, a város és a vidék helyi szükségleteit 
híven tolmácsolták, komoly közművelődési szerepet játszottak, s ezzel fokoz-
ták a helyi lakosság közművelődési fogékonyságát. Az évek során végbement 
mennyiségi növekedés azonban nem járt mindig együtt a minőség emelkedé-
sével. A lapok túlburjánzása és az időszakonként kialakult politikai polarizáció 
nem vált mindig hasznára az újságírásnak, hiszen gyakran alapítottak gyenge 
háttérrel rendelkező lapokat. Ezeknek a színvonala általában nem érte el a 
megfelelő szintet, és ezzel mintegy tartósította a köztudatban is a vidéki sajtó 
alacsony színvonalát. Sok újság csak tiszavirág életű volt, mások azonban hosz-
szú évekig fennmaradtak, és népszerűségre tettek szert. 

Ezek a lapok, bár főleg a helyi problémákat tartották napirenden, mégis az 
egész ország gondolkodásának a kifejezői voltak és az erdélyi közvéleményt 
tükrözték. Persze ennek a sajtónak a technikája, a hatalma és gyakran a tekin-
télye is gyenge lábakon állt. Mivel ezek a lapok legtöbbször olvasóik egyetlen 
olvasmányai voltak, egészében mégis szolgálták a kulturális gyarapodást. Egy 
részük nem az előfizetőkből élt, hanem a szerkesztő által elért előnyökből. A 
közönség iskolázatlansága miatt néha a legjobb indulat mellett sem tudott mély 
hatást gyakorolni. A világháború ezt a sajtót is alaposan megritkította, ennek 
ellenére az erdélyi és az egész magyar sajtó számottevő részeként könyvelhet-
jük el őket. Ennek a sajtónak tehát meg volt a rendeltetése, amelynek igyekezett 
lényegében becsülettel megfelelni.  

A közepes és a kisvárosok lapjai 1919–1940 között

Az impériumváltozás után Erdély, Partium és Bánát Románia részeként új 
gazdasági körforgásba került, amelynek hatására teljesen átalakult. A zavaros 
időszak befejeződése után Erdélyben a haladás nagyon lelassult és éppen a leg-
fejlettebb övezetekben mutatkozott visszaesés. A közepes és kisvárosokban is 
a visszafejlődés számos tünete jelent meg, a nehéz helyzetben e városok sajtója 
igyekezett az űrt betölteni.

Az erdélyi magyar sajtó első világháború utáni területi megoszlása lényeges 
átalakulást mutat. Először is, míg 1910-ben a térség szinte minden kisvárosá-
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nak, sőt még a községek jelentős részének is volt valamilyen sajtókiadványa, 
addig 1918 után a földrajzi elterjedés beszűkül. Ezt a szám szerinti összeha-
sonlítások is bizonyítják, hiszen míg 1910-ben 62 erdélyi helységben jelent 
meg valamilyen lap, addig az 1919–1923-as években öt esztendő alatt is csak 
35 helységben, 1935-ben pedig – a két világégés közötti erdélyi magyar sajtó 
mennyiségi csúcsévében – is csak 33 helység volt képviselve. Ez a közel 50%-os 
visszaesés bizonyára kapcsolatba hozható a kevésbé kedvező körülményekkel. 
A csökkenési tendenciát mutatja az is, hogy a 22 év alatti laptermés összesítve 
is csak 70 helységben összpontosult, ami alig haladja meg az 1910-es egyetlen 
évi eredményt, persze a körülményeket figyelembe véve ez is kiemelkedő tel-
jesítmény.14 

 A magyar sajtó földrajzi megoszlás tekintetében lényegében nem terjedt túl 
a Kárpátok vonulatánál, hiszen Románia egészét véve Erdélyen kívül csak Brăi-
la-n (ahol egy ideig vallási lap jelent meg) és Bukarestben jelentek meg magyar 
nyelvű lapok, igaz, a román fővárosban rendszeresen és elég nagy számban. Ha 
nem is az előző évtizedek mértékében, de fennmaradt a decentralizáció, a sajtó-
hálózat újbóli felépülése mellett pedig megmaradtak a nagy nívóbeli különbsé-
gek a nagyvárosok lapjai és a kisebb helységek újságjai között. A világháború 
és azt követő események ugyan nagy pusztítást vittek végbe a sajtóhálózatban, 
de a sok megszűnt lap termékeny talaján kezdett kialakulni egy, a kisebbségi 
helyzetben gyökerező, életképes sajtó. 

Az 1919–1923-as éveket elemezve levonhatjuk azt a következtetést, hogy 
napilap – a nagyvárosokon kívül – csak egyetlen helységben, a Bihar megyei 
Nagyszalontán létezett, ahol a Szalontai Lapok, mint politikai napilap 1923-ban 
már a 25. évfolyamába lépett. Független politikai napilapként délutánonként 
került piacra, felelős szerkesztője Faragó Rezső és Székely Ármin volt. Kis 
terjedelemben jelent meg, 1921-ben hétköznap például mindössze két oldal, s 
vasárnap is csak négy oldal. Főleg a napi hírekre koncentrál, de helyet kapnak 
a helyi hírek és események. Hogy a cenzúra nem bánt kesztyűs kézzel a kisebb 
horderejű lapokkal sem, annak bizonyítéka az, hogy 1921 nyarán felfüggesztik 
az újság megjelenését. A kényszerű szünet után újból megjelenő lap betekin-
tést nyújt számunkra a fennmaradás okaira, s vezércikkében ezt írja: „Az évek 
küzdelmeiben, amiket átéltünk átharcoltunk és átverekedtünk, az igazságnak 
erős érzete mellett, csak egy segítségünk volt, a mi hatalmas olvasótáborunk, 
ennek a kis magyar városkának és környékének ragaszkodó szeretete és báto-
rító együttérzése.[…] Nem adunk most új programot, vagyunk, akik voltunk 
és leszünk, akik vagyunk, hűséges őrei a köznek és harcos katonái az igazság 
ügyének.”15

14 A Függelékben elhelyezett statisztikák alapján.
15 Szalontai Lapok 1921. július 30.
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Ami az olvasótáborát illeti, már az is magáért beszél, hogy Nagyváradtól 
mindössze 35 kilométerre egy mezővárosban ilyen hosszú megjelenésű napi-
lap létezett. 1934-ben az átkeresztelési hullám idején a Salontai Lapok nevet 
veszi fel, majd 1937 júniusában, 49. évfolyamában kénytelen ismét szünetel-
tetni megjelenését. Az tény, hogy a nagyvárosokon kívül Nagyszalonta volt 
az egyedüli város, ahol rendszeresen megjelenő napisajtó alakult ki. Nagysza-
lontához hasonló fontosabb napilapközpont Máramarossziget volt. Ott általá-
ban a hetilapként megindult sajtótermékek alakultak át politikai és társadalmi 
napilappá.

Az ebbe a kategóriába sorolt településeknél a 1919 és 1940 között is a legjel-
lemzőbb sajtókiadvány a politikai és társadalmi hetilap, amelynek széles ská-
lája jelent meg abban az időszakban is. A legrégebbiek és legnagyobb hatásúak 
közülük az alábbiak voltak:  Aranyosvidék (Torda), Csíki Lapok (Csíkszereda), 
Dési Hírlap (Dés), Déva és Vidéke (Déva),  Hunyadvármegye (Déva), Kis Küküllő 
(Dicsőszentmárton),  Krassó-Szörényi Lapok (Lugos),  Máramaros (Máramarosz-
sziget),  Nagybánya és Vidéke (Nagybánya), Szatmármegyei Közlöny   (Nagyká-
roly), Székely Nép (Sepsiszentgyörgy), Szilágysomlyó (Szilágysomlyó).

Számos más helység is büszkélkedhetett hetilappal: Gyergyószentmiklós, 
Kézdivásárhely, Nagyenyed, Szászváros, Petrozsény, stb. E hetilapok struk-
túrája közel állt a napilapokéhoz. Legtöbbször négy oldalon jelentek meg, és 
néha a tartalmuk sem volt lebecsülendő. Vezércikkeiben szókimondóan fesze-
gették a helyi élet problémáit. Beszámolt például arról, hogy a máramarosz-
szigeti gyermekeknek Szatmárnémetibe kellett menniük 1929-ben érettségizni. 
Kommentárjában a cikkíró kifejti: „Ez csak egy ki nem mondott, de annak érde-
kében annál nagyobb tűzzel keresztülhajtott célt szolgált, mely nem tévedünk, 
hogy a kisebbségi kérdéssel van szoros kapcsolatban, éppen ezért hallgat róla 
mindenki.”16 Hasonló tárgyszerűséggel taglalja a máramarosszigeti közálla-
potokat is. A Sziget helyzetképe című vezércikkben például a következőket 
olvashatjuk: „Az ország züllött állapota visszatükröződik kicsiben, de minden 
vonásában Sziget város kormányzásában is. Szinte elképesztő még az elkép-
zelése is annak, hogy hogyan lehetett egy várost így adminisztrálni, de még 
elképesztőbb az, hogy hogyan engedte magát egy város így kormányozni.”17 

A helyi közélet nyomon követése mellett a lap figyelmet fordít a sajtó fejlő-
désének újabb irányaira. Miután érinti az aradi kisebbségi újságírók klubjának 
nagy port felvert bezárását, vezércikket közöl Sajtó betyárok címmel, amely-
ben rosszallását fejezi ki főleg a bukaresti bulvárlapoknál elterjedő módszerrel 
kapcsolatban, mivel véleménye szerint ezek számára a fő cél az üzlet és a jöve-
delem, s amit írnak, az kevésbé fontos. Ezzel kapcsolatban a szerző leszögezi, 

16 Máramaros 1929. június 30.
17 Máramaros 1929. október 20.
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hogy: „Az erdélyi sajtó, de főképpen a kisebbségi sajtó igyekszik fenntartani 
az erkölcsi nívót, olvasóközönségét rászoktatja, hogy higgyenek neki, s sza-
vaira építsenek. […] Ha a magyar sajtó is lassanként letér a tiszteletre méltó 
alapról, s szúnyogot elefánttá fúj fel, míg komoly és közérdekű dolgok felett 
esetleg politikai szempontok miatt elsiklik, az részben az olvasók nagy, még 
pedig kimondhatatlanul nagy hibája. […] Mindenesetre elsősorban magának 
a sajtónak kell lehetetlenné tenni a sajtóbetyárkodást, de szigorítani kell a fele-
lősséget.”18 

Tagadhatatlan, hogy a tömegsajtó térhódításával az olvasóközönség meg-
szaporodott, és ez nem kedvezett a minőségnek.

Ezekben a lapokban a napi híreken és kulturális eseményeken kívül számos 
ún. „ollózás” is található a tekintélyesebb újságokból, viszont a helyi és vidéki 
lakosság informálásában így is igen nagy szerep jutott nekik. 

Egy másik fontos hetilap volt a két világháború közötti időszakban a sep-
siszentgyörgyi Székely Nép, ez hetente kétszer jelent meg, tipikus vidéki lap, 
kis formátummal, hirdetésekkel együtt is csak 6 oldallal. A vezércikk mellett 
vegyes cikkeket, napihíreket, színházi beszámolókat, az ipart és a közgazdasá-
got elemző írásokat közölt. 1921-ben vállalja a Magyar Szövetség határozatai-
nak az ismertetését, méghozzá oly mértékben, hogy még azoknak is elküldi a 
lapot, akik nem voltak az előfizetők sorában. 1922-ben már 40 éves évfordulóját 
ünnepli, amit az időközben vezető sajtóorgánummá előlépett Brassói Lapok is 
méltat. „Negyven évvel ezelőtt indult el útjára Sepsiszentgyörgyön a Székely 
Nép. Az a gondolat szülte meg, hogy legyen a székelységnek lapja. És ez a gon-
dolat irányította negyven éven át és edzi meg most is a becsületes magyar sajtó-
munkára.[…] A székely népért született, a székely népért dolgozott és a székely 
népért kíván ezen túl is munkálni.”19  

A sepsiszentgyörgyi lap meg van győződve róla, hogy a jövőben reá háruló 
fontosabb feladatokat is sikeresen meg fogja tudni oldani, mert olyan újságírói 
gárda tömörült köréje, amelyet nem a hiúság irányít, hanem egyedül a székely-
ség valódi érdekei. A lapnak fontos szerepe volt a politikai, gazdasági és kultu-
rális mozgalmak ismertetésében. Ilyenformán beszámol a Magyar Párt megala-
kulásáról, tárcát közöl, gazdasági elemzéseknek ad helyet, és számos kulturális 
kezdeményezést indít. Így felhívást intéz egy Székely Nemzeti Múzeum beren-
dezésére, s az 1923-as Petőfi-évet naponta még a fejlécén is feltünteti. Több, a 
magyarság történetét felelevenítő cikket közöl, de szót emel a „lerongyolódott” 
gazdasági helyzeten való segítség mellett is. 1935-ben a lap fejlécén a helység-
nevet már csak románul tűntethették fel, majd 1938-ban a lap alcíme is záró-
jelben román lesz Poporul Secuiesc. Még ebben a kevésbé örömteli időszakban 

18 Máramaros 1929. november 17.
19 Székely Nép 1922. január 8.
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is sorozatot közöl Székely nagyjaink címmel, és szorgalmazza a fokozottabb 
közművelődési tevékenységet.

Hasonló feladatra vállalkozik a székelyudvarhelyi Székely Közélet elnevezésű 
politikai, közgazdasági és társadalmi hetilap. 1934-ben az újság saját szerepét 
az alábbi módon részletezi: „Részletes programot adni, céljainkat kifejteni, 
eddigi becsületes küzdelmeink, múltunk ismert voltának tudatában felesle-
gesnek tartjuk. Erős a hitünk, hogy az olvasó közönségünk is tudja értékelni 
vármegyénk egyetlen magyar politikai lapjának jelentőségét s további kitartó 
támogatásával lehetővé teszi, hogy a lap fennmaradhasson.”20

A négyoldalas hetilap első oldalán gyakran közölt ipartestületi ügyeket, és 
több vegyes cikket. 1935-ben elégedetlenségét fejezi ki az olvasóközönséggel 
kapcsolatban. „Ne vegyék rossz néven olvasóink se, ha mi is kijelentjük, hogy 
az újévben szakítani kell azzal a közönyös felfogással, amely mindent meg-
követel az újságtól, de nem tartja elsőrendű kötelességének az újság anyagi 
létfeltételeihez hozzájárulni.”21 E lapok többsége általában kielégítette a helyi 
szükségleteket, s fontos küldetésük volt az illető városban és környékén.

A többi laptípust vizsgálva, a következő kép tárul elénk. Az 1919–1923-as 
periódusban a vegyes tartalmú lapok között a Gyulafehérváron megjelent 
Erdélyt találjuk. A szatirikus lapoknál Kézdivásárhely országosan is vezet négy 
lapjával (Temesvárral holtversenyben!), bár az is igaz, hogy az egyik még 1922-
ben megszűnt (Cseszle), a másikat pedig (Csiri-Csáré) évente csak egyszer adták 
ki, a Flekken és a Pletyka viszont már maradandóbb volt.

Az ifjúsági lapoknál találkozunk a székelykeresztúri Hajnal címével, amelyet 
az Unitárius Főgimnázium Orbán Balázs köre adott ki. A riportlapokat a rövi-
desen megszűnő nagyenyedi Szivárvány képviselte, irodalmi lap pedig nem jött 
létre. A színházi és filmlapok közül is csak a Segesvári Színházi Élet maradt meg 
1923-ra. A zene- és éneklapok között a Nagyenyeden kiadott Magyar Dalár-
dák Lapja található. A közigazgatási lapok közül kettő, a szaklapoknál pedig 
őt kerül ki ezekből a településekből, előbbiek Sepsiszentgyörgyön és Désen, 
utóbbiak pedig Gyergyószentmiklóson (Alkoholizmus ellen), Désen (Egyleti Érte-
sítő), Gyulafehérváron (Fotográfia-három nyelven!), Piskin (Kertészeti Közlöny) 
és Kézdivásárhelyen (Székely Méhész) jelentek meg. Sportlap – alkalmi kiad-
ványként – csak Désen jelent akkor meg (Dési Sport).

A hetilapok után a másik legjobban elterjedt laptípus a vallási és nevelésügyi 
újságoké volt. Ezek függetlenül attól, hogy kisebb vagy nagyobb településeken 
adták ki őket, fontos szerepet játszottak. A gazdag lista néhány lapját soroljuk 
csak fel: Nyárádszeredán jelent meg az Egyházi Figyelő, a Romániai Reformá-
tus Lelkészi Egyesület hivatalos lapja, Székelykeresztúron a Harangozó és az 

20 Székely Közélet 1934. január 6.
21 Székely Nép 1935. január 5.
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Unitárius Egyház, Székelyudvarhelyen a Tanítók Lapja, Zilahon a Keresztény Élet, 
Hagymásbodonon a Tanügyi Szemle, Máramarosszigeten a Jó Pásztor.

1935-ben az egészében is kiszélesedett sajtótermelés keretein belül a közepes 
és kis helységek újságírása 26 helységben 62 sajtóterméket mutatott fel, ami az 
össztermés mintegy 20,7%-át tette ki. Tehát nagyjából minden ötödik lap nem 
a hét nagyvárosból került ki. Napilap akkor is csak Nagyszalontán és Mára-
marosszigeten volt, amely mindkettő függetlennek deklarálta magát: a Salontai 
Lapok és a Máramarosi Hírlap.22

A hetilapok száma megnövekedett, és némelyek már tekintélyesebb múltat 
mondhattak magukénak. A Máramaros 70. évfolyamába jutott, de meghaladta 
a fél évszázadot a Nagybánya és Vidéke (Nagybánya), a Szilágyság (Zilah), a Szé-
kely Nép (Sepsiszentgyörgy), a Szilágysomlyó (Szilágysomlyó) és a Nagykároly és 
Vidéke (Nagykároly), de más lapok is közel jártak már ehhez, például Tordán 
vagy Csíkszeredán. Újabb helységek is feliratkoztak a listára, mint Margitta, 
Medgyes, Orsova stb.

Szűkült viszont a lapok típus szerinti megoszlása. Szépirodalmi lap nem 
maradt fenn, de időközben eltűntek az élclapok, sőt a sportlap is. Viszont most 
a tudományos lapok közé sorolva találjuk az ebben a településcsoportban 
megjelenő egyik legfontosabb lapot, amelynek színvonala és jelentősége maga-
san túlnőtt nemcsak az itteni, de az országos szinten is. A Lugoson megjelenő 
Magyar Kisebbségről van szó, amelynek kimagasló tevékenysége jól ismert.23

A másik igazán elterjedt profil most is a vallásos és hitbuzgalmi hetilapok és 
folyóiratok típusa volt. Viszonylag nagy számban jelentek meg például Nagye-
nyeden (Református Egyházi Élet), Désen (Egyházi Közélet), Hátszegen (Egyház 
és Misszió), Nagybányán (Református Lelkipásztor), Hosszúfalun (Evangélikus 
Harangszó), Zilahon (Keresztény Élet) stb. 

1935 után a sajtó leépülése ennél a településcsoportnál viszonylag nagyobb 
mértékű, így 1940-re egy beszűkült sajtóhálózat éri el az újabb impériumvál-
tozást.

Az 1919–1940 közötti sajtótermést elemezve láthatjuk, hogy a nagyvároso-
kon kívül az egész időszakban 61 erdélyi helységben összesen 304 lap jelent 
meg, ami 19,3%-ot tett ki, tehát majdnem minden ötödik lap ebben a település 
kategóriában látott napvilágot. A legnagyobb sajtóközpontok ebben a kategó-
riában Nagykároly 21, Székelyudvarhely 20, Lugos 17, Déva, Kézdivásárhely 
15-15, Dés, Máramarossziget, Petrozsény 14–14 lappal voltak.24 

A hetilapok többsége 1937 és 1940 között is életben maradt, bár volt egy-
két veszteség is, mint például a Máramaros, amely 71. évfolyamában, 1936-ban 

22 Monoki István 1936 alapján.
23 Balázs Sándor 1995.
24 Monoki István 1941 alapján.
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igaz névváltoztatás következtében megszűnik. Utódja, az Iza már nem folytatja 
az évfolyamjelzését, majd 1938-ban teljesen eltűnik. A többi régebbi hetilap 
jórészt elér 1940-ig. A több mint két évtized alatt más laptípusoknál is találunk 
hosszabb-rövidebb kezdeményezéseket, szépirodalmi, művészeti, sport, isme-
retterjesztő stb. lapokat is. Az ipari szaksajtó kifejlődésével néhány kisipari ág 
szaklapja is megjelenik, például Tordán, Déván, Nagykárolyban, Székelyud-
varhelyen.

Az egész időszakot azonban a hetilapok mellett a vallási lapok dominálják, 
melyek szép számmal jelentkeztek. 1938-tól a hangsúlyozottabbá váló nehéz-
ségek ellenére, ha számbelileg megtizedelve is, de továbbra is megmaradnak, 
folytatva nemes hivatásukat.

Egészében véve nem kifejezetten erős ez a közepes- és kisvárosokban megje-
lenő sajtó, de mivel helyi szinten fontos szerepet játszott, hiba lenne lebecsülni 
a jelentőségét. A helységek nagy száma a decentralizáció fennmaradásáról, 
a laptípusok sokasága pedig arról tanúskodik, hogy az erdélyi hírlapírásnak 
ez a csoportja sem homogén. A nagyvárosokhoz képest mind mennyiségi-
leg (Kolozsvár például egyedül másfélszer annyi lapot produkált, mint ezek 
összesen), mind minőségileg nagy a lemaradás és a megszűnések is nagyobb 
arányúak, mégis ezeket a lapokat sem hagyhatjuk figyelmen kívül, amikor az 
erdélyi, partiumi és bánsági magyar újságírás eredményeiről beszélünk.

Az 1900–1940 közötti Erdély kis és közepes centrumaiban nyomtatott sajtó 
produktumait elemezve megállapíthatjuk, hogy a nehéz körülmények ellenére 
is viszonylag gazdag sajtóstruktúra alakult ki, amely nem annyira a jó nevű 
újságírókkal és a modern újságírás eszközeivel állt az olvasók rendelkezésére, 
hanem inkább azzal a hittel, hogy az itt élő magyarság történetében kiemel-
kedő küldetése van.
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FÜGGELÉK

Az erdélyi magyar sajtótermékek száma a közepes sajtócentrumokban 1910-ben

Helység  szám
Nagykároly 8
Lugos 7
Zilah 7
Dés 6
Nagybánya 6
Székelyudvarhely 6
Déva 5
Csíkszereda 4
Máramarossziget 4
Sepsiszentgyörgy 4
Torda 4

1910-ben összesen 62 helységben 326 lap jelent meg.
Forrás: Kereszty 1911.

Az 1919–1923 között Erdélyben megjelent magyar sajtótermékek jegyzéke hely és 
szám szerint

Helység Szám
Kézdivásárhely 7
Dés 4
Máramarossziget  4
Nagybánya  4
Székelyudvarhely 4
Zilah 4
Déva 3
Nagyenyed  3
Sepsiszentgyörgy 3
Csíkszereda 2
Gyergyószentmiklós 2
Gyulafehérvár 2
Lugos  2
Nagyszentmiklós  2
Petrozsény  2
Torda  2

Forrás: György 1924.
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Az Erdélyben 1935-ben megjelent magyar sajtótermékek jegyzéke hely és szám szerint

Helység  Szám
Székelyudvarhely 6
Nagybánya  4
Nagyenyed  4
Torda 4
Zilah  4
Dicsőszentmárton 3
Máramarossziget  3
Nagykároly  3
Petrozsény 3
Csíkszereda 2
Dés  2
Déva 2
Hátszeg  2
Hosszúfalu  2
Kézdivásárhely  2
Lugos 2
Margitta 2
Nagyszalonta 2
Sepsiszentgyörgy 2
Szilágysomlyó 2

Erdélyben 1935-ben összesen 33 helységben 300 lap jelent meg.  
Forrás: Monoki 1936. 

Az erdélyi magyar sajtótermékek száma a közepes sajtócentrumokban 
1919 és 1940 között

Helység  Szám
Nagykároly 21
Székelyudvarhely 20
Lugos 17
Déva 15
Kézdivásárhely 15
Dés 14
Máramarossziget 14
Petrozsény  14
Nagybánya 13
Torda 13
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Helység  Szám
Sepsiszentgyörgy 11
Csíkszereda 10
Dicsőszentmárton   9
Nagyenyed    9
Szamosújvár    9
Gyergyószentmiklós    8

1919 és 1940 között Erdélyben, Partiumban és a Bánátban mindösszesen 68 
helységben 1495 lap jelent meg.  
Forrás: Monoki 1941. 
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Székely Nép, 1920–1930.
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Főszerepben az arzén
Dokumentumfilmek a Tiszazugról

A sorozatos mérgezések emléke napjainkban is stigmaként nehezedik a 
tiszazugi falvakra. A köztudatban évtizedekkel később is jelen van az 

„arzénos asszonyok” képe, melyet jól példáz, hogy mérgezéses bűntények ese-
tén a médiában gyakran utalnak a tiszazugi esetre. A perek nemcsak a szenzá-
cióra éhes újságírók figyelmét keltették fel. Az elkövetők motivációjának fel-
kutatásával a 30-as években falukutatók próbálkoztak, Szeibert János, Szállási 
Sándor és Illés Sándor szociográfiái a gazdasági és társadalmi viszonyok felvá-
zolásán túl a helyiek gondolkodásmódjának megértésére és a felelősök megne-
vezésére tettek kísérletet. Az események különféle olvasataival találkozhatunk 
szépirodalmi alkotásokban: Háy Gyula drámát, József Attila verset írt a mérge-
zésekről, Móricz Zsigmond a Nyugatban publikált fiktív riportot a méregkeve-
rőkről, a történtek regényírókat is megihlettek. A feldolgozások között különös 
formát jelentenek a filmek, elemzésük az írott szövegektől eltérő módszere-
ket igényel, mindazonáltal többletinformációt is hordoznak, amennyiben az 
érintettek, szemtanúk, emlékezők megszólításával értelmezik az eseményeket. 
Jelen tanulmányban három dokumentumfilmet elemzek: Schiffer Pál 1968-ban 
készített Tiszazug című alkotását, a Móricz Zsigmond nyomában sorozat A senki 
szigete című epizódját (Paczolay Béla, 1997), illetve a 2005-ben holland-ma-
gyar koprodukcióban készült A komp nem üzemel (The Angelmakers) című fil-
met Astrid Bussink rendezésében. A dokumentumfilmek történeti szempontú 
értelmezése során nem mellőzhető a film műalkotás jellege sem. A kamera az 
eseményeket, a helyszínt, az emlékezet formáit, az elbeszélők gesztusait egy-
aránt rögzíti. A film egyúttal reprezentáció is, az általa alkalmazott narrációs 
eszközök, a közvetített érzelmi hatások befolyásolják az interpretáció módját.1  
Az események közötti válogatás, a történelem elbeszélésének módja rendezői 
döntés eredménye, így az értelmezéshez a keletkezés körülményeinek ismerete 
is szükséges. A művekkel kapcsolatban felmerül a kérdés, hogy a rendezők 
miképp rekonstruálták a múltat, hogyan reflektáltak az eseményekre, hozzájá-
rultak-e a mérgezések okozta trauma feloldásához, a múlt mélyebb megértésé-
hez, valamint hogy miképp ábrázolják a falut és annak társadalmát. 

1 Sárközy 2011: 57–58.
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Schiffer Pál filmje egy mára elveszett világot dokumentál, a mérgezések 
elkövetőit szólaltatja meg. A rendező provokatív kérdésfeltevésekkel próbálta 
beismerésre bírni a szereplőket, illetve feltárni motivációikat. A történet sze-
rint a film a tiszakürti védőnő nagyrévi látogatását követi nyomon, azonban 
meglehetősen korán, az első pár mondat után a mérgezésekre terelődik a szó. 
A védőnő kívülálló, elbeszélése szerint ő csak a buszon hallott a történtekről. 
Narrációját Cella néni (Tódor Marcella) visszaemlékezése szakítja félbe: „Kap-
tam én is arzént, a’ biztos a’ biztos. Az öcsém az aztán kapott sokat Szendi 
Maritól.”2

A múlt Móricz Zsigmond műve által válik megismerhetővé a filmben.3 
Nagyrév jellemzését, illetve a bába szerepét hangsúlyozó riportrészleteket a 
tárgyalást ábrázoló archív felvételek és a falu utcáinak látványa illusztrálják. 
A fotók és a helyszín valóságreferenciaként funkcionálnak, a látvány hitelesíti 
az egyébként fiktív irodalmi szöveg tartalmát. A perben hozott ítéletek Mol-
nár Gyula (az akkori főjegyző) visszaemlékezéséből derülnek ki, elbeszélését a 
halotti anyakönyv bejegyzése igazolja. Ezután következnek a személyes emlé-
kezők: Cella nénit a fia megmérgezéséről, Köteles Istvánnét első férje (Kókai 
László) halálának körülményeiről, Madarász Józsefet az apja megölésének 
motivációiról faggatta a riporter. A továbbiakban a film újra a védőnő útját 
kíséri, látogatásai során három különböző anyagi helyzetben élő család min-
dennapjai tárulnak fel.

A Móricz Zsigmond nyomában című dokumentumfilm-sorozat készítői az 
író 1920-as, 30-as évekbeli riportjainak helyszíneit keresték fel. A film felépítését 
a fenti koncepció határozza meg, valamint erre utal a címválasztás is – Móricz 
írásaiban a „senki szigete” szókapcsolat a magyar falu metaforája. Nagyrév, 
illetve az arzénes perek bemutatása Schiffer filmjéhez hasonlóan szintén az 
említett riportokon alapul. A szövegrészletek Ficsku Pál felolvasásában hang-
zanak el, így ő a narrátor és a riporter szerepét egyaránt betölti a filmben. A 
narrációt – akárcsak Schiffer alkotásában – archív fotók, újságkivágatok, illetve 
a helyszín bemutatása hitelesíti. Az elbeszélést nagyrévi lakosokkal készített 
riportok egészítik ki, Gúnya Józsefné (az egykori jegyző lánya), valamint egy 
házaspár, Sebestyén László és Lászlóné idézi fel emlékeit. A helyieken kívül 
Saád Katalin írónő nyilatkozik a történtekről. Saád Csupaszon című regényét 
az arzénes mérgezések ihlették.4 Munkája miatt költözött a faluba, külső meg-
figyelőként beszél a helyi közösségről. Az írónő arzénes perekre vonatkozó 
ismereteit Bodó Béla könyvéből merítette.5 A szakirodalomban fellelhető infor-

2 Tiszazug 1968.
3 Móricz 1930.
4 Saád 1997.
5 Bodó 2002.
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mációkat egészítette ki az anyaggyűjtés során szerzett tapasztalataival, követ-
keztetéseit osztja meg a nézőkkel. A film végén a rendező a múltról a jelen 
problémáira tér át, Székács István polgármester elemzi a rendszerváltás óta 
eltelt években kialakult helyzetet. 

Az Astrid Bussink által választott címek kétféle problémafeltevésre utalnak. 
A komp nem üzemel a falu elhagyatottságát, míg az Angelmakers a magzatelhajtás 
gyakorlatát idézi fel. A filmben több nagyrévi lakos is megszólal, idős nénik 
emlékeznek vissza gyermekkoruk eseményeire, a könyvtáros hölgy illetve 
a falu tánccsoportjának tagjai próbálják értelmezni a mérgezések indítékát, 
miközben saját helyzetükről, lehetőségeikről is beszélnek. A filmben a férfiakat 
legtöbbször az alkoholizmus kontextusában ábrázolják, a nők történeteit kocs-
mai jelenetek egészítik ki. A másik két filmtől eltérően itt nincs narrátor, a ripor-
terek kérdéseit sem halljuk. Ebben az esetben nem a lineáris történetmesélésen 
van a hangsúly, a film sokkal inkább az emlékezet töredezettségét, a nézőpon-
tok sokféleségét emeli ki. Az arzénes perekre vonatkozó adatok (dátum, perbe 
fogottak, elítéltek száma), valamint az archív fotók a film legvégén jelennek 
meg, egyfajta megjegyzésként a látottakhoz. Astrid Bussink alkotásában egy 
groteszk falu képe rajzolódik ki, ahol a világtól elszigetelten élő emberek meg-
lehetősen abszurd módon mesélnek korántsem szokásos múltjukról.

A komp nem üzemel című alkotásban domborodik ki leginkább az emlékezet 
sokfélesége, mindazonáltal mindhárom alkotás rögzíti az emlékezés formáit 
mind az elbeszélők, mind a riporterek esetében. 

Az arzénes mérgezések emlékezete

Miképp és mire emlékeznek a nagyréviek a gyilkosságokkal kapcsolatban? 
A riporterek az ő emlékeikből próbálják megérteni az elkövetők motivációt, 
illetve az egyéni eseteken túl a közösség reakcióira is kíváncsiak. Kérdésfel-
tevéseikben azonban legtöbbször megragadhatóak a hagyományokon épülő 
előfeltevések is. 

Lokális emlékezet a filmekben

Schiffer Pál filmje e tekintetben rendkívül különleges, hiszen magukat az elkö-
vetőket szólítja meg, személyesen nekik teszi fel provokatív kérdéseit. A film 
a bűncselekmények felidézésével a történetek újramesélésének kényszere által 
keltett reakciókat is közvetíti. A beszédmód, a testtartás legalább ugyanany-
nyi információt hordoz, mint a narráció. Tódor Marcella a beszélgetés köz-
ben végig tesz-vesz, folyamatosan változtatja testhelyzetét, tekintete kerüli a 
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kamerát. Az elbeszélés során önmagát az áldozatok közé sorolja, biztos benne, 
hogy gyermekkorában őt is megpróbálták megmérgezni. Az arzénes perek-
ben azonban Cella néni nem az áldozatok, hanem az elkövetők között foglalt 
helyet. Személyéhez köthető az ügy kipattanása is, neve szerepelt a feljelentő 
levelekben.6 Ezzel szemben elbeszélésében a riporter kérdésére a gyermeke 
apját, illetve a bábát nevezi meg elkövetőként. Kötelesné végig lehajtott fejjel 
ül, földre szegezett tekintettel ismételgeti monoton válaszát: „Én még azt sem 
tudom.”7 Madarász József narrációja alatt a mindennapi élet egy mozzanata, a 
tűzifaaprítás jelenik meg. Az elbeszélés közönyös hangvétele a fejszecsattogás 
zajával együttesen feszült hangulatot teremt. A visszaemlékezést lezáró szó-
fordulat sejteti leginkább az emlékező érzelmeit: „Az igazságszolgáltatásnak 
eleget tettem, amit rám mértek büntetést, azt letöltöttem. Akkor nincsen semmi 
baj se tán végette. Vagy még megint megbüntetnek érte?”8 

A filmben egyedül az ő esetében derül ki a gyilkosság motivációja, hátteré-
ben évek óta zajló családi konfliktus húzódott meg.

A Tiszazugban megszólaló személyek az érintettség okán szűkszavúak, 
elutasítóak. Ugyanez a zárkózottság figyelhető meg A senki szigete című film-
ben. Ez utóbbi alkotás évtizedekkel később készült, a stábnak már nem volt 
lehetősége a perben érintetteket, vagy akár szemtanúkat felkeresni. Az arzé-
nes esetek valamennyi riportalany számára a gyermekkori emlékek közé tar-
toznak. Gúnya Józsefné édesapja történetét meséli újra, a Sebestyén-házaspár 
pedig hallomáson alapuló információit idézi fel. A házaspár egyik tagja sem 
szívesen beszél a mérgezésekről. A férj kívülállóságát hangsúlyozza, emlék-
szik ugyan, hogy történt ilyesmi, de őt sohasem érdekelte. Felesége átveszi 
tőle a szót: az eseményekről neki sincsenek emlékei, az viszont mély nyomot 
hagyott benne, hogy falujához elválaszthatatlanul hozzátapadt az „arzénes” 
jelző. Gúnya Józsefné egy epizódot ad elő a perek történetéből. Egy látogatóba 
érkező férfi a házukban lett rosszul, beszámol a tünetekről, majd a nyomozási 
eljárás lefolyásáról. Szintén kitér a falu kétes hírnevéből fakadó következmé-
nyek ismertetésére, Sebestyénnéhez hasonlóan ő is elhallgatta nagyrévi szár-
mazását. 

A komp nem üzemel jeleneteiben a múlt értelmezésének számtalan variációja 
tárul fel. A film készítésének időpontjában az arzénes perek óta több mint 75 
év telt el, az időbeli távolság átalakította az emlékezetet is. A dokumentumfilm 
szereplői közül néhányan már éltek a mérgezések idején, mégsem tekinthe-
tünk rájuk szemtanúként, hiszen nem álltak közvetlen kapcsolatban az érin-
tettekkel. Személyes emlékük csak arról van, hogy gyermekként hogyan látták 

6 Fülöp–Hamrák–Kenesei–Lakatos–Mravik–Mécs 2014:9.
7 Tiszazug 1968.
8 Tiszazug 1968.



186

Bálint Angelika

a letartóztatásokat. Az adatközlők között újra találkozunk Gúnya Józsefnével, 
aki ugyanazt a történetet meséli el újra, amit nyolc évvel korábban Ficsku Pál-
nak is elmondott. A film gazdag tárháza a mérgezések alapján kialakult míto-
szoknak: a révész elmondja, figyelmeztették, hogy ne költözzön Nagyrévre, 
egy hajléktalan férfi pedig meggyőződéssel vallja, hogy még most is élnek 
az „arzénesek”, abban már kevésbé biztos, hogy ketten vagy hárman. A mér-
gezések gyakoriságára vonatkozó közhely szerint pedig „az egyik asszony 
megmérgezte jobban az urát, mint a másik.”9 A helyi emlékezetben az asszo-
nyok érzéketlenségét fejezi ki a temetkezés módja is: „volt pofája neki ráírni a 
fejfára, hogy ide jövök hű férjemhez pihenni.”10 A mérgezéseket valamennyi 
megszólaló értelmezi, határozott véleménnyel rendelkeznek az okozatokról, a 
motivációról. Némelyek érteni vélik az elkövetőket – ők az asszonyok kilátás-
talan életkörülményeire, a férfiak erőszakosságára hivatkoznak. Ezzel szemben 
mások, jellemzően az idősebbek, az elkövetők indokainak aljasságát hangsú-
lyozzák (szeretője volt, teher volt számára a gyermeke). A tagadás, a történtek 
elbeszélésének nehézségei ebben a filmben nem mutatkoznak meg, az előadás-
mód meglepő: a történetek elmesélése közben a riportalanyok gyakran nevet-
nek. Szintén megfigyelhető, hogy a múlt eseményeinek értékelésében fontos 
szerepe van a közben eltelt időnek is: az egyik idős hölgy házában még meg-
található a szög, ahova az apósa testvére felakasztotta magát. A nő elmeséli, 
sokáig félt tőle, önkéntelenül is vonzotta a tekintetét, de az utóbbi években már 
arra a szögre akasztva tárolja a szalonnát. Bussink a film forgatása után több-
ször visszalátogatott Nagyrévre, ekkor döbbent rá, hogy az interjúalanyokra 
nem tekinthet szemtanúként. 11 Egyikük elismerte, hogy már 10 éves korában 
is látássérült volt, az általa elmesélt történetekből ő nem látott semmit. Törté-
neteit az arzénes perekről kérdezősködők igényei szerint formálta, olyan vála-
szokat adott, amiről azt gondolta, hogy megfelel az elvárásoknak. Egy másik 
hölgy utólag elmondta, hogy nem emlékszik már semmire, csak a történetekre, 
amiket elmesél.

Keszei András az emlékezet szakirodalmának összegzése során az emléktí-
pusok három kategóriáját írja le: az epizodikus emlék az életút konkrét esemé-
nyeinek felidézése, a procedurális emlékezet különböző tevékenységek tudat-
talan rekonstrukciója, míg a szemantikus emlékezés során hiányzik az egyedi 
felidézhető emlék, az információ eredete azonban általában rekonstruálható.12 
Míg Schiffer filmjében az elkövetők epizodikus emlékeit kívánja előhívni, 
addig Ficsku Pálnak az időbeli eltérés miatt már szemantikus emlékekre kell 

9 A komp nem üzemel (The Angelmakers) 2005.
10 A komp nem üzemel (The Angelmakers) 2005.
11 Bussink 2010.
12 Keszei 2010: 9–10.
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hagyatkoznia. A megkérdezettek ugyan már éltek a mérgezések idején, azon-
ban személyes tapasztalatok hiányában a szüleiktől kapott vagy egyéb forrás-
ból szerzett információikat adják tovább, a tőlük hallott történeteket mesélik 
újra. Bussink filmjében generációk közötti eltérés is megragadható. Az idő-
sebbek ismerik az esetekkel kapcsolatos híreket, pletykákat, míg a következő 
generációt az értelmezés, az esetleges megértés lehetőségei foglalkoztatják. 

A rendezői nézőpont

A mérgezések motivációiról a kérdések feltevői és a válaszadók egyaránt hatá-
rozott véleményt formáltak. A filmkészítés körülményeinek tanulmányozása 
rávilágít arra, hogy a riporterek milyen előzetes információk alapján értelmez-
ték a mérgezéseket, egyúttal rámutat az interjúalanyok által a filmekben pre-
zentált tudás kialakításában betöltött szerepre.  Schiffer Pál a film forgatását 
megelőzően komoly kutató munkát végzett. Az egyes mérgezéses esetek rész-
leteiről levéltári forrásokból és a korabeli sajtó alapján tájékozódott. A szépiro-
dalmi alkotások közül Móricz riportjain kívül Háy Gyula drámáját, valamint 
az eset bűnügyi ponyva-feldolgozását is ismerte.13 A dokumentumfilm forgató-
könyvének munkatársai között szerepel Illés Sándor neve, bár Schiffer könyv-
tervezetében nem hivatkozott szociográfiájára.14 A filmdokumentáció iratai 
között megtalálható az Illés által írt szinopszis. Ebben – akárcsak Nagyrévről 
írott művében – a múlt és jelen közötti éles különbségre helyezi a hangsúlyt, 
a jelennel foglalkozó részek ebben az esetben is a téeszesítés melletti propa-
gandaként értelmezhetőek. Schiffer Pál a Tiszazugban azonban a falu társa-
dalmát nem a szocializmus szemüvegén keresztül ábrázolja, sokkal inkább a 
problémákra koncentrál, így érthető módon nem veszi át Illés téziseit. Schiffer 
a mérgezések kutatása kapcsán a strukturális okokat is megpróbálta feltárni. 
Összegyűjtötte a népszámlálási adatokat, statisztikai összegzéseket készített. 
Egybevetette a lakosságszám, halálozási szám és születési szám változásait, 
vizsgálta a térség foglalkozási szerkezetét, a birtokviszonyokat, a felekezeti 
megoszlást.15 Nem egyértelmű, hogy ezeket a számításokat Schiffer a film for-
gatását megelőzően készítette-e, vagy a tervezett könyvéhez gyűjtötte össze az 
adatokat. Kimutatható azonban, hogy kérdésfelvetései a Tiszazugról készült 
irodalmi és szociográfiai művek kontextusába illeszkednek. Ezen művek közös 
jellemzője, hogy a tiszazugi sorozatos gyilkosságok háttereként a birtokviszo-
nyokat, illetve a térség elszigeteltségét, elhagyatottságát jelölik meg. Ebben az 

13 OSA 356-1-1.
14 Illés 1961.
15 OSA 356-1-1.



188

Bálint Angelika

értelmezésben a mérgezés a tulajdonszerzés szinte egyetlen lehetősége, illetve 
a munkaképtelen családtagok által jelentett teher megszüntetésének sajátos 
formája. Schiffer elfogadta a közvéleményben élő általános következtetéseket, 
azonban nem találta elégségesnek magyarázatnak azokat: 

„Ez is igaz, de nem csak ez. Hiszen megöltek 30–35 éves férfiakat, egészséges 
csecsemőket is. Hiszen a „százlegényes asszony”, Kardosné megölte a fiát is, 
nemcsak szeretőinek tucatjait.”16

Kardosnét illetően Schiffer információi szintén a sajtóból, illetve Móricz 
riportjából származnak, tőle veszi át a „százlegényes” jelző használatát.17 A férj 
– és csecsemőgyilkosságokat Schiffer kulturális tényezőkkel magyarázza:

„Valami misztikusan sötét és ördögi maffiát alkottak az asszonyok ebben a 
faluban és környékén.  Élet és halál urai voltak, döntöttek házasság, szülés, 
válás és halál ügyében egyaránt. Érdekes megfigyelni, hogy a férfiak itt a Tisz-
azugon többnyire alacsony, rosszul táplált, kissé leértékelt benyomást keltő 
megjelenésűek, míg az asszonyok többnyire magas, jól táplált, értelmes, büszke 
szép példányai az emberi fajnak.

De hiszen még ma is előfordul, hogy az asszony megveri férjét, ma is szokás, 
hogy a férfi végez minden munkát a ház körül, ma is természetes, hogy az 
asszony nem dolgozik, gyakran még meg sem főz.”18

A tiszazugi sajátos nemi szerepek képzete Szeibert János szociográfiájából 
eredeztethető. A szerző külön fejezetet szánt a „nép jelleme” ismertetésének, 
elemzése azonban nem kutatásokra épül, egyfajta filozofikus válaszkeresésnek 
tekinthető:

„A falu asszonyainak túlnyomó része –miként a bűnper során is kiviláglott 
– erősen érzéki. Különös, hogy a cselekvő, gyilkosságra ösztönző erők között 
a szexuális hajlam majdnem mindig domináló volt. A mérgezések indító okai 
között a vagyon mellett döntő szerepet a szerelem, a szerelmi éhség játszotta.“19

Szeibert eszmefuttatása szerint csak a férfiak dolgoznak, a nők rosszul főz-
nek, laza erkölcsűek, mégis ők a családi hatalom birtokosai. Ezzel szemben a 
férfiak szorgalmasak, becsületesek, még az asszonyokat is „csak ritkán” verik 
meg. Szeibert munkájára Illés Sándor is hivatkozik Tiszazug című szociográfi-
ájában. Könyvében nem foglalkozik sokat a kérdéssel, ellenben Schiffer film-
jéhez készített szinopszisban kitér a női-férfi viszonyok ábrázolására. Ebbe a 
részbe építi bele Szeibert elképzeléseit, miszerint az asszonyok nem dolgoz-
nak, nem főznek. További, a nők lustaságát illusztráló tényezőket is felsorol: 

16 OSA 356-1-1.
17 A tiszazugi arzénes perek sajtóreprezentációjáról bővebben: Fülöp – Hamrák – Kenesei – Laka-

tos – Mravik – Mécs 2014.
18 OSA 356-1-1.
19 Szeibert 1935: 23–24.
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nem végzik el a ház körüli teendőket, nem foglalkoznak gyermekeikkel sem.20 
Schiffer Pál dokumentumfilmjében nem adaptálta Illés nézeteit. A téma rész-
letgazdag kifejtésére a film műfaját nem találta megfelelőnek, az arzénes perek 
történetének és a falu társadalmának bemutatását statisztikákon, interjúkon 
alapuló történeti-szociológiai elemzés keretei között kívánta feldolgozni. Ebben 
a könyvben tért volna ki többek között a tiszazugi társadalmi nemi viszonyok 
elemzésére is.21 

A rendező szépirodalmi műveken, illetve a szociográfiákon alapuló előfel-
tevései Madarász Józseffel folytatott párbeszédében mutathatóak ki: rákérdez 
arra, hány hold földje volt az apjának. Madarász válasza azonban nem felel 
meg a prekoncepcióknak – elmondja, hogy nem az örökség miatt mérgezte 
meg az apját, hiszen csak egy-két hold földje volt. Motivációjaként a felesége 
és az apja közötti konfliktust nevezte meg: állítása szerint az apa elzavarta őket 
a szülői háztól, mikor azonban betegsége miatt ápolásra szorult, visszafogadta 
a házaspárt, majd újra elűzte őket – ez a folyamat többször is megismétlődött. 
Schiffer Pál előzetesen felkutatott információi a további interjúkban is meg-
mutatkoznak: a perek jegyzőkönyvei, a sajtó információi alapján tudta, hogy 
riportalanyait mivel vádolták, a film egyfajta szembesítés a bűneikkel. Míg 
Kötelesné lehajtott fejjel mindent tagad, a rendező jegyzőkönyveket, sajtótu-
dósítások részleteit mutatja be, melyek megválaszolják Kötelesnéhez intézett 
kérdéseit. 

A senki szigete című film készítésének folyamatáról kevesebb információ áll 
rendelkezésünkre. A készítők visszaemlékezései alapján ez kevesebb előkészü-
lettel járt, mint Schiffer Pál forgatása. A terv ebben az esetben felkeresni Móricz 
riportjainak helyszínét: 

„Érdekes lehet megnézni ma, egy újabb kori válságperiódusban, vajon 
milyen az emberek élete, munkája, szociális helyzete az ország azon részein, 
melyeknek valahai képét az író megrajzolta.”22

A film készítőinek előzetes információi alapvetően Móricz írásaiból származ-
tak. A helyszínen a polgármester segítségével tájékozódtak. A mérgezéseket 
kiváltó okok közül szintén a gazdasági tényezők foglalkoztatták a készítőket, 
Ficsku Pál az interjú során a szegénységgel hozta összefüggésbe gyilkosságo-
kat. Riportalanya, Gúnya Józsefné azonban ellentmond koncepcióinak: nem 
a szegénység miatt mérgeztek, hanem éppen ellenkezőleg, a vagyonért. A 
riportok során a perek történetéről az ezt követő megbélyegzésre tolódik át a 
hangsúly. Ficsku Pál előzetes információja szerint a nagyréviektől nem akartak 
vásárolni a piacon, a vevők féltek, hogy az általuk kínált termények mérgezet-

20 OSA 356-1-1.
21 OSA 356-1-1.
22 Brém 1999: 61.
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tek. Az információ forrása rejtve marad, Ficsku arra hivatkozik, hogy hallotta, 
vagy olvasta valahol. Az interjúalanyok azonban nem emlékeznek ilyesmire, 
nem igazolják állítását. 

Astrid Bussink filmjében a múlt rejtélyének felderítése a helyiek reflexióihoz 
képest háttérbe szorul. A köszönetnyilvánításból arra következtethetünk, hogy 
a fényképfelvételek, a tényszerű adatok a Magyar Nemzeti Múzeum, illetve a 
Szolnoki Levéltár gyűjteményén alapulnak. Bussink a forgatás háttérmunkái-
ról a Scottish Documentary Institute-ban tartott előadásán számolt be.23 Esze-
rint arra kérte az operatőröket, hogy kamerázzanak le mindent maguk körül. 
Az interjúkkal együtt összesen 55 órányi felvétel állt rendelkezésére a film 
elkészítéséhez. A rendezőnő a jelenetek kiválasztásánál önkéntes fordítókra 
hagyatkozva dolgozott, akik elmondása szerint a terjedelem miatt sokszor csak 
a tényszerű információk lefordítására szorítkoztak, a személyes adalékoknak 
ítélt szövegrészek így kimaradtak. Bussink rendelkezett előzetes informáci-
ókkal a mérgezésekről, kevésbé volt jártas azonban az ügy utóéletét illetően. 
„Kívülállóként” nem ismerhette a perek irodalmi feldolgozásait, sem pedig 
a korábban készült filmeket, így prekoncepciók nélkül érkezett Nagyrévre. 
A falu közösségének hangulatvilágát elkeseredettnek, nyomasztónak, magá-
nyosnak találta. Impressziója alkotásában is meghatározó motívum, az arzénes 
történetek a kilátástalanság narratívájába ágyazódnak.

A dokumentumfilmek előkészületei, valamint az elhangzó interjúk elem-
zése rámutat a helyiek és a rendezők nézőpontja közötti szakadékra. Schiffer 
Pál a Tiszazugban az elkövetőket szembesít tetteikkel, A senki szigete és A komp 
nem üzemel című filmek készítői a visszaemlékezők szemantikus emlékeit rög-
zítették. A rendezők szintén szemantikus emlékekkel rendelkeztek az arzénes 
perekről, hallottak, olvastak róla. A különbség a riportalanyok és a kérdések 
feltevői között a Jan Assmann által leírt kommunikatív illetve kulturális emlé-
kezet fogalma közötti különbség segítségével értelmezhető. A kommunikatív 
emlékezet egy adott közösség közelmúltra vonatkozó emlékeit őrzi, szóbeli 
információátadás útján őrződik meg, időbeli határa nyolcvan év. A kulturá-
lis emlékezet ezzel szemben a mítoszokhoz kötődik: „A kulturális emlékezet 
szempontjából csak az emlékezetes, nem a tényleges történelem számít. Úgy is 
mondhatnánk, hogy a kulturális emlékezet a múltat emlékezetes múlttá s így 
mítosszá alakítja.”24 A filmek rendezői a tiszazugi mérgezések reprezentációi-
nak rögzült elemeit tekintették kiindulópontnak: szegénység, a bába „ördögi” 
alakjának meghatározó szerepe, a nők különleges helyzete a térségben. Schiffer 
Pál háttérkutatásai a jelenséget szociológiai eszközökkel is megpróbálta fel-
tárni, ezáltal a szegénység-narratívában helyezte el a mérgezéseket.  Ficsku Pál 

23 Bussink 2010.
24 Assmann 2013: 53. 
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az előzetesen hallott mítoszok valóságtartalmára kérdezett rá, míg a Bussink 
által megjelenített világ a helyi mentalitás különösségének, abszurditásának 
képzetét erősíti meg, ugyanezt a hatást váltja ki Saád Katalin nyilatkozata A 
senki szigetében.

Múlt és jelen

Film és emlékezet kapcsán Murai András rámutat a jelen nézőpontjának meg-
határozó szerepére: „A társadalmi emlékezet az aktuális társadalmi kulturális 
keret függvénye. Hogy a múltból mi és hogyan mutatkozik meg, az a min-
denkori jelen konstrukciós tevékenységének eredménye.”25 Sárközy Réka a 
történeti tárgyú dokumentumfilmek elemzése kapcsán szintén foglalkozik a 
jelen viszonyainak múltábrázolásra gyakorolt hatásával. A rendezők történeti 
érdeklődését nézete szerint indokolhatja a téma népszerűsége, a múlt nyo-
masztó terheinek feltárására való törekvés, továbbá a jelen társadalmára vonat-
kozó változtatás igénye.26

Múlt és jelen hasonló összefonódása hangsúlyosan jelenik meg a Tiszazugról 
készített dokumentumfilmek esetében. Az arzénes perek részleteinek boncol-
gatása közben a rendezők a falu jelenére egyaránt kíváncsiak, valamely aktuá-
lis társadalmi problémára hívják fel a figyelmet. Schiffer Pál filmjében a mérge-
zések még a nem is annyira távoli múlt részei. Az elkövetők indokaiat vizsgálat 
összefonódik a jelenkor társadalmára vonatkozó megfigyelésekkel. A védőnő 
útját követve Schiffer három különböző anyagi helyzetű család életébe nyújt 
bepillantást. Az első helyszínen már a látvány, a ház környezete is a szegény-
ségre utal, a sokgyermekes családban az édesanya megfelelő élelemmel sem 
tudja ellátni gyermekeit, a védőnő a higiéniai hiányosságokra hívja fel a figyel-
met. A forgatás közben tér haza a férj, ittas állapotban, feleségét és gyermekeit 
erőszakkal fenyegetve. A következő két látogatásnál az étkezés gyakoriságára 
és minőségére vonatkozó kérdések, illetve a lakókörnyezet változása jelzi az 
életkörülmények javulását. A Tiszazugban a történelmet és a jelen társadalmát 
Schiffer Pál párhuzamosan mutatja be, a védőnő útját Cella néni újra és újra 
felbukkanó alakja szakítja félbe, jelezve a múlt lezáratlanságát. A társadalmi 
különbségek ábrázolása szorosan összekapcsolódik a mérgezésekkel. A film 
kapcsán felvetődik a bába és a védőnő által betöltött szerep különbségének kér-
dése. A filmben elhangzó Móricz-elbeszélésből démonizált bábakép rajzolódik 
ki. A védőnő a hivatalos társadalmi intézmények képviselője, így ő egyfajta 
felügyeleti szerepet is betölt, tanácsot azonban nem tud adni probléma esetén, 

25 Murai 2008: 50.
26 Sárközy 2011: 42., 91.
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csak utasítást. Szintén a tiszazugi viszonyokat szemléltetik a filmben megje-
lenő utcaképek, a sáros földút, a házak külső állapota egyaránt a szegénységre, 
elhagyatottságra utal.

A senki szigetében a cím mellett a látvány is az elhagyatottságra utal. A falut 
ábrázoló képeken az épített környezet kevésbé hangsúlyos, helyette a termé-
szeti környezet bemutatása dominál. A Tisza partján fekvő régi, roncs állapotú 
csónak visszatérő elem, az elszigeteltség érzetét kelti. A múlt hatása kevésbé 
szimbolikus módon jelenik meg az alkotásban, mint Schiffer esetében. Ficsku 
Pál párhuzamot von a Horthy-kori szegénység és saját jelene gazdasági viszo-
nyai között, ennek kapcsán kérdez rá Gúnya Józsefnétől: „Akkor lehet, hogy 
megint jó szakma lenne egy ilyen bábaasszonynak lenni, aki mérget kever?”27 
A filmben nyilatkozó Saád Katalin a közösség örökségeként jellemzi a morá-
lis gátlások hiányát: „Aki egy ilyen nagymamával rendelkezik, vagy egy ilyen 
közösség – hiszen ez egy közösség, mert itt nem csak az számít, hogy az én 
nagymamám, az én nagynéném, az én akárkim, tehát ez egy közösség – így 
oldotta meg a problémáit, akkor ő hogy oldja meg?”28

A párhuzam múlt és jelen között tehát nemcsak a gazdasági válsághelyzet-
ben jelenik meg, a kívülállók a falu egykori és jelenlegi teljes lakosságát krimi-
nalizálják. A film végére Nagyrév aktuális helyzetére terelődik a hangsúly: a 
rendszerváltás, a termelőszövetkezetek felbomlásának során tapasztalt vissza-
élésekről, ezek következményeiről, a kormány településpolitikájának hátránya-
iról a polgármester nyilatkozik.  A válság súlyosságának ecsetelését a helyiek-
hez intézett sugalmazó kérdésfeltevések előzik meg: „akkor még többen laktak 
itt, pezsgőbb volt az élet, nem?”29 A Kádár-korszakra mind az alanyok mind 
a riporterek nosztalgiával tekintetnek vissza, ennek egyik példája a könyvtár 
ürességének hangsúlyozása. A film befejezése a falvak kritikus helyzetére hívja 
fel a figyelmet, az érdektelenségen megtörését célozza.

A bemutatott dokumentumfilmek közül Astrid Bussink alkotásában lát-
ható a legtöbb jelenet a falu hétköznapi életéről: táncoló nőket, kocsmába 
járó férfiakat, utcai árusokat vonultat fel, az utcakép mellett az egykori TSZ 
leromlott épülete is megjelenik. A filmben ábrázolt légkör nyomasztó, a Tisza 
egyre növekvő vízszintje a fenyegetettség érzetét kelti, az emberek viselkedése 
abszurd. A nagyréviek hétköznapjait ábrázoló képek a szereplők narrációival 
együttesen jelzik az aktuális problémákat. A nők múltbeli és jelenlegi helyzeté-
ről szóló diskurzust egyaránt a kilátástalanság határozza meg. 

27 A senki szigete 1997.
28 A senki szigete 1997.
29 A senki szigete 1997.
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Összegzés

„Azoknak a történeteknek az összessége vagyunk, amelyeket önmagunkról 
elmesélünk.”30 – Nagyrév lakosai a mérgezések történetéit mesélik folyama-
tosan újra, azonban ők már szeretnének túllépni a múlton. A filmek nem old-
ják fel ezt a feszült helyzetet. Az alkotások a mérgezések kapcsán kialakult 
veszélyérzetet erősítik: nem egyértelmű, hogy a falu lakosai az elkövetők vagy 
az áldozatok utódainak tekinthetők-e, a filmekben megjelenő szereplők egy-
szerre potenciális áldozatok és elkövetők. Ez alól még Schiffer Pál interjúala-
nyai sem képeznek minden esetben kivételt, hiszen Tódor Marcella vádlottként 
és áldozatként egyaránt szerepelt az üggyel kapcsolatban. Valamennyi eset-
ben felmerül a rejtély megoldatlanságának kérdése. A helyiek arra hívják fel 
a figyelmet, hogy nem bűnhődött meg mindenki a tetteiért – „Sokan sokáig 
féltek“31- mondja Gúnya Józsefné. 

Az egyes dokumentumfilmek készítése között eltelt idő lehetővé teszi az 
emlékezés változásának megfigyelését. A Tiszazugban az elkövetők esetében a 
tagadás, az elzárkózás, a hallgatás igénye figyelhető meg. A senki szigete, illetve 
A komp nem üzemel készítői szintén nehezen bírták szóra a helyieket. A két film 
szereplői között a történetek elmesélésének módja változott meg, Astrid Bus-
sink filmjében már ironizáló, anekdotikus történetek hangzanak el.  

Mindhárom dokumentumfilm rendezője problémacentrikus megközelítést 
alkalmazott. Schiffer Pál alkotása láthatóvá, tapasztalhatóvá tette az összefüg-
gést a szegénység és a családi drámák között. A senki szigete a válsághelyzetek 
lehetséges tragikus következményeire figyelmeztet. Astrid Bussink A komp nem 
üzemelben egy elszigetelt közösség kilátástalan helyzetére hívja fel a figyelmet. 
A dokumentumfilmekben bemutatott problémák összekapcsolódnak az arzé-
nes perek szenzációjával, a témaválasztás így figyelemfelkeltő, gondolatéb-
resztő. Az általuk kiváltott hatás elérése érdekében rögzítik a tiszazugi mérge-
zésekkel kapcsolatos mítoszokat. A nagyréviek szeretnék megtörni az elődeik 
tettei kapcsán kialakult negatív sztereotípiákat, a dokumentumfilmek azonban 
éppen ellenkező hatást váltanak ki, életben tartják ezeket. 

FILMOGRÁFIA

A komp nem üzemel. (The Angelmakers.) Rendezte: Astrid Bussink. 33 perc, 2005. 
A senki szigete. Rendezte: Paczolay Béla. 33 perc, 1997.
Tiszazug. Rendezte: Schiffer Pál. 19 perc, 1968.

30 Murai 2008: 87.
31 A senki szigete 1997.
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A népi filmek vidék-reprezentációja

A Horthy-korszak magyar filmtörténetével foglalkozó szakirodalom meg-
különböztetett figyelmet fordít egy sajátos játékfilmes csoportra, amely 

– annak ellenére, hogy a különböző szerzők eltérő terminusokkal írják körbe 
– leginkább a népi filmek megjelölés révén ismert a tudományos közbeszéd-
ben. Az 1940-es években használt „problémafilm” elnevezéstől a „propaganda-
film” kifejezésen keresztül a szintén utólagos konstrukcióként létrejövő „népi 
film” szókapcsolatig terjedő fogalomhasználat szerteágazó volta és a hozzá-
juk kötődő jelentések közötti árnyalatnyi különbségek azzal magyarázhatóak, 
hogy mindegyik szakirodalmi tétel csak egyes példákat vesz alapul, s ezekből 
von le következtetéseket.1 Bár vannak konszenzuális művek és rendszeresen 
sor kerül újabb alkotások tárgyalására is, a Horthy-korszak filmes korpuszának 
teljes és szisztematikus elemzése ebből a szempontból eddig elmaradt. Jelen 
szöveg sem vállalkozik eme átfogó munka végrehajtására, csak arra, hogy a 
szakirodalmi példákat alapul véve megvizsgáljon két problémakört. Egyrészt 
azt, hogy a népi filmek hogyan reprezentálták a vidéki közeget és a népi hősö-
ket, másrészt pedig azt, hogy – részben az első problémával összefüggésben – a 
korabeli utólagos filmcenzúra hogyan kezelte ezeket a mozgóképeket.

A népi filmek jellemzői

Az 1938/1939 és 1944 közötti időszak – politikai, ideológiai vagy filmes intéz-
ménytörténeti szempontból – önálló alkorszakot képez a magyar filmtörténet-
ben.2 A népi filmek határozottan köthetőek ehhez az időszakhoz, hiszen sem 
előtte, sem utána nem születtek ebbe a halmazba sorolható további munkák. 
Ugyanakkor a kiemelhető példák eloszlása nem egyenletes, mivel az egyes esz-
tendők változó mennyiséget produkáltak belőlük az adott periódusban. 

A népi filmek jellegzetességei közé tartozik, hogy a művek főhősei alsóbb 
társadalmi rétegekből (elsősorban a parasztság köréből) származó karakterek, 
akik ezért nevezhetőek népi figurának. A néző velük azonosul érzelmileg és az 
ő nézőpontjukon keresztül követi az eseményeket, ami azért lényeges, mert bár 

1 Vajdovich 2013: 68–76.; Vajdovich 2013a: 107–116.
2 Záhonyi-Ábel 2013: 12–27.
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a korabeli magyar játékfilmekben a vidék – abban az értelemben is, mint nem 
Budapest és abban az értelemben is, mint nem városi közeg – kisebb-nagyobb 
mértékben rendszeresen megjelent, de elsősorban az elit és a középosztály tag-
jainak szemszögéből. A népi filmek népi figurákat helyeznek előtérbe, de ebből 
nem következik az, hogy minden művet a népi filmek közé kellene sorolni, 
ahol az alkotás főhőse alsóbb társadalmi rétegből származó figura. (Például a 
népszínművek korabeli feldolgozásai jó ellenpéldaként szolgálnak.) További 
fontos megjegyzés a népi figura fogalmának leírásához, hogy az adott terminus 
egy összefoglaló elnevezés. Uradalmi cseléd, néptanító vagy paraszti szárma-
zású egyetemi tanár egyaránt hőssé válik a népi filmekben, bár társadalmi stá-
tuszuk, vagyoni helyzetük, életkörülményeik között – a mozgóképek alapján 
is – különbségek tapasztalhatóak.

A népi filmek meghatározó vonása, hogy a jobboldali, konzervatív, bizo-
nyos esetekben a szélsőjobboldali eszmerendszer elemeit hordozzák. A vallá-
sos világkép, a család eszménye vagy a tradicionális értékek kiemelt szerepe 
általánosságként írható le, azonban ezen felül egyes művekben direkt formá-
ban megjelenik az antiszemitizmus vagy a faji problematika tárgyalása is.

A szakirodalom stilisztikai értelemben az idealizálással jellemzi a népi 
filmeket.3 Mind a vizuális világ, mind a közegábrázolás (vagy a tematika, a 
világkép) esetében hozhatóak olyan példák, amelyek a népi hősök, a hozzájuk 
tartozó értékrend, viselkedés, illetve a környezetük pozitív jellegű reprezen-
tációját sugallják. Bár a munkák megközelítésében – legyen szó rendezésről, 
forgatókönyvről vagy operatőri tevékenységről – valóban megfigyelhetőek 
hasonló elemek, azt is ki kell emelni, hogy az alkotók nem minden esetben 
voltak azonosak, így az egyes filmek között kisebb-nagyobb különbségek is 
adódtak.

A népi filmek társadalomképe 

A népi filmek eredeti, 1940-es évekből származó elnevezése (problémafilm) 
arra utal, hogy a művek különböző, az adott korszakban fontosnak gondolt 
társadalmi problémákkal foglalkoznak. Ezek közé sorolható (1) a társadalmi 
mobilizáció kérdése, vagyis az alsóbb társadalmi rétegek felemelkedésének 
lehetősége, és (2) a (magyar) társadalom megújulásának témája.

A népi filmekre úgyis lehet tekinteni, hogy azok a társadalmi mobilizáció 
különböző variációit jelenítik meg (oktatás, anyagi felemelkedés, házasság). 
Ezen lehetőségek tanulmányozásához nem kizárólag a főhősök sorsát kell 
szemügyre venni, hanem a mellékszereplőkét is, hiszen néhány jelenet vagy 

3  Vajdovich 2013a: 115–116.
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akár néhány mondat is elég ahhoz, hogy egy-egy karakter élettörténete felele-
venedjen a nézők előtt. A felemelkedés egyik fontos eszköze az oktatás, ame-
lyet több film is kifejezetten tematizál. A harmincadik (1942) című alkotásban 
egy bányatelep iskolájának létrehozásáért és fenntartásáért folyik a drámai for-
dulatokban bővelkedő küzdelem; a Dr. Kovács István (1941) című műben pedig 
a paraszti származású főhős egyetemi oktatói pályafutása kap hangsúlyos sze-
repet dramaturgiai szempontból. Bizonyos karakterek sorsában az anyagi fele-
melkedés esetét követheti nyomon a befogadó. Azt a folyamatot, ahogy szorga-
lommal, kemény munkával, leleményességgel vagy vállalkozói tulajdonságok 
révén vagyoni téren előrébb lépnek. Ugyanakkor nem feltétlenül hatalmas, 
üstökösi pályákról lehet beszélni, hanem mikroszinten, az adott falusi / lokális 
hierarchián belüli pozitív irányú elmozdulásokról. Arról, hogy hogyan lesz egy 
kubikusból falusi kereskedő (A harmincadik)4 vagy egy szegény legényből falusi 
bútor-asztalos (Az első; 1944). A társadalmi mobilizáció egy lehetséges további 
stratégiája a házasság, amely elsősorban a női karakterek esetében jelenik meg, 
s így a művek gender típusú olvasata is figyelmet érdemel. A Dr. Kovács Ist-
ván című műben a (férfi) hős számára az oktatás, hitvese számára viszont a 
házasság jelenti a felemelkedés lehetőségét. Hasonló figyelhető meg A harmin-
cadik című opuszban, ahol a (férfi) hős néptanítóként dolgozik, a hősnő pedig 
lemondván továbbtanulási szándékáról a bányatelepen marad, s a hős felesé-
geként és támogatójaként éli tovább életét. Azonban arra is található példa a 
vizsgált művekben, hogy egy szegény legény veszi feleségül egy módos gazda 
lányát, s így a férfi érvényesülésének eszköze lesz a házasság (Az első).

Egy másik visszatérő probléma a népi filmekben a társadalmi megújulás 
kérdése, amely téma legalább két nézőpontból vizsgálható: egyrészt az idő-
höz, másrészt az alsóbb társadalmi rétegekhez (különösen a parasztságoz) való 
viszonya alapján. Ha az időbeliséget szemléljük, akkor beszélhetünk olyan fil-
mekről, amelyek rövid távú projekteket, s olyan mozgóképekről, amelyek hosz-
szú távú projekteket jelenítenek meg. A rövid távú projekteket középpontba 
állító alkotások (például Bors István; András; Dr. Kovács István; A harmincadik; 
Őrségváltás; Szerető fia, Péter) az „őrségváltás-effektust” mutatják be, vagyis 
azt a jelenséget, hogy hogyan lehet gyors, radikális eszközökkel változást 
előidézni, s ezáltal megújítani egy olyan rendszert, amelynek a korábbi műkö-
dését rossznak minősítették. A hosszú távú projekteket ábrázoló munkákban 

4 A Varga István nevű karakter filmbeli élettörténete több tekintetben is tanulságos. Korábban 
kubikusként dolgozott, azonban a cselekmény idején már motorral szállítja áruját egyik helyről 
a másikra, s távlati célja egy (teher)autó, majd pedig húsz hold föld megvétele. Korábban úgy 
gondolta, hogy sohasem fog megházasodni, de aztán feleségül vette elhunyt katonatársa özve-
gyét és adoptálta annak gyermekét. Ez a momentum a film története szempontjából is kiemelt 
fontossággal bír, mivel végül az adoptált gyermek lesz a harmincadik tanuló a bányatelep isko-
lájában, amely létszám már lehetővé teszi az oktatási intézmény működtetését. 
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(például Földindulás; A harmincadik; Az első) „a jövő generáció” megmentésére 
helyeződik a hangsúly, arra, hogy az alsóbb néprétegek gyermekeit sem sza-
bad elveszni hagyni, hanem meg kell őket tartani, fel kell őket nevelni, oktatni 
kell őket, mert ennek segítségével lehet majd hosszútávon megújítani a magyar 
társadalmat. Ha azt a kérdéskört nézzük, hogy a népi filmek hogyan tekintenek 
az alsóbb társadalmi rétegekre (különösen a parasztságra), akkor szintén két 
fő tendencia említhető. Egyrészt a parasztság megjelenhet szellemi, erkölcsi, 
kulturális forrásként, vagyis a társadalmi megújuláshoz az általuk hordozott 
erkölcsre, kultúrára, szellemiségre van szükség. Másrészt a parasztság megje-
lenhet úgy is, mint anyagi, biológiai forrás, amely a munkaerő vagy a katona-
ság állományának biztosítása miatt lényeges. Ugyanakkor bizonyos esetekben 
a paraszt teste, biológiai lénye – különösen szélsőséges alkalmakkor a vére – 
értékkel párosul, s ezzel kapcsolódik össze a magyar társadalom fizikai érte-
lemben vett megújulása. Ez utóbbinak legszemléletesebb példája a Szerető fia, 
Péter (1942) című darab fináléjában látható.5

A népi filmek narratívája

A népi filmek többsége hasonló narratívára épül. Statikus társadalmi berendez-
kedés helyett egy jelentős társadalmi mozgást mutatnak be, mégpedig a nép, 
illetve az azt képviselő népi figurák felfelé irányuló mozgását. Azonban a felső 
társadalmi rétegek képviselői ambivalensen viszonyulnak ehhez a változáshoz, 
mivel egy részük félti a pozícióját, a kiváltságait, s ezért kifejezetten ellensége-
sen viselkednek a hősökkel szemben. A kibontakozó küzdelem egy pontján a 
népi figurák elbuknak, illetve nagyon közel kerülnek a bukáshoz (A harmincadik 
esetében az iskolát megszüntetik; a Dr. Kovács István című alkotásban megpró-
bálják eltávolítani a főhőst tanári pozíciójából, s ez majdnem sikerrel jár; a Sze-
rető fia, Péter című darabban pedig Péternek el kellene hagynia az otthonát, az 
uradalmat). Ennek a dramaturgiai mélypontnak a kialakulásában többször is 
meghatározó szerepet kap az az esemény, hogy a nyomás alá kerülő és megalá-
zott főhős a fizikai erőszakhoz folyamodik, s megüti valamelyik ellenfelét, ami 
aztán az ürügyet szolgáltatja a megtorló intézkedéseknek. (A szakirodalom ezt 
a megoldást nevezi „pofon-dramaturgiának”.)6 Ugyanakkor az elit egy másik 
része, általában az ellenségesen viselkedők felett álló magányos Vezér figura a 

5 A film befejezésében a földbirtokos betegeskedő és kicsapongó életet élő törvényes fia (Várko-
nyi Zoltán) balesetet szenved, s a főhős, a földbirtokos paraszti származású törvénytelen gyer-
meke, Péter (Páger Antal) vérátömlesztés során a saját vérét adja a betegnek, aki ettől a gyógyulás 
útjára lép.

6 Karcsai Kulcsár 1985: 18.
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népi hősök mellé áll, akik ennek köszönhetően megmenekülnek: felemelik őket 
és legitim státuszba kerülnek (A harmincadik hőse a bánya vezérigazgatójának 
jóvoltából a telepen marad, s tovább vezeti a fennmaradó iskolát; a Dr. Kovács 
István főszereplője miniszteri elismerésben részesül, s így egyetemi pozíciója is 
megmarad; az Őrségváltás esetében az újonnan érkező miniszteri biztos nevezi 
ki a protagonistát a gyár vezetésébe; az András története szerint végül a vezér-
igazgató közbenjárása révén a fő karakter lesz a birtok intézője; a Szerető fia, 
Péter esetében pedig a földbirtokos apa elismeri fiának Pétert, s ezzel helyre-
hozza másik fiának hibás lépéseit). Ezt a fordulatot legalább kétféleképpen lehet 
értelmezni. Egyrészt a népi karakterek szemszögéből, másrészt a Vezér néző-
pontjából. Mivel a nézők elsősorban a népi figurákkal azonosulnak érzelmileg, 
így főleg a hozzájuk kapcsolódó értelmezési lehetőség kerül előtérbe a filmek 
kapcsán, amely szerint a történtek váratlan, csodás események. Ugyanakkor az 
is igen tanulságos, ha a Vezér szemszögéből próbáljuk végiggondolni az ese-
ményeket (így egy rejtett, de nem teljesen megalapozatlan narratívát kapunk, 
hiszen az érvelés létrehozásához szükséges információkat tartalmazza a film, 
illetve ezek az információk kikövetkeztethetőek). E szerint nemcsak az figyel-
hető meg, hogy hogyan emelkednek fel az alsóbb társadalmi elemek (a Vezér 
elismeri értékeiket, illetve úgy tesz, mint aki elismeri azokat), hanem az is, hogy 
hogyan buknak meg az elit bizonyos tagjai. Azok a középvezetők, akik konflik-
tusban állnak a népi figurákkal, s emellett a Vezér közvetlen környezetéhez 
tartoznak, s így potenciális veszélyt hordoznak magukban a Vezér hatalmára 
vonatkozólag. Vagyis a Vezér az alsóbb rétegekre támaszkodva a saját helyze-
tét erősíti: eltávolíttatja, kirúgja, áthelyezteti azokat, akik vágyaik, céljaik vagy 
ambícióik következtében gyengíthetik a befolyását. Ez a hatalomtechnikai lépés 
nem a csodás körülményeket, hanem az események menetének racionális jel-
legét hangsúlyozza. Az eddigieket összefoglalva azt mondhatjuk, hogy a népi 
filmek azt mutatják be, hogy a bennük felvázolt rendszer képes az önkorrek-
cióra: nincs szükség radikális változásra, csak bizonyos mértékű átalakulásra. 
(A Vezér személye változatlan marad, viszont kicserélődik az a réteg, amelyre 
támaszkodni fog hatalma megtartása érdekében.) 

A népi filmek az Országos Mozgóképvizsgáló Bizottság (OMB) 
iratainak tükrében 

A Horthy-korszakban létezett filmcenzúra Magyarországon, azonban annak 
tevékenysége változott az évtizedek során.7 Az utócenzurális feladatokat 
(bemutatás engedélyezése, kivitel ellenőrzése) ellátó Országos Mozgóképvizs-

7 Záhonyi-Ábel 2012: 91–101.; Záhonyi-Ábel 2013: 12–27.
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gáló Bizottság (OMB) már az első világháborút követően elkezdte munkáját, s 
a rendszer fennállásának egész ideje alatt működött. Tagjainak jelentős részét 
minisztériumi delegáltak alkották, így a döntéshozatalban erőteljesen érvénye-
sültek a mindenkori aktuális politikai érdekek. Az előcenzúra (forgatókönyv 
elfogadása, gyártás ellenőrzése) formálisan csak 1939-ben került bevezetésre 
az Országos Nemzeti Filmbizottság (ONFB) felállítása révén, de informális esz-
közökkel a hatalom már korábban is tudta befolyásolni a filmek előállításának 
folyamatát.

Jelen szöveg további része azzal kíván példákon keresztül foglalkozni, hogy 
hogyan alakult a népi filmek sorsa (bemutatás, terjesztés, kivitel) az Orszá-
gos Mozgóképvizsgáló Bizottság iratainak tükrében. Általános tendenciaként 
figyelhető meg, hogy az OMB elég aktív tevékenységet folytatott ezen művek-
kel kapcsolatban. A korábbi szakirodalomban (elsősorban Nemeskürty István 
szövegeiben, majd az ezekre történő hivatkozások révén szélesebb körben8) 
az a narratíva terjedt el, hogy 1938/1939-től készültek a népi filmek és azokat 
a cenzúra zavartalanul átengedte, majd 1943 januárjában váratlanul, minden 
előzmény nélkül betiltották a Szerető fia, Péter című opuszt, s ezek után már 
csak 1944 nyarán készült 1-2 népi filmek közé sorolható darab. Ezzel szemben 
a dokumentumok alapján az állítható, hogy az utócenzúra kezdetektől fogva 
sokat dolgozott ezeken a filmeken, s már az első alkotástól (Bors István) kezdve 
voltak ellenvélemények, amelyek különböző formában kerültek kifejtésre az 
OMB részéről (a szótöbbséggel történő elfogadástól kezdve a betiltásig bezá-
rólag). 

Az OMB eszköztára akkor értékelhető igazán, ha a használatát összevetjük 
azzal, hogy általában milyen határozatok születtek a többi korabeli magyar 
mozgókép ügyében. Az utócenzúra a legtöbb (jelenleg dokumentálható) eset-
ben egyhangú határozatokat hozott, s viszonylag ritkán fordult elő a szótöbb-
séggel történő ítéletalkotás, vagyis az a szituáció, hogy a bizottsági üléseken 
jelen lévő 2–8 tag, illetve az általuk képviselt intézmények véleménye a jegy-
zőkönyvek alapján is eltért egymástól. A művek döntő része korhatár megálla-
pítása (Csak 16 éven felüliek számára!) nélkül lett engedélyezve, mivel a gyár-
tók és forgalmazók tudták, hogy a korlátozás jelentős bevételkiesést jelenthet, 
s ezért vagy eleve, vagy az utólagos átdolgozás után úgy adták be filmjeiket 
vizsgálatra, hogy az előző időszak cenzurális gyakorlatából kiindulva a prob-
lematikusnak vélt egységeket kihagyták belőlük. A magyar filmek exportjának 
korlátozása nem volt gyakori jelenség, de egyes darabok kapcsán meg lehet 
figyelni. A kivágások vagy módosítások elrendelése viszont nem tekinthető 
nagyon ritka eseménynek az 1940-es évek első felében. Az OMB részéről tör-
ténő legradikálisabb véleménynyilvánítás, a magyar filmek betiltása nem volt 

8 Sándor 1997: 189–191.
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példanélküli, azonban a belügyminiszterhez történő fellebbezések, illetve az 
(akár többszöri) átdolgozások sokszor jártak pozitív eredménnyel, s így egy-
egy hazai alkotás bemutatásának végső ellehetetlenülésére csak elvétve került 
sor. Az OMB döntései, köztük a betiltások ellen is lehetőség volt fellebbezéssel 
élni. Azonban jogilag nem volt szabályozva, hogy meddig kell döntést hoz-
nia a hatalomnak, s így bizonyos művek esetében már néhány napon belül, 
más alkotások esetében viszont csak hónapokkal később született elmarasztaló 
vagy engedélyező ítélet. Vagyis az OMB széles elméleti és gyakorlati repertoár-
ral rendelkezett, amellyel befolyásolni tudta egy-egy film sorsát.  

A Bors István9 című alkotást 1939 februárjában nyújtották be az OMB-hez. A 
február 20-i bizottsági ülésen ugyan kivágásokkal10 engedélyezték a filmet nyil-
vános előadásra és exportra, de a bizottság és egyben az OMB elnöke, Dr. Szől-
lőssy Alfréd belügyminisztériumi miniszteri tanácsos fellebbezéssel egyenér-
tékű különvéleményt fogalmazott meg, mert „[…] Nézete szerint a film nem 
kívánatos módon állítja szembe a középosztályt a parasztsággal.” Azonban a 
február 22-re datálható és a miniszter rendeletéből Folyovics József miniszteri 
tanácsos által jegyzett belügyminisztériumi döntés változatlanul hagyta az ere-
deti határozatot, mivel a felhozott kifogásokat nem tartotta megalapozottnak. 
Az indoklás szerint „[…] Bors István a parasztkocsis a földbirtokos úri otthoná-
ban félszegen és esetlenül mozog, de ez maga az élet, a parasztnak természetes 
megrajzolása, másképen (sic!) csak a valóság meghamisításával lehetne jelle-
mezni. A vagyonát vesztett földbirtokos, Bors István iránt nem annyira az úr 
és a paraszt közötti ellenszenvet fejezi ki, hanem inkább egy jobb sorsot átélt és 
majd azt elvesztő családos ember irigysége az iránt aki egyszeri paraszti életből 
váratlanul és érdemetlenül (sic!) jut annak a nagy vagyonnak birtokába, mely-
hez a földbirtokos rokoni kötelékénél fogva jogot formált. Ez emberileg ért-
hető, még az egyenlő társadalmi osztálybeliek között is. […] A magyar paraszt 
igazi értékét őseredetiségét megkapóan azzal jellemzi a mozgókép, hogy Bors 
István mikor a birtok tulajdonába jut, igyekszik magát ismeretek megszerzé-
sével képezni s társadalmi külsőségek elsajátításával az úri környezetbe beil-
leszkedni. Komoly céltudatos gazda lesz, aki fegyelmet tart a cselédség között, 
de azért nem nézi le a volt cselédtársát sem. Melegszívű a tönkrement föld-
birtokos sorsát átérzi, vele otthonát megosztja és észrevétlenül támogatja csa-
ládját is. Ezen benső szép vonások, lelki értékek teszik érdemessé arra, hogy a 

9 MNL OL K159 51. 1375–1944. Bors István.
10 „Elrendeli a bizottság, hogy abból a jelenetből, amikor Bors Istvánt az inas bevezeti a fürdőszo-

bába és ott Bors István vizet engedve egy pohárba, a szájából vesz vizet a kezére és mosakszik 
a fürdőkád felett, kivágassék az a rész, amikor Bors az arcát is a szájából vett vízzel mossa. – 
Elrendeli az utolsó felvonásból annak a jelenetnek a kivágását is, amikor a jövendőbeli apósa, 
meghallva, hogy őt képviselővé akarja megválasztani Bors István, sírva fakad és megölelgeti 
Bors Istvánt.”
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földbirtokos leányát Bors Istvánhoz adja feleségül.” A film a döntést követően 
bemutatásra került Magyarországon, a későbbi években pedig kiviteli enge-
délyt kapott Olaszországba, Jugoszláviába, Németországba, Görögországba 
és Spanyolországba. 1942-ben engedélyezték a hazai forgalmazás megújítását, 
igaz, míg az 1939. februári vizsgálatkor a mű hossza 2731 méter volt, addig az 
1942-es verzió játékideje már csak 2632 métert ért el. A mű keskenyített válto-
zata11 zavartalanul keresztülment a cenzurális vizsgálaton, s még a Brazíliába 
történő exportjához is hozzájárultak.

A Földindulás12 című alkotást 1940. január 8-án vizsgálta meg az OMB. 
A jegyzőkönyv szerint kivágásra került egy rövid szövegrész (a „szakadjon 
rád az ég” után következő „meg az Isten” zárlat), valamint szótöbbséggel az 
a határozat született, hogy a film csak 16 éven felüliek számára vetíthető. A 
döntés ellen beadott fellebbezést már január 27-én elbírálták, s ennek értelmé-
ben a törvényhatósági jogú és megyei városokban továbbra is hatályos maradt 
a korhatár-besorolás, azonban a kis- és nagyközségekben megszűntették azt. 
Az indoklás szerint „[…] A mozgókép tárgyánál fogva elsősorban a községek 
lakosságát érinti s úgy az a kívánatos, hogy a képszalagot mennél több köz-
ségben mutassák be. Ennek lehetővététele (sic!) végett és azért is eltekintettem 
a korlátozástól, mert annak fenntartása a községek lakosságára tekintettel, – 
nem látszik indokoltnak. Ezzel szemben a városokban a korlátozás fenntartá-
sától, a lakosság különböző rétegeire figyelemmel – nem tekinthettem el. […]” 
1940 tavaszán Jugoszláviába való kiviteli engedélyt kértek az OMB-től, amivel 
összefüggésben a Külügyminisztérium arról értesítette július 17-én az utócen-
zúrát, hogy „[…] Néhány héttel ezelőtt a budapesti német követség a Moz-
gófényképvizsgáló Bizottság (sic!) által engedélyezett film bemutatása ellen 
tiltakozott, miután ebben a magyarországi németajkú lakosságot – szerinte – 
hátrányos színben feltüntető jelenetek voltak és a film betiltását kérte. Annak 
idején érintkezésbe léptem a mozgóképszínházak érdekképviseletével, amely 
eljárt az érdekkörében (sic!) tartozó vállalatoknál és ezek műsorukról levették 
a szóbanforgó filmet. Miután ezzel az intézkedéssel a film előállítóit igen nagy 
károsodás érte, a film előállítói hozzájárultak ahhoz, hogy a német követség 
által kifogásolt jelenetek a filmből kivágassanak. Az ily mód megváltozott film 
képviselőm, valamint a budapesti német követség képviselője előtt lejátszatott 
és a német követség ezek után tiltakozását visszavonta. Tekintettel arra, hogy 
a film előállítói a sértő jelenetek kivágását jóváhagyták, felkérem a Bizottságot, 
hogy a szóbanforgó filmet csak ebben a formában szíveskedjen kivitelre enge-
délyezni. […]” Ezt követően a vágott verzió jutott el Németországba, Olaszor-
szágba, Bulgáriába és a skandináv országokba. 1943. január 25-én (már a Sze-

11 MNL OL K159 19. 1191–1942. Bors István (keskeny).
12 MNL OL K159 25. 41–1943. Földindulás.



203

A népi filmek vidék-reprezentációja

rető fia, Péter engedélyokiratának visszavonása után!) a Földindulás című filmet 
újból megvizsgálták és egy újabb szövegrész („akkor, mikor Téged elhagyott 
az Isten”) kivágása mellett az engedélyokiratát meghosszabbították. A mű kes-
keny változatát13 előbb technikai okok miatt betiltották („[…] úgy a hang-, mint 
a képfelvétel több helyen érthetetlen és hibás, s ezért ezt a propaganda irányú 
keskenyfilmet, mely különösen a falvakban kerülne előadásra, csak kifogásta-
lan kivitelben lehet előadni. […]”), majd ezen akadályok elhárulta után meg-
történt az engedélyezés.

1941. december 4-én az OMB megvizsgálta és szótöbbséggel betiltotta a Dr. 
Kovács István14 című alkotást. A cenzorok állásfoglalása szerint „[…] A Bizott-
ság kifogásolja társadalmunknak olyan beállítását, mintha tudatosan szembe-
helyezkednék alacsonyabb társadalmi osztályból származó érdemes egyének 
felemelkedésével és mintha a társadalmi ellentéteket a legnagyobb kulturá-
latlanságra valló módon adott esetben nem igyekeznék áthidalni. Hasonlóké-
pen (sic!) kifogásolja a Bizottság azt is, ahogyan a film a lovagias elégtételt és a 
tanszabadságot bemutatja. A film a társadalmi kérdések felületes és dilettáns 
tárgyalásával épen (sic!) ellenkező hatást válthat ki, mint amit kétségtelenül 
jószándékkal (sic!) céloz. […]” A döntés ellen fellebbezés érkezett a gyártó 
részéről, majd az 1942. januári felülvizsgálat után – összhangban a dr. Szől-
lőssy Alfréddal szóban megbeszélt elképzelésekkel (kivágások15; prológus 
hozzáadása) – egy újonnan átdolgozott változat került a Belügyminisztérium 
államtitkára, Dr. Tomcsányi Kálmán elé, aki engedélyezte a film nyilvános 
előadását és kivitelét: „[…] Azért határoztam így, mert az időközben átdolgo-
zott képszalag megtekintése alkalmával nem állapítottam meg a darabnak oly 
célzatát, mintha két társadalmi osztály tudatos szembeállításával a társadalmi 
ellentéteket kívánná kihangsúlyozni. Dr. Kovács István az egyszerű falusi 
emberből lett egyetemi tanár az egyetemi város közszeretetben és köztisztelet-
ben álló polgára. Tanártársai a dékánnal élükön becsülik mint tudóst és szere-
tik mint kollégát. Eltekintve az egyik, asszonyi befolyás alatt álló tanártársától, 
tulajdonképpen csupán Tatár ügyvéd – a parvenü – kapaszkodó családja mutat 
vele szemben ellenszenvet. Ezek a parvenük azonban országunkban szeren-
csére külön társadalmi osztályt nem alkotnak és így ezek ellenszenves szerep-
lésének beállítása még társadalmi osztályellentét kiélezését a vagy az értékes 
földmíves osztályunk lebecsülését nem jelentheti. Viszont a lakodalmas ebéden 
elhangzó elismerő beszédek és az egyetemi ünnepélyen megjelenő miniszter 

13 MNL OL K159 25. 31–1943. Földindulás (keskeny).
14 MNL OL K159 27. 239–1943. Dr. Kovács István.
15 A részletesen felsorolt kivágások között olyan mondatok szerepelnek, mint például: „Per-

sze, most hogy kiderült, hogy parasztok a szülei, belerúg minden rendes emberbe.”; „A 
közvélemény: nyájvélemény. Arra megy, amerre a puli hajtja.”; „Nem tudják megbocsátani 
neki, hogy parasztlány. Lenézik.”
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szavai a magyar falu kiválóságát és ebben a magyar faj értékét méltatják. […]” 
A későbbiekben (a Szerető fia, Péter betiltása után is) az alkotás kiviteli engedé-
lyeket kapott Németországba, Olaszországba és a Balkán országaiba.

Az Őrségváltás16 című filmet 1942. augusztus 6-án nyújtották be az OMB 
számára. Két nappal később, augusztus 8-án a Miniszterelnökségről érkezett 
utasítás, amely öt pontban foglalta össze a filmmel kapcsolatos kifogásokat.17 
Ezeket hűen követte az OMB augusztus 10-i határozata, amely végül a kivá-
gások ellenére nyilvános előadásra alkalmasnak találta a filmet, de a kivitelt 
megtagadta, mégpedig arra hivatkozva, hogy „[…] a film különleges magyar 
viszonyokat olyan vonatkozásban ismertet, amelyek a külföld által helyesen 
nem érzékelhetők.” Augusztus végén az exporttilalomra vonatkozó döntés 
ellen fellebbezés érkezett, amely azzal érvelt, hogy „[…] filmünk az elmúlt 
évtized legmagyarabb és legfontosabb mozgalmát, a gazdasági átállítás sok-
szor izgalmas és dráma (sic!) feszültségű küzdelmeit örökíti meg. Az ŐRSÉG-
VÁLTÁS nem a mai helyzetre, hanem egy elmúlt évtized történetére világít 
rá, tehát semmi okunk sincs a szégyenkezésre külföldön, sőt bátran mutatha-
tunk rá, hogy nálunk a zsidókérdés a Kormány intézkedése, a törvények és a 
rendeletek folytán megoldáshoz közeledik. Szabadjon rámutatnunk filmünk 
nevelő tendenciájára, hogy a társadalom ne várjon mindent a Kormánytól, a 
felsőbb hatóságoktól, hanem igyekezzék saját cselekedeteivel, a törvények és 
rendeletek végrehajtásával lelkiismeretesen szolgálni a nemzet érdekeit. […]” 
A Belügyminisztérium 1943 májusáig kitolta a válaszadást, amelyben helyben-
hagyta az elsőfokú ítéletet.

A harmincadik18 című film első cenzúravizsgálatára 1942. szeptember 28-án 
került sor. Az OMB még „[…] úgy határozott, hogy függőben tartja az enge-
délyezést és a vállalat által tervbe vett kivágások után újból felülvizsgálat alá 
veszi. Az átdolgozásnál az 1939-re utalás mellőzendő és a cselekmény előbbre 
helyezendő. Az epilógusban – az osztályellentét kiküszöbölése végett utalni 
kell arra, hogy milyen jó, hogy most már nincsenek ilyen állapotok. Általá-
ban tompítani kell az osztályellentét látszatát.” Már másnapra megtörtént a 

16 MNL OL K159 46. 673–1944. Őrségváltás.
17 „[…] A tömegjelenetnél elég, ha a munkásság az igazgatósági épülethez vonul. Az ablakbetörés 

maradjon el. Páger rohanjon le s az igazgatósági épület bejáratánál álljon szembe a munkásság-
gal. Csak egy munkás kiáltsa azt, hogy: A gépeket is összetörjük. Ez az egy munkás rohanjon 
neki Págernek, aki azonban a munkást ne üsse arcul, hanem csak vágja vissza a tömegbe s ez 
alkalommal mondja el azt a beszédet, amit egyébként is mond. A kibékülési jelenet a dulakodó 
munkással megmaradhat. […]” 

18 MNL OL K159 50. 1290–1944. A harmincadik.
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mű átdolgozása (kivágások19; új rész beillesztése20), így a bizottság szeptember 
30-án egyhangúlag elfogadta a művet, majd később kiviteli engedélyt adott 
számára Olaszországba és Bulgáriába. 

A Szerető fia, Péter21 című darabot 1942. december 21-én szemlélte meg először 
az utócenzúra, amely csak szótöbbséggel fogadta el a művet. A jegyzőkönyv 
tanúsága szerint a jelen levő egyházi szakértő, Dr. Gimesi Nándor bár a „[…] 
filmet kiváló műalkotásnak tartja, azonban annak ethikai (sic!) és társadalmi 
formái ellen kénytelen tiltakozását bejelenteni. […]”, továbbá fenntartásai vol-
tak a Honvédelmi Minisztérium delegáltjának, Vásárhelyi Lászlónak is. 1943. 
január közepén az OMB arra hivatkozva vonta vissza a kiadott engedélyok-
iratokat, hogy „[…] A film a közönség körében nem kívánatos hatást váltott 
ki […].” A döntés ellen íródott, Dr. Erdélyi István tollából származó, érvekben 
rendkívül gazdag fellebbezés úgy írta le az okokat, hogy „[…] bizonyos körök 
nemtetszésüknek adtak kifejezést és azt állítják, hogy filmünk további nyilvá-
nos előadása alkalmas lenne arra, hogy a háború folyamán annyira fontos tár-
sadalmi békét megzavarja és osztályellentéteket szítson. […]” A gyártó rövid 
időn belül átdolgozta a mozgóképet (például kimaradt a pofon, az ágy-össze-
hasogatás jelenete, és egy szülői tekintély ellen szóló szövegrész is), azonban 
január 27-én újabb betiltás következett, mivel „[…] a film nyilvános előadásra 
átdolgozott alakjában sem alkalmas. A filmben felvetett problémák ugyanis a 
közönség körében a mai időkben nem kívánatos visszahatást váltanának ki. 
[…]” Újabb fellebbezés megfogalmazására került sor 1943. február legelején, 
azonban egy 1944. augusztus 7-i OMB-nek címzett levél szerint addig a napig 
még nem hoztak érdemi döntést a kérdésben, vagyis másfél éve húzódott az 
elbírálás ügye. A gyártó azért sürgette a kérdés elintézését, mivel szerette volna 
újra megvizsgáltatni alkotását: „[…] filmünk betiltása jórészt olyan politikai 
okokból történt, amely politikai okok többé nem állanak fenn, így bízunk 
abban, hogy a Tekintetes Bizottság hazafias és nemes tendenciájú népi tárgyú 
filmünket újbóli megvizsgálás után úgy belföldi forgalmazásra, mint külföldi 
terjesztésre korlátozás nélkül engedélyezni fogja. […]” 1944. augusztus 16-án 
újabb vizsgálat történt az OMB részéről, azonban ez a döntés is függőben 
maradt.

A fenti példák és a hozzájuk kapcsolódó szöveges idézetek jól érzékeltetik, 
hogy a filmcenzúrának, s rajta keresztül a politikai hatalomnak az volt a leg-
főbb kifogása a népi filmeknek nevezett filmcsoport darabjaival szemben, hogy 

19 Például: „Utóvégre nem törődhetünk minden kölyökkel…”; „Az úri ivadékra rámarad a hata-
lom, - mint szamárra füle…”

20 „Mert minden vállalatnál eltűnnek lassan a Rozner urak, akik csengő aranyra váltották a becsü-
letes munka verejtékét, akik közösségi érzés nélkül éltek, akik elgáncsolták a vállalatok szociális 
törekvéseit… És higyjék (sic!) el uraim, a Rozner urak nem támadnak fel többé!”

21 MNL OL K159 50. 1170–1944. Szerető fia, Péter.
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az értelmezések szerint ezek a mozgóképek, illetve egy-egy részletük növelte 
a társadalmi ellentéteket. Általánosságban elmondható, hogy a hatalom nem 
volt teljesen elégedett ezen filmek társadalomképével, s azzal, ahogy a vidéki 
közeget, a vidéki közeg és a felsőbb társadalmi rétegek közötti kapcsolatot 
ábrázolták, a paraszti származású hősöket megjelenítették. Az OMB dokumen-
tumai azt mutatják meg, hogy a helyzet sokkal komplexebb annál, mint amit a 
korábbi szakirodalom a problémáról írt, s még jó néhány vitás, ellentmondásos 
rész van mind a filmek korabeli fogadtatása, mind a filmek értelmezése tekin-
tetében. Éppen ezért indokoltak és szükségesek a témával kapcsolatos további 
kutatások. 
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Ellopott és száműzött pillanatok
A politikai rendőrség vidék-képei

A helyekhez, a mindennapi élethez kötődő vizuális emlékanyag sajátos 
csoportját képezi a kommunista/szocialista diktatúra politikai rendőr-

sége által „termelt” fénykép-dokumentáció.1 A keletkezési szituáció és az évti-
zedes elzártság okán igen sajátos gyűjteményről beszélhetünk, amelynek egyes 
darabjai a mai képolvasó előtt az egykori életterek ismeretlen valóságait eleve-
níthetik meg. 2008-ban a cseh Totalitárius Rendszereket Kutató Intézet albu-
mot adott ki prágai városképekkel. A kiadvány különlegessége, hogy a fény-
képek a volt titkosrendőrség iratait őrző levéltárból származnak. Az egykori 
személykövetések képdokumentumai, a kötet egyik bevezető tanulmányának 
szerzője, Jan H. Vitvar szerint alighanem a leghűségesebb portrék a városi élet 
valóságáról a hetvenes-nyolcvanas évek Csehszlovákiájában. A titkos fény-
képészeknek ugyanis sokszor fogalmuk sem volt arról, hogy mi került bele 
az exponálás pillanatában az objektív látóterébe, mivel kabátjukba, bőröndbe 
vagy kézitáskába rejtett kamerákkal dolgoztak. Éppen ezért nem szándékol-
tan olyan részleteit is megőrizték az 1968 utáni hétköznapoknak, amelyeket 
a „normális” képkészítési módszer figyelmen kívül hagyott volna. A Husák-
féle „knédliszocializmus” televíziós műsorokban és popdalokban idealizált 
világával szemben Milan Kundera, vagy éppen a filozófus Zdeněk Neubauer 
követésének képkockáin a pangás kétségbeesett állapota rögzült: a város beáll-
ványozott házakkal, kétütemű gépkocsikkal, turisták, standok, kerthelyiségek, 
reklámhirdetések nélkül. A mai szemmel érthetetlen fotótermelés értékét ez a 
hétköznapiság jelenti, amellyel ugyan nem haladják meg a cseh dokumenta-
rista fényképészet eredményeit, de mindenképpen értékes adalékokkal gazda-
gítják azt ‒ állapítja meg Vitvar.2 

Hasonló céllal látott neki az NDK Állambiztonsági Minisztérium fotóhagya-
tékának tanulmányozásához Simon Menner, Berlinben élő fényképész. Kérdés-
felvetése: „Mit is látott a Nagy Testvér?”, elsődlegesen a terror vizualitásának 
lehetőségére vonatkozik. Így válnak nála az álruhában, elmaszkírozva, önvé-

1 Közleményként már megjelent a Forrás 2015/11. számában (93‒105). Az előadás és a tanulmány 
a Magyar Tudományos Akadémia Bolyai János Kutatási Ösztöndíj támogatásával készült.

2 Vitvar 2008. 
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delmi harc vagy követés közben fotózott Stasi-tisztek általában a hidegháborús 
titkosszolgálatok működésének ismertetőjegyeivé, ugyanakkor egy házkuta-
táskor rögzített nyugatnémet kávéfőző is tág teret nyújthat az értelmezésnek, 
jele lehet az idegen ügynökkel való kapcsolattartásnak, vagy egyszerűen egy 
nyugati rokon ajándékozási aktusának. A különbség „csupán” a következmé-
nyekben van: tíz év börtön, vagy sem ‒ véli Menner. Az általa közzétett kora-
beli szobabelsők a falakra ragasztott poszterekkel, a szekrényekben sorakozó 
játékokkal, ruhákkal, a konyhafelszerelések és az élelmiszerek, csakúgy, mint a 
külső figyelések során fotózott utcarészletek a keletnémet társadalom mentali-
tástörténeti lenyomataiként vizsgálhatók.3

A titkos szervezet látványos hagyatéka

A rövid külföldi kitekintés után kínálkozik a kérdés: milyen ismereteket sze-
rezhetünk mi magyarok a hazai államvédelem/állambiztonság vizuális hagya-
tékából a diktatúra mindennapjaira vonatkozóan? Szűkítve a spektrumot, most 
arra keresem a választ, hogy milyen képet kaphatunk ezekből ‒ a „Nagy-Bu-
dapest” árnyékában létező ‒ magyar vidékről? Mielőtt azonban több lépcsőben 
elvezetem az olvasót egyfajta konklúzióig, fontos megjegyeznem: függetlenül 
attól, hogy jómagam kaposvári gyökerekkel rendelkező fővárosiként a vidék-
nek „nem város”, vagy legalábbis „nem megyeszékhely” tartalmat tulajdoní-
tok, a fogalmat jelen írásban „nem Budapest” értelemben használom. Teszem 
ezt azért, mert így volt ezzel maga a politikai rendőrség is. Másrészt nem 
haszontalan egy rövid állambiztonsági fényképleltár,4 vagyis annak számba-
vétele, hogy a titkos szervezet az 1945 és 1990 közötti években milyen típusú 
fotográfiákat halmozott fel. 

1. A személynyilvántartással kapcsolatos fényképfelvételek körébe tartoznak egy-
részt a rabosítási fotóként ismert kétoldali felvételek. A második világháború 
alatt és előtt már rutinszerű, az őrizetbe vett gyanúsítottakat megörökítő fotó-
zás gyakorlatát 1945 decemberétől a budapesti Politikai Bűnügyi Nyilvántartó 
Iroda fényképészei folytathatták tovább.5 Később az Államvédelmi Osztály 
fényképész mestereire várt az „őrzők”, az apparátus arcképes igazolványképe-
inek elkészítése, a fényképes okmányokat ugyanis 1947 augusztusától hordták 

3 Menner 2013. 
4 Az első ilyet Sümegi György készítette, lásd Sümegi 2004. 
5 ÁBTL 1.1. 56/1945. A Magyar Államrendőrség Budapesti Főkapitányságának körözvénye, 1945. 

december 18. A rabosító fotókkal kapcsolatban lásd Bogdán 2005.; Urbán 2013.
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maguknál a szervezet tagjai,6 és portréikat a hivatali előmenetelt és mindennemű 
ahhoz kapcsolódó iratot tartalmazó személyi aktáikba is elhelyezték. 1989 után 
a két vizuális forráscsoport „társadalmi hasznosulása” a leginkább tetten érhető. 
Kiállítások, dokumentumfilmek, publikációk sora fordul hozzájuk illusztrációs 
igényeinek kielégítése okán, s eközben az eredeti célokkal szöges ellentétben a 
rendszer „ellenségeinek” meggyötört arclenyomatai az Áldozatok, míg a velük 
szemben valaha „áldozatos munkát” vállaló államvédelmi beosztottak igazol-
ványfotói a Tettesek valós vagy képzeletbeli falára kerülnek fel. 

2. A nyomozati eljárás képi dokumentációjának jelentős részét teszik ki a hely-
színi felvételek, amelyek készítésének gyakorlata hasonlóan az előbbiekhez 
a politikai rendőrség igen korai időszakából eredeztethető. A szervezet első 
helyszínelő részlegeit 1947-ben hozták létre a tárgyi bizonyítékok rögzítésére 
a csupán vallomásokra épített nyomozások kudarcai miatt.7 Az „ellenséges” 
tevékenység látható nyomainak rögzítésén túl a helyekhez kötődő fotográfi-
ákat gyarapítják az inkriminált cselekedeteket (falfirkálást, röplapozást, fegy-
verrejtegetést, gyilkosságot stb.) utólagosan rekonstruáló felvételek, valamint 
a már valóban titkos rendőrségi felségterület, az operatív fényképészet termé-
kei. Az kérdéses, hogy a speciális szaktudást, fotó- és követéstechnikai isme-
reteket igénylő tevékenységre egészen pontosan mikortól volt képes a hazai 
politikai rendőrség, azonban a dossziékban fellelhető személykövetések, meg-
figyelések vizuális dokumentációjából megállapítható, hogy ha előbb nem is, 
de 1950-től a Belügyminisztériumtól függetlenítve működő Államvédelmi 
Hatóságon már bizonyosan végrehajtottak ilyen bevetéseket. A fényképészet-
technika fejlődésének és „államvédelmi” fejlesztésének köszönhetően később 
már a zárt terekben sem okozott gondot a kávéházi beszélgetések, vagy akár 
a légyottok legintimebb pillanatainak lencsevégre kapása. A hetvenes évektől 
a 3/r rendszabályként aposztrofált módszer kiegészült a 3/f-el, azaz a titkos 
házkutatások alkalmával folytatott dokumentáló fényképezéssel,8 sőt idővel a 
szervezet célkeresztjébe került személy követésének mozgóképes rögzítése is 
egyre rutinszerűbbé vált (sajnálatos, hogy ezek a filmfelvételek nem kerültek a 

6 ÁBTL 1.2. 178/1947. A Magyar Államrendőrség Államvédelmi Osztálya vezetőjének 178. sz. 
napiparancsa, 1947. augusztus 11.; ÁBTL 1.2. 180/1947. A Magyar Államrendőrség Államvé-
delmi Osztálya vezetőjének 180. sz. napiparancsa, 1947. augusztus 13. 

7 A helyszínelő részleg igénybevételének első szabályozása: ÁBTL 1.2. 28/1947. A Magyar 
Államrendőrség Államvédelmi Osztály vezetőjének 28. sz. központi utasítása 1. pont, 1947. 
augusztus 2. 

8 ÁBTL 4.2. 10-21/17/1971. A Magyar Népköztársaság belügyminiszterének 0017. sz. parancsa a 
titkos operatív rendszabályok alkalmazásáról, 1971. december 8.; Uo. 10-22/35/1982. A Magyar 
Népköztársaság belügyminiszterének 35/1982. sz. parancsa az Operatív-Technikai Rendszabá-
lyok és Módszerek Alkalmazásának Szabályzata kiadásáról, 1982. december 23. A két szabály-
zatot ismerteti Bikki 2010.

 A követések, „lefigyelések”szervezeti és módszertani kérdéseiről Müller 2014: 3‒14.
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Történeti Levéltár őrzésébe). Hazánkban a megfigyelési felvételek legnagyobb 
számban egy időben, egy helyen a bevezető sorokban említett prágai intéz-
mény gyűjteményének vándorkiállításán voltak láthatók, amikor is az egykor 
volt csehszlovákiai titkosrendőrség képeit az Állambiztonsági Szolgálatok Tör-
téneti Levéltárából származó követési fotókkal kiegészítve mutatták be a Cent-
rális Galériában.9

3. Végül említenünk kell a politikai rendőrség által lefoglalt felvételeket. Ez eset-
ben egy tematikailag igen sokrétű csoportról van szó, hiszen ide sorolhatók a 
családi, privát fotók, a különböző társadalmi eseményeket rögzítő képek, azon 
belül is a jelentős hányadot kitevő 1956-os fotódokumentáció.10 A forradalom 
és szabadságharc utáni megtorlás éveiben begyűjtött, külföldi újságokból 
reprodukált képanyag küldetése a keletkezési szándékokhoz képest jelentősen 
módosult. Az új ideológiai kontextusban az „ellenforradalom” látható bizonyí-
tékává avanzsált, és csak a diktatúra bukása kaphatta vissza eredeti forradalmi 
funkcióját. A kollektív emlékezetben betöltött szerepek ugyanakkor nemcsak a 
politikai tengely mentén elemezhetők. ’56 fizikailag szétdarabolt imaginárius 
albuma, amelyben az egykori elnyomó apparátus keze nyomát viselő levéltári 
gyűjtemény nem kevés oldalt tesz ki, alkalmas alapanyaga lehet a főváros-vi-
dék központú kutatásoknak, főleg a budapesti események vizuális túlrepre-
zentáltsága miatt. 

De akármennyire csábító lenne elidőznünk a forradalom ritkaság számba 
menő vidéki képkockáinál, most a fentebbi szerteágazó, eredetében igencsak 
különböző állambiztonsági dokumentumanyagból két, még inkább ismeret-
lenségbe burkolódzó fotócsoporttal, s egyben két külön „műfajjal” foglalko-
zunk. Az egyik a földrajzi értelemben vett helyekhez (térhez) szorosan kötődő 
helyszíni felvételek, valamint a (láthatatlan) rejtett erőszak kútfőit gyarapító: a 
felügyelet fogalomkörébe tartozó megfigyelés szülte, így elsődlegesen az elle-
nőrzött személyhez (személyekhez) és csak másodlagosan annak környezeté-
hez kapcsolódó fényképek. A forráscsoportok értelmezési lehetőségei tekintve 
azonban közös pont, hogy azok nemcsak a felügyeletük tárgyairól hordoznak 
információt, hanem vallanak a titkos technika alkalmazójáról, annak lehetősé-
geiről, érdekeiről is. 

9 A kiállítás a Nyílt Társadalom Archívum (OSA Archívum) szervezésében Operatív fotó ‒ Buda-
pest és Prága az állambiztonság szemével/Surveillance Photo ‒ Budapest and Prague through the Eyes of 
the State Security Services címmel 2011. szeptember 20. és október 30. között volt látogatható. 

10 A Történeti Levéltár 1956-os fotóiból válogató kötet: Müller‒Sümegi (szerk.) 2006. 
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A politikai rendőrség vidéki szemei

A magyar államigazgatási hagyományokból eredően nem meglepő, ám témánk 
szempontjából mégsem elhanyagolandó tény, hogy a magyar titkos rendőrség 
központja Budapesten volt. Az államvédelmi munka „szálai” tehát mindvégig 
az országos „vízfejben” futottak össze, és ez igaz volt az 1945‒1946-os időszakra 
is, amikor egy ideig (még) a vidéki rendőrségi ügyeket külön főkapitányságról 
irányították, azaz Péter Gábor budapesti Politikai Rendészeti Osztálya mellett 
működött a Magyar Államrendőrség Vidéki Főkapitányságának Politikai Ren-
dészeti Osztálya Tömpe András vezetésével ‒ Budapesten! Alapesetben (nem 
országos horderejű ügyekben) a fővároson kívüli nyomozásokat a központ-
ból felügyelve a politikai rendőrség helyi szervei látták el. A helyszínelést és 
a figyelést ‒ mint már jeleztem ‒ hamar megkezdték, sőt a módszertani okta-
tásra is voltak kísérletek (szóban majd írásban),11 ám hiába álltak munkába és 
hiába fogadták meg a tanácsokat az államvédelmi beosztottak, ha a szükséges 
személyi feltételek és eszközrendszer minimuma sem állt rendelkezésre, és 
vidéken ráadásul mindez hatványozottan jelentkezett. A helyzetet jól illuszt-
rálják a területi kirendeltségek operatív vezetőinek panaszos beszámolói 1947-
ből, amelyekben a titkos munkához nélkülözhetetlen segédeszközök: hivatali 
telefon, gépkocsi, fényképezőgép hiányával szembesítették az államvédelem 
vezérkarát. Példának okáért így indokolták az eszközbeszerzések szükségessé-
gét Szegedről: „Ha lenne egy városi készülékünk, akkor a b-ember, ha valami 
igen fontos és sürgős információt szerzett, akkor bemegy a postára, ott kéri az 
568-as számot, már nem annyira feltűnő, mintha azt mondja, hogy kérem az 
Államvédelmi Osztályt kapcsolni. […] Sok esetben egyes személyek megfigye-
lése igen fontos. Ha mindig ugyanaz a nyomozó figyeli, az igen feltűnő. Azon-
ban, ha fénykép áll rendelkezésünkre, akkor sokkal könnyebb a helyzet, mert 
több nyomozó figyelheti a személyt”.12 Ezt tetézte még a konspiratív munka 
kisebb mezővárosokban, falvakban, tanyavilágban folytatott alapproblémája, 
az, hogy a kis közösségek mikrovilágában igen nehezen mozoghattak fedés-
ben helyi államvédelmi beosztottak. „Sajnos vidéken az a helyzet, hogy egyik 
ember a másikat jól ismeri, és ha mi nyomozók vagy rendőrök bemegyünk 
valamelyik faluba, akkor a falu másik végében már a kutya ugatja, hogy mi 
megjelentünk.” ‒ fogalmazta meg gondjait a veszprémi referáló.13 

11 Müller 2014: 7‒8.
12 ÁBTL 2.1. XI/1. Jegyzőkönyv az operatív csoportvezetők értekezletéről, 1947. április 11‒12. Lásd 

Bolgár György hozzászólását. 
13 Uo. Jegyzőkönyv az operatív csoportvezetők értekezletéről, 1947. június 26. Lásd Gábor Sándor 

hozzászólását.
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A jelentési rendszer és a technikai hiányosságoknak köszönhetően a máso-
dik világháború után még legalább egy évtizedig a politikai rendőrség igen 
„homályos” képet kapott (átvitt értelemben és ténylegesen is) a magyar vidék-
ről. Ezt érzékeltetik egy „demokratikus államrend elleni szervezkedés” ügyé-
ben folytatott nyomozás során a devecseri járásban (feltételezhetően Somlóvá-
sárhelyen) elkapott „gyanús” pillanatok 1955-ből.14 

1. kép.

14 1–2. kép: ÁBTL 3.1.9. V-139705. 76/a.
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Amíg a fővárosban már 1951-ben képesek voltak jó közeli felvételt készíteni 
álcázott fotóaparáttal,15 addig ‒ a fellelt képdokumentumok alapján elmond-
ható, hogy ‒ vidéken még az évtized közepén is az itt bemutatott Veszprém 
megyeihez nagyon hasonló minőségű követési fotók születtek. Pedig 1956 ele-
jére már valamelyest tisztulni kellett volna a képnek. Legalábbis az államvéde-
lem érintett műszaki részlege ekkorra a rejtett fotóakciók terén 1954-hez képest 
mutatkozó fejlődésről számolt be az elkészített eszközök mennyiségében és 
kvalitásában egyaránt. A külső lefigyelés munkájához a korábbinál üzembiz-
tosabb, jobban álcázott eszközöket tudtak biztosítani. Az eredmények azonban 
még mindig nem feledtették a komoly fejlesztési hiányosságokat. Az átalakí-
tott, kereskedelmi forgalomban kapható fotóberendezések zajosak és nagymé-
retűek voltak, és hiába álltak rendelkezésre külföldről beszerzett jó minőségű 
filmfelvevők és objektívek, ha azok biztonságos rejtése (tárgyakba építése) és 
üzemeltetése nem találkozott a „megrendelői” igényekkel.16 

A forradalom napjaiban szétzilálódott államvédelem 1956 novembere után 
vidéken a titkos munkavégzés terén a fővárosinál jóval lassabban talált magára. 
Az állapotot jól érzékelteti, hogy míg Budapesten a figyelős objektumok októ-
beri-novemberi lelepleződése ellenére hamar meg tudták kezdeni a nyugati 
követségek munkatársainak, hírszerző tisztjeinek szemmel tartását,17 addig 
1957-ben is csak Bács-Kiskun, Győr, Hajdú-Bihar és Vas megyében voltak 
rendszeresítve figyelőtisztek, kapitányságonként két fő, vagyis összesen nyol-
can.18 Ez az állapot az 1962-es átalakítás után változott meg. A szovjet minta 
alapján felállított csoportfőnökségi struktúrában egyre több megye foglalkoz-
tatott külső figyelőket, számuk 1963-ra országosan 41 főre emelkedett,19 igaz a 
legtöbb esetben még mindig a központi osztály folytatta le a vidéki akciókat. 

15 Lásd például az Amerikai Egyesült Államok budapesti követségén dolgozó egyik tisztviselő 
figyelésének képdokumentumait. A fényképek 1951 nyarán jól felismerhetően örökítették meg 
a követett személyt és kapcsolatait különböző belvárosi helyszíneken (Petőfi Sándor utca ‒ 
Apponyi utca sarka, Magyar utca, Szent István körút, Szabadság tér). ÁBTL 3.1.5. O-9658. 

16 Jelentés az operatív eszközök felhasználásáról, fejlesztéséről az államvédelmi operatív munká-
ban, 1956. január 31. Közölte: Kajári (összeáll.) 2006: 195‒202.  Lásd még a BM Államvédelmi 
Kollégium 1953. február 2-i ülésén a jelentéssel kapcsolatos hozzászólásokat. Uo. 203–206.

17 ÁBTL 1.11.1. 115. d. Jelentés a Politikai Nyomozó Főosztály elmúlt 20 napos operatív tevékeny-
ségéről, 1956. december 17. 

18 ÁBTL D. Gy. MNL OL XIX-B-1-au 26. d. 1. cs. 16-5/1965. Jelentés a BM III. Főcsoportfőnökség 
létszámhelyzetének értékeléséről, 1963. április 9. 3. sz. melléklete: Kimutatás a BM III. Főcso-
portfőnökség megyei (budapesti) szerveinek vonalas létszámáról az 1957. évi helyzet szerint, 
1963. március 27.

19 ÁBTL D. Gy. MNL OL XIX-B-1-au 26. d. 1. cs. 16-5/1965. Jelentés a BM III. Főcsoportfőnökség 
létszámhelyzetének értékeléséről, 1963. április 9. 4. sz. melléklete: Kimutatás a BM III. Főcso-
portfőnökség megyei (budapesti) szerveinek vonalas létszámáról az 1963. évi helyzet szerint, 
1963. március 25.
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A figyelők 1964 után Baranyában, Borsodban és Győr-Sopron megyében már 
alosztályi szinten képviseltették magukat,20 ám később az utóbbi kivételével 
ezeket megszűntették. A talpon maradt Győr-Sopron megyei alosztály azon-
ban nemcsak saját területén, hanem más megyékben is végrehajtott megfigye-
léseket az ottani főkapitányok és állambiztonsági helyettesek kérésére.21 

Az esztétikum helyett praktikum

A technikai fejlesztéseknek és a szervezettségnek köszönhetően a hatvanas 
évektől nagyobb mennyiségben állnak rendelkezésünkre mind helyszíni, mind 
figyelési fotók, s ez igaz nemcsak fővárosi, de vidéki viszonylatban is. A képek 
látványvilágát és mondanivalóját miden születési pillanatban jelentősen befo-
lyásolja a képalkotói motiváció. A „bűnesetek” utólagos dokumentálásakor a 
helyszínelő közeg sem szabadulhatott attól a bűnügyi tantételtől, hogy „a hely-
szín (vagy színhely) mindaz a hely, ahol egy nyomozási szempontból jelentő-
séggel bíró (releváns) cselekmény lezajlott”.22 Azaz az objektívba befogott, majd 
leexponált tér kriminalizálódott, elvárás volt vele szemben, hogy a nyomozás, 
vagy a bírósági tárgyalás során tényleges bizonyító-vádló szerepre törjön. 

Ez határozta meg a felvétellel szemben támasztott technikai követelmé-
nyeket. Az első a témaábrázolásra vonatkozott, miszerint a „felvétel tárgyát 
a kellő terjedelemben, megfelelő távlattal, jellegzetes módon, kellő részletes-
séggel ábrázolja”, a másik a minőségi elvárások teljesülése volt, ami alapján „a 
képnek helyesen megvilágítottnak, természetesen árnyaltnak és kifogástalanul 
élesnek kell lennie”. A tárgyakról, nyomokról rendszerint több felvételt kellett 
készíteni, ennek megfelelően négy típust különböztettek meg. A „környezetei 
fénykép” a tágabb teret tükrözte, a helyszín fekvését, a szomszédos tereptár-
gyakhoz (ház, kerítés, út, gépek) való viszonyát, térbeli kapcsolatát mutatta 
be. A távolabbi perspektíva alkalmazása lehetőséget teremtett az elkövetők 
mozgásának, a tetthely megközelítésének, a menekülési útvonalaknak későbbi 
rekonstruálására. A konkrét helyszínt, esetenként a közvetlen környezetét fog-
lalta magába az „áttekintő fénykép”. A cselekmény szűkebb territóriumának 
rögzítése, az alak- és méretviszonyok érzékeltetése és az ott talált tárgyak, bűn-
jelek, nyomok helyzetének dokumentálása a bűntett okozati összefüggéseihez, 
időbeli lefolyásához adhatott felvilágosítást. A lényegi momentum megörökí-

20 ÁBTL D. Gy. MNL OL XIX-B-1-au 26. d. 2. cs. A BM Állambiztonsági Szakbizottság javaslata 
a megyei állambiztonsági szervek feladatai, működési rendje és struktúrájának kialakítására, 
1971. február 11.

21 ÁBTL 4.2. 59-678/1972. A Belügyminisztérium III/2. Osztály ügyrendje, 1972. április 5. Uo. sz. n. 
A Belügyminisztérium III/2. Osztály ügyrend tervezete, 1985. június 19. 

22 Garamvölgyi et al (szerk.) 1961: 329.
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tése a „középponti fényképre” várt. A megszokottól egyértelműen eltérő szitu-
áció, a néző tekintetét önkéntelenül magával ragadó változás közeli lefotogra-
fálása a bűneset végrehajtásának megítélése szempontjából döntő jelentőséggel 
bírhatott. Végül valamennyi, a nyomozás és a bizonyítás szempontjából fontos 
mozzanatról „részletfényképek” készülhettek, amelyeken megfelelő méret-
arányban a legkisebb részeket is felismerhetően kellett rögzíteni. Ide tartoztak 
a különböző sérülésekről, bűnjelekről, nyomokról készült közeli felvételek.23 A 
műfaji elvárást ekképp sűrítették egy mondatba a helyszínelőknek: „A tetszetős 
képszerkesztés szempontjait csak mellékesen és a fő cél elérését hátrányosan 
nem befolyásolható mértékben [volt] szabad figyelembe venni.”24 De hasonló 
tartalmú instrukciót kaptak a megfigyelési fotók készítői is: „A választás […] 
mindig a legelőnyösebb kompromisszum kereséséből áll, amely lehetővé teszi 
a felvétel operatív szempontból értékes információtartalmának maximális 
hasznosítását. Esztétikai és egyéb szempontok is erősen háttérbe szorulnak.”25

Az élet rutinja és a felizgató akciók

A képalkotási regulák rövid áttekintése után a kérdés az, hogy vizsgálatunk 
tárgyai miként illeszkednek be a huszadik századi tér képtörténetébe? 

A helyekhez kötődő tudatos emlékezetkonstrukciók mindenkor a készí-
tőik szándékának megfelelően reprezentálják a fény és/vagy az árnyék vilá-
gát. A második világháború előtti Budapest fényképlenyomataira tekintve, 
azok a századfordulón az akkori médiában, a képes újságokban sorban állva 
komponálták meg az elmúlt valóságot, így akár Klösz György máig népszerű 
fotográfiái a megörökített terek emlékkatalógusának, egy retorikai rend konst-
ruált reprodukciójának tekinthetők.26 A nyugodtság, méltóságteljesség, racio-
nalitás a húszas-harmincas-negyvenes években fokozatosan váltott át nyug-
hatatlansággá, kiismerhetetlenséggé és az irracionalitássá, és teremtett újabb 
vizuális imázst.27 De ‒ közelítve témánk időköréhez ‒ ne feledkezzünk meg a 
rendszerváltás előtti Budapest-fotóalbumokról sem, amelyek lapjaikon a letisz-
tított, kimosdatott, áttekinthető város képét közvetítik. Ez persze majd min-
den reprezentatív kiadványra igaz lehet, de mégsem szabad abba a tévedésbe 
esnünk, hogy a hivatalos emlékezetkonstrukciókon kívül nincs vagy nem volt 
a városnak másféle vizuális arculata.28 Mint ahogy magyar vidéknek is volt. 

23 Uo. 83–100. Lásd még ÁBTL 4.1. A-3795: 23–24. 
24 Garamvölgyi et al (szerk.) 1961: 84.
25 ÁBTL 4.1. A-3017/13: 14.
26 Kiss 2004.
27 Gyáni 2005.
28 Somlyódy 2005.
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Gondoljunk csak a második világháború előtti magyaros stílus, illetve a szocio-
fotózás által megalkotott reprezentációk különbözőségére. 

A két vizsgált állambiztonsági fénykép-együttes egyrészt speciális keletke-
zési körülményeikből kifolyólag majd minden esetben más, (gyakran béka)
perspektívából közvetíti a „látható valóságot”, mint a hivatalos, vagy amatőr 
városképek, másrészt módszertani különbségeikből következik, hogy az 1989 
előtti mindennapok két nagyon ellentétes oldalát jelenítik meg. 

A megfigyelési fotók a hétköznapok (nem beállított) spontaneitását, állan-
dóságát mutatják, ilyen olvasatban pedig egyetérthetünk bevezetőben megidé-
zett szerzőkkel, hogy éppenséggel ezek a képek hűségesebb portrék lehetnek a 
mindennapi életről. Akár úgy, mint a Miroslav Tichỳ által ellopott pillanatok, 
amikor a lenge öltözetű hölgyek, mit sem tudtak, arról hogy megörökítésre 
kerültek a rejtett kamerával dolgozó fényképész filmnegatívján.29 A politikai 
rendőrség felvételeinek szereplői Tichỳ „áldozataihoz” hasonlóan napi meg-
szokott rutinjukat végzik: munkába sietnek, az utcán járnak-kelnek, kávé-
házban, étteremben ülnek (néha megcsalják a házastársukat), vagy éppen 
nyaralnak. Ez utóbbi tevékenység az, ami a leggyakrabban a városon kívülre 
szólította az embereket, s így mozgásuk dokumentációja összességében a sza-
badidő eltöltésének a hazai szocializmusban lehetséges/megengedett/létező 
helyszín-lajstromát hozta létre: kisvendéglővel, Balatonnal, erdei tisztással, 
szállodával, kisvárosi vasútállomással, falusi portával, poros utcával, vagy 
NDK trabanttal és csehszlovák (?) sátorral.30 

29 A cseh fotográfus 1960 és 1985 között több ezer titkos felvételt készített a saját maga eszká-
bált fényképezőgépével lakóhelyén, Kyjovban. A fotográfus munkásságát bemutató számtalan 
album közül: Tichỳ 2010.

30 3. kép: ÁBTL 3.1.5. O-18874. Megfigyelési felvétel egy bizalmas nyomozás alatt tartott vallási 
közösség kempingezéséről (Szajk 1983. augusztus 11‒21.).
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3. kép.

A rajtuk tükröződő hétköznapisággal szemben a helyszíni fotók a tudatosan, 
de csak rövid időre megváltoztatott környezetet reprezentálják. Magyarorszá-
gon a kommunista hatalomátvételt követően a közterek nagy számban jelent-
kező funkcióváltására, amelyet a nem ellenőrzött tömeg megjelenése okozott, 
legelőször 1956-ban kerülhetett sor. A budapesti Sztálin-szobor elpusztítása a 
magyar forradalom leglátványosabb szimbolikus aktusa volt. Nem véletlen, 
hogy ma már szinte elképzelhetetlen olyan tévéműsor, mozifilm, album, amely 
az októberi–novemberi események vizuális megidézésekor ne használná a 
monumentum megsemmisülésének stációit (ledöntés a Sztálin téren, torzó a 
Blaha Lujza téren, darabolás az Akácfa utcában). Persze ezekben a napokban 
számos más politikai emlékművet is eltávolítottak, vagy csak „átalakítottak” 
(az esetek többségében a rajtuk ágaskodó ötágú csillag leverésével), nemcsak a 
fővárosban, hanem vidéken is – többeket pont az ilyen cselekedeteikért ítéltek 
aztán többéves börtönbüntetésre. Az akciók és azok megtorlása egyetlen közös 
okra vezethető vissza, arra, hogy az emlékművek mindig kötődtek az aktuális 
politikai hatalomhoz, annak legitimációs, propagandisztikus törekvéseihez. 
Az emlékezeti helyek megtámadása a demonstrált üzenet tagadását jelentette. 
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Az ilyen „emlékhelytelenítések” azonban forradalmat megelőzően, sőt 
utána is történtek, és az ügyekben rendszerint eljáró politikai rendőrség iratai 
alapján mondhatjuk, hogy egyáltalán nem ritkán. A cselekmények titokban, az 
éj leple alatt zajlottak, a hatalom pedig mindent megtett annak érdekében, hogy 
a nyomokat minél hamarabb eltüntesse, a hivatalos emlékezeten esett csorbát 
kiköszörülje. Az akkoriban „közösség megsértésének” (ez általában szovjet 
hősi emlékművek, katonai sírok megrongálása esetén állt fenn) vagy „firká-
lás útján elkövetett izgatásnak” minősített események jó részét ma is az isme-
retlenség övezi, és – ellentétben az 1956-os felvételekkel – a diktatúra elleni 
tiltakozásokat archiváló helyszíni fotók sem váltak a korszakkal kapcsolatos 
vizuális emlékezetünk darabjaivá,31 és fokozottan igaz ez a magyar vidékre, a 
„fővároson túli rendszerellenességre”. 

 
4. kép.

A képek iránti éhségünk e téren csillapítható, akár az itt közölt felvétellel, 
amely egy, az 1956-os forradalmat éltető feliratot rögzített a kecskeméti piacté-

31 A rendszerváltó évtized állambiztonsági képdokumentumairól bővebben Müller 2011.
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ren valamikor a hatvanas évek elején.32 Ám minden ilyen alkalommal miután 
azonosítottuk tárgyunkat, és nincs már bennünk kétség afelől (hiszünk benne), 
hogy ez az esemény egyszer pontosan úgy, ahogy látjuk megtörtént,33 a repre-
zentáció, sőt a láthatatlan talán még inkább kikényszeríti kulturális képzele-
tünk munkáját34 ‒ ezzel veszi kezdetét a képek története, és formálódik újra és 
újra azok valósága.
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34 A kép konnotált üzenetének tekinthető minden, általa életre hívott szubjektív olvasat: kulturális 

jelentések, mitológiák, ideológiák. Lásd Barthes 2010: 119. 
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,,Hát bonyolult idők voltak”
Visszaemlékezések Mezőpeterden (1944–1960)

Bevezetés

A tanulmány témája a magyar falusi lakosság, ezen belül is egy kis Hajdú-Bi-
har megyei település, Mezőpeterd emlékezete a 20. század második felében. A 
címben olvasható „bonyolult idők” kifejezés az egyik interjúalanytól szárma-
zik, amely pontosabban a magyar történelem 1944–1960 között zajló esemé-
nyeit takarja. Ezt a korszakot vizsgálom néhány személyes életútinterjú vonat-
kozásában, melyek kapcsán azokkal az eseményekkel foglalkozom, amelyek 
a visszaemlékezésekben is hangsúlyosak. Úgymint a háborús tapasztalatok, a 
kuláküldözés, a Rákosi-rendszer főbb problémái, végül 1956 és a Kádár-rend-
szer eleje.

E szokatlan korszak-meghatározást elsősorban a levéltári anyagok 
keletkezési ideje és az elkészült szóbeli források jelölték ki. Egy ilyen kis 
település történelmének kutatásakor, mint Mezőpeterd, azzal szembesülhetünk, 
hogy kevés forrás áll rendelkezésre valamint a szakirodalomban is mélyebb 
búvárkodásra van szükség. A levéltári anyagokat tekintve ismereteim szerint 
a 20. században – néhány községi szabályrendeletet és az egyházi forrásokat 
leszámítva – csak 1945-től találhatók iratok. Ezért fordultam az oral history 
módszeréhez és vettem fel a kapcsolatot néhány helyi idős emberrel. Ez a két 
körülmény magyarázza a szokatlan időszak megjelölését.

A korszak, melyet vizsgálok és maga a 20. század is rendkívül „sűrű”, 
mivel talán a történelem egyik legtöbb erőszakkal, társadalmi, politikai, 
gazdasági válságokkal és fordulatokkal járó időszaka. Amint Gyáni Gábor 
írja: „ a brutalitás 20. századi megnyilvánulásai különösen sokkoló, váratlan 
és traumatizáló következménnyel járnak, mivel teljesen »felkészületlenül« érik 
áldozataikat, akik közé bárki bármikor bekerülhet, aki ebben a korban él.”1 

Az interjúk készítése során találkoztam olyan személyekkel, akik valamilyen 
szempontból ennek az erőszaknak elszenvedői voltak.

Úgy gondolom, hogy a különböző közösségek kevésbé feltárt tapasztalatával, 
tudásával azért is érdemes foglalkozni, mert az adott kor viszonyai a sajátos 

1 Gyáni 2010: 366.
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élmények tükrében jobban kirajzolódhatnak és a hagyományos források 
megértésének segítségére lehetnek.

Mi az oral history?

Mivel a dolgozatomhoz a kutatási anyagok nagy részét az általam készített 
interjúk képezik, ezért elengedhetetlen az oral historyról, mint viszonylag fia-
tal kutatási módszerről, annak kialakulásáról és problémáiról is beszélni. 

Az oral history egy – a társadalomtudományok területén – interdiszcipli-
nárisnak tekinthető kutatási módszer. Az interjúkészítést több területen is 
alkalmazzák: antropológiában, etnográfiában, szociográfiában és egyre inkább 
megjelenik a történettudományban is, azonban az egyes tudományágak kuta-
tói másként közelítenek az oral historyhoz. A továbbiakban elsősorban a törté-
nettudomány szemszögéből foglalkozom vele. 

Ami a kutatásban történő felhasználását illeti meglehetősen újnak számít, 
de ha magát az oral history gyakorlatát, tehát a szóban elbeszélt történetek 
lejegyzését tekintjük, akkor sokkal régebbi múltra tekint vissza. Az írásbeli-
ség kora előtt minden tapasztalat, történet, a szóbeliség útján rögzült az embe-
rek emlékezetében. Gondoljunk csak Hérodotoszra, aki szemtanúkat felku-
tatva igyekezett információkat gyűjteni a perzsa háborúról. A felvilágosodás 
korában már megváltozott az ilyen forrásokhoz való viszony, a 19. században 
pedig, a történetírás intézményesülésével egyre inkább az írott dokumentu-
mokat fogadják el hiteles forrásként, azt az alapelvet követve, hogy ezek az 
adott eseménnyel közel azonos időben születtek, így a legmegbízhatóbbak. Az 
interjúk tudományos szintű feldolgozása és ennek feltételei majd csak a 20. 
század negyvenes éveire teremtődtek meg.2 Az Amerikai Egyesült Államokban 
ekkor azt vizsgálták, hogyan élte meg a társadalom a világgazdasági válságot,3 
majd más országokban is egyre inkább kezdett terjedni. Meghatározza az adott 
állam társadalmi és politikai berendezkedése, valamint történelmi, kulturális 
hagyományai, hogy hogyan viszonyulnak ehhez a kutatási módszerhez, és 
mire alkalmazzák.4 Általában szerteágazó területeken használják az oral histo-
ryt. A hangsúly olyan témákra esik, amik – bizonyos politikai, vagy egyéb okok 
miatt – eddig kevésbé voltak kutatottak. Ilyen a hétköznapi emberek, illetve 
különböző társadalmi rétegek – például a munkások, a nők, a kisebbségek – 
problémáinak és élettörténetének feltárása, amelyek eddig kívül estek a tudo-

2 Vö. Vértesi 2004: 158–172.
3 Károly 2007: 1.
4 Az oral history kialakulásáról egyes országokban történő alkalmazásáról, a tömegkultúra és az 

oral history kapcsolatáról bővebben Horváth Sándor idézett munkájában is olvashatunk.
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mányos érdeklődés látószögéből. Továbbá jelentős az oral history alkalmazása 
a XX. század traumatikus eseményeinek (holokauszt) és forradalmainak kuta-
tásában is. Magyarországon például elsősorban az 1956-os események feldol-
gozása során vált ismertté.5

Az oral history helye és megítélése több kérdést is felvet a történettudo-
mányban. Az egyik a hitelesség problémája. Alessandro Portelli szerint: „Az 
oral history történeti narratívák szóbeli elbeszélését jelenti.”6 Azonban felme-
rül a kérdés, hogy mitől válik történetivé egy elbeszélés, hiszen a hitelesség 
nem feltétlenül következik önmagából a múlt elbeszéléséből. Szintén problé-
mát okoz, az hogyan kezeljük a szóbeli forrásokat, mivel ha a hagyományosan 
történésznek tulajdonított feladatot, tehát annak kiderítését, hogy pontosan 
mi történt valójában a múltban, háttérbe szorítjuk, akkor az egykori élmények 
és tapasztalatok vizsgálata válik hangsúlyossá, ebben az esetben viszont nem 
hagyható figyelmen kívül az a fontos körülmény, hogy az emlékek a jelenben 
konstruálódnak meg, az elbeszélt múlt a jelen felől tárul fel.7

A szóbeli források megbízhatóságát tekintve, tehát a történettudományban 
való felhasználása megkérdőjelezhető. A hagyományos történetírás a források-
kal szemben támasztott alapkövetelményeknek a szóbeli interjúk valóban nem 
teljes mértékben felelnek meg. A visszaemlékezések formailag nem struktu-
ráltak, a kronológiai linearitás nem következetes, és a kommunikáció gyakran 
marad megerősítés nélkül.8 A szóbeli és az írásbeli, tárgyi források eltérése leg-
inkább abban mutatkozik meg, hogy az előbbire minden tekintetben jellemző 
az utóidejűség.9 Ezen sajátosságok miatt az oral history alkalmazásakor fontos 
az interjúalany és az események közti kapcsolat felderítése, mérlegelni kell a 
hitelességet, és hogy esetleg mi torzíthatta az eredeti észlelést. Ezek a megfonto-
lások segíthetnek az információk értékének felbecslésében.10 A múlt (re)konst-
ruálásának milyenségét meghatározza a történetírói hozzáállás is, amelyről a 
személyes emlékezéssel kapcsolatban Gyáni Gábor a következőképpen véleke-
dik: „A hivatásos történetírónak éppen hogy arra kellene törekednie, hogy ott, 
ahol a szükség kívánja, korrigálja, majd megfelelő kontextusba helyezve (át)
értelmezze a személyes emlékezet múltról alkotott képét.”11

A módszer sajátosságai és a felmerülő problémái ellenére, körültekintő alkal-
mazással megállhatja a helyét a történettudományban. Előnye, hogy gyakran 
olyan információkhoz lehet általa hozzájutni, amelyek más forrásokból nem 

5 A témában az egyik legjelentősebb vállalkozás: Kőrösi – Molnár 2000.
6 Idézi Horváth 2011: 22
7 Vö. Horváth 2011: 22.
8 Vértesi 2004: 165.
9 Vö. Zoller 2013: 17.
10 Vértesi 2004: 171.
11 Gyáni Gábor: Előszó. In: Kőrösi – Molnár: 2000. 11.
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deríthetőek ki. Másrészt az írott források sem mindig garantálják a hitelességet, 
hiszen csak azt engedi megtudni, amit láttatni akar. Természetesen a kontroll 
források alkalmazásával ez a probléma kiküszöbölhető, de a szóbeli forrásnál 
is megvan ugyanez a lehetőség. Harmadrészt pedig, mert egyszerre több szem-
pont szerint is vizsgálhatóak. Nem csupán a tényszerű megállapítások szintjén, 
hanem a kultúra kifejezése és reprezentációjaként, s ezért a betű szerint értel-
mezhető narratívumokon túl az emlékezet, az ideológia és a tudatalatti vágyak 
dimenziói is feltárulhatnak a szóbeli források által. 12 Végezetül, ahogyan Vér-
tesi Lázár írja „az oral history-kutatások s ezek eredményeire (is) építő mun-
kák az emberi élet autentikus tanúságtételeinek felhasználásával a társadalom 
eddig hallgatásra ítélt csoportjainak a történeti kutatásba való beemelésével, 
illetve a hivatalos feljegyzések, levéltári dokumentumok ellenőrzésével, kiegé-
szítésével fontos hézagpótló funkciót töltenek be, egy árnyaltabb, teljesebb tör-
téneti megismerést téve lehetővé.”13

Az interjúk gyakorlati kérdései 

Az oral history források keletkezésének jellemzője, hogy nem független magá-
tól a kutatótól sem, mivel hatást gyakorol a beszélőre a kérdések, a csend, és 
a kettejük között kialakuló diskurzus révén egyaránt. Továbbá az interjúőr a 
nyersanyag szerkesztésével szintén jelen van az adott visszaemlékezés megte-
remtésében, „ezért is beszélhetünk ezzel kapcsolatban »megosztott szerzőség-
ről«.”14

E „megosztott szerzőség” rám eső részét illetően a különféle interjúkészí-
tési technikák közül Kovács Éva Interjús módszerek és technikák című munká-
ját vettem alapul. Eszerint az élettörténeti interjúnak két része van. Az első az 
élettörténeti nagyelbeszélés, vagyis a főnarratíva. Ekkor az elbeszélő szabadon 
meséli élettörténetét, a kutató pedig lehetőleg a figyelmével segíti az emlékek 
felidézésben. A főnarratívát az interjúalany saját maga zárja le. A második 
rész a narratív utánakérdezés, melynek célja, hogy bizonyos életszakaszokat 
részletesebben tárjanak fel az elbeszélők.  Ezek a kérdések a főnarratíva után 
következnek. Ha a kutatáshoz szükségesek további adatok, illetve események, 
élmények a főnarratívában és a narratív utánakérdezéskor sem merültek fel, 
akkor ezeket a narratív interjú befejezése után feltehetjük.15

12 Idézi Luisa Passerinit Vértesi 2004: 165.
13 Vértesi 2004: 172.
14 Vértesi 2004: 165.
15 Kovács (é.n.).
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Ezt az irányt próbáltam követni, több-kevesebb sikerrel. Nem mindig tartot-
tam az eredeti elképzelésemet, többször kellett improvizálnom. Az interjúké-
szítés során észrevettem, hogy „a mesélje el az élettörténetét!” kérésre az inter-
júalanyok az életük azon élményeivel kezdték elbeszélésüket, amik a számukra 
a legsérelmesebbek, s így emlékezetükben leginkább ezek maradtak meg.16 
Felmerül a kérdés, egyáltalán mi az emlék? Bartlett szerint „a velünk történt 
eseményeknek, a bennünk lezajlott lelki folyamatoknak nem pontos mása, […] 
tehát nem reprodukciója, hanem inkább konstrukciója, újra megalkotása.”17 Az 
újra alkotás során pedig a beszélő válogat emlékei közül, egyeseket elhallgat, 
másokat másképp ad elő, vagy bizonyos történetekbe saját véleményét is bele-
szövi. Az események elbeszélésén túlmenően az interjúalany mindarra reflek-
tál, ami vele megtörtént, mondhatni interpretálja az élettörténetét.18

A személyes visszaemlékezések szóbeli forrásként történő felhasználása 
során az élettörténetek hangsúlyozott vonalait követtem, így elsősorban a 
helyiek tapasztalatira, főként a traumatikus élményeikre fókuszálok e dolgo-
zatban. Tehát az interjúkat nem klasszikus prozopográfiai tekintetben alkalma-
zom, hanem az emlékezettörténeti narratíva szempontjából. A hangsúlyt arra 
a kérdésre kívánom helyezni, hogyan élték meg az egyes személyek ezeket az 
úgynevezett „bonyolult időket”, mit jelentett számukra például a háború, a 
kuláküldözés, avagy a tsz, milyen kép alakult ki bennük erről a korszakról, és 
célom a hagyományos források mellett, ezáltal valamelyest betekintést nyerni 
a község korabeli életébe.19

Az interjúalanyok bemutatása

A helyi idősek közül többek között G. Dezsővel (1927–2015) és testvérével G. 
Sándorral (*1923) valamint K. Józseffel (*1933), készítettem interjút. 

Bemutatásukat Dezső bácsival kezdem, akinek családja átélte a kuláküldözést. 
Gyermekkorát a Mezőpeterd határában lévő tanyán töltötte három testvérével 
egy nagyjából 50 katasztrális hold (a továbbiakban: hold) földdel rendelkező 

16 Nem véletlenül, hiszen a pszichológiai és szociológiai kutatások kimutatták, hogy a megrázó, 
nagy események akkor válnak maradandóvá, ha 13 és 25 éves kor között történnek. (Keszei 2010: 
16.) Ezek az emlékek pedig mindegyik interjúalany életében körülbelül ebben az életkorban, az 
identitásformálódás szakaszából bukkantak fel. Az önéletrajzi emlékezet szakirodalma szerint 
idősebb korból visszatekintve ez az időszak a leggazdagabb emlékekben. (Keszei 2010: 15.)

17 Zoller 2013: 15.
18 Zoller 2013: 20.
19 Az egész közösség emlékezetének feltárása értelemszerűen jóval több oral history forrás 

segítségével és azok összevetésével valósulhatna meg, de jelen dolgozat keretei és a kutatási 
eredmények kezdetlegessége ezt nem teszik lehetővé.



228

Alimán Ildikó

református paraszti családban. Földjük tagosítása után a tsz-ben dolgozott, 
végül 1967-ben költözött be a faluba. Később családot alapított a hetvenes 
években és az ártándi sóderbányában vállalt munkát. Visszaemlékezésében 
a leghangsúlyosabb a háború előtti és utáni időszak összehasonlítása a 
család élethelyzetén keresztül. Hosszasan ecsetelte milyen volt számukra a 
„kulákságuk” miatti zaklatásuk. Ezzel szemben a Horthy-korszakra pozitívan 
emlékezett vissza.20

A következő személy G. Sándor, aki büszkén mutatta első találkozásunkkor 
a 90. születésnapjára kapott oklevelet. Nem csoda, hiszen ez idő alatt – 
testvéréhez, G. Dezsőhöz hasonlóan – sok mindenen keresztülment. Ám 
ahogy a család többi férfitagját, őt is bebörtönözték a beszolgáltatások 
elmulasztása miatt. Fiatalkori hányattatása közben családot alapított s a 
hatvanas évektől juhászként dolgozott – az egykori saját tulajdonú területen – 
a berettyószentmártoni tsz-ben nyugdíjazásáig.

K. Jóska bácsinak sok „kalandban” és még több munkában volt része élete 
során. Édesapja katona lévén a háborúban szolgált, így K. József a család 
legidősebb gyermekeként rengeteg fizikai munkát végzett 11 éves kora óta. 
Gyermekévek nemcsak a sok munka miatt teltek nehezen. Több testvére 
is született, de sajnos nem élték meg a felnőttkort, csak két öccse maradt 
életben. Az 50-es évek közepén volt katona s különböző helyeken kellett 
őrszolgálatot teljesítenie: a Magyar Rádióban, a kisbéri bombaraktárban, a 
nyomozóosztályon és a Parlamentben. Később az itthoni gazdaságban és 
tsz-ben a megfeszített munkája elismeréseként kormánykitüntetést kapott s 
családot alapított. Az ő elbeszélésében a leghangsúlyosabb rész a sok munka 
mellett talán a katonaságban, illetve a „kék ávósként” eltöltött időszak. Kiemeli, 
hogy „katonaként sem volt utolsó”. „Volt egy őrmester a kiváló táblán, egy 
szakaszvezető, meg én a legfelső. Nekem nem volt rangom, csak sima katona 
voltam a kiváló táblán.”21

Természetesen nem lehet általánosítani, de összességében mindegyikőjükről 
elmondható, hogy a gyermekkoruk narratívája hasonló elemekből tárul fel: főleg 
a munka, a családnak a gazdálkodásba való besegítés. Ez a falusi életmódból 
fakadhat, a parasztságon belüli rétegektől függetlenül. S mivel ebben a 
szellemben nőttek fel, a munka mint érték mindegyik életútban fontos. Bolgár 
Dániel a kulákfogalmat és annak egy helyi megvalósulását vizsgálva arra hívta 
fel a figyelmet, hogy a falusi társadalmakban nem is annyira a hatalom által 
sulykolt dolgoztató kulák és a dolgozó paraszt értékellentét a meghatározó, 

20 Nyilván abból a szempontból, hogy ma már tudja milyen atrocitások érték a családot később s 
arról az időszakról nem önmagában vélekedik, hanem a kommunista hatalmi rendszerhez való 
viszony tekintetében.

21 K. J. interjú, 2014. In: Alimán 2014: 86.
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hanem a dolgozó és a nem dolgozó ember.22 Ez jelenti a vízválasztót a parasztok 
értékítéletében. Ennek nyomai az interjúkban is megtalálhatók. Dezső bácsi 
szerint: „Hát mind dógos emberek voltak azok, akik valamire mentek, mert hát 
mert valamire menni csak munkával lehet. Ha valaki leül a székre, úgy nem 
gyarapszik egyáltalán.”23

„Bonyolult idők” a visszaemlékezésekben és Mezőpeterden 
1944–1960

A II. világháború időszaka

A második világháborús hadműveletek többsége Mezőpeterden és a környé-
ken 1944. október 13–17. között zajlottak, amelyekről Számvéber Norbert mun-
kájában olvashatunk részleteket. A magyarok részéről csak egy híradósszázad 
és mintegy két tucat német tüzér tartózkodott a faluban, egy helyzetjelentés 
szerint pedig alig rendelkeztek lőszerrel és üzemanyaggal. Így viszonylag 
könnyen elfoglalták az oroszok a községet, akik a visszavonuló magyar és 
német csapatokat Berettyóújfalu és Mezősas irányába támadták tovább.24

Míg az előbb említett szakirodalom a hadműveletekről tudósít, addig 
az interjúkban civil lakosság és a német illetve az orosz katonák kapcsolata 
mutatkozik meg. K. József ekkor még 11 éves volt s így emlékszik vissza erre 
az időszakra:

„Amikor itt voltak a németek […] nálunk volt a raktár Jancsiék a szomszédba 
meg a konyha. Oszt ha valahun elfoglaltak valami német csoportot az oroszok, 
bezárták őket, valami várost vagy valahun megszállták, akkor csináltak 
csomagot. 5–10 kilós csomagokat oszt akkor repülőre. Ott B. Jóskáék kertje 
alatt ott szálltak fel. […] De nálunk készítették. Abba oszt volt ilyen kilós 
májkonzerv meg csokoládé meg a jóatyám tudja miket nem raktak bele. […] 
Hát az az igazság, hogy kilós konzervet adtak, azt a májkonzervet. Oszt anyám 
abból kent nekünk májkrémes kenyeret.”25

A gyermekkori emlékek között kirajzolódik a német katonák és a helyi 
lakosság kapcsolata. Általában pozitív kép él róluk a helyiek emlékezetében. 
Én is hallottam hasonló történeteket, melyek a németek „adományozásairól”, 
a civilekkel való barátságos viszonyról tesznek tanúbizonyságot. Bár 

22 Vö. Bolgár 2011: 61.
23 G. D. interjú 2013. In: Alimán 2014: 72.
24 Vö. Számvéber 2002: 4.1. A berettyóújfalui és derecskei ütközetek (1944. október 13–17.)
25 K. J. interjú 2014. In: Alimán 2014: 83.
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megjegyzem, hogy szövetségesek lévén ez a magatartásforma a hadsereg 
hatékony ellátása érdekében egyébként is érthető.

A németekről kialakult „előnyösebb” képet az orosz katonák zaklatásai, 
a civil lakossággal történő embertelen és megalázó bánásmód oppozíciója is 
felerősíti. Az egyik legsúlyosabb atrocitás a magyar nők orosz katonák általi 
szinte tömeges megerőszakolása. K. József gyermekkori emlékei között is 
felmerült ez a téma: „egyebet nem hallottál este, csak női visongást! Mind 
sivított az Újsoron, amarra, emerre. Elvitték egy nőt, oszt azon három, négy, öt 
ment keresztül. Igen. Kifeszítették, mint Úrjézust, oszt mentek rajta keresztül. 
Oszt sivított szegény. Hátha sokat sivított, még kapott egyet, párat, adtak 
neki. Meg még azt! A legtöbb része elfertőzött. Hát hun tisztálkodtak azon? Á! 
Szóval annyit tudok mondani, hogy az Isten attól mentsen meg mindenkit! A 
háborútól! Ott az ember élete egy percig nem biztos!”26

Hogy mennyire nem biztos, arról meggyőződhetünk az alábbi részletekből is.
„Hát elfogták a magyar katonákat, V. Gyula bácsinál. A színbe átöltöztek, 

Gyula bácsi kicsi ember volt, a ruhájába, két dunántúli fiatal gyerek. Áthozták 
oda hozzánk, oszt még a kertbe volt egy sor gyümölcsfa, az alatt lőtték agyon 
őket. Akkor apáméknak a kert alatt el kellett temetni. Egy ásónyomot kiástak, 
bele kellett őket rakni oszt betemetni. Majd tavasszal mikor fagyos volt még a 
föld, meg ők is, akkor kihozták őket ide a temetőbe. Ástak egy hosszú sírt és 
akkor abba rakták.”27

„Hát a háború alatt idehaza voltunk. Csináltunk bunkert, oszt abba éltük 
által a frontot. Hát utána osztán ezek a csavargó katonák ezek osztán jöttek 
mentek. […] Kutattak mindent szalonnát kértek, kenyeret adtunk nekik, de 
sokszor keveselte, osztán ráfogta az emberre a puskát, hogy na adjon még. Az 
egyik alkalomkor, apuka… kért tőle izét, [apukától kért a katona] szalonnát, 
felment [apuka] egy darabot levágott. Oszt akkor rálűtt [a katona], hogy az 
egészet. Hát odaadta neki az egészet. Elvitte. […] Hát ottan Szentmártonba a B. 
Janit agyonlűtték azt is, mert itt volt Peterden ez a… B. nevű. Az összejátszott 
az oroszokkal, oszt mentek zabrálni. Elmentek arra, mert a sasi gáton túlrúl 
laktak azok egy tanyán elmentek oda, osztán hogy mír, mír nem agyonlőtte 
egy fiatalember.”28

A nyelvtudás nemcsak manapság ér sokat. G. Dezső a község akkori – első 
világháborús orosz fogságot megjárt – bírójának életmentő segítségéről számolt 
be. „Hát itten egy alkalomkor, ezt csak úgy hallottuk, mert mink ott kinn tanyán 
laktunk, hogy megszöktek valami foglyok, vitte a vonat, osztán bejöttek ide az 
oroszok oszt, összeszedtek itt vagy 10 fiatalt. Osztán már elmentek Keresztesig 

26 K. J. interjú, 2014. In: Alimán 2014: 84.
27 K. J. interjú, 2014. In: Alimán 2014: 84.
28 G. D. interjú, 2013. In: Alimán 2014: 68.



231

,,Hát bonyolult idők voltak”

a vonat, oszt volt itt ez az öreg Sz. Sándor bácsi, az tudott oroszul, az mentette ki 
őket, mert elment Keresztesre, oszt ott beszélt a parancsnokkal, mondta, hogy 
mi van. Így szabadultak ki a fiatalok, másképp kivitték volna a foglyokkal”.29

A front elvonulása után a faluban szerencsére nem voltak túl nagy károk.30 
Más tekintetben azonban – ahogyan az egész országban – itt is nagy változások 
következtek.

Földkérdés, kulákkérdés

Az újjáépítés, a jóvátételek fizetésének gondjai mellett egy másik probléma – 
a paraszti társadalom régóta feszültségforrását képező földkérdés – is meg-
oldatlanul szerepel a sürgős feladatok között. Ezért „a földtulajdonviszonyok 
radikális átalakítása […] valamennyi politikai párt programjában szerepelt. A 
mezőgazdaság is súlyos károkat szenvedett […] s nyilvánvalóvá vált, hogy a 
rekonstrukcióhoz elengedhetetlen a parasztság érdekeltségének megteremtése, 
ami elsősorban a földtulajdon kiszélesítése révén tűnt megvalósíthatónak.”31 
Az 1945. március 17-én kihirdetett földreformrendelet a korábbi birtokmeg-
oszlás aránytalanságait és a feszültségeket enyhítette, valamint meghatározó 
csoporttá váltak a törpe- és kisbirtokosok. Megerősítve ezzel a magántulajdont, 
úgy tűnt folytatható lesz a hagyományos paraszti életforma, melyben a föld 
továbbra is meghatározó szerepet kap a presztízs és a társadalmi felemelkedés 
szempontjából.32

Mezőpeterden egy 1947-es adatközlés szerint a kisajátított földterület 
összesen 1864 hold volt, ami az egyetlen földbirtokos, Beőthy Pálné (pazonyi 
Elek Valéria) tulajdonát képezte. A földosztáskor „170 lakos kapott földet, 
kik 70%-ban földreform előtt földnélküliek voltak”.33 Az interjúalanyok 
visszaemlékezéseiben a földosztás kérdése nem szerepelt. Egyrészt mert a G. 
család a helyi viszonylatban gazdagabb középparaszti réteghez tartozván éppen 
a földjüket és ezzel egzisztenciájuk alapját vesztették el, így náluk földkobzásról 
és nem földosztásról van szó. Másrészt K. József visszaemlékezésében sem 
szerepel, úgy tűnik ez számára nem volt fontos kérdés. Visszaemlékezések 
hiányában az említett levéltári iratanyag alapján kaphatunk képet arról, hogyan 
valósult meg helyi viszonylatban a földosztás és milyen nehézségek adódtak.

29 G. D. interjú, 2013. In: Alimán 2014: 68–69.
30 „[…] a háború következtében félbe maradt középítkezés nincsen. A megrongálódott községi 

épületek kijavítására vonatkozóan költségvetési hitel biztosítatott. […] a hadműveletek során 
középület nem pusztult el.” MNL HBML. XXII. 647/b. 1. 302/1947.

31 Valuch 2005: 189.
32 Valuch 2005: 190.
33 MNL HBML. XXII. 647/b. 1. 189/1947.
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Az alábbi táblázatban olvashatóak a település birtokviszonyai, a földreform 
előtt és után. Látható, hogy ugrásszerűen megnőtt, több mint négyszeresére 
az 5–10 hold nagyságú területtel rendelkezők száma. Az adatoknál azonban 
felmerül egy kis érdekesség. A földreform előtti résznél a gépelt számok fölé 
kézzel más számokat írtak (ezeket zárójelben közlöm). Megfigyelhető, hogy a 
25 holdas határig kevesebbet, míg fölötte többet szerepeltetnek, ami talán azzal 
magyarázható, hogy a földreform sikerességét még inkább „bizonyítsák”.

Kat. hold
Földreform

előtt után

0–5 26 (8) 33

5–10 30 (14) 137

10–25 23 (22) 60

25–50 6 (13) 6

50–100 – –

100 felett 1 (3) –

(Saját szerkesztés. Forrás: MNL HBML. XXII. 647/b. 1. 189/1947)

A korábbi földnélküliek azonban megszenvedtek a gazdálkodással mivel ezen 
irat szerint az újgazdák 70%-a nem rendelkezett munkaeszközzel és igaerővel. 
Továbbá sok esetben a szakértelem hiánya is növelte a problémát.34 A földosztás 
után 2 évvel is küzdöttek a hiányokkal. Az 1947. februári helyzetjelentés szerint 
„a juttatottak tavaszi vetőmaggal nem rendelkeznek, viszont csereterménnyel 
sem, így az ingatlanain tavaszi bemunkálása körülményes és kilátástalan.”35 
Ezen év októberében pedig „a lakosság közellátása szomorú képet mutat, 
minthogy sok helyt kukorica lisztet őrölnek fejadagképpen.”36

 A fentiekből is kitűnik, hogy habár a földreform során sokan juttatásokban 
részesültek, az agrárszegénység megszűnésére önmagában nem jelentett 
végső megoldást.37 További probléma, hogy a földosztás után kialakult 
mezőgazdasági munkaszervezet nem alkotott homogén rendszert. „Nemcsak a 

34 Amint egy helyi helyzetjelentés mutatja ezt a hátrányt igyekeztek kompenzálni. „A községben 
ezüstkalászos gazdatanfolyam és baromfitenyésztési tanfolyam kezdődik, amelyre a gazdák, 
főképpen juttatottak jelentkeztek.” MNL HBML. XXII. 647/b. 1. 56/1947.

35 MNL HBML. XXII. 647/b. 1. 56/1947.
36 MNL HBML. XXII. 647/b. 1. 56/1947.
37 Vö. Závada 1986: 19.
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régi mezsgyéket szabta át, de újakat is húzott birtokkategóriánként, tulajdonosi 
jogcímekként, a birtokolt termelőeszközök működtetésének képessége és 
haszna, összességében a társadalmi munkaszervezet új rendjébe foglalt helye 
szerint, mint tehetősebb gazda vagy szegényparaszt, újbirtokos, telepes vagy 
éppen agrárproletár.”38

Ezek az új viszonyok meg sem szilárdulhattak, ugyanis pár év múlva ismét 
változások következtek. A fordulat évében 1947/48-ban megkezdődött a 
kommunista hatalomátvétellel járó teljes körű szovjetizálás. Eddig a Magyar 
Kommunista Párt is támogatni látszott a földosztással járó új magántulajdonosi 
kisegzisztenciák létrejöttét, de az 1947-es választások után a párt hozzákezdett 
a kollektivizálás előkészítéséhez és ezzel összefüggésben egyre jobban 
hangsúlyozta a kulákság felszámolását. De kit értettek a kulák szó alatt?

A kifejezést már a 1930-as években ismerték a magyar falusi társadalomra 
alkalmazva egyfajta lelki jelleget, viselkedést, kultúrát, testalkatot értve alatta, 
amely már akkor is negatív értéktartalommal bírt.39 A fogalom Rákosi beszédét 
követően került be a kommunista pártsajtóba a dolgozó paraszt ellentéteként, 
kizsákmányolójaként. A sajtóban az éles propagandának meghatározó szerepe 
volt a kulákokkal kapcsolatos ellenségkép kialakításában, melyet a következő 
néhány jelző is érzékeltet: szabotáló, kapzsi, parasztnyúzó, csaló, pióca, 
becstelen, furfangos.40

Hogy ki számított konkrétan kuláknak, nehéz pontosan behatárolni. 
Egyszerre több, de helyi szinten akár teljesen más szempontokat érvényesítve 
is felkerülhetett valaki a hírhedt listára.41 Általában azokat nyilvánították 
kuláknak, akik 25 holdnál nagyobb területen gazdálkodtak vagy jövedelmük 
meghaladta a 350 aranykorona értéket. Vagy 25 holdnál kisebb területük 
van, de annak egy része szőlő, kert vagy gyümölcsös, mert azt többszörösen 

38 Szakács 1998: 311.
39 Bolgár 2011/2: 52. 
40 A kulákokkal kapcsolatos sajtócikkeket Závada Pál részletesen vizsgálja a Viharsarok Népe című 

Békés megyei kommunista napilapban. (Závada 1986: 85.)
41 Bolgár Dániel említett tanulmányában rámutat arra, hogy gyakran a centrális és a lokális akarat 

keveredik egymással. Ceglédbercel esetében a kuláklista összeállításakor a központi hatalom 
szavait használják, de a valóságban a helyi összeütközéseket takarja. Olyanok is felkerültek 
a listára, akik valamilyen szempontból az adott közösségen kívülállónak számítottak. Tizen-
egy holdas gazdák vagy ingatlannal nem rendelkező kisiparosok vagy a faluszegényei. De 
ugyanúgy kuláklistára kerültek a Horthy-kor elitjei, közigazgatási alkalmazottai. Továbbá a 
személyes ellentétek is meghatározóak lehettek. Továbbgondolva mindezeket, úgy vélem, ha 
a Rákosi-rendszer azt sulykolta, hogy a kulák az ellenség, akkor miért ne használhatták volna 
ezt ki helyi szinten úgy, hogy aki ellenség az kulák. Az ellenséggel pedig az ideológia alapján a 
„demokrácia” érdekében le kellett számolni.
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számították. Később bővültek a kategóriák azokkal, akiknek volt cséplőgépe 
vagy vendéglátással, kereskedelemmel foglalkoztak.42

Arra, hogy Mezőpeterden hány családot nyilvánítottak kulákká, nem 
találtam konkrét adatokat. Ezért a már korábban említett levéltári adatközlés 
és az 1949-es népszámlálás részletes mezőgazdasági adataira43 hagyatkozva 
arra következtetek, hogy az a hat ember, akinek 25 hold feletti földje volt, 
mindenképp jó eséllyel szerepelhetett a listán abban az esetben, ha csak a 
földviszonyokat vesszük figyelembe. Ezen kívül egyéb szempontok alapján 
még másokra, például az 1947-ben készült községi kérdőívben feltüntetett 4 
kereskedőre is várhatott a „kuláksors”.44

„Szóval sorsüldözöttek voltunk”

A G. család kuláklistára kerülésének oka azonban egyértelműen a kb. 50 hold 
nagyságú földterületük volt, valamint az, hogy korábban idegen munkaerőt 
alkalmaztak. A testvérek visszaemlékezései az 1950-es évek hatalom és kulá-
kok közti küzdelméről tudósítanak.

„Mikor a háború elmúlt utána megkezdődött a kuláküldözés. Mert hát 
mink is abba voltunk a kulákok közt. […] 45-be osztán megindult a komonista 
diktatúra.45 Szedték össze a terményeket mindent mind egy szálig elvitték, 
fizetni nem fizettek érte egy fillért se. Ez megtörtént utána küldték ki az adót, 
azt kifizettük hát nem tölt abba két-három hónap, újból küldték az adót. Ez így 
ment sorozatosan, míg csak tudtuk fizetni, de utoljára már nem tudtuk fizetni 
hát akkor még volt jószágunk, volt vagy ötven darab birka, elvitték aztat. Azért 
se fizettek semmit.”46

Tehát a kulákok zaklatására a legkézenfekvőbb és a legtöbb lehetőséget 
nyújtó módszer az adórendszer és a beszolgáltatás. Az 1948/49-es begyűjtési 
rendelet megjelölte a 25 holdas birtokküszöböt, amely felett fokozottabb 
terhelést és különösebb elbánást kellett végrehajtani. Egy 25 kataszteri holdas 
gazdának például háromszor, egy 50 holdasnak négyszer annyi terményt 
kellett beszolgáltatni, mint egy 5 holdasnak.47

„[…] mikor nem tudtuk fizetni az adót, a papát lezárták. Bűnös lett! Két 
évig odavolt. Akkor ű hazajött, akkor meg az öreg Sándort vitték el.  Ű is a 

42 Valuch 2005: 192.
43 KSH, 1950, 380–381. (Digitális kiadásban: 398–399.)
44 MNL HBML. XXII. 647/b. 2. 745/1947.
45 A kommunista párt majd csak 1948-ban kerül hatalomra, de az interjúalany emlékezetében 

valószínűleg egybemosódnak a pontos évszámok.
46 G. D. interjú, 2013. In: Alimán 2014: 69.
47 Varga 2012: 134.
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bányába dolgozott arra valahun. Na majd ű is hazakerült akkor meg engemet 
meg a fiatalabbik bátyámat behívtak ilyen munkaszolgálatra. Előbb Szolnokra 
mentünk, már ott is a kommunista elv bennek volt. Két testvér nem lehet 
együtt, féltek, hogy összeszervezkedünk ellenek. Pedig a fészkes fenének volt 
eszébe se. Majd aztán Jenőt elvitték Királyszabadjára, én ott maradtam még 
valameddig, majd utána felkerültem Pestre ott az építkezésen ott dolgoztunk.”48

Az érem másik oldalához hozzátartozik, hogy amennyire lehetett, nem 
hagyták tétlenül a kisemmizést. G. Sándor arról számol be hogyan próbálták 
elkerülni az egyre nehezedő adó- és beszolgáltatási terheket.

„Olyanokat csináltak ugye hogy elvették [elvetették] vélünk a cukorrépát, 
elvették [elvetették] egy csomó mindent oszt nem kaptunk semmit se, mert 
hát az adóba levonták. Hát oszt az lett belőle osztán, hogy a végén mink is 
változtattunk a politikánkon, hogy beállítottuk úgy a gépet, hogy nem nőtt 
ki a földből az izé, akkor vetették még egyszer, az se költ ki. Jól lesúlyoztuk, 
belenyomtuk a földbe, nem tudott kikelni. Így szabadultunk meg a bírságtól, 
mennyit kellett dolgozni oszt semmit az ég adta világon nem kaptunk. […] Hát 
volt egy alkalomkor, hogy be kellett volna menni este. Hívattak a községházára. 
Hát már akkor az öregem bent volt Debrecenbe a börtönbe, hát én voltam a 
vezető utána az öregebb osztán be kellett volna menni. Nem mentem be. Akik 
elmentek, mindet megverték!”49

Az állandó zaklatások miatt voltak kénytelenek „változtatni politikájukon” és 
valamiféle túlélési stratégiát keresni. Ez viszont igazolni látszott a kommunista 
elveket, miszerint a kulákok „szabotálják” a termelést, a szövetkezetek, az egész 
„demokrácia” fejlődését s így egy végeláthatatlan ördögi kör képződött. Végül 
– ahogy G. Dezső fogalmazott – „meg is élték a számításukat, mert elszedtek 
mindent […]. Újbúl kellettet kezdeni az életet […].50

Gazdaságok a Rákosi-rendszerben

A kulákokon kívül másoknak sem volt könnyű az élet. A Rákosi-rendszerben 
erőltetetten bevezetett szovjet minta megvalósításának kísérletét megsínylette 
az egész agrártársadalom. 1949-ig létrejöttek – főleg az agrárproletárok, a tör-
pebirtokosok, az újgazdák részvételével – társulások, melyek állatállomány-
nyal, felszereléssel alig rendelkeztek. Ennek ellenére újabb tsz-ek szervezését 

48 G. D. interjú, 2013. In: Alimán 2014: 70. A család minden férfitagját elvitték, hogy minél nagyobb 
nyomást gyakoroljanak rájuk. De nem példanélküli hogy nőket, anyákat börtönöznek be. 
(Závada 1986: 133.)

49 G. S. interjú, 2014. In: Alimán 2014: 77 –78.
50 G. D. interjú, 2013. In: Alimán 2014: 71.
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erőltették anélkül, hogy megerősítették volna az eddigi – javarészt még önként 
létrejött – szövetkezeteket.51 Miután a kulákok teljesen ellehetetlenültek az 
’50-es évek elejére, a további beszolgáltatások és adók teljesítése a közép- és 
kisparasztságra hárult.52 Az első öt éves terv számainak produkálása az állami 
gazdaságokban és a megalakult tszcs-ben dolgozók számára sem volt könnyű 
feladat, mert az állam tőlük várta mindazt a termést, amely az egyéni gazdasá-
gok csökkenő teljesítményképessége miatt hiányzott.53

K. József a Mezőpeterd határában működő biharkeresztesi Állami Gazda-
ságban is dolgozott. Az alábbi részlet betekintést enged a kor munkakörülmé-
nyeibe, a csak óriási áldozatok árán teljesíthető elvárások mindennapos küz-
delmeibe. 

„Gazdaságba dolgoztunk oszt ugye mindenki a párjával volt a fiaztatón. […] 
Oszt hát olyan sok… olyan 8-as átlagot vagy 9-es átlagot senki nem választott 
csak mink az öcskössel. Na de P. Miklós bácsi volt […] az éjjeli őr oszt mindig 
vittem neki egy liter bort. Egy szót se. Én kimentem oszt 3 fialt akkor éjszaka, 
oszt leszedtem a fogukat, az anyját addig piszkáltam, míg átfordult a másik 
oldalára, akkor reggelig kibírja. Akkor gyerünk, mert a tengeriből mentem be 
a végén. Oszt ha jöttek a rendőrök, az öreg köhögött, akkor ki a tengeribe. […] 
Így volt meg mindig a 8 vagy a 9-es átlagunk. Senkinek nem volt, de nekünk 
is mondom, hogy hogy volt. De ezt nem tudta senki, hogy én éjszaka nagyon 
sokat kinn voltam. Hát kormány kitüntetést kaptam a gazdaságba!”54

Nagy Imre kormánya alatt a mezőgazdaság helyzete javulni látszott az eny-
hítő intézkedések valamint a termelői érdekekre szentelt figyelem révén. Az új 
kormány enyhébb légkörét G. Sándor az internálótáborok felszámolásával, és 
a 2 évet meg nem haladó politikai börtönelítéltek kegyelemben részesítésével 
kapcsolatos intézkedések kapcsán tapasztalta meg: „Majd oszt engem ötvee-
een, ötvenegynek az őszin akkor… […] elvittek a beadás miatt, mert, hogy nem 
tudtunk beadni semmit, mert nem volt, nem hagytak vetőmagot se, elvittek. 
Előbb ide Debrecenbe, onnan kikerültem Tatabányára a szénbányára. Ott dol-
goztam tíz hónapig. Hát oszt elég az hozzá, hogy én onnan 10 hónapot letöl-
töttem a bányába. Mikor a Nagy Imre program volt a forradalom előtt. Akkor 
amnesztiát kaptam, mert két évet kaptam ám büntetést. A semmiért! Oszt azu-
tán hazakerültem, hát nem volt semmi se, mire én hazakerültem már a szülői-
met is a tanyából kivitték egy másik kis tanyába, […].”55

51 Szakács 1998: 333.
52 Varga 2006/4: 230.
53 Vö. Varga 2006/4: 233.
54 K. J. interjú, 2014. In: Alimán 2014: 93.
55 G. S. interjú, 2014. In: Alimán 2014: 73.
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Azonban 1955-ben újra Rákosi lett a miniszterelnök, visszatértek a 
drasztikus módszerekhez és újabb kollektivizálási kampány indult. Mindezek 
következtében nagy volt a paraszti társadalom elégedetlensége. Országszerte 
alakultak politikai vitakörök. Felszínre kerültek a különböző gyűléseken a 
legfőbb feszültségpontok, amelyek megszüntetését követelték: teljesíthetetlen 
begyűjtési terhek, erőszakos kolhozosítás, megalapozatlan tömeges büntetések, 
agresszív kulákellenesség, értelmetlen adópolitika.56

1956

Ezek a társadalmi problémák is jelentősen hozzájárulhattak 1956 kialakulásá-
hoz. A forradalom hatása vidéken is kibontakozott, különböző tömegdemonst-
rációkra került sor, melyek általában a régi vezetők leváltására irányultak.57

A helyiek visszaemlékezéseiből hiányoznak az 1956-al kapcsolatos 
történetek, ami azonban nem jelenti azt, hogy egyáltalán ne lenne emlékezete.58 
A faluban is történtek a forradalom alatt események, amelyekről egy levéltári 
forrásból értesültem. A Tanácsülési jegyzőkönyv 1957. júniusában kelt iratában 
néhány tanácstag (ellen)forradalmi tevékenységéről olvashatunk: „A mi 
községünkben is kihasználva az alkalmat, forradalmi bizottságot választottak. 
Bevonták a község kizsákmányoló kulákjait, a mult reakciós elemeit és 
megkezték, a becsületes komonisták valamint a demokráciához hű elvtársak 
üldözését. Torkuk erejéből kiabálták éjszaka az utcákon, amikor felvonultak, le 
a komunistákkal felakasztani őket, rájuk gyujtani, a lakásukat, fel kell szadni a 
sineket, hogy a Szovjet csapatok ne tudjanak országunkba bejutni, hogy leverjék 
a becsületes komonistákkal az ellenforradalmi banditákat. Akik gyilkolták, 
elevenen nyuzták az országunkban a komonistákat és a Szocializmushoz hü 
elvtársakat.”59

A szervezkedők között találunk volt párt- és végrehajtó bizottsági tagot, 
egy tanácstagot. Továbbá egy „a multban, tovább szolgáló katonatiszt[et]”60 
valamint egy olyan személyt „akire a község nem is gondolt volna.”61 A 

56 Vö. Varga 2006/4: 235–239.
57 Romsics 1999: 390.
58 K. Józsefnek vannak személyes élményei 1956-tal kapcsolatosan, de ebben az emlékben nincs 

helyi vonatkozás.
59 MNL HBML. XXIII. 689/a 1–2. 1957. június hó 29-én megtartott rendes havi tanácsülésről, II. 

Napirendi pont. (A szöveget betűhív átírással idéztem.)
60 MNL HBML. XXIII. 689/a 1–2. 1957. június hó 29-én megtartott rendes havi tanácsülésről, II. 

Napirendi pont.
61 MNL HBML. XXIII. 689/a 1–2. 1957. június hó 29-én megtartott rendes havi tanácsülésről, II. 

Napirendi pont.
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beszámoló végén kijelentik, hogy kizárták őket a párt-és tanácstagságból, de 
egyéb retorzióra itt nem tesznek utalást. 

Érdekes, hogy az eddigi elvtársakat mi késztethette a forradalomban való 
részvételre. Az első személyről a beszámoló azt írja „ő áll [ál] kommunista volt, 
ő tudott minden rendszerhez alkalmazkodni.”62 A másik tanácstag megtámadta 
az adóügyi megbízottat, mert az elment zálogolni hozzá. A katonatiszt pedig 
nem tett eleget a mezőgazdasági bizottsági munkájának és a forradalmárok őt 
választották nemzetőr parancsnoknak. A negyediket – akiről nem gondolták 
volna – köpönyegforgatónak nevezi a tanácsülési irat.

Egyéb kontrollforrás hiányában ezekből esetleg csak az a következtetés 
vonható le, hogy az egykori tanácstagok személyes és a hatalom érdekeinek 
ütközése vagy a rendszerből való kiábrándulásuk vagy akár a változtatás 
lehetőségének kihasználása miatt vállalhattak közösséget a forradalmárokkal. 
A hasonló megmozdulások háttere további kutatási témául szolgálhat, 
nemcsak Mezőpeterd esetében, hanem általában a vidéki lakosság körében. 
Érdemes ehhez segítségül hívni az oral historyt, mivel valószínűleg tartom, 
hogy létezhet a levéltári forrásban említett eseménynek feltáratlan emlékezete 
a közösségben is.

A forradalom után

1956 a parasztság helyzete szempontjából nem volt teljesen hiábavaló, mert 
az új kormány belátta, hogy a „szocializmus építése” nem mehet a széles tár-
sadalmi rétegek életszínvonalának rovására, s az újabb hasonló forradalmat 
akkor kerülheti el, ha a lakossággal kompromisszumot köt. Azonban a paraszti 
társadalomnak újra csalódnia kellett. 1958-tól Moszkva elvárásainak megfe-
lelve a kormány nekilátott a szövetkezeti nagyüzemi mezőgazdaság kialakí-
táshoz.63 Országszerte elkezdődött a kollektivizálási folyamat, amely megújult 
módszerekkel és a modern sajtópropaganda (plakátok, rádió, tv) eszközeivel 
zajlott. A tsz-be szervezést sokkal jobban összehangolták, külön „szakképzett” 
agitáló csoportok járták a településeket.64

Az összeszedettebb szervezés ellenére sem volt könnyű meggyőzni 
a parasztságot. Ami Mezőpeterdet illeti „Igen nehezen bontakozik ki 
községünkben a Tsz. mozgalom annak ellenére, hogy állandóan foglalkoznak 
olyan emberekkel, kikkel érdemes megindítani a termelőszövetkezet 

62 MNL HBML. XXIII. 689/a 1–2. 1957. június hó 29-én megtartott rendes havi tanácsülésről, II. 
Napirendi pont.

63 Varga (szerk. Romsics) 2006: 299–315.
64 A témáról bővebben: Ö. Kovács 2009. július: 31–54.
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megalakulását, de sajnos mind a mai napig eredménytelen az agitációnk. Úgy 
látszik községünkben még nem ismerték fel kellően a termelőszövetkezet 
nagyüzemi előnyét vagy nem is akarják felismerni hallgatva az ellenséges 
propagandára. Mi nyíltan megmondjuk, hogy ellenségeink bárhogy is 
igyekeznek a dolgozó parasztságot elijeszteni a termelőszövetkezettől 
mégis az eredményeken keresztül biztos lesz és győzni fog a nagyüzemi 
mezőgazdaság.”65 1959-re valóban megtört az emberek ellenállása.

Ez az elmúlt 15 év gyökeres változásokat hozott a parasztság és a helyiek 
életébe is. A hagyományos paraszti életforma átalakulása a Kádár-rendszerben 
is folytatódott, de a legtöbb szenvedéssel a Rákosi-rendszer és az 1950-es 
évek második fele járt. A kollektivizálás után „az új helyzettel megbékélni 
nem tudók közül sokan hátat fordítottak a mezőgazdaságnak és az iparban 
kerestek munkát.”66 A jobb megélhetés reményében főként a fiatalok vállaltak 
a nagyvárosokban munkát, több száz kilométert ingázva otthonuk és a 
munkahely között. Köztük volt K. József, aki nősülése után két héttel már 
Esztergomban dolgozott s a menyasszonytáncból származó 100 forintot a 
vonatjegyre költötte.67

Voltak, akik azonban végérvényesen elköltöztek valamelyik városba. 
Mezőpeterden több családban vannak olyan rokonok, akik ebben az időben 
hagyták el a községet és ezzel együtt ezt az életformát. Nekik valóban „újból 
kellett kezdeni az életet”. Ezután a 60-as, 70-es években a modernizáció 
lassanként elérte Mezőpeterdet is, beszivárgott a polgárosult életvitel, a modern 
háztartási eszközök, a kádári „gulyáskommunizmusban” jellemző kockaházak 
építése. A lakosság beletörődött a termelőszövetkezeti gazdálkodásba 
s a felnövekvő generáció megtanult alkalmazkodni a rendszerhez és a 
hallgatólagosan engedélyezett „kiskapuk” – például a háztáji gazdálkodás – 
kihasználása révén boldogulni a „demokráciában”.

A G. testvérek így emlékeznek erre az időszakra:
„Utána oszt tengődtek itt – ahogy jött a rendszer – a dolgok. A fene egye 

meg a sorát! Tsz világ, minden, csak oszt a végén ott dolgoztam én a tsz-be. 27 
évig egy munkahelyen. […] Juhász voltam. Mindig birkával foglalkoztam. Ide 
kijártam, ide jártam sokáig a Revickire68 ahol most B. Jóska van. […] Előbb a mi 
tanyánkon, de a 60-as 70-es években olyan telek voltak, hogy rettenetes volt. 
Hogy az ember hazajárjék mindennap, mert haza kellett. Nem is tudom, mikor 
a nagyobbik fiam hat éves lett iskolába nem volt mivel járatni. Akkor vettem én 
meg ezt a kis viskót nagy nehezen. Oszt akkor utána oszt ki kellett járni, mert 

65 MNL HBML. XXIII. 689/a 1–2. 1958. szeptember 30. Tanácsülés, Fodor József vb. elnök előadja.
66 Romsics 1999: 419.
67 K. J. interjú, 2014. In: Alimán 2014: 92.
68 „Revicki” tanya Mezőpeterd határában.
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a feleségem meg itthon kelletett legyen a gyerekkel. […]Úgyhogy így zajlott az 
élet, úgyhogy nagyon sokat gürcöltem az biztos.”69

„Utána meg dolgozgattunk a tsz-be. Én növénytermesztésbe voltam mindig 
végig […] Hát később osztán úgy alakult a helyzet, hogy hát felajánlották, 
de közbe míg a tanyából elhajtottak bennünket, lebontottak ottan egy nagy 
istállót. Olyan egy istálló volt, hogy három lakást is lehetett volna bele építeni, 
azért se kaptunk semmit a világon. Így osztán…. majd a tsz-be osztán annyira 
alakult, hogy csak lett egy kis jószág, meg dolgozgattunk, oszt közbe volt egy 
hód [hold] háztájink. Kis jószágot tartottunk belőle. Csak valahogy megéltünk 
belőle. Oszt utána a tsz felajánlotta, hogy ami még van ott épület, azt megveszi. 
Hát által is adtuk nekik, mert hát már akkor nem foglalkoztunk úgy a tanyasi 
élettel. Akkor beköltöztem 67-be. […] Hát innen jártam valameddig a tsz-be, 
de utójára már az is olyanná vált az a tsz, hogy dolgoztunk, dolgoztunk, de 
fizetés nem nagyon volt semmi. Hát utána osztán otthagytam a tsz-t, elmentem 
a vetőmaghoz, anyja70 ott dolgozott, de ott nem bírtam, mert ott olyan por 
volt, hogy este mikor hazajöttem még a vacsora se esett jól. Az a rengeteg por, 
gépen dolgoztam, rengeteg port beszívtam, megölt volna szabályosan. Utána 
felmentem a bányába Ártándra, onnan kerültem osztán nyugdíjba, hát itt 
vagyunk. Ennyi volt az életem.”71

Összegzés

Munkám lényegét a személyes visszaemlékezésekből feltáruló főleg a Ráko-
si-rendszerben lezajlott események mezőpeterdi vonatkozásainak bemuta-
tása jelentette. Ezek az emlékek önmagukban is külön kutatási területet képző 
témákat mutatnak fel, én azonban több aspektusát is igyekeztem megjeleníteni 
a korabeli vidéki lakossággal történt eseményeknek. De csak a felszínt sike-
rült elérnem s mindegyik általam „felvillantott” téma mélyebb vizsgálódást 
igényel. Ennek ellenére remélhetőleg sikerült valamelyest mérsékelnem azt a 
hiányt, ami a Mezőpeterddel és a kis falusi közösségekkel kapcsolatos kutatá-
sok terén tapasztalható.

69 G. S. interjú, 2014. In: Alimán 2014: 76.
70 G. D. felesége.
71 G. D. interjú, 2014 In: Alimán 2014: 71.
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Elmaradott horvát vidék, modern magyar város 
A dualizmuskori magyar állam területfejlesztési politikája a báni 

Horvátországban

1883-ban Horvátország-szerte magyarellenes megmozdulásokra került sor. 
A tüntetések okai jól ismertek: Dávid Antal, az újonnan kinevezett zág-

rábi pénzügyi igazgatósági elnök az addig horvát nyelvű táblákat kétnyelvű 
feliratokra cseréltette hivatalában; a tisztviselőknek magyar nyelvtanfolyamot 
szervezett, ugyanekkor pedig az államvasutak, azzal a nyilvánvalóan vitatható 
érveléssel, hogy a MÁV a magyar állam magánvállalata, így szabadon rendel-
kezik a nyelvhasználatáról, horvátországi vonalain bevezette a magyar nyelv 
használatát. A zágrábi következmények szintén köztudottak, ugyanekkor 
azonban egy Maja nevű határőrvidéki, horvát lakosságú faluban is atrocitások 
történtek. A helyiek megtámadták (az egyébként horvát) tanítót azzal vádolva 
őt, hogy az államtól kapott fizetéséért cserébe a magyarosítás érdekében dol-
gozik, majd megtámadtak és meg is öltek egy ott tartózkodó városi személyt, 
a beszámolók szerint leginkább azért, mert a városi lakosság jellemző ruhada-
rabját, egy bizonyos fajta kabátot (kaputot) viselt. A ruhadarab nevéből képzett 
horvát szó (kaputaši) a „városiak” összefoglaló, dehonesztáló megnevezése lett. 
Egy a magyar kormány által kijelölt biztos, aki az atrocitások ügyében nyomo-
zott, jelentésében úgy fogalmazott, hogy „[a számos nehézség] felemésztette a 
nyomorult parasztot, aki ennélfogva minden civilizált személyben ellenséget 
látott és sanyargató szörnyet. Ezért lehetett hallani a zavargások alatt, hogy 
minden kaputaš-sal végezni kellene/kötelet minden kaputaš-nak!”1

Az eset annyiban sokatmondó, hogy általa nem csupán a város és a vidék 
közötti egyenlőtlenségek teremtette feszültség, hanem ennek a feszültségnek 
az etnicizálása is világosan megmutatkozik.

Stjepan Radić parasztpári politikus életrajzírója, Mark Biondich véleménye 
szerint, noha a vidék-város konfliktus minden agrártársadalom közös jellem-
zője, a 19. század végi horvát társadalomnak épp az a legmarkánsabb vonása, 
hogy a politikai és gazdasági elnyomást egyúttal mindig a város agressziója-
ként értelmezték a vidékkel szemben, mégpedig részben azért, mert idegennek 
tartották azt. Éppen ezért lehetséges, hogy a magyarellenes megmozdulások, 

1 Biondich 2000: 21–25.
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mint például az 1883-as, egyszerre antimodernizációs jelleget is öltöttek, és álta-
lában a vidéki lakosságnak a várossal szembeni szimbolikus tetteiben csúcso-
sodtak ki.2 A horvát történetírás sokáig ezt marxista értelmezési kereteken 
belül magyarázta, és jellemzően a feudalizmus és a kapitalizmus közötti átme-
net nehézségeiként láttatta ezeket a konfliktusokat, amely értelmezés azonban 
csak a jelenség egy részét magyarázza.3 

A továbbiakban azt kívánom bemutatni, hogyan járult hozzá az említett 
nehézségekhez a dualizmuskori magyar állam egy sajátos területfejlesztési 
politikája. A horvát-magyar kiegyezést követően a magyar állam Horvátország 
területén nagyszabású modernizációs tervekkel állt elő, ám e tervek szinte kizá-
rólag a magyar tengeri kikötő, Fiume, illetve a város eléréséhez szükséges inf-
rastruktúra kiépítésére vonatkoztak. Ez az egy pontra fókuszáló modernizációs 
program egyúttal nemzetépítési stratégiaként is funkcionált: a modernizáció és 
a magyarosítás e területen nem választhatóak el egymástól. Ennek következté-
ben a fiumei tér a magyar állam szimbolikus hatalom-helye, második fővárosa, 
illetve a modernizáció és az iparosítás folyamatainak legfőbb reprezentánsa 
lett. Olyannyira, hogy a tengeri kikötőhöz és az egyéb állami beruházásokhoz 
kapcsolódóan Fiume az ipari népesség arányát tekintve 1891-re Selmecbánya 
után Magyarország második legiparosodottabb városa lett.4

Fiume szimbolikus politikai és a nagyon is kézzel fogható gazdasági szere-
pének egymásra rétegződése két jellegzetes következménnyel járt: egyrészt a 
város és a vidék közötti szociális és gazdasági egyenlőtlenségek elmélyülése, 
másrészt ennek a konfliktusnak az etnicizálása volt megfigyelhető. Mindezek 
következtében az alábbiakban, a fiumei tér néhány jellegzetessége mellett, azt 
kívánom bemutatni, ahogyan a magyar zsurnalisztikai és tudományos diskur-
zusban a modern magyar város és az elmaradott horvát vidék szembeállítása 
elfogadott toposszá, majd a magyarságnak a térségben betöltendő vezető sze-
repét igazoló retorikai fogássá válik.

Fiume corpus separatumként tartozott a magyar koronához, fejlesztése során 
azonban horvát környezetében is idegen testté vált. Míg a magyar sajtó az állam 
modernizációs művét ünnepelte, az országgyűlés horvát képviselői újból és 
újból felhívták arra a figyelmet, hogy a modernizáció kizárólag a magyar érde-
kek mentén történik, és ennek szimbólumaként általában a vasútépítést emle-
gették. Két fontos észak-déli vonal, a Fiume illetve az Eszéken keresztül Brod 
felé tartó vasút megépítése után a magyar kormány leállt a horvátországi inf-

2 Így például a sajátos városi öltözéket (kaput) viselők megtámadása, az adószedők, vasúti dol-
gozók és más városiak elleni agresszió, ellenállás a házközösségek (zadruga) felbontása utáni új 
kataszteri rendszer bevezetése ellen, stb.

3 Összefoglalóan: Pavličević 1980.
4 A dobogón áll még Kassa, Budapest a negyedik helyen. Fried 2001: 73.
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rastrukturális fejlesztésekkel, és a kelet-nyugati, a horvát gazdaság élénkítését 
szolgáló vonalakra vonakodott pénzt áldozni.5 Tulajdonképpen még a főváros 
két legfontosabb összeköttetése is csak mintegy mellékesen jött létre: Zágrábot 
Béccsel a trieszti vonal sziszeki leágazása, Budapesttel a fiumei vonal kötötte 
össze.6 Az állam ugyanígy járt el a kikötőfejlesztések terén: minden energiáját 
és pénzeszközeit az egyetlen magyarnak tartott tengerparti város fejlesztésére 
fordította, a környező horvát kikötők pedig Trieszt és Fiume versenye mellett 
és a központi források teljes hiányában jelentéktelenek maradtak. 

Fiume fejlesztése olyannyira egyedülálló volt, hogy szinte semmilyen módon 
nem szervesült az őt körülvevő vidékkel, és ebben az értelemben számos pon-
ton leginkább a birodalmak gyarmati nagy- és fővárosaival mutat rokonságot. 
Ezt az értelmezést Hélène Blais nyomán „kirakatváros-modellnek” neveztem 
el.7A modell a gyarmati hatalmakat reprezentáló urbanizációs projektekéhez 
hasonlóan a városi tér egy olyan értelmezését takarja, amelyben egy nemzetál-
lamnak a saját államterületén kívül kell identifikációs és hatalmi helyeket lét-
rehoznia. Gazdasági jelentőségük mellett e központi helyek politikai funkciója 
az uralmat gyakorló államhatalom jelenlétének erőteljes demonstrációja (kira-
kata). A gyarmatbirodalmak kirakat-városai mutatnak néhány olyan jellegze-
tességet, amelyek megfontolásra érdemesek a fiumei tér elemzésekor is. Ter-
mészetesen ennek az analógiának is megvannak a maga határai, Horvátország 
közjogi kapcsolata Magyarországgal egy sajátos történelmi helyzet, amelyre 
nem kívánnám a gyarmatosítás fogalmait kritika nélkül alkalmazni.8 A célom a 

5 Sokcsevits 2011: 393.
6 Rapacka, Joanna 2001: Željeznica, vlak, kolodvor iz imaginarija hrvatske moderne. http://hrcak.srce.

hr/73912 – utolsó letöltés: 2014. december 15.
7 Hélène Blais egy fejezetcímben alkalmaz hasonló kifejezést (La ville, vitrine du pouvoir colonial 

? ) Blais, Hélène 2013: Reconfigurations territoriales et histoires urbaines. L’emprise spatiale des 
sociétés coloniales. In: Singaravélou, Pierre (szerk) 2013: Les empires coloniaux. XIXe–XXe siècle, 
Párizs, 196.

8 Bosznia–Hercegovina okkupációja kapcsán a nemzetközi szakirodalomban felmerülnek olyan 
értelmezések, amelyek valamilyen gyarmati helyzet kialakulásáttételezik fel. Azonban még 
az ezekben a kutatásokban alkalmazott fogalmak is egyfajta bizonytalanságról árulkodnak, 
gyakran találkozunk finomító jelzőkkel vagy előtagokkal, így például a „belső”, „közeli”, 
„kvázi-” vagy „félgyarmatosítás” fogalmaival. Detrez, Raymond 2002: Colonialism in the Balkans. 
Historic Realities and Contemporary Perceptions. http://www.kakanien.ac.at/beitr/theorie/RDetrez1.pdf 
– utolsó letöltés: 2014. május 25.;

 Donia, Robert J. 2007: Proximate Colony: Bosnia-Hercegovina under Austro-Hungarian Rule. http://
www.kakanien.ac.at/beitr/fallstudie/rdonia1.pdf – utolsó letöltés: 2014. május 25.

 Ruthner, Clemens 2002: Central Europe goes postcolonial: new approaches to the Habsburg 
Empire around 1900, Cultural Studies 6, 877–883.; 

 Ruthner, Clemens 2008: Habsburg’s Little Orient. A Post/Colonial Reading of Austrian and German 
Cultural Narratives on Bosnia-Herzegovina, 1878–1918 http://www.kakanien.ac.at/beitr/fallstudie/
cruthner5.pdf – utolsó letöltés: 2014. május 25.; 
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hasonlóságok felsorolásával csupán annyi, hogy a lehető legpontosabban írjam 
körbe azt a hatalom-helyet, amelyet Fiume képvisel. 

A gyarmatosító hatalom kirakatvárosai, melyek gyakran kikötővárosok vagy 
nagy szárazföldi közlekedési csomópontok, olyan intenzív növekedést mutat-
nak, amely növekedés a környező régióban egyedülálló, hiszen nem a közvet-
len környezetük alakulásával összefüggésben változnak, hanem egy központi 
állami akarat formálja őket. Ennek folyományaképpen általában az állami 
beruházások ezekben a városokban abszolút túlsúlyban vannak a magánberu-
házásokhoz képest, és az állami személyzet jelenléte erőteljessé válik. Szintén 
jellemző ugyanakkor, hogy ez a jelenlét nem terjed túl a település határain, így 
markáns város-vidék különbség jön létre a lakosság összetételét és életmódját 
illetően. A város lesz a különböző etnikumok együttélésének tere, míg a vidék 
gyakran homogén egynemzetiségű marad. 

A kirakatvárosok várostervezési és építészeti sajátosságokat is mutatnak. 
Várostervezési szempontból gyakran az urbanizáció kísérleti laboratóriuma-
ként működnek. A központi hatalom olyan koncepciókat „próbál ki” az általa 
uralt, korábban kevésbé urbanizálódott területen, amelyeket a szervesen fej-
lődő városi központjaira nem erőltethet rá.9 Fiume esetében nyilvánvalóan tel-
jesen új városfejlesztési gyakorlat a település területének tengerfeltöltéssel való 
megnövelése, azonban egyebekben a magyar állam nem igyekezett megboly-
gatni az olasz óváros vagy a horvát alközségek szerkezetét.

Ami az építészetet illeti, a kirakat-jelleg talán a középület-építési gyakorlat-
ban ragadható meg a legkönnyebben. Fiume helyi építészei egy esetben sem 
kaptak komolyabb állami megrendelést, a reprezentációt szolgáló épületek 
kiemelkedő magyar, ritkábban monarchiabeli mérnökök keze alól kerültek 
ki (pl. Pfaff Ferenc, Ziegler Ferenc, Baumgartner Sándor vagy Herczeg Zsig-
mond).10 A magyar állami reprezentáció legfontosabb épületei (postapalota, 
pályaudvar, tengerészeti akadémia stb.) –  a kormányzói palota kivételével – az 
új tengerparti városrészen helyezkedtek el. Ezt az épületet északon, a Karszt 
oldalában építettek fel 1893 és 1895 között. A terveket Hauszmann Alajos készí-
tette. 1893 és 1895 között. A kormányzói palota egyértelműen az az épület, 
amelyre a legkomolyabb szimbolikus jelentéstartalmak rakódtak, és amely a 
város fölött gyakorolt ellenőrzés látható jelévé vált.11

A párhuzam annyiban folytatható, hogy a kirakatváros kiépítését a nyil-
vánvaló gazdasági okok mellett egyfajta civilizatorikus küldetés motiválja. E 

 Verdery, Katherine 1979: Internal colonialism in Austria-Hungary. Ethnic and Racial Studies 3, 
378–39

9 Rabinow 2006 (1989).
10 Fried 2001:44.
11 Nagyon hasonlóan számos gyarmati szituációhoz, lásd: Myers, Garth Andrew 2003: Verandahs 

of Power. Colonialism and Space in Urban Africa, New York.
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ponton térnék át arra a diskurzusra, amelyben a vidék–város, elmaradottság–
modernitás, horvátság–magyarság fogalompárok dichotomikus szembeállí-
tása, és a magyar karakter, mint a kultúrateremtés és a modernizáció letétemé-
nyese jelenik meg. E diskurzus bemutatásához két forrástípusra támaszkodom, 
korabeli sajtószövegekre, elsősorban a Fiumében megjelentetett Magyar Tenger-
part című hetilap cikkeire, és az 1872-ban alapított Magyar Földrajzi Társaság 
népszerűsítő kiadványaira, illetve a Társaság lapjában, a Földrajzi Közlemé-
nyekben megjelenő írásokra. Előbbi az első igazán fontos magyar nyelvű lap 
volt a városban, utóbbiak az éppen intézményesülő magyar földrajztudomány 
termékei voltak. Eward W. Said programadó munkája óta szinte közhelynek 
számít, hogy a tér tudományos kutatása és megismerése az adott területen 
gyakorolt hatalom egyik alapvető eszközként értelmezhető, egyfajta „földrajzi 
erőszaktétel”-ként, amely egyszerre látja el hasznos praktikus információkkal 
a hatalom gyakorlóit, és vesz részt a hatalomgyakorlás ideológiai igazolásá-
ban.12 Forrásválasztásom tehát azzal indokolható, hogy meglátásom szerint a 
politikai gyakorlatot és a nemzeti imaginációt egyaránt formáló földrajzi tudás 
Magyarország esetében is a nacionalizált tér megteremtésének egyik legfonto-
sabb eszköze volt, és tanúskodik arról a látásmódról, amely részben felelőssé 
tehető a horvát vidékfejlesztés elmaradásáért. Követve a Földrajzi Közlemények 
tájleírásainak szerkezetét,13 a liburni Karszt és Fiume példáján mutatom be az 
említett diskurzust.

A Karszt-hegység, a Fiuméba vezető út nehezen leküzdhető akadálya, ellen-
séges, idegen tájként jelenik meg a forrásokban. Leírásaiban gyakoriak az olyan 
jelzők, mint a sivár, szegény,14 vad, kopár, száraz, élettelen, puszta, terméketlen 
vagy éppen síri.15 A Karszt-hegységet sem a földrajztudósok, sem az újságírók 
nem kísérelték meg beilleszteni a különböző nemzeti tájak közé, ellenkezőleg, 
olyan módon állították a tér nemzetiesítésének szolgálatába, hogy ellenpontot 
képezzen a karakteresen magyarnak tekintett vidékekkel szemben. A mészkő-
hegység tehát például a magyar Alfölddel szemben egy alsóbb rendű tájat kép-
viselt, amely sem szépségben, sem hasznosságban nem volt a rónához fogható.

Nem csupán a táj – „kietlen, puszta vidék, melyen nincs pont, mely [az 
utazó] szemét gyönyörködtetné” –16,  hanem a lakói is szegények, elmaradot-
tak. Két tényezőt minden leírás kiemelt, először is azt, hogy a létért folytatott 

12 Said 1980.
13 Havass Rezső 1878: A károlyváros-fiumei vasútvonal ismertetése tájképi szempontból. Földrajzi 

Közlemények 1878. 5. 153–165.
14 „A Karszt-szerű tájak mindenképen szegények. Lépten-nyomon a kopár mészszikla mered 

felénk (…).” Herman Ottó 1877: Adriai képek. Vasárnapi Újság 1877. január 28. 55.
15 „A természet borzasztó vadságát csodáljuk rajta. A Karszton áthaladva óriási sírkertnek tűnik 

az egész vidék.” Havass Rezső 1878: 157.
16 Rákóczy Sándor 1880: A Karsztról és népeiről. Földrajzi Közlemények 1880. 6. 289.
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küzdelem, elsősorban a keservesen nehéz földművelés töltötte ki a Karszton 
lakók életét, másodszor pedig azt, hogy a terület települései jelentéktelenek, a 
lakásviszonyok szegényesek voltak. 

A vidék horvát településeit – legalábbis a vonatablakból nézve – gyakor-
latilag említésre sem méltóak. „Dugaresa (…) Jelentéktelen kicsiny helység. 
A házak fából vannak építve és náddal vannak fedve. A legközelebbi állomás 
Generalszki Sztol. Szintén jelentéktelen helység (…) Harmadik állomás Touin. 
Kis helység. Következő állomás Ogulin, mezőváros 2000 lakossal.”17 Még ez 
utóbbiról is azt olvashatjuk egy másik forrásban, hogy „kihalt katonai gyar-
mat”, és ez a szöveg az általános következtetést is levonja: „Mivel csomópontok 
nincsenek, önkényt következik, hogy a terület belsejében élénkebb város nem 
lehet.”18 Havass Rezső, aki előbb a Magyar Földrajzi Társaság alelnöke, majd 
tiszteletbeli elnöke, valamint a Balkán felé irányuló magyar hatalmi törekvések 
egyik ideológusa volt, igazán szemet gyönyörködtetőnek kizárólag a magyar 
állam által épített vasúti állomásépületeket tartotta, amelyek kivétel nélkül 
„csin, ízlés, tisztaság s czélszerű berendezésről tanúskodnak”.19 Nyilvánvaló, 
hogy az elsőre pusztán esztétikai ítéletnek ható megjegyzés annak a nemze-
tállami politikának az elismerése, amely erőfeszítéseket tesz az államhatárain 
belül található terület homogenizálására, valamint egyfajta civilizatórikus fel-
sőbbségtudat megnyilvánulása.

A Karszt tehát nem csupán az Alfölddel szembeállítva maradt el a magyar 
tájak mögött, de egy másfajta kontrasztív logikában a modern, kulturált és fej-
lett várossal szemben sem állta ki az összehasonlítást. A Fiumét bemutató útle-
írások20 állandó visszatérő eleme ez a kontraszt; az utazó megdöbbenése, amint 
a Karsztot elhagyva meglátja a várost, a kietlen puszta után a munkálkodó, ter-
mékeny, rohamtempóban épülő és a magyar kultúra dicsőségét hirdető Fiumét 
a tengerparttal. A „rendszertelen hegyek” állnak itt szemben egy racionalizált 
városi térrel. 

A Karszt rendszertelensége, kiszámíthatatlansága ugyancsak vissza-vissza-
térő eleme ezeknek a leírásoknak. A mészkő hegység sajátsága, hogy a vízfo-
lyások hol eltűnnek, hol előbukkannak, és mindezt olyan gyakorisággal teszik, 
hogy gyakran a hegyi juhpásztorok sem tudnak ott itatni, ahol néhány hét-
tel korábban.21 A Magyar Földrajzi Társaság Könyvtára sorozatban kiadott A 
Földközi-tenger című kötet igen nagy jelentőséget tulajdonított ennek a jelen-
ségnek, illetőleg annak, hogy a mészkő Karszt a víz elnyelése következtében 

17 Havass Rezső 1878: 157–158.
18 Rákóczy Sándor 1880: 292–293.
19 Havass Rezső 1878: 156.
20 Összegyűjtötte Kiss Gy. (szerk.) 2008. 
21 Herman 1877: 55.
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lassan erodálódik, így tartósan akadályt képzett a magyar politikai hatalom 
tenger felé történő terjeszkedésével szemben. A természetföldrajzi viszonyokra 
rétegződött történelmi-politikai magyarázóerők alkalmazásának olyan kivéte-
lesen sokatmondó példájáról van szó, hogy talán érdemes hosszabban idézni: 
„A mészkőnek nincsen málladéka. (…) Más, normális kőzet mindig úgy pusz-
tul, hogy valami agyagos málladéka keletkezik, ez eltömi a réseket s az esővíz 
nem tűnik el a hasadékokban, hanem a felszínen folyik le. A felszíni vízfolyás 
aztán az erózió törvényei szerint völgyet vág a hegységbe (…). A mészkő repe-
désein eltűnő víz csak oldással támadja a kőzetet, tehát molekulánkint szedi 
szét. Ez pedig lassan megy! (…) A Magyar-medence meg az Adria közt ott van 
ez a magas mészkőfelvidék, alig járható vadon sziklavilág, gyéren lakott, vízte-
len pusztaság. (…) Olyan nagy, minden közlekedést megakadályozó, legalább 
is nagyon megnehezítő gát volt ez, hogy a magyarság miatta nem tudott a ten-
gerig terjeszkedni. Pedig a politikai hatalom évszázadokon át kiterjedt erre a 
partvidékre, s ha a hegység nem mészkőből lett volna, hanem valami rendes, 
normális kőzetből, akkor a (…) Dráva meg a Száva bizonyosan erre találtak 
volna utat a tenger felé s Pannonia nyitott lett volna az Adriára.”22 

A szövegrészlet gyors egymásutánban kétszer is szembeállítja a „normális” 
kőzeteket és a „nem normális” mészkövet, ezáltal ismét a racionalizált tér és 
a kiszámíthatatlan táj ellentétét alkotva meg. Végül ez a magas és alig járható 
sziklavilág még egy módon volt a nemzetikultúra-építés stratégiáinak sorába 
állítható, mégpedig éppen azáltal, hogy a Karszt „legyőzése” a károlyváros–
fiumei vasútvonal megépítése által a természet fölött aratott diadalmas győze-
lemként értelmezve jelent meg forrásainkban. Ebben a narratívában a gazda-
sági erő és a magas szintű, modern tudományos ismeretek egyidejű jelenléte 
hívatja Magyarországot „vezérszerepre, hogy rendezett államéletével védhesse 
tovább a társadalmi rendet és politikai szabadságot, terjessze (…) a polgároso-
dást és műveltséget, fékezze az alatta és körében élő külön nemzetiségek erejö-
ket túlhaladó aspiratióit (…).23

Összegzésként elmondható, hogy mind a magyar állam horvátországi 
területfejlesztési politikája, mind az ezt igazoló diskurzus a modernitás és a 
magyar karakter összekapcsolásának irányába hatott. Ennek fentebb említett 
egyik következménye a vidék-város konfliktus elmélyülése és etnicizálódása 
volt. Emellett két további jelenséget szeretnék kiemelni: a báni Horvátország 
talán az egyetlen terület volt, ahol a modernitás és a magyarság összekapcso-
lása megfogalmazódott, ez a diskurzus pedig radikálisan eltért az egyébként 

22 Cholnoky é.n.:, 152–153.
23 Jakab 1881,
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jellemző, „az intenzíven használt autentikus paraszti múlt”24 teremtette nem-
zeti tájértelmezések világától, amelyekben a város jellegzetesen idegen (német) 
jellegénél fogva ellenképét képezte a földművelő, vidéki magyarságnak. Szin-
tén egyedülálló volt Horvátország abból a szempontból, hogy a horvátság volt 
a magyarságon kívül az egyetlen, a magyar állam által is elismert politikai 
nemzet a Szent Korona országaiban. Ennek sajátos következménye volt, hogy 
azok a vidékfejlesztési stratégiák, amelyek a nemzetiségi perifériák magyaro-
sítása kapcsán alakították át a nem magyar etnikumú vidéket, szintén nem, 
vagy alig jutottak el a horvát vidékre. Így például míg az Eötvös-féle népiskolai 
törvény végrehajtásakor a nemzetiségi területek prioritást élveztek, a horvátor-
szági iskolaügyet többé-kevésbé horvát belügynek tekintették. Az autonómia 
tiszteletben tartása egyúttal azt is jelentette, hogy az Eötvös-féle reform anyagi 
forrásaiból a horvát vidék nem részesült. A nemzetiségi területek felé mutatott 
ellentmondásos magyar érdeklődéssel szemben a horvát vidék a magyar kor-
mányzat közönyével, konkrétan pedig forráshiánnyal volt kénytelen számolni.
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Magyarország települései és a vasúthálózat 
közötti térkapcsolatok (1901)

A magyarországi vasúthálózat térbeli szerkezetét, a főváros központú 
hálózat előnyeit és hátrányait, a Budapestet elkerülő transzverzálisok 

hiányát, majd késői megjelenését, illetve mindennek következményeit Erdősi 
Ferenc geográfus több munkájában1 is elemezte. A most bemutatott kutatás 
nézőpontja ettől eltérő. Nem a nagytájakon átívelő, esetleg nemzetközi jelen-
tőségű fővonalak, vagy a kistáji jelentőségű helyiérdekű vasútvonalak háló-
zatának kárpát-medencei szerkezete érdekelt, sokkal inkább az, milyen volt 
a népesség hozzáférése a vasúthoz. A hétköznapokban a vasút és település 
közötti térkapcsolat minősége ugyanis igen egyszerű kérdésekben fogalmazó-
dott meg: milyen messze van a vasút a falutól, milyen az út a legközelebbi 
vasútállomásig. De miért is érdekes mindez? Azért, mert a hazai vasutak törté-
nete több alig-alig megválaszolt gazdasági–térszerkezeti, illetve társadalmi- és 
mentalitástörténeti kérdést felvet. Miért van az, hogy ugyanarra a jelenségre 
(vasút) különbözőképpen reagálnak az egyes térségek, és települések? Miért 
van az, hogy vannak községek, amelyek a vasút jelentette szállítást kihasznál-
ják, míg mások nem? Ez a vasút és a települések közötti térbeliséget vizsgáló 
kutatás egyike tehát a vasúthasználat specifikumait feltáró vizsgálatoknak. 
Több kérdésre kerestem a választ. Mi jellemzi a vasútvonalak vonalvezetését, 
arra vezették-e a vasutakat, amerre a népesség élt? Igazolható-e az a toposz, 
mely szerint a helyiérdekű vasutak vonalvezetése inkább a helybéli földbirto-
kosok, mintsem az érintett községek érdekeit szolgálta? 

Ennek a település és vasútállomások közötti kapcsolat térbeliségét alulnézet-
ből vizsgáló megközelítésnek legfontosabb forrása a Magyar királyság lakott 
helyeinek egy speciális névtára, az 1902-ben kiadott Forgalmi és távolsági 
útmutató. A kötet összeállítói a Nyugati pályaudvar melletti posta- és távírda 
hivatal alkalmazottai voltak. A könyv kiadását az előszóban azzal indokolták, 
hogy kereskedők, magánemberek, de még a vasutasok is hozzájuk fordulnak 
útmutatásért: hová kell a szállítmányokat küldeni, ha a célállomásnak nincs 
vasútállomása. A szerzők minden egyes településhez hozzárendelték a hozzá 
legközelebb fekvő vasútállomás nevét és az odavezető út hosszát méteres pon-

1 Erdősi 1988 és 1989. 
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tossággal. Az út hosszát a vasútállomás felvételi épülete és a település közepe 
között vették fel.2 A számításokhoz katonai térképeket használtak. Lényeges 
megjegyezni, hogy a kézikönyv az állomáshoz vezető út kifejezést nem az 
1890: I. törvénycikkben bevezetett erősen szűkítő értelmű definíció értelmében, 
hanem a normális hétköznapi gyakorlatnak megfelelően használja.3 

Az adatbázis-építés során a távolsági útmutatóból kinyert adatokhoz (a leg-
közelebbi vasútállomás neve, az út hossza) hozzárendeltem az 1900-as nép-
számlálás községsoros táblázatait, illetve felvettem az egyes vasútállomások 
adatait egy korabeli vasúti menetrendből. Mindent egybevetve egy 12490 soros 
mintegy kilenc változót tartalmazó adatbázis jött létre. Az adatbázisban 12489 
település4, 2246 vasútállomás5 és 220 vasútvonal szerepel. Ez a tanulmány ebből 
az adatbázisból nyert eredmények alapján született. Az adatbázisból készített 
lekérdezések és térképek a 20. század eleji vasúthálózat és a magyarországi 
települések térkapcsolatát új aspektusból tárják fel. 

Népesség, domborzat, közúti távolság 

A települések–vasútállomás közötti térkapcsolatot a települések népességszám 
szerinti mérete és a topográfiai fekvése befolyásolta. Összességében elmond-
ható, hogy minél kisebb egy lakott hely, annál távolabb fekszik a legközelebbi 
vasútállomástól. 

2 A települések középpontjának a legfontosabb templomot, piacteret, vagy forgalmi csomópontot 
tekintették. Szúrópróbaszerűen ellenőriztem néhány távolsági adatot, és nem találtam kirívó 
hibákat.

3 A törvény ugyanis az állomásra vezető út fogalma alatt nem az érintett vasútállomás felvételi 
épületétől a település lakott területéig vezető utat, hanem kizárólag a felvételi épülettől a 
legközelebbi közútig tartó szakaszt értette. Ezek gyakorlatilag száz-kétszáz méteres, vagy még 
rövidebb bekötő útszakaszok voltak. Az úttörvény szerint kizárólag ezeknek a rövid vonalaknak 
a burkolatáról kellett az érintett feleknek (községek, törvényhatóságok, vasúttársaság, 
vállalatok) gondoskodniuk. E rövid útszakaszok fenntartását sok helyen vámfizetésből oldották 
meg, a vámot a feladott árucikkek után a vasúti pénztárakban kellett leróni. A tényleges állomási 
épület, és az áruraktár előtti közvetlen tér útburkolatának költségeit viszont egyedül a vasutak 
viselték. A korszak vasútállomásairól fennmaradt vizuális források tömege kelti, ill. felerősíti 
azt a téves benyomást, hogy az állomások előterének kövezetei bizonyítékai az állomások 
megközelíthetőségének. Mindez azonban nem így van. 

4 Az adatbázis összesített adataiban 90 település értékei nem szerepelnek. Közülük 28 község 
legközelebbi vasútállomása Ausztriában, vagy Galíciában feküdt, ezért nem vettem fel adataikat.  
A maradék 62 községgel (összlakosság: 42 ezer fő) a felhasznált források hiányosságai, ill. 
ellentmondásai miatt nem lehetett számolni.

5 A tanulmányban a vasútállomások fogalmát összefoglalóan használom, a megállóhelyekre és 
pályaudvarokra kiterjesztve használom.
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1. ábra. A vasútállomás távolsága a települések népességszámának 
függvényében

A település és vasútállomás közötti távolság a népességszám növekedésével 
fokozatosan csökken. (1. ábra) A 200 főnél kisebb lakosú falvakban (792 község, 
összlakosság: 115 ezer fő) az átlagos közúti távolság 12,8 km. Ez a távolság apró 
lépésekben és kisebb kilengésekkel csökkeni kezd: az 1001–1200 lakosú köz-
ségek halmazában már 9,4 km, a 2001–3000 lakosú falvakban 8,8 km. A nagy 
ugrás a nyolcezer főnél nagyobb települések halmazaiban (170 település, közü-
lük 89 megye- és járásszékhely) következik be: a vasútállomások egyre köze-
lebb kerülnek az egyre nagyobb népességszámú települések középpontjához. 
Ez a hirtelenjében bekövetkező, jelentős távolságcsökkenés mutatja, hogy ez az 
a legkisebb településméret, amelynek belső árutermelői nemcsak a közútifu-
var-távolság minimalizálásában érdekeltek, de egyúttal volt is akkora érdekér-
vényesítő erejük, hogy sikerrel képviseljék vasúti érdekeiket. 

Az 1. ábrán azonban az is világosan látszik, hogy a távolság csökkenésé-
nek egyenletes tendenciája két településcsoport esetében mutat kilengést. Mi 
lehet ennek az oka? A 4001-5000 főből álló települések (177 darab, összlakosság 
793 ezer fő) kedvező értékét a halmazt alkotó alföldi települések nagy száma 
illetve az Alföld vasútellátottságának magas volumenei okozzák. Mindezt a 2. 
ábrán, már a maga térbeliségében is megfigyelhetjük. A 6001–7000 lakosból álló 
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településcsoport (46 település, 295 ezer lakos) kedvezőtlen átlagos úthosszá-
ban  (9,55 km) ezzel szemben az tükröződik, hogy egy alacsony egyedszámú 
halmazból álló mintát egy–két szélsőséges érték képes erősen eltorzítani. Azaz, 
ebben a csoportban a vasútállomás megközelíthetőségének magas átlagát két 
Csík megyei község (Gyergyóbékás és Gyergyóditró) szélsőségesen kedvezőt-
len (43–53 km távolság) értékei rontják le.6

A települések népességszáma és az állomásokhoz vezető út hossza közötti 
összefüggés számomra a vasútvonalak nyomvezetésének racionalitását 
mutatja, és egyúttal bizonyítja, hogy a vasutak  tulajdonosai a forgalomképes 
helyek hálózati bekapcsolására törekedtek. A népességszám és közúti távolság 
közötti kapcsolatban felfedezhetjük a hazai vasútépítéseknek azt a sajátosságát 
is, hogy költségtakarékosság (földkisajátítás) miatt a vasútállomásokat a lakott 
belterületek szélére, vagy még annál is távolabb helyezték. 

Mindent egybevetve a 20. század elején a népesség 80%-a (13,3 millió fő) a 
vasútvonalak 12 kilométeres vonzáskörzetében élt. Ezen belül 7,07 millió lakos-
nak alig  három kilométert, 2,7 millió főnek pedig három–hat kilométert kellett 
gyalogolnia vagy szekereznie a legközelebbi vasútállomásig.  A tizenkét kilo-
métert a korszak szakemberei egy lényeges mezsgyének, mintegy delimitációs 
értéknek tekintették. Az volt az általánosan elfogadott nézet, hogy a vasutak 
gazdasági befolyása csak a tengelyüktől számított 12 kilométeren belül fekvő 
települések esetén érvényesül, azaz ezek azok a települések, amelyek ténylege-
sen használni fogják a vasút szolgáltatásait.7 És valóban, ezt a korabeli tapasz-
talatot az adatbázis eredményei is igazolják:  221 vasútvonal közül 197-nek a 
vonzáskörzete a 12 km-es határon belüli. A fennmaradó 25 vonal között egyet-
len vasúti fővonal (Püspökladány-Debrecen-Máramaros) található, mintegy 
12,7 km-es vonzáskörzeti átlagos távolsággal.8 Mindez cáfolja azt a közkeletű 
hiedelmet, hogy a helyiérdekű vasútvonalak girbegurba vonalvezetése inkább 
a helybéli földbirtokosok, mintsem az ottani települések érdekeit szolgálta. A 
helyiérdekűek, a legnagyobb forgalmú vasúti fővonalak és a kisebb jelentőségű 
mellékvonalak vonzáskörzeteinek térbeli kiterjedése között nincsen számot-
tevő különbség. Mindez azt jelenti, hogy a vasúti vonalvezetéssel kapcsolatos 
vitákat ezen szűk térbeli keretek adottságain belüli mozgástér határozta meg.9 

6 Gyergyóditrót csak 1909-ben érte el a vasút. A határközeli Gyergyóbékást, illetve a Békás-
szorost érintő vasútépítés – a nehéz terepviszonyok és az alacsony népességszám miatt – még a 
tervek szintjén sem létezett. 

7 Hieronymi 1902: 22.
8 A vasúti fővonal vonzáskörzetének átlagát a Máramaros megyei perifériás helyzetű kisfalvak 

(Huszt és Bustyaháza környékén) és a Visóvölgy egyértelműen vasúthiányos kistérségének 
volumenei rontják le. 

9 Két végpont közötti nyomvonal-alternatívák szűk mozgásterével a korszakban a közvélemény 
nem volt tisztában. Az állami vasútépítéseknél például az is alapkövetelmény volt, hogy a 



258

Frisnyák Zsuzsa

Mindent egybevetve Magyarország 12 490 települése és a hozzájuk legköze-
lebb eső vasútállomás közötti átlagos távolság 1901-ben 9,94 km volt. 

Az elmondottak térbeliségét a következő, 2. ábra tárja fel részleteiben. 

átlagos távolság
kistérségenként
1.4 - 6.2 km
6.3 - 11.1 km
11.2 - 16 km
16.1 - 20.9 km
21 - 26 km
28.8 - 85.9 km

2. ábra. Az átlagos közúti távolság a legközelebbi vasútállomásig 
kistérségenként 1901-ben10

Magyarország településeinek forgalmi pozícióját – azaz a vasúthoz való 
hozzáférést – a térfelszín sajátosságai (hegy- és síkvidékek, folyóvölgyek, stb.) 
is befolyásolják. A vasúthálózat szerkezete olyan formán alkalmazkodik a 
topográfiai környezethez, hogy ugyanazon táj antropogén jellemzőit, a tájhasz-
nálat helyi sajátosságait felerősíti és azt a tágabb környezet számára is látha-

beruházások ne a magánkézben lévő vasúttársaságok (Déli Vasút, Kassa–Oderbergi Vasút, stb.) 
forgalmát növeljék. 

10 A kistérség = a járás + a járás területén belüli, de attól eltérő jogállású város összessége. A foga-
lom használatát az indokolja, hogy a közigazgatási státusz rendezőelve nem képes kifejezni 
összetett térszerkezeti adatokat. A rendelkezésemre álló térképkészítő szoftver nem engedi, 
hogy az skálahatárokat ennél precízebben a tanulmányban tárgyalt 12 kilométeres értékekhez 
illesszem.
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tóvá teszi. Véleményem szerint lényegében erről szól a 2. ábra. Jól látható, hogy 
Magyarországon a vasúthoz való hozzáférés tekintetében a legkedvezőbb hely-
zetben a gabona, dohány, és gyümölcstermelő alföldi régió tömbje volt (1,4–6,2 
km). Mindez nem véletlen, a közúti távolság csökkentésében ez a táj a legin-
kább érintett: nemcsak a mezőgazdasági tömegtermelés szállításigényessége 
miatt, hanem azért is, mert a közeli kőbányák hiányában az Alföldről gyakor-
latilag hiányoztak a minden évszakban járható utak. A vasútállomások meg-
közelíthetőségét az Alföldön egyedül a Duna és a Tisza hídhiányos szakaszai 
rontják le némiképp. Ez utóbbi különösen szépen kirajzolódik a Bács-Bodrog 
és Baranya, valamint Pest-Pilis-Solt-Kiskun és Tolna megye egymással határos 
kistérségeinek növekvő volumeneiben (6,3–11,1 km). Hasonlóképpen látszik, 
hogyan növekedik a Szegedtől felfelé eső, Tisza menti kistérségekben a vasút-
hoz való távolság. 

Mindazonáltal a 6,2 km-nél kedvezőbb közúti távolsággal rendelkező kis-
térségek (136 kistérség, 6,5 millió lakossal) halmazában nemcsak síkvidéki, 
mezőgazdálkodással foglalkozó területeket találunk, hanem olyan felvidéki 
és erdélyi kistérségeket is, melyeket folyóvölgy menti településszerkezet és a 
környező hegyvidék szinte lakatlan erdősége jellemez. Egy ilyen, a folyóvölgy 
irányát követő településszerkezetű tájban egyetlen vasútvonal képes az összes 
helyi jelentőségű települést felfűzni.  

A 6,3–11,1 km átlagos közúti távolsággal rendelkező kistérségek (190 kis-
térség, 7,2 millió lakosa) halmazában a korábban már említett dunai és Tisza 
menti kistérségek mellett, az alföldi peremvidékek, illetve az azon túli válto-
zatosabb és emelkedő térfelszínnel rendelkező nagytájak (Dunántúl, Felvidék 
és Erdély) rendelkeznek. A vasút megközelíthetősége szempontjából a 11,2–16 
km közötti kategóriába eső kistérségek (56 kistérség, 1,88 millió lakos) helyzete 
már egyértelműen gyengébb az átlagosnál, de még közel sem elviselhetetlenül. 
Ebből a csoportból feltűnő módon kiemelkedik a Kolozsvár megye kolozsvári 
kistérsége. A 20. század elejére ugyanis a törvényhatósági jogú városok for-
galmi ereje a hozzájuk topográfiailag közel fekvő településekre úgy hatott ki, 
hogy többirányú vasúti csomópontokká váltak. Mindez azonban Kolozsvár 
esetében nem tudott lejátszódni, mert a város és a kolozsvári járás kisebb fal-
vai közötti közvetlen vasúti kapcsolatot a domborzat nem tette lehetővé. Azaz 
a vasúti fővonal mentén fekvő Kolozsvárról csak egyetlen jóval kisebb jelen-
tőségű vasútvonal11 indult ki. A domborzati sajátosságok a város környezeti 
vonzóerejét – és egyúttal a kistérség vasúti elérhetőségének volumenét –  kor-
látozta, és mindez Kolozsvár vasútforgalmi  mutatóiban is tükröződik.12 A 16,1 

11 A Szamosvölgyi Vasút Kolozsvár–Zilah közötti vonala. 
12 Kolozsvár 1891–1901 között rendszeresen – de sikertelenül – megpróbált befektetőket találni 

egy a gyalui havasok felé, Szászfenes, Hidegszamos irányába tartó közúti vasúthoz. Kolozsvár 
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km-nél nagyobb közúti távolsággal rendelkező kistérségek túlnyomó többsé-
gét az ország keleti peremvidékeinek perifériális helyzetű körzetei alkotják. 
A vasúthiányos körzetek és a vasúthálózat kapcsolatát a következő, 3. számú 
ábra segít megérteni. 

A vasúthiányos térségek

A vasúthiány különböző fokozataival küszködő kistájak túlnyomó többsége 
egy a Keleti-Kárpátok mentén északtól délig húzódó övezetben található. A 
legmostohább, a 3. ábrán négyzettel jelzett területek tizennyolc vasútállomás, 
25 km, vagy még annál is nagyobb átlagos közúti távolsággal rendelkező von-
záskörzetét mutatják. Nagy valószínűséggel az itt élők (538 ezer fő) az útra 
kelésük napján nem tudtak ténylegesen felszállni egy vonatra, mert egy vagy 
több napos gyalogútnyi távolságot kellett megtenniük. A vasútállomásokra 
tartó fuvarszekerek pedig az elindulás napján nem jutottak vissza a kiindu-
lási helyükre. Legrosszabb helyzetben Mádéfalva, Visóvölgy és Zalatna távo-
labbi környezetében élők voltak. Mádéfalva állomás 42 km-es vonzáskörzeté-
ben 70 ezren éltek.  Visóvölgy 37 km-es vonzáskörzetébe tizenegy község 36 
ezer lakosa tartozott. Zalatna környékének 73 ezer lakosának (33 községben) 
átlagosan 35 km-es úttal kellett számolnia, ha el akarta érni a vasutat. Ezek 
a tradicionális életmód kereteiből még ki nem lépő közösségek – a korábban 
elmondottaknak megfelelően – alacsony népességszámú, elzárt hegyvidéki fal-
vak voltak.

és környezete közötti vasúti kapcsolatok gyengeségét az 1–30 km-es övezetben zajló utazások 
alacsony volumene is bizonyítja: 1900-ban 1,82 fő/év/utazás, 1910-ben 1,93 fő/év/utazás.  
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Az elmondottakhoz képest a 3. ábrán13 háromszöggel jelzett körzetek vasúti 
hozzáférése már némiképp könnyebb. Az ebbe a csoportba tartozó tizennégy 
vasútállomás vonzáskörzete 20–24 km-re terjedt ki, és 313 község mintegy 228 
ezer lakosát érintette. Feltűnő módon az ide sorolt körzetek – két dunántúli 
kivételével – táji elhelyezkedése igen hasonló a 25 km-nél nagyobb vonzáskör-
zetű vasúthiányos területekhez. A két nagy vonzáskörzetű dunántúli vasútál-
lomás – Alsólendva és Csákány – tulajdonképpen ugyanannak a vasúthiányos 
területnek (Zala megye hetési, göcseji és letenyei dombságának) a kiszolgálását 
látta el. Alsólendva vasútállomása 81 település 45 ezer lakosa számára jelentette 
a legközelebbi elérhető állomást. Az alsólendvai körzet kiterjedtségét alapve-
tően a muraszombati járás néhány száz fős népességű falvainak ellátatlansága 
okozta.14 A Győr–Fehring közötti vasútvonalon fekvő Csákány állomásra pedig 
a hetési és göcseji aprófalvak lakosai szorultak rá. 

A 3. ábrán körrel jelzett mikrokörzetek (1428 község) 1,6 millió lakosának a 
vasúthoz való hozzáférése még mindig gyengébb az átlagnál, de az út távol-
sága már nem követel szélsőséges erőfeszítést (15–19 km). A legközelebbi vas-
útállomásra tartó fuvarszekerek már ugyanazon a napon vissza tudnak érni 
otthonukba. Az ebbe a kategóriába tartozó mikrokörzetek között megjelennek 
a síkvidékiek is: Kunszentmiklós–Tass, Fegyvernek és Zombor állomásainak 
környéke. Új jelenség, hogy a 15–19 km-es úttávolsággal rendelkező települé-
sek halmazában néhány nagyobb népességszámú  község (Szenttamás, Öcsöd, 
Bezdán, Tiszaroff, Dombrád, vagy Gölnicbánya)  is megtalálható. A vasúthoz 
való hozzáférés térbeliségét a 15 kilométernél kisebb vonzáskörzetek esetében 
már nincs értelme ábrázolni, mert a vasút-települések közötti térkapcsolatok új 
jellemzője már nem bukkan felszínre. 

De mi is következik az eddig elmondottakból?  Joggal vélelmezhetjük, hogy 
az 1901 utáni vasútépítések a 3. ábrán látható, kisebb-nagyobb kiterjedésű vas-
úthiányos térségeket fogják érinteni. Az események ezt az előfeltevést azonban 
csak részben támasztják alá. Hogy ténylegesen mi is történt a magyar vasútépí-
téseket históriájában, azt a következő, 4. ábra segít megérteni. 

13 A térkép Nagy Béla 1914-es vasúthálózati alaptérképének felhasználásával készült. 
14 A muraszombati járást érintő vasúti szárnyvonal megépítésének ügyét 1884-től szinte 

folyamatosan napirenden tartották a helyi érdekeltek. Sokáig azonban a Déli Vasúttól várták a 
vonal finanszírozását.
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1902–1913 között összesen 4587 km további új vasútvonalon nyílt meg forga-
lom Magyarországon. Az új vonalak túlnyomó többsége (4161 km) helyiérdekű 
vasút volt. A 4. ábra15 azt tárja fel, hogy a vasút hiánya a ténylegesen megvaló-
suló vasútépítéseknek csak az egyik ösztönzője. Jól látható, hogy olyan vasút-
vonalak is épülnek, nem kevés számban és elhanyagolható hosszban, ahol azt 
a területi ellátottság hiánya egyáltalán nem indokolta. 

Az 1902 utáni történések közül talán az állami vasútépítkezések céljait lehet 
a legegyszerűbben meghatározni, ill. csoportosítani. A MÁV építésű vonalak 
alapvetően három célból létesülnek. Egyrészt épülnek olyan viszonylag rövi-
debb pályaszakaszok, melyek két különböző vonal közötti összeköttetést (pl. 
Komárom és Érsekújvár, vagy Baja és Bátaszék között) biztosítják, és melyek az 
egész vasúthálózat forgalomképességét növelik.  Másrészt létesülnek hadászati 
célú, de alacsony kihasználtságú pályák (Nagyberezna–országhatár). Harmad-
részt az állam olyan a vasút hiányától szenvedő területekre is épít vasutat, ahol 
azt elvileg a helyi érdekeltségeknek kellene finanszírozni, de melyek építési 
költségeire a tőkét a magánfelek nem tudják összeszedni. Ez utóbbira azonban 
meglepően kevés, alig két példa akad. A székely vasút Szászrégen–Mádéfalva 
közötti része 1905–1909 között készült el. A Balaton északi partjának telepü-
léseit sújtó vasúthiányt pedig a Balatonvidéki vasút átadása (1909) szüntette 
meg. Ez utóbbi vonal állami finanszírozásának indokoltságában – a székely 
vasutakkal szemben – már inkább lehetnek kétségeink.16 

A helyiérdekű vasutak indokolatlan létesítésével, a finanszírozás és működ-
tetés körüli kérdőjelek sokasodásával a szakemberek már a 19. század végén 
tisztában voltak. A helyiérdekű vonalak üzemeltetési költségei nagyobb ütem-
ben nőnek, mint a bevételek.  A helyiérdekű vasutak szaporodását a korszak-
ban a vármegyei viszonyokkal, nem pedig szállítási igények kielégítésével 
magyarázták. De mit is jelentenek a vármegyei viszonyok?  A megyei tör-
vényhatóságok és a finanszírozásba anyagilag is beszálló községek az újonnan 
megépített vasútvonalaktól az útfenntartás véget nem érő gondját és költségeit 
akarták maguktól eltolni, olyan formán, hogy egy ingyenes szolgáltatást (az 
utak használatát) egy fizetőssel (vasúti utazás) váltanak ki. A politikai válsá-

15 A térkép Nagy Béla 1914-es vasúthálózati alaptérképének felhasználásával készült. Az ábrán az 
1902–1913 között átadott vonalakat erősebb fekete színnel, az 1902 előttieket pedig elhalványított 
szürke színnel jeleztem. 

16 A 14–15 millió koronás beruházást a magánbefektetők még úgy sem vállalták, hogy az állam 6 
millió koronát magára vállalt. A vonal végül is a helyiérdekű vasutak szabványai szerint épült 
meg, a beruházás teljes ára 16,3 millió koronára rúgott. A Balatonvidéki Vasút Kossuth Lajos 
kereskedelemügyi miniszter működésének egyelten eredménye. Az állami finanszírozást az 
érintett községek Budapestre küldött 3600 fős delegációja zajos ünnepléssel köszönte meg a 
miniszternek. 
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gokkal elfoglalt kormányoknak nem volt ereje egy új, a helyiérdekű vasutakra 
vonatkozó törvényt keresztülvinni. Magyarország túlépítette a vasútjait. 
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A „Kecskemét jelenség” háttere a kortársak 
visszaemlékezései alapján

Tanulmányom alapja a Forrás folyóirat 2012. július-augusztusi 236 olda-
las dupla száma.1 A lap főszerkesztője Füzi László és szerkesztője Pin-

tér Lajos már évek óta, többször kérte, hogy interjús módszerrel –, amíg arra 
lehetőség van – végezzünk kutatást Kecskemét hetvenes-nyolcvanas éveinek 
meghatározó szereplői körében, mert ekkor igen gazdag és sokszínű kulturális 
intézményrendszer jött létre a városban. 1969 és 1989 között 20 év alatt, 20 új 
kulturális, művészeti és tudományos intézmény született Kecskeméten. A régi 
intézményi alapra épülve, ma is ezek a város meghatározó ilyen jellegű intéz-
ményei.2 

A főbb kutatási kérdéseink a következők voltak: Minek köszönhető ez a 
páratlanul intenzív fejlődés? Hogyan zajlott az új intézmények létrehozása, és 
ennek mi volt a mechanizmusa? Melyek a „Kecskemét jelenség” sajátosságai? 
A kutatás első lépéseként igyekeztünk számba venni a lehetséges interjúala-
nyokat.3 A névsort több megbeszélés során állítottuk össze a Forrás említett 
szerkesztőivel. A listánkra végül több mint száz nevet vettünk fel, és nyilván-
valóvá vált, hogy a korszak meghatározó politikusait is meg kell kérdeznünk. 

1 Társ/a/dalom. 23 beszélgetés Kecskemét kulturális életéről 1969–1989. Forrás, 2012. július–
augusztus 236. oldal.

2 Az alábbi intézmények jöttek létre ebben az időszakban, az évszám az alapítás időpontját jelöli: 
Forrás folyóirat (1969), Katona József Emlékház (1970, újjáépítése 1991), Kecskeméti Rajzfil-
mstúdió (1971), Tudomány és Technika Háza és Erdei Ferenc (ma Kecskeméti) Kulturális és 
Konferencia Központ (1974), Kodály Zoltán Zenepedagógiai Intézet, Kiskunsági Nemzeti Park 
és Nemzetközi Zománcművészeti Alkotóműhely (1975), Magyar Naiv Művészek Múzeuma 
(1976), Nemzetközi Kerámia Stúdió (1977), Bozsó Gyűjtemény és Leskowszky-hangszergyűj-
temény (1979), Szórakaténusz Játékmúzeum (1981), Szalvay Mihály Úttörő és Ifjúsági Otthon 
(később Kecskeméti Ifjúsági Otthon, 1982), Cifrapalota, Kecskeméti Képtár és Ráday Gyűjte-
mény (1983), Népi Iparművészeti Múzeum és Magyar Tudományos Akadémia Regionális 
Kutatások Központja Kecskemét (MTA RKK) (ma MTA Közgazdaság- és Regionális Tudomá-
nyi Kutatóközpont Regionális Kutatások Intézete Alföldi Tudományos Osztály (1984), Orvos 
és Gyógyszerészettörténeti Múzeum (1985), Ciróka Bábszínház (1986), Magyar Fotográfiai 
Múzeum (1991).

3 A kutatást a Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Kar Hely- és Családtörténeti Kuta-
tóműhelyének keretében végeztük két kollégámmal, Sági Norbertával és Kriskó Jánossal 2012 
tavaszán.
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Az egyértelmű volt, hogy a dupla szám keretei és a mi kapacitásaink sem teszik 
lehetővé ilyen nagyszámú interjú elkészítését, így végül 25 főre szűkítettük a 
kutatásba bevont személyek körét. Sajnos előfordult, hogy a politikai életben 
országos szinten is meghatározó szereplők (Pozsgay Imre és Romány Pál) nem 
vállalták az interjút, vagy nem reagáltak a megkeresésünkre. Voltak olyanok 
is, akik személyes sérelmek miatt nem kívántak részt venni a projektünkben, 
vagy nem tudtuk elérni. Az is előfordult, hogy olyan személlyel is készítettünk 
interjút, akivel nem terveztük előre, mert menet közben, az interjúk készítése 
során vált fontossá a személy. Tehát a megkérdezettek köre nem teljes körű és 
nem is lehet az. 

A tanulmányom megállapításait jórészt az interjúk alapján teszem, ismerve 
az oral history módszer hiányosságait és a vele kapcsolatos problémákat.4 
Ugyanakkor fontosnak tartom, hogy az interjúkból kirajzolódó képet rögzít-
sem, ami egyfajta forrás és viszonyítási pont lehet a későbbi levéltári kutatá-
sokhoz. Azért is tartom értékesnek ezt az interjúgyűjteményt, mert az akkori 
szereplők rendszerről alkotott képét, és az ügy iránti elkötelezettségét is igen 
jól bemutatja.

A Forrás említett számában 22 interjú olvasható. Az előre meghatározott 
témakörök alapján részben strukturált interjúkat készítettünk, melyek mellé 
egy adatlapot vettük fel a megkérdezettektől. Az interjúk vezérfonala többször 
megváltozott, mert a beszélgetés logikai menete, tematikus feszültsége alkal-
manként felülírta az eredeti szándékainkat.  

Mielőtt ennek a fejlődésnek az okaira, sajátosságaira térnék rá, érdemes 
röviden áttekinteni a város 20. századi történetének sajátosságait, a kulturális 
intézmények előzményeit. Kecskeméten nem alakult ki a nagybirtokrendszer, 
a homokon a filoxéravészt követően kibontakozott és egyre nagyobb mérteket 
öltött a tanyás gazdálkodáson alapuló szőlő-, zöldség- és gyümölcstermesztés. 
Az egyre gyorsabban bővülő exportból a bevételek is szépen gyarapodtak és 
a századfordulótól az élelmiszeripar is megjelent, majd az első világháborút 

4 Az oral history szubjektív visszaemlékezés, olyan narráció, amiben szerepe van az emlékezet-
nek az énnek (self) és az interpretációnak, valamint ezek időbeli változásainak is. Az interjúa-
lanyaink egy része a szocialista rendszerben vezető beosztásban dolgozott, amihez elengedhe-
tetlen volt bizonyos fokú lojalitás a rendszer irányába. Az interjúalanyaink fiatalabbak voltak és 
minden bizonnyal „szebben, jobban” emlékeznek vissza erre a korszakra. A rendszerváltás és 
azt követő átpolitizálódás, a szocializmus és a vezető káderei megítélését és az interjúalanyaink 
akkori szerepét is átértékelték. Az interjúalanyok véleményei, nézőpontjai gyakran szubjektí-
vek, nehezen ellenőrizhetőek. Mindezek ellenére a 22 interjúalany, akik különböző területeken 
és szinteken dolgoztak ebben az időszakban, igen hasonló képpel rendelkeznek és a vezető 
kádereket is hasonlóan ítélik meg. Szerepe lehet ebben annak is, hogy kialakulhatott erről a kor-
szakról egyfajta kollektív emlékezet a városban. Az oral history módszer jellemzőire vonatko-
zóan igen bőséges szakirodalom áll rendelkezésünkre, például: Gyáni 2000: 128–145. és Kövér 
2011: 176–192. 
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követően látványos fejlődésnek indult.  Az országosnál kiegyenlítettebb bir-
tokszerkezet alakult itt ki, erős középbirtokos parasztsággal és a magasabb 
szakértelmet követelő, intenzívebb kertészeti kultúra révén a napszámosokat 
is jobban megfizették. 

A város a második világháború alatt az átlagosnál is többet szenvedett. Kato-
nai parancsra kiürítették, hónapokon át a hátteret biztosította Budapest elhú-
zódó ostromához, majd néhány, kétes hátterű kommunista politikus, valamint 
Bánó Mihály és politikai rendőrei tartották rettegésben a város lakóit. A tör-
vényhatósági jogú városok közül az 1945-ös és 1947-es választásokon is Kecs-
keméten utasították el leginkább a baloldali pártokat és itt kaptak legnagyobb 
támogatást a jobboldali pártok.5 Az 1950-es közigazgatási átrendezéssel létre-
hozták a korábbi Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye déli részéből és Bács-Bodrog 
vármegyéből Bács-Kiskun megyét, amelynek székhelye a megye észak-keleti 
részén fekvő Kecskemét lett. Korábban tévésen úgy vélték, hogy Kecskeméten 
a közigazgatási funkció hiányos volt és a megyeszékhely státusz megszerzé-
sének köszönhető a város fellendülése. Ez nem helytálló, ugyanis Kecskemét 
korábban is törvényhatósági jogú város volt, saját főispánnal és jelentős igaz-
gatási jogkörrel bírt, tulajdonképpen a korábbi nagykiterjedésű Pest-Pilis-Solt-
Kiskun vármegye déli részének Kecskemét volt a közigazgatási, rendészeti, 
igazságszolgáltatási, oktatási, gazdasági és kulturális központja. A második 
világháború után a város népességszáma csökkent, a mezőgazdaság nem tudta 
visszanyerni korábbi lendületét, az ipar pedig hiányos és egyoldalú maradt a 
városban.6 

1958 decemberét követően Bács-Kiskun megyében is felgyorsult a paraszt-
ság termelőszövetkezetekbe kényszerítése, de a Homokhátságon szakszövet-
kezetek jöttek létre, melyek nagyobb szabadságot biztosítottak a termelők-
nek. 1961 márciusára befejeződött „mezőgazdaság szocialista átszervezése” a 
megyében.7 Ezen folyamat következtében a vidéki emberek jó része elveszítette 
megélhetését, és egyre többen vándoroltak el az iparosodottabb térségekbe. 
1949 és 1960 között több mint 53 ezer fő költözött el a megyéből, ebből 1957-
ben közel 30 ezren.8 Az elvándorlást és a foglalkoztatási problémákat csak a 
vidéki ipartelepítéssel és új munkahelyek létrehozásával lehetett orvosolni. A 
megyei pártbizottság és a megyei tanács iparfejlesztési koncepciója alapján, 
jelentős erőfeszítéseket tett a minisztériumi ipar Bács-Kiskun megyébe von-
zására, elsősorban a főváros közelségére hivatkozva. Az volt a terv lényege, 

5 Rigó 2014: 36–350.
6 Az élelmiszeripart az Első Kecskeméti Konzervgyár, a Platter János Konzervgyára, a Bene-

dek-féle Baromfifeldolgozó adta, ezen túl a jelentősebb üzemek közül a Gépgyár, a Cipőgyár és 
a Gyufagyár működött a városban.  

7 Kereskedő 1970: 68–70.
8 Nagy 1970: 89. 
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hogy a kihasználatlan, vagy felszabadítható üzemeket, épületeket felajánlják 
a minisztériumoknak ipartelepítési célra. A város ipara a második ötéves terv 
(1961–1965) második felében indult fejlődésnek, amikorra beérett a korábbi 
koncepció, azaz a minisztériumi ipar sorra vette át a fejlettebb tanácsi válla-
latokat. Új üzemek sorát telepítették le a városban és a meglévőket is korsze-
rűsítették, ennek köszönhetően az ipar fejlődési üteme a megyében kétszerese 
lett az országos átlagnak.9 A harmadik ötéves terv időszakában (1966–1970) is 
folytatódott ez a lendület, főleg Kecskeméten.10  A hatvanas évek elejétől ez a 
gazdasági fellendülés tudta biztosítani Kecskemét egyre színesebbé és gazda-
gabbá váló kulturális intézményrendszerének hátterét. Gajdócsi István megyei 
tanácselnök erről az összefüggésről a következőképpen vélekedett: „A gazda-
ság az az alap, amelyből a kultúra kinőhet, a kultúra pedig az, amely értékes 
embereket tud visszaadni a gazdaságnak.” 

Kecskemét kulturális, tudományos és művészeti élete annak ellenére komoly 
hagyományokra tekint vissza, hogy a városban nem volt olyan nagy, a kultu-
rális életet meghatározó felsőoktatási intézmény, mint Debrecenben vagy Sze-
geden. A Református Jogakadémiát 1831-ben alapították, a Református Tanító-
képzőt 1930-ban, mindkettőt 1948-ban államosították, a jogakadémiát meg is 
szüntették. Ezek az intézmények azonban nem tudták betölteni azt a szerepet, 
mit az említett két alföldi város egyetemei. A korábbi Református Tanítóképző 
épületében 1958-ban Felsőfokú Óvóképző Intézet létesült, amiből 1985-ben 
létrejött a Kecskeméti Tanítóképző Főiskola. A Felsőfokú Kertészeti Techni-
kum 1960-ban indult Kecskeméten, 1970-től a Kertészeti Egyetem Kertészeti 
Főiskolai Karaként működött tovább. A Gépipari és Automatizálási Műszaki 
Főiskola, elődje 1964-ben kezdte meg a működését, 1969-től már főiskolaként 
folytatta a hallgatók képzését. Tehát a hatvanas években a felsőfokú oktatás is 
megerősödött a városban, elsősorban a helyi munkaerőpiaci igények kielégí-
tése érdekében. A felsőoktatás mellett a városban több nagy múltú középiskola 
is működött, például a Katona József Gimnázium, a Bányai Júlia Gimnázium, a 
Piarista Gimnázium, valamint 1950-től, az országban elsőként a Kodály Zoltán 
Ének-zenei Iskola. 

Több kulturális intézmény is komoly régmúltra tekint vissza a városban. 
A Katona József Kör 1891-ben kezdte meg működését, majd 1933-tól Katona 
József Társaságként játszott jelentős szerepet a város kulturális életében. A 
Kecskeméti Katona József Színházat a millenniumi ünnepségekhez kapcsoló-

9 Nagy 1970: 91–92. Az iparban foglalkoztatottak száma az 1960-as 27 600-ról 1965-re közel meg-
duplázódott 46 700-ra nőtt a megyében, ezzel az elvándorlók száma is erősen csökkent. 

10 A korábbi gyárak rekonstrukciója mellett ekkor kezdte meg működését a városban a Szerszám 
és Gépelemek gyára, a Fémmunkás Vállalat, a Budapesti Rádiótechnikai Gyár Kecskeméti 
Gyára. 
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dóan 1896-ban adták át, és azóta is folyamatosan működik. A városi könyvtár és 
múzeum 1898-ban kezdte meg tevékenységét, majd Bács-Kiskun megye létre-
hozása után Kecskemét Város Levéltárának összevonásával 1951-ben jött létre a 
Bács-Kiskun Megyei Közlevéltár, ennek tudományos és szakmai tevékenysége 
a hetvenes években, Iványosi-Szabó Tibor igazgatósága idején teljesedett ki. A 
Kecskeméti Művésztelep Kada Elek polgármestersége alatt, 1909–1912 között 
épült fel, majd az ígéretes kezdet után, a két háború szinte felbecsülhetetlen 
pusztítása következtében elnéptelenedett. A második világégést követően a 
közös műteremházat a felújítási kötelezettség vállalása mellett átvette az állam, 
az egykori művészvillák felújítását 1982-ben kezdte meg a város. Már a 19. szá-
zad végétől kezdve jelentős mezőgazdasági kutatások folytak Kecskeméten, a 
filoxéravészt követően Mathiász János jelentős szőlőnemesítő munkát végzett 
itt, amit tanítványa Kocsis Pál folytatott. Kocsis Pál kísérleti telepét 1951-ben 
államosították, majd beolvasztották az állami Szőlészeti Kutató Intézet katona-
telepi egységébe. 1943-ban Kecskemét határában kertészeti telepet hoztak létre, 
ami 1948-tól Mészöly Gyula vezetésével állami kísérleti kertészetté alakult. 
Mészöly a paradicsomnemesítés területen ért el kiemelkedő eredményeket. A 
Kísérleti Intézet később más zöldség- és gabonafajták nemesítése és vetőmag 
előállítása terén, nemzetközi szinten is maradandót alkotott.   

A hatvanas-hetvenes években jelentős változások történtek, mind a megye, 
mind a város életében. A gazdasági, kulturális fejlődés kibontakozásához új 
politikára és új személyekre volt szükség. A hatvanas évek elején a városi 
tanács élén történt először változás. A korábbi gyakorlattal szemben, egyre 
inkább helyi, regionális kötődésű és rátermett szakemberek kerültek vezető 
pozíciókba. Varga László szerint ez az új gyakorlat tekinthető az egyik legjelen-
tősebb fordulópontnak a szocializmus időszakában.11 A városi tanács élén Reile 
Géza12 megjelenését tekinthetjük fordulópontnak, aki bizonyította rátermettsé-
gét azzal, hogy tanácselnökként Vaskúton 1950-től országos hírnevet szerzett 
a községfejlesztésben. 1954. november 1-től 1960. szeptember 1-ig Kiskunhalas 
Városi Tanácsának volt az elnöke és ezt követően 1961-ben választották meg 
Kecskeméten a városi tanács elnökévé és innen ment nyugdíjba 1973-ban. Mező 
Mihály későbbi városi tanácselnök szerint Reile Géza „szerencsés választás 
volt, mert megkezdődött Kecskemét város második aranykora. (…) Nagyfor-
mátumú személyiség volt, remek kapcsolattartási képességekkel, a szándéka, 
a törekvései mindvégig emberiek és nagyszerűek voltak. És olyan affinitása, 

11 Rigó 2012/d: 132.
12 Reile Géza (1918–1977) Baján született, itt járt elemi iskolába, majd Budapesten volt szövőta-

nuló. Válogatott ökölvívó volt, de sérülése miatt nem folytathatta a versenysportot. 1941-ben 
Bátmonostoron lett segédhivatalnok, majd díjnok. 1944-ben elbocsátották, a háborút követően 
községi jegyző lett, majd Vaskúton jegyzővé választották, ahol 1950-től tanácselnök lett. Rigó 
2012/a: 53. 
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olyan akarata volt a városi élet fejlesztésére, amelyet én csodálattal néztem.”13 
Mező elmondta, hogy Molnár Frigyes megyei első titkár támogatta Reilét, akit 
kinevezése előtt pártiskolába küldtek. Mező szerint Reile Gézának tehetsége 
volt ahhoz, hogy az elképzeléseit, terveit elfogadtassa a megyei pártvezetéssel, 
kezdeményező volt, végül mégis a párt megyei vezetői szorították ki a pozíci-
ójából. Mező véleménye alapján Reile Géza a város kulturális életének fejlesz-
téséért is sokat tett, elsősorban Kodály Zoltán szellemiségének ápolása révén, 
de a képzőművészet terén is. „Reile Géza idején a város látványos fejlődése 
helyi és országos érdeklődést, kezdeményező gondolatokat váltott ki. Így adó-
dott, hogy Probstner János és a kecskeméti Kósa Klára felkeresték Reile Gézát. 
Elmondták, hogy a keramikusairól nevezetes tiszántúli kisvárosból a fejlődő 
nagyvárosba szeretnének letelepedni. Csak egy műhelynek alkalmas épületet 
kérnek. A készítendő munkáik értékesítéséből fenn tudnák tartani magukat. 
Reile Géza azonnal fogta a gondolatot és megbízta a kulturális ügyekkel fog-
lalkozó Ujvári Lajos elnökhelyettest és engem, hogy keressünk részükre helyet. 
A lakáshivatal éppen abban az időben költöztetett ki összeférhetetlen cigány 
családokat a Kápolna utcai műemlék jellegű tornácos épületből. Ezt az épü-
letet kapta meg Probstner János. Próbáltak ők megélni a saját lábukon, a saját 
termékárusításból, de nem ment. Probstner már 1972-ben, tehát a jelentkezé-
sük utáni második esztendőben lakást kapott a várostól. Nem tudott megélni a 
bevételeiből, mi viszont nem tudtuk átvenni a stúdiót. Ezt látva Gajdócsi István 
beszállt a Kerámia Stúdió támogatásába. Mi adtuk az elhelyezést, a telket, Gaj-
dócsi pedig beszállt azzal, hogy megyei pénzből működteti és fölépítteti azokat 
az új épületeket, amelyekben most működik a stúdió.”14

A másik fordulópontnak tekinthető esemény a megyei pártbizottság élén 
1971-ben bekövetkező váltás volt. Ugyanis 1971. szeptember 16-án Kijev mellett 
lezuhant a MALÉV Szimferopolba – Kecskemét testvérvárosába – tartó járata. 
A gépen utazott Bács-Kiskun megye 35 fős küldöttsége. A repülőgép kataszt-
rófa minden utasa meghalt, ekkor vesztette életét többek között a megyei 
tanácselnök Erdősi József és Gyóni Lajos a megyei pártbizottság (PB) osztály-
vezetője is. Ezek után kerültek pozícióba a megyei vezetésben – az interjúala-
nyaink szerint – azok a nagyformátumú politikusok, akik maradandót alkottak 
és kiemelt szerepet játszottak Bács-Kiskun megye és Kecskemét fejlődésében. 
Jelen tanulmányban tárgyalt kulturális, tudományos és művészeti intézmények 
is jórészt hozzájuk, elsősorban Gajdócsi István és Romány Pál nevéhez kötőd-
nek. Mindketten az országos politikai vezetésben is jelentős szerepet kaptak. 
Mellettük Kecskemét város tanácselnökei – Gódor József majd Mező Mihály 

13 Kriskó 2012/a: 21–22.
14 Kriskó 2012/a: 24.  Ez a hosszabb idézet jól mutatja a helyi szocialista kultúrpolitika működési 

sajátosságait, paternalizmusát és véletlenszerűségét. 
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– is jelentős szerepet játszottak város kulturális éltének fejlesztésében. Bánszky 
Pál15 így vélekedett erről: „Kecskeméten egy teljes garnitúra repülőgép-szeren-
csétlenség következtében meghalt és új garnitúra jött ide. És ilyenek, mint a 
Gajdócsi. Hát az egy fantasztikus ember volt, bármikor nyíltan mondom, hogy 
rengeteget köszönhet neki a megye. (…) A Rományt is el lehetett viselni, de 
sokkal progresszívebb volt a Gajdócsi. Például a Gajdócsi irodájában, az író-
asztal mögött egy három méter magas Tóth Menyhért-festmény volt. (…) Az a 
lényeg, hogy nekem szerencsém volt, jókor érkeztem ehhez az új garnitúrához, 
és amit akartam, amit javasoltam, mindent megcsinálhattam. Ez egy félelme-
tesen jó dolog volt. (…) Körülbelül 1979-ben felvetettem egy miniszterhelyet-
tesi látogatás alkalmával, hogy az országban sehol nem gyűjtik egy országos 
gyűjteménybe a játékot. Kecskemét ebben is kezdeményező lehetne. Én úgy 
képzeltem el, hogy ne csak hagyományos kiállítás, hanem műhely is legyen, 
ahol a gyerekek az idősebb nemzedéktől átveszik a játékkészítés hagyományát. 
Ma is ezt csinálja a Szórakaténusz. Így lehetett dolgozni. (…) Tehát ami ötlettel 
ment az ember és úgy érezte a Gajdócsi, hogy az értelmes és jó, azonnal mellé 
állt és támogatta. Szóval így lehetett dolgozni Kecskeméten, de ehhez kellett 
egy olyan vezető, aki ráérzett arra, hogy mi az érték. (…) Például elvállalta a 
Tóth Menyhért-kiállítás megnyitását. Gajdócsi érezte, hogy Tóth Menyhért egy 
nagyon jó kvalitás. Érezte, tudta, mindegy, hogy melyik fogalmat használom, 
és ő kiállítást nyitott Tóth Menyhértnek.”16

Gajdócsi István kultúratámogató szerepéről Buda Ferenc17 is hasonlóan véle-
kedett: „tudom például, hogy Csoóri Sándor többször is megfordult nála. Ő 

15 Bánszky Pál (1929–) Kabán született, országosan elismert művészettörténész, néprajzkutató. 
1966-ban az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán magyar–
történelem, majd 1968-ban művészettörténész szakot végzett. 1958-tól 1978-ig a Népművelési 
Intézet vizuális művészeti osztályának munkatársa, majd az intézet főosztályvezetője, a tokaji 
nyári művésztáborok vezetője. 1978-tól a kecskeméti Katona József Múzeum tudományos 
munkatársa, 1983-tól 1990-ig megyei múzeumigazgató. 1991-től a kecskeméti Magyar Naiv 
Művészek Múzeumának igazgatója, innen vonult nyugdíjba 1999-ben. Kutatási területe: a 
kortárs képzőművészet, a naiv művészet, a tárgyi népművészet és az élő képzőművészet. 2009-
ben Magyar Örökség Díjat kapott, a Magyar Művészeti Akadémia tagja. Számos cikk és kötet 
szerzője.

16  Gajdócsi Istvánt Bánszky Pál vitte el Tóth Menyhérthez Miskére 1974-ben, ezt követően évi 200 
ezer forintért vásárolt a megye képeket tőle, ezzel szűnt meg a nélkülözés a festő életében. Rigó 
2015: 65. és Sági 2012/c: 93–94.  

17 Buda Ferenc (1936–) Kossuth- és József Attila-díjas költő, író, műfordító, a Nemzet Művésze, a 
Magyar Művészeti Akadémia tagja. Egyetemi tanulmányait a Kossuth Lajos Tudományegye-
tem magyar nyelv és irodalom szakán végezte. 1955-től jelennek meg versei, 1956-os versei 
miatt egy év börtönre ítélték, az egyetemi tanulmányait is meg kellett szakítania, amit 1968-ban 
levelező tagozaton fejezett be. 1965-ben jött Kecskemétre, de 1963 és 1970 között több telepü-
lésen tanított. 1970–1986 között a Bács-Kiskun Megyei Levéltár munkatársa volt. 1986 óta a 
kecskeméti Forrás folyóirat főmunkatársa. Jelenleg Tiszakécskén él.
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viszont fontosnak ítélte s pártfogásba vette ezt a kezdeményezést is. [mármint 
a népzene támogatását – R. R.] Mint amiképp a maga hatókörében mindenkit 
és mindent támogatott, aki és ami értéket teremtett s a kultúrát gyarapította. S 
ha kellett, kiállt, szót emelt, de akár kockázatot is vállalt értük. Tudta, hogy a 
legtöbb dolog az embereken áll vagy bukik, azokon, akiknek a jószerencse, egy 
még felsőbb hatalom, maga a Jóisten vagy akárkicsoda valamilyen hatalmat 
vagy egyéb lehetőséget adott a kezükbe.”18

Szakolczai Pál szerint Gajdócsi kiemelkedő képességei mellett a Magyar 
Szocialista Munkáspárt (MSZMP) Bács-Kiskun megye első titkárai is jelentős 
szerepet játszottak abban, hogy Bács-Kiskun megyében liberálisabb szellem 
uralkodott és több fejlesztés történt, mint máshol. „Én úgy gondolom, hogy 
ebben a leghosszabb ideig munkálkodó, országos tekintélyű vezető Gajdócsi 
István volt, aki téeszelnökből lett járási, majd városi vezető Baján, és onnan 
hívták a megyei tanács élére. És természetesen az ő tevékenységének idejében 
dolgozott két, a megyénk fejlesztési igényeit jól ismerő, az itteni feladatokra 
nagyon rátermett megyei első titkár, Horváth István és Romány Pál. Nekem 
volt alkalmam mindegyikük irányítása alatt dolgozni. Jellemezte őket a nagy-
formátumú döntési képesség, a lobbierő, a tekintély, a kormánytapasztalat, 
mert már akkor az is volt nekik, felsőbb szintű szervektől érkeztek hozzánk.”19 
Tehát Szakolczai szerint a kormányzati tapasztalataik és kapcsolataik révén ők 
jelentős lobbi tevékenységet fejtettek ki a megye érdekében. Az ő munkásságuk 
megítélése azonban ellentmondásosabb az interjúalanyaink szerint. Például 
Mező Mihály vitatja az ő szerepüket.

A kulturális, tudományos és művészeti intézmények létrehozásán túl, fon-
tos szerepet kapott a városban a kiemelkedő képességekkel rendelkező értel-
miségiek, művészek letelepítése, számukra lakás, munkahely, azaz megfelelő 
életkörülmények biztosítása. Erről Buda Ferenc, akit az elsők között, 1964-ben 
hívtak Kecskemétre, a következőképpen vélekedett: „Okkal feltételezem, hogy 
Kecskemétre telepítésünkkel [Heltai – R. R.] Nándor20 jót akart tenni velünk 
is, meg a várossal is. Megírtam neki: a szíves hívást köszönettel elfogadjuk, 
de valahol laknunk kell, s valamiből meg kell élnünk. Rendben van, biztatott, 
természetesen ott is taníthatok majd, s ha jónak látom, igyekszünk úgy intézni, 

18 Sági 2012/a: 14. 
19 Kriskó 2012/f: 173.
20 Heltai Nándor (1930–) Győrben született, 1956-ban könyvtárosi diplomát szerzett a budapesti 

főiskolán. 1957-ben került Kecskemétre, ahol nyomdászként kezdett dolgozni. A Városi Tanács 
népművelési felügyelője volt 1959 és 1970 között. Nevéhez fűződik a kecskeméti Népzenei 
Találkozók elindítása. 1973-tól nyugdíjazásáig, 1991. december 31-éig a Petőfi Népe főmunka-
társa, majd 1992-től szerződéses munkatársa volt. 1989-től rendszeresen publikált a Kecskeméti 
Lapokban is, főként a helytörténet témakörében. Több önálló kötete jelent meg Kecskemét város 
helytörténetével kapcsolatban, útikönyvet is írt a városról. 
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hogy külterületi iskolába kerüljek (ha jól emlékszem, Szarkást hozta szóba) az 
ott tanító pedagógusokat megillető bérpótlék végett. A lakás miatt ne aggód-
junk, előbb-utóbb meglesz az is. Szarkás helyett végül is a jelenleg Petőfi Sán-
dor nevét viselő 1. sz. Általános Iskolába – népszerű nevén a sárga iskolába 
– irányítottak. (…) Az igazgatónő, dr. Molnár Frigyesné (…) megtudván, hogy 
valami „rovott múltú” költőféle készül a városban megtelepedni, odahelyezett 
az általa vezetett iskolába. Megtehette ellenvetés nélkül: férje volt a megyei első 
titkár.”21 

Kecskeméten szinte az összes intézményalapítót, meghatározó művészt, 
kutatót befogadta és letelepítette a város. Ellehetetlenített 56-osokat, (Buda 
Ferenc), tehetséges fiatal művészeket (Probstner János, Kerényi József) és 
pályakezdőket is (Pintér Lajos). A letelepítés azt jelentette, hogy munkát, lakást 
biztosítottak rajtuk kívül a családtagoknak is, és nem egy esetben ennek követ-
keztében új kulturális, művészeti intézmények jöttek létre. Így vélekedett erről 
Pintér Lajos:22 „Érezte az ember a hetvenes években, hogy Kecskemét, vagy Bács 
megye egy reformmegye, Kecskemét egy jó hírű, egy mecénás, egy befogadó 
város. Azt fogalmaztam meg Szegeddel szembeállítva, hogy Szeged rengeteg 
tehetséget fölnevel, szárnyra bocsát, és Kecskemétnek a fölnevelő ereje ugyan 
sokkal kisebb, de a befogadóképessége sokkal erősebb. Amikor idekerültem, 
akkor is éreztem, hogy ez egy olyan város, olyan megye, aminek vonzási ereje 
van.”23 Ezek a letelepítések, új intézmények alapítása az eddigi információk 
alapján kevésbé volt tervszerű, inkább az látszik, hogy ha valamelyik felsőve-
zetőnek megtetszett az ötlet, látott benne fantáziát – elsősorban Gajdócsi István 
– akkor a kezdeményezés mellé állt és azt meg lehetett valósítani. 

Az összes interjúalanyunk kiemelte, hogy megítélésük szerint Bács-Kiskun 
megye és Kecskemét kilógott az országos sorból, másként működött. Az inter-
júalanyok egybehangzó véleménye szerint Kecskeméten jóval „liberálisabb”, 
támogatóbb légkör volt és a megyei és a városi felső vezetéssel is lehetett tár-
gyalni, nyitott, jó szándékú, tenni akaró emberek voltak. Gaborják József a 
megyei tanács utolsó elnöke a következőképpen látta ezt: „Az viszont igaz, 
hogy az akkori felállásban mindent meghatározott, hogy milyen szellemiségű 
a megyei pártbizottság első titkára és a megyei tanácselnök. Gajdócsi István 
megtestesített egy kontinuitást a maga 16 éves elnökségével. De a megyei első 
titkárok miatt, akikkel együtt dolgozott, sem lehet semmi szégyenkezni valónk, 
pláne, ha összehasonlítjuk a mi megyénket Csongrád, Békés, Szolnok megyé-

21 Sági 2012/a: 10.
22 Pintér Lajos (1953–) költő, szerkesztő. 1971–76-ig az ELTE BTK, magyar-népművelés szakán 

tanult, tagja volt az Eötvös Kollégiumnak. Első versei 1972-ben jelentek meg a Tiszatájban. 1976-
tól a Forrás című irodalmi folyóirat szerkesztője, főmunkatársa. 18 önálló kötete mellett versei 
számos folyóiratban jelentek meg. 

23 Sági 2012/g: 147.



275

A „Kecskemét jelenség” háttere a kortársak visszaemlékezései alapján

vel és másokkal. Megjegyzem, különféle szakmai értekezleteken mindig irigy-
kedtek a kollégák, hogy könnyű nektek. (…) A lényeg az, hogy volt egy szel-
lemi nyitottság, egy készenléti állapot. Itt mindig szorgalmazták a város meg a 
megye kulturális szerepét növelő dolgokat.”24 

Csatári Bálint25 az MTA RKK egykori kutatója és igazgatója szerint is 
Bács-Kiskun megye, főként Kecskemét „valóságos oázis” volt az Alföld többi 
megyéjéhez viszonyítva. „Én éppen harminc éve Hajdú-Biharból költöztem 
ide. Laktam Szegeden, dolgoztam Békéscsabán, a rokonságom Szolnok megyé-
ben élt. Volt tehát rálátásom: ezekhez képest úgy gondolom, hogy Kecskemét 
valóságos oázis volt, főleg szellemi értelemben. Nyilván a lakiteleki esemé-
nyekre sem véletlenül került sor itt. (…) Tehát nemcsak abban volt más ez a 
megye, hogy itt voltak új kutatóintézetek, meg kulturális intézmények, hanem 
az alapoktól kezdve más volt. Én azt hiszem, hogy ez az egészre volt érvényes. 
Írtam is később az egyik cikkemben, hogy valóban ez „bezzeg Bács-Kiskun 
megye” volt. A másik példa: volt egy úgynevezett vidéki iparfejlesztési alap. 
Ebben olyan lobbiereje volt az említett két megyei vezetőnek, [Romány Pálnak 
és Gajdócsi Istvánnak – R. R.] hogy Magyarország összes vidékre jutó iparki-
telepítési alapjának a negyven százaléka ide, Bács-Kiskun megyébe került. Ez 
volt az úgynevezett tanácsi ipar, amikor itt mindenféle településekre eldugdos-
ták az új iparágakat. Emellett aztán tudtak még háztájizni, meg szüretelni, meg 
barackot szedni, amit még akartak az itt élő emberek. De ez valami hihetetlen 
különbséget okozott jövedelemben, életszínvonalban akkortájt Hajdú-Bihar 
meg Bács-Kiskun megye között.”26 

Füzi László27 a következőképpen foglalta össze a „Kecskemét-jelenség” 
lényegét: „A Kecskemét jelenséghez több dolog tartozik. Alapszinten hozzá-
tartozik az, hogy a mai napig emberi méretű, áttekinthető város, amelyik hála 
a hatvanas-hetvenes évek mozgásainak, jelentős kultúrával bír, ugyanakkor a 
kultúrát teremtő réteg, a mérete folytán is, a kezdetektől kapcsolatot tart egy-
mással. Az itteni kulturális élet mindig kapcsolódott a tradíciókhoz (…) a Kato-
na-hagyomány a mai napig él. A Kodály-hagyományt is mondhatnám. (…) 

24 Kriskó 2012/g: 185.
25 Csatári Bálint (1949–) Karcagon született, a József Attila Tudományegyetem matematika–föld-

rajz szakán szerzett diplomát, 1984-ben kandidátusi fokozatot tett. 1984-től a Magyar Tudo-
mányos Akadémia Regionális Kutatások Központja Alföldi Tudományos Intézetének (ATI) 
Kecskeméti Csoportját vezette, 1992-től az ATI igazgatója. A vidékfejlesztés és a tanyakutatás 
meghatározó alakja a tudományos életben, számos könyv, tanulmány kötődik munkásságához.

26 Rigó 2012/e: 164.
27 Füzi László (1955–) Lövőn született a József Attila Tudományegyetemen magyar–történelem–

huszadik századi magyar irodalom szakon végzett. Az egyetem elvégzése után Egerben taní-
tott, 1982-től dolgozik a Forrásnál, 1989-től a lap főszerkesztője. Számos tanulmánya és kötete 
jelent meg. Jelenleg a Kecskeméti Kortárs Művészeti Műhelyek ügyvezetője is. 
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A hagyomány tehát adott volt, de az a felvilágosult abszolutisztikus réteg is, 
amelyik akart itt teremteni valamit. (…) Itt még érzem azt, hogy a kultúra képes 
közösséget teremteni, s ebben a Forrás is jelen van.”28 

Magam is több tanulmányban, könyvben foglalkoztam a helyi kommunisták 
bűneivel, kegyetlenségeivel, az általuk okozott gazdasági és társadalmi károk-
kal 1944-et követően. Az általunk készített interjúk alapján ugyanakkor azt is 
el kell ismerni, hogy a hetvenes-nyolcvanas években több területen komoly 
eredményeket ért el a helyi és megyei szocialista vezetés. Kecskemét kulturális, 
tudományos és művészeti életében kiemelkedő jelentőségű volt ez a két évti-
zed, amit ekkor leraktak – elsősorban Gajdócsi Istvánnak köszönhetően – az 
máig igen komoly érték, amit megőrizni is jelentős erőfeszítés a város számára.  
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Táplálkozásbeli különbségek vagy állami propa-
ganda?

Adalékok az erdélyi nemzetiségi lakosság ellátásához a második 
világháború időszakában

„Az a szerep, amelyet főleg a búza
egy nép táplálkozásában játszik,

civilizációs fokára is következtetni enged.”
(Vita: 1937. 271)

Jelen írás az erdélyi lakosság 20. századi táplálkozási szokásait és a közellá-
tás kérdését, illetve ezek etnikai/nemzetiségpolitikai vetületeinek kérdését 

szeretné körüljárni egy konkrét, a második világháború időszakában történt 
eset kapcsán. Egy mondat valóságtartalmának elemzését tűzi ki célul, mely 
szerint a 20. század közepén Erdélyben lényeges táplálkozásbeli különbségek 
voltak a különböző, egymás mellett élő etnikumok között, és a kizárólag kuko-
ricával táplálkozó román népesség a búzaliszttel nem tudott mit kezdeni. A 
tanulmány bevezető része röviden bemutatja a korszakbeli táplálkozási szoká-
sokat és az ezzel szorosan összefüggő rekvirálási rendszert. Az észak-erdélyi 
helyzet összehasonlításaképpen helyet kap a Romániában működő rendszer 
bemutatása is. A konkrét eset körülményeinek ismertetését a 19. század óta 
a táplálkozáskultúrában bekövetkezett változások vizsgálata követi. A tanul-
mány tulajdonképpen statisztikai módszerekkel, illetve a rendelkezésre álló 
mezőgazdasági adatok felhasználásával tesz kísérletet a kérdés megválaszo-
lására. Az adatokat természetesen igyekeztünk kiegészíteni korabeli és újabb 
narratív források adataival is. 
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Közellátás és rekvirálási rendszer Magyarországon 
és Romániában a második világháború időszakában

Az 1942-ben Magyarországon – illetve összehasonlítás végett Romániában –
érvényes rekvirálási és közellátási rendszer, valamint az akkor meghozott 
intézkedések vázlatos ismertetése elengedhetetlen a probléma megértéséhez.

A második világháború kitörésével, illetve Magyarország és Románia hadvi-
selő féllé válásával, a két ország számára hadseregeinek frontra küldése mellett 
1941-től egyre nagyobb problémát jelentett a civil lakosság ellátása. Romániá-
ban ezt fokozták a területi elcsatolások,1 Magyarországon pedig a terület visz-
szacsatolásokból adódó gazdasági problémák, a kiesések, illetve az új területek 
beillesztése a gazdasági vérkeringésbe. A fokozott háborús erőfeszítés az úgy-
nevezett hadigazdaságra való átállással járt együtt, a gazdaság elsődleges fela-
data a hadsereg szükségleteinek kielégítése lett. Ez adott esetben a civil lakos-
ság szükségleteinek korlátozását jelentette. 1940-ben mindkét állam – Európa 
más államainak mintájára – a gazdaságba való fokozott beavatkozás mellett 
döntött. Az ellátást igyekeztek nem piaci alapon megoldani, az állam lépett fel 
legfőbb elosztóként. A fokozatosan kialakuló rendszer első lépéseként maxi-
malizálták az árakat az árkülönbségek további növekedése, a hiányok miatti 
túlzott drágulás megakadályozása érdekében. Amennyiben viszont egy-egy 
árucikkből hiány mutatkozott, annak ára jóval meghaladta a hatóságilag meg-
állapított árat. Másrészt, ha a maximalizált árat rosszul határozták meg, ennek 
önmagában is drágító hatása lehetett. Ehhez hasonlóan, Romániában 1940 
folyamán vezették be ezen újraelosztást, Észak-Erdély Magyarországhoz csa-
tolásakor a magyar katonai közigazgatás pedig azonnal átvette. A folyamatos 
áruhiány miatt a hivatalos és gyakorlati piaci árak között néha óriási különb-
ségek is kialakultak, ami automatikusan maga után vonta a feketepiac megje-
lenését, ez pedig szabotázsperek tucatjait indította el.2 Ennek ellenére az árak 
folyamatosan emelkedtek, 1940-ben Romániában egy év alatt 38%-kal,3 míg 
Magyarországon 20%-kal.4 

Az alapélelmiszerekre érvényes jegyrendszer bevezetése volt a másik ható-
sági intézkedés. Ez is már 1940-ben megjelent mindkét országban, majd a hadi-

1 Egyféle kompenzációként, illetve háborús erőfeszítése elismeréseként Románia 1942-ben meg-
kapta az ún. Transznyisztriai területet, ami a mezőgazdasági ellátás terén nagy segítséget jelen-
tett. Ezt megelőzően azonban 1940-ben az elsősorban síkvidékű Besszarábia elvesztése érzé-
keny veszteséget jelentett Romániának.

2 Romániában nemcsak a maximalizált árat be nem tartó kereskedők, hanem a vevők ellen is 
pereket indítottak.

3 Szamos, 1940. augusztus 11. Júniusban 16%-kal drágult az élet. 4. 
4 Szamos, 1940. október 31. Magyarországon a háború első évében alig 20%-kal emelkedett az 

elsőrendű fontosságú cikkek ára. 6.
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gazdaságra való átállást követően fokozódott, illetve egyre több termékre kiter-
jedt. Magyarországon központilag szabályozták a kérdést, így – Romániával 
ellentétben – a helyi hatóságoknak csak annak gyakorlatba ültetésével kellett 
foglalkozniuk. 1942-re Magyarországon már minden alapélelmiszerre (kenyér, 
liszt, cukor, rizs, konzerv, petróleum, szappan) egységes jegyrendszer volt 
érvényben.5 1942-ben a rendelet értelmében a falusi lakosság évi 2 q búzát, havi 
4 kg lisztet és 1,6 kg finomlisztet tarthatott meg személyenként.6 Városi lakos-
ság esetében a kenyérből napi 150 gr, lisztből pedig havi 1,6 kg volt az adag.7 
Romániához hasonlóan Magyarországon is átalakulóban volt a beszolgáltatási/
rekvirálási rendszer. Kezdetben az önkéntes felajánlás működött, a gazdáknak 
a megállapított mennyiség feletti készleteit a hatóságok felvásárolták.8 Mivel 
így nem gyűlt be a kívánt mennyiség, 1942-től bevezették az úgynevezett Jur-
csek-féle rendszert, amely a kataszteri tiszta jövedelem alapján állapította meg 
a beszolgáltatandó mennyiséget s ezt már a cséplésnél lefoglalták.9 Az állam így 
előre kiszámíthatta, hogy milyen gabonamennyiséget fordíthat abban az évben 
a hadsereg és adott esetben a civil lakosság élelmezésére. A rendszer azonban 
nem számolt azzal, hogy a mezőgazdaságban különböző hozamú évek van-
nak, így gyenge terméseredmények esetén a beszolgáltatást követően egy-egy 
családnak saját szükségletei biztosítására sem maradt elegendő gabonája. Az 
állam mégis fenntartotta a rendszert, mivel így könnyebb volt meghatározni 
a prioritásokat. Romániával ellentétben Magyarországon 1942-ig csakis előre 
bejelentett rekvirálás zajlott le két alkalommal: 1941 májusában és 1941 végén.10

5 Ezt tovább fokozta, hogy a húsfogyasztás korlátozása érdekében ún. hústalan napokat vezettek 
be, amikor sem a piacon, sem éttermekben nem lehetett olyan ételt felszolgálni, ami húst tar-
talmazott. Ez kezdetben heti két nap teljes, illetve két nap korlátozott húshoz való hozzáférést 
jelentett. Később ezen rendelkezést tovább szigorították és októbertől már három, teljesen hús-
talan nap volt.

6 Jegyzőkönyv Tőkésbánya közellátásáról. 1942. július 3. MNL OL, K 251. 1 doboz, 39/1942. 323–328.
7 Ez esetben is megfigyelhető az adag folyamatos csökkenése: kenyérből kezdetben napi 250 gr, 

lisztből pedig havi 2 kg volt az adag. Feljegyzés a magyarországi élelmiszer ellátásról. 1942. július 
22. MNL OL, K 28, 274. csomó, 2. tétel, A. dosszié. 52–62.

8 Kolozs vármegyei közellátásügyi kormánybiztos jelentése a város polgármesterének. 1942. január. 31. 
MNL OL, R 374. 3. doboz, 20/1942. 99-104.

9 A rendszert beharangozó jelentés szerint az csak akkor működhet, ha elegendő megbízható 
embert találnak, akit a cséplőgépek mellé lehet állítani. A konkrét esetben utasították Kolozsvár 
főpolgármesterét, hogy írja össze a nyugdíjas tisztviselőket. Kolozs vármegyei közellátásügyi kor-
mánybiztos jelentése a város polgármesterének. 1942. január. 31. MNL OL, R 374, 3. doboz, 20/1942. 
99–104. Észak-Erdély esetében az egyik legsúlyosabb kifogás a rendszerrel kapcsolatban, hogy 
az a kataszteri jövedelem szerinti arányokat a trianoni, mezőgazdaságilag jóval fejlettebb terület 
adatai alapján állapította meg, s nem vette figyelembe a regionális különbségeket. A rendszert 
az 1950-es években a kommunista hatalom ismét bevezette. 

10 Feljegyzés a magyarországi élelmiszer ellátásról. 1942. július 22. MNL OL, K 28, 274. csomó, 2. tétel, 
A. dosszié. 52–62.
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Az általunk tárgyalt 1942-es eseményekig a jegyrendszer Romániában nem 
volt központilag szabályozva, annak bevezetéséről a lokális adottságok figye-
lembe vételével a helyi hatóság döntött. 1942-ben általában liszt, olaj, cukor, 
bőr, vetőmag és gyapjú esetében volt érvényben a jegyrendszer, de ez is vidé-
kenként változott.11 

Mindkét országban, a jegyrendszerhez szorosan kötődött a rekvirálás. A 
hadsereg frontra való kiküldése kétszeresen is sújtotta a termelést. Egyrészt a 
behívott katonák döntő része földműves volt, akik kiestek a termelésből. Más-
részt több százezer ellátatlan ember jelent meg a gazdaságban. A hadsereg-
nek, illetve egy idő után a civil lakosság egy jelentős részének az ellátásához az 
államnak rekviráláshoz kellett folyamodnia. Folyamatosan újabb rekviráló ren-
deleteket adtak ki, miközben a civil lakosságnak maradó készletek és fejada-
gok egyre csökkentek. Romániában 1941 decemberében adta ki a Közélelme-
zési Államtitkárság a 2260/1941 sz. rendeletet 1942-re vonatkozóan. Eszerint 
hetente négy ún. búzanap és három kukoricanap volt meghatározva, 1942 
augusztusáig napi 0,4 kg búza, a november 1-ig terjedő időszakig pedig napi 
1 kg kukorica volt megállapítva.12 Mivel nem volt pontosan szabályozva a rek-
virálás, 1942 nyaráig két alkalommal is rekvirálást hajtottak végre. A tavasszal 
végrehajtott rekviráláskor a termelők részére 46 kg búzát és 108 kg kukoricát, 
gazdasági munkások részére 6 kg búzát, 32 kg kukoricát, vetésre holdanként 
130 kg árpát vagy zabot illetve 30 kg kukoricát vagy burgonyát hagytak meg. 
Ez mezőgazdasági termelők számára átlagban havi 5 kg búzát, vagy 4 kg búza-
lisztet, illetve 8 kg kukoricalisztet jelentett.13 Amennyiben valaki nehezebb fizi-
kai munkát végzett, illetve állatállománnyal rendelkezett, plusz mennyiséget 
tarthatott meg.14 A rendelet újdonsága, hogy már csépléskor összeírták a gaz-
dák gabonamennyiségét, s a felesleget azonnal lefoglalták, elkerülendő, hogy 
azt később elrejtsék, s kibújjanak a beszolgáltatási kötelezettség alól.15 

11 Külügyminisztérium jelentése a dél-erdélyi gabonarekvirálásról. 1942. június. MNL OL, K 63, 263. 
csomó, 27. tétel, 3373/1942. 331-338.

12 A Közélelmezési Államtitkárság 2260/1941 sz. rendelete. MNL OL, K 63, 443. csomó 47. tétel, 285/
pol. 1942. 207–208. 

13 Külügyminisztérium jelentése a dél-erdélyi gabonarekvirálásról. 1942. június. MNL OL, K 63, 263. 
csomó, 27. tétel, 3373/1942. 331–338.

14 Egy sertés esetében napi 1 kg kukorica meghagyását engedélyezte a rendelet. A szűkös kész-
letek miatt a lakosság az állatok táplálására meghagyott készletek egy részét is saját étkezésére 
használta fel. A rendelet egyik nagy hiányossága az volt, hogy csak a nagyobb állatok részére 
hagyott meg készleteket, a szárnyasoknak – ami minden szegényebb családnak is volt – nem. 
Beszámoló a gabonarekvirálási panaszokról. 1942. július 31. MNL OL, K 63, 444. csomó, 47. tétel. 373/
pol. 1942. 172–174.

15 Beszámoló a gabonarekvirálási panaszokról. 1942. július 31. MNL OL, K 63, 444. csomó, 47. tétel. 373/
pol. 1942. 172–174.
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Az 1942-es dél-erdélyi rekvirálást kimondó rendelet 
és előzményei

A rekvirálás, illetve a közellátás minimálisra csökkenése önmagában még nem 
jelentett rendkívüli helyzetet. 1942 nyarán azonban a román kormány minden 
előzmény nélküli egyoldalú és diszkriminatív, csak a magyar lakosságot sújtó 
gabonarekvirálás végrehajtása mellett döntött. A rekvirálásra 1942 júniusában 
került sor, s annak elsődleges célja a dél-erdélyi magyar lakosság tömegeinek 
menekülésre való késztetése volt. A román kormánynak célját nem sikerült 
elérnie, mivel a magyar kormány közbelépésére a tengelyhatalmak a rekvirá-
lás leállítására szólították fel.16 Szándékainak ismertetésekor Mihai Antonescu 
miniszterelnök-helyettes azzal indokolta a lépést, hogy az tulajdonképpen re- 
torzió: válasz arra, hogy a magyar kormány éhezteti az észak-erdélyi román 
lakosságot,17 így beleillik a két kormány között 1940 óta fennálló reciprocitási 
politikába.18 

Az éheztetés vádja nem ekkor került elő először a román érvelésben, ez 
a román propaganda egyik bevett szólama volt. Már 1941 őszén felvetette a 
budapesti román követség, jelezve, hogy a román lakosság készletei fogytán 
vannak, s Máramaros és Avas vidékén éhínség van.19 A rekvirálást megelő-
zően május 13-án Davidescu román külügyi államtitkár ismét jelezte a magyar 
félnek, hogy az tervszerűen éhezteti az észak-erdélyi román lakosságot. Erre 
válaszként a bukaresti magyar követség memorandumot adott át a román 
kormánynak, amiben visszautasította a vádakat, de hajlandónak mutatkozott 
minden konkrét eset kivizsgálására.20 A magyar kormány felszólítására 1942. 
június 15-én –a rekvirálási akció megkezdése után – a román követség jegyzé-
ket adott át a magyar Külügyminisztériumnak, amiben öt megye (Bihar, Mára-
maros, Szilágy, Szolnok-Doboka és Ugocsa) 14 településéről hozott fel konk-
rét panaszokat. Ezek többsége ellátási diszkriminációról szólt (nem ismerték 
el a román család ellátásra való jogosultságát, a családok nem kapták meg az 
ellátást igazoló jegyüket, nem kapták meg az adagot, illetve nem kaptak vető-
magot), folyamatosan hangsúlyozva minden esetben, hogy a magyar lakosság 

16 Az 1942-es dél-erdélyi eseményekre vonatkozóan bővebben lásd: Sárándi 2014: 73–127.
17 Menekültkérdéssel kapcsolatban tartott értekezlet jegyzőkönyve, 1942. ANIC, Fond 765, dos. 515/1942. 

1–30.
18 A román-magyar viszonyra, illetve a reciprocitás elvének működésére vonatkozóan lásd: L. 

Balogh 2013: 84–92.
19 Bukaresti román követség által átadott jegyzék a románok közellátására vonatkozóan. 1942. május 13. 

MNL OL, K 63, 268. csomó, 27. tétel. 113–114. Az 1941 őszi jegyzéket nem sikerült fellelni.
20 Bukaresti magyar követség jelentése a dél-erdélyi magyarok élelmiszerkészleteinek elrekvirálásáról. 1942. 

június 20. MNL OL, K 63, 268. csomó, 27. tétel, 163/pol. 1942. 698–710. A dokumentumot közli: 
L. Balogh 2014: 174–181.
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rendben megkapta a törvényes adagot. Súlyosabb esetről a Máramaros megyei 
Jód községből számoltak be, ahol a jelentés szerint a lakosság kukoricacsutká-
ból és kóróból készült liszttel táplálkozik.21 A Külügyminisztérium a jegyzéket 
azonnal továbbította a Közellátási Hivatalnak, jelezve, hogy a kérdés külpoli-
tikai szintre emelkedett. Mivel a magyar kormány a tengelyhatalmak közbelé-
péséért és a dél-erdélyi diszkriminatív élelmiszerrekvirálás leállítása érdeké-
ben megígérte a román panaszok kivizsgálását, azt is kérte, hogy ne a helyi 
közigazgatás, hanem miniszteri bizottság szálljon ki minden érintett település-
re.22 A minisztérium azonnal kivizsgálta az eseteket, és az addigi gyakorlathoz 
híven nem egy átfogó vizsgálatot ejtett meg, csak a jegyzékben foglalt konkrét 
eseteket és személyeket hallgatta ki.23 Végül egyik esetben sem találta jogosnak 
a panaszokat. Bár elismerte, hogy olykor volt késedelem az ellátásban, tagadta, 
hogy diszkrimináció állna a háttérben, hisz mindenki egyformán érintett volt.24 
A jódi eset kapcsán is azt állapította meg a vizsgálat, hogy az érintettek mind 
megkapták a fejadagot, azonban az egyik család esetében a nagyszámú gyerek 
miatt az nem volt elegendő, másik esetben pedig nem volt pénzük kiváltani a 
lisztet, emiatt kukoricacsutkából és kóróból készült liszttel pótolták.25 A magyar 
kormány ismét visszautasította a román vádakat, jelezve, hogy Magyarorszá-
gon ellátási s nem rekvirálási gondok vannak, másrészt ha történt is diszkri-
mináció, az egyéni eset volt,26 míg Romániában kormányszintre emelt, sziszte-

21 Román követség által átadott szóbeli jegyzék a román lakosság élelmezési panaszairól. 1942. június 15. 
MNL OL, K 252, 1, doboz, 39/1942. 284–288. Ínség idején rendszeres volt a kukoricacsutkából 
készült liszt használata, azonban Balassa Iván adatai szerint hasonló esetre utoljára a 19. század 
végén került sor. Balassa 1960: 427.

22 Külügyminisztérium átirata a Közellátásügyi Minisztériumnak a román követség jegyzékéről a román 
lakosság közellátási panaszait illetően. 1942. június 19. MNL OL, K 251. 39/1942. 282–283.

23 Jellemző példa a Szolnok-Doboka vármegyei Tőkés község esete, ahol a román jegyzék szerint 
a vetőmagért folyamodó románokat a jegyző azzal utasította el, hogy „menjenek az Istenhez.” 
A vizsgálat leginkább arra irányult, hogy megállapítsa: a jegyző használta-e vagy sem ezen 
szavakat. 

24 Közellátásügyi Hivatal jelentése a románok élelmezési és vetőmagpanaszaira. 1942. július 13. MNL OL, 
K 251, 1. doboz, 39/1942. 293–299.

25 Jegyzőkönyv Jód község közellátásáról. 1942. július 5. MNL OL, K 251. 1. doboz, 39/1942. 344–349. 
A falu közellátását az is súlyosbította, hogy a község határát továbbra is ugarolással művelték, 
így a 2500 holdas határból egy évben csak 1500 holdat műveltek. A jelenség elterjedt volt Erdély 
hegyes vidékein, a Székelyföldön is. Állami nyomásra épp ezekben az években hagytak fel vele. 
Az ebből fakadó konfliktusokra vonatkozóan lásd: Oláh 2004: 98–113.

26 A magyar kormány az egyéni eseteket azzal magyarázta, hogy a helyi közigazgatás nagy része 
erdélyi magyarokból áll, akik a 22 éves sérelmek miatt nem tudnak kellő megértéssel közelíteni 
a románok problémáihoz. De minden ilyen esetben az érintettet azonnal elhelyezték színmagyar 
területre. Az észak-erdélyi magyar kormányintézkedések és a román panaszok ismertetése. MNL OL, K 
63, 259. csomó, 27. tétel. 674–696. Az 1942-es rekvirálást követően felálló Miniszterközi Bizott-
ság is hasonlókra panaszkodott, bár belátta, hogy ez annyira beivódott az emberekbe, hogy nem 
lehet teljesen megoldani. Mindezzel együtt javasolták a miniszterelnöknek, hogy hívjon össze 



284

Sárándi Tamás

matikusan végrehajtott diszkriminációról van szó.27Az esetleges éhezést azzal 
magyarázták, hogy a magyar és a román lakosság táplálkozási szokásai között 
lényeges különbség van: míg a magyarok búzával táplálkoznak, addig a romá-
nok kizárólag kukoricával, és a kormánytól kapott búzaliszttel a román csalá-
dok nem tudtak mit kezdeni, ezért eladták a piacon.28 

A továbbiakban a magyar kormány ezen kijelentése mögött meghúzódó 
igazságtartalmat szeretnénk körüljárni. 

A második világháború időszakáig beálló táplálkozásbeli vál-
tozások Észak-Erdély területén

A vizsgálatot nehezíti, hogy a 20. század első feléből nem állnak rendelkezé-
sünkre átfogó adatok az erdélyi, illetve romániai fogyasztásról és táplálkozás-
ról. Jobb megoldás híján termelési adatokból próbáltunk következtetéseket 
levonni.29 A két típusú adat természetesen nem hasonlítható össze, de talán 
nagyobb összefüggések, változások szemléltetésére alkalmas.

Keleti Károly 1887-ben kérdőívek és más adatok felhasználásával közölte 
országos eredményeit a legfontosabb alapélelmiszerek fogyasztásáról. Jelen 
esetben csak a nemzetiségekre vonatkozó állításai lényegesek, ezek közül is 
csak a kenyér, illetve az ehhez használt alapanyagok adatait vesszük figyelem-
be.30

értekezletet, ahol csak a színromán vidék tisztviselői legyenek jelen, s azokat figyelmeztessék, 
hogy eljárásuk veszélyezteti a revíziós sikereket. Miniszterközi Bizottság jelentése Kállay Miklós 
miniszterelnöknek a románok kiűzéséről szóló vádról. 1943. május 3. MNL OL, K 28, 92. csomó, 150. 
tétel. 1943-O-31267. 837–839.

27 Észak-erdélyi román sérelmek és az arra adott magyar válaszok. 1942. júl. 22. MNL OL, K 28, 274. 
csomó, A. dosszié. 21–34. Az irat a magyar kormány egy a tengelyhatalmaknak szánt német 
nyelvű propagandisztikus összefoglalója, amire azt írták rá, hogy „nem került átadásra”.

28 Simándi Ferenc német-olasz tiszti bizottsághoz kirendelt összekötő tiszt jelentése a Vezérkari Főnökség 2. 
osztályának a bukaresti magyar követ tiszti bizottságnál tett látogatásáról. 1942. jún. 28. MNL OL, K 
63, 263. csomó, 27. tétel. 4478/1942. 120-122.

29 A két világháború között a Dimitrie Gustihoz kapcsolható iskola révén Romániában is megin-
dult a falukutatás, amely figyelmet fordított a táplálkozásra, és a kalóriafogyasztásra. Kidolgoz-
ták a kutatás módszertanát, de egy-két helyi esetet leszámítva átfogó nagy vizsgálatokra nem 
került sor. A módszertanra vonatkozóan lásd: Georgescu 1936: 6–10.

30 Minden nemzetiség táplálkozásában fontos kiegészítő volt a burgonya, a vizsgálatból viszont 
kimaradt, mivel az kizárólag a kenyérfogyasztásra koncentrál. 
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Nemzetiségek kenyérfogyasztási szokásai Keleti Károly statisztikja szerint
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Keleti állítása szerint a 19. században nemzetiségi alapon is megfigyelhetők 
a különbségek. Három nagy régiót lehet elkülöníteni: Felvidéket, ahol a szlo-
vák lakosság elsősorban árpát és zabot, illetve részben búzát használ kenyérké-
szítéshez; az Alföldet, ahol a magyar és a sváb lakosság döntően búzakenyeret 
fogyaszt; illetve Erdélyt, ahol a búza mellett minden más régiót meghaladó 
mennyiségben van jelen a kukorica.31 Mivel Erdély román többségű volt,32 
Keleti a jelenséget egyértelműen a román lakosság nagy arányú jelenlétével 
asszociálta.33 Keleti statisztikája alapján megállapítható, hogy nagyobb meny-
nyiségben csak a szlovák lakosság fogyaszt árpát és zabot,34 illetve a román 
lakosság kukoricát, míg a búza – bár minden nemzetiség táplálkozásában jelen 
van – csak a magyar és sváb lakosság körében dominál. Azonban már ezen 
statisztikája alapján sem beszélhetünk domináns kukorica-, illetve árpa- és zab 
fogyasztásról, hiszen a román és a szlovák lakosság is vegyesen táplálkozik, és 
a búza mindkét esetben szinte ugyanolyan mennyiségben kerül felhasználásra. 
Kérdés, hogy ezek a kategóriák a nemzetiségre utalnak-e egyértelműen, vagy 
inkább földrajzi régiókat jelölnek? 

31 Keleti K. statisztikája is valójában a kukoricaliszt fogyasztását mutatja, ő sem tesz különbséget 
kenyér és pépes eledel (puliszka) között. 

32 Az 1910-es népszámlálás szerint Erdély lakosságának 55%-a volt román, 34% magyar és 8,7% 
német. 

33 Keleti 1887: 144–149.
34 A szlovák lakosság táplálkozásából amiatt is hiányzik szinte teljesen a kukorica, mivel a felvi-

déki területek nem alkalmasak kukorica termesztésére. Balassa 1960: 395.
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Keleti statisztikájának Erdélyre vonatkozó része bonyolultabb képet mutat. 
Megállapításai szerint ugyanis tömb román vidékeken35 (pl. Máramaros, Besz-
terce, Szolnok Doboka) a kukorica, míg a három székely megyében (Csík, 
Udvarhely és Háromszék) a búza, illetve rozs kellene, hogy domináljon a 
táplálkozásban.36 Ez nagy vonalakban meg is állja a helyét. Udvarhelyen 0% 
a kukorica, a székely megyékben 65-95% közötti a búza és zab aránya. Mára-
marosban 75%-os a kukoricafogyasztás. Ha azonban a három székely megyét 
külön is elemzés alá vesszük, már nagyobb eltéréseket mutatnak: Háromszéken 
8% a kukorica és árpa, ill. zab aránya, Csík megyében pedig 14,5% a kukorica 
aránya. A magyar állam fentebb ismertetett érvelése szerint az észak-erdélyi 
magyar lakosság „kizárólag” búzával táplálkozik, ennek elemzéséért szétvá-
lasztottuk a búza és zab alapanyagokat.37

Máramarosban a búza aránya tovább csökken ugyan, de a székely megyék 
esetében már nem állja meg a helyét a kormány kijelentése. Ha változó arány-
ban is (Csíkban 52%, Udvarhelyen 65%), de a zab dominál, s ugyanez a helyzet 
a sík vidékű Biharban is (itt 58% a rozs aránya). A kormány azon kijelentése, 
hogy az erdélyi magyar lakosság döntően búzával táplálkozik, már a 19. szá-
zadban sem állta meg a helyét. 

35 Fontos kihangsúlyozni, hogy Észak-Erdélyben a román és a magyar lakosság aránya nagy 
vonalakban megegyezett, mind a kettő kb. 1 millió főre volt tehető. A székely megyéket leszá-
mítva minden megyében a román lakosság volt többségben. (Az 1941-es népszámlálás szerint 
a terület lakosainak 52%-a vallotta magát magyar nemzetiségűnek, azonban ebbe beleszámí-
tódott az uralomváltásból adódó nyereség, illetve az addig lezajlott nagy román menekülési 
hullám. L. Balogh 2014: 28). Ugyanakkor voltak tömb román (Máramaros, Szolnok-Doboka, 
Beszterce) és tömb magyar (Csík, Udvarhely és Háromszék) vidékek, illetve vegyes (Szatmár, 
Bihar) területek.

36 A vizsgálatba román vidékként Máramaros került be, amiatt is, mivel az 1942-es román jegyzék-
ben a Máramaros megyei Jód településről származott a legsúlyosabb eset. Összehasonlításkép-
pen a három székely megyét használjuk, kontroll csoport gyanánt pedig a vegyes Bihar megyét. 
1918-hoz képest a két világháború között egyes megyékben lényeges változások történtek (pl. a 
történelmi Máramaros megye nagyobb része Csehszlovákiához került), azonban a földrajzi kör-
nyezet hasonló maradt, ezért az arányokat összehasonlíthatónak véljük. Ugyanakkor fontos azt 
is kihangsúlyozni, hogy a hegyvidéki terület (Máramaros, Beszterce és a Székelyföld) soha nem 
számított önellátó vidéknek, így ez békeidőben, illetve jó termés esetén is behozatalra szorult. 
Mindez természetesen nem jelenti azt, hogy a lakosság alapvetően ne önellátásra törekedett 
volna, amit jól jelez, hogy a kedvezőtlen földrajzi adottságok ellenére mindenhol erőltették a 
kenyérgabona termesztését. 

37 Az árpa és rozs esetében ezt nem tettük meg, mivel minden zónában kis mennyiséggel találko-
zunk. 
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Az érintett megyék kenyérfogyasztási szokásai a 19. század végén 
(Keleti K.)
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1918 után a Trianoni békeszerződéssel a történelmi Erdély, illetve a partiumi 
területek Romániához kerültek. Ez radikális változást jelentett, ugyanis a két 
említett vidék egy teljesen más táplálkozás- és élelmezéskultúrával rendelkező 
területtel került kapcsolatba,38 illetve ezzel együtt alkotott belső piacot.39 Nincs 
mód ezen különbségek részletes kielemzésére, így csak az eddigi szemponto-
kat – búza és kukorica aránya, illetve szerepe – kívánjuk végigvinni.40 Ennek 
vizsgálata amiatt is fontos, mert 1921-ben kelet-európai viszonylatban is Romá-
niában zajlott le a legradikálisabb földreform.41 Ennek eredményeként meg-
nőtt a kisbirtokok, a legfőbb kukoricatermesztők aránya.42 A két világháború 
közötti időszakban (Nyugat-Európával s Magyarországgal is ellentétben)43 
Romániában végig több kukoricát termesztettek, mint búzát. Elsősorban a Re- 
gátban voltak jelentős kukoricával bevetett területek, a két világháború közötti 

38 A néprajzi vizsgálatok szerint a Kárpátoktól keletre fekvő területeken a pépes eledelek (puliszka) 
dominálnak, az Alföldön pedig a kenyér. A kettő között elterülő Erdély vegyes terület, a pépes 
eledelek aránya eléri a kenyérfogyasztásét. Kisbán 1970: 99. A vizsgálat során adathiány miatt 
nem teszünk különbséget kukoricalisztből készült pépes és szilárd ételek között. 

39 Kereskedelmi kapcsolat természetesen ezt megelőzően is létezett a két terület között, a fater-
melés jelentős részét itt értékesítették, illetve a székelyföldi cselédek valamint az aratónapszá-
mosok egy része is itt talált munkát. 1918-at követően elsősorban a belső piac átrendeződése 
figyelhető meg, ez azonban nem jelentette a mentalitásbeli különbségek gyors felszámolását.

40 Lényeges különbségek voltak Erdély és a Regát között a művelési ágak megoszlásának tekin-
tetében is: míg országos átlagban a terület 62%-a volt termőföld és 21% erdő, addig Erdélyben 
csak 24% termőföld, s kb. ugyanennyi erdő, illetve legelő. Enciclopedia 1939: 303.

41 1921-ben Romániában három földreform törvényt fogadtak el, a legradikálisabb az erdélyi tör-
vény volt. Venczel 1942: 323–337.

42 1938-as adat szerint Romániában 3,2 millió fő foglalkozott mezőgazdasággal, ezek 74%-a 1-5 ha 
közötti birtokkal, 14% pedig 5-10 ha birtokkal rendelkezett. Enciclopedia 1939: 305.

43 Magyarországon 1945-ben haladta meg először a kukoricával bevetett terület aránya a búzáét. 
Balassa 1960: 78.
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időszakban ezek növekvőben voltak: 1924-ben a vetésterületek 30,4%-a volt 
kukoricával bevetve, míg 1938-ban ez már 37,7% volt.44 Ennek ellenére Romá-
nia kukorica exportja nem nőtt, a megtermelt mennyiség nagy része belső 
fogyasztást szolgált. A két világháború közötti román mezőgazdaság jellem-
zője a lassú növekedés melletti45 nagy visszaesések. 46 A románok folyamatosan 
több kukoricát termesztettek, mint búzát, főként az 1920-as évek végén a két 
gabona közötti arány nagyon eltolódott a kukorica javára.47 Regionális bontás-
ban azonban hangsúlyosabbá válik az erdélyi területek „mássága.”

Kukorica és búza termőterületeinek százalékos megoszlása 1936-ban 
régiónként (ha)
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Az 1936. évben Romániában a termőterületek 37,7%-át vetették be kukoricával 
és 24,6%-át búzával. A különbség még nagyobb a Regátban, itt a terület 44%-án 
termesztettek kukoricát és csak 21,7%-án búzát.48 Ha kisebb arányban is, de 
hasonló különbségek figyelhetők meg a másik két, újonnan Romániához csa-
tolt területen, Besszarábiában és Bukovinában. Különbség csak Erdély esetében 
figyelhető meg, ahol nagyobb (32,8%) a búzával, mint a kukoricával (28,6%) 
bevetett területek aránya.49 Ez amiatt is meglepő, mivel a partiumi és a bánsági 

44 Balassa 1960: 29.
45 1921-ben összesen 71277000 q gabona termett az országban, 1937-ben 104307000 q. Statistica 

1938: 71.
46 1929-ben 63862000 q kukorica termett az országban, míg 1937-ben csak 46560000 q. Statistica 

1938: 71.
47 1929-ben 63862000 q kukorica és csak 27149000 q búza termett az országban. 
48 Egyes regáti megyékben a kukoricával bevetett területek aránya meghaladta az 50%-ot is, egy 

személy naponta akár 3 kg kukoricalisztet is elfogyasztott. Claudian 1939: 138.
49 Enciclopedia 1939: 309.
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megyéket leszámítva az erdélyi területek nem a legideálisabbak a búzater- 
mesztéshez, annál inkább a regáti és moldvai nagy kiterjedésű síkságok.50 Hogy 
mégis a legnagyobb arányban kukoricát termesztenek, arra enged következ-
tetni, hogy kukorica nemcsak az állatok, de a lakosság táplálkozásának is egyik 
legfőbb alapja volt. A fogyasztási szokásokban a 19. század után bekövetkezett 
változásokat51 két adattal kívánjuk megvilágítani: a termelt növények arányai-
nak, illetve a 19. század végi fogyasztási adatoknak és az egy főre jutó gabona-
mennyiségnek az összevetésével. A módszer természetesen leegyszerűsítő, s 
mint olyan, egyben torzító is.

Az 1911-1915 között és 1937-es mezőgazdasági termelés százalékos 
megoszlása termesztett növényenként
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Az eltelt időszak alatt végbement modernizáció, a megyék határaiban beállt 
változások, illetve a közben lezajlott földreform ellenére az adatok arányaik-
ban nagy hasonlóságot mutatnak. A tömbromán vidéken, Máramarosban min-
den érintett növény termesztésében csökkenés figyelhető meg. Míg a búzával 
bevetett területek csökkenése csekély arányú (5%-ról, 2,9%-ra), a kukoricával 
bevetetteké lényeges visszaesést szenved (37%-ról, 23%-ra).52 A három székely 

50 Földrajzi elhelyezkedése következtében Románia az utolsó olyan régió, ami még alkalmas búza 
nagyobb mennyiségű és gazdaságos termesztésére. Claudian 1939: 21.

51 Észak-Erdélyre vonatkozóan nem rendelkezünk sem termelési, sem fogyasztási adatokkal, így a 
19. század végi adatokat a két világháború közötti Romániára vonatkozó utolsó mezőgazdasági 
összeírás (1937) adataival fogjuk összevetni.

52 Statisztikai közlemények 1924: 113–115. Statistica 1938: 59. A csökkenés ellenére a terü-
let közel ¼-e még mindig kukoricával volt bevetve, bár országos viszonylatban Máramaros 
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megyében – ha voltak is földrajzi különbség közöttük – a termesztett növé-
nyek arányaiban nagy eltérések nem figyelhetők meg.53 A tendencia hasonló: 
minden növény termesztésében visszaesés figyelhető meg, a legnagyobb mér-
tékben az árpával és zabbal bevetett területek aránya csökkent, habár a terület 
éppen ezek termesztésére alkalmas. A legkisebb mértékben a búzával és rozs-
zsal bevetett területek aránya csökkent, kivéve Csík megyét, ahol e két gabona 
termesztése a korábbinak 1/3-ára esett vissza (29,3%-ról 8,1%-ra). A csökkenés 
inkább a rozst érintette, Udvarhely és Csík megyében szinte teljesen eltűnt 
(1,4%), Háromszéken pedig felére csökkent (5,9%). A kukoricatermesztésben 
is lényeges különbségek figyelhetők meg: míg Háromszék és Csík megyében 
minimális területen (a termőterület 0,4, illetve 8,2%-án) termesztették, addig 
Udvarhely megyében a termőterület több mint 20%-a kukoricával volt bevet-
ve.54 Bihar megye más tendenciát mutat: a búzával és rozzsal (43,4%-ról 47%-
ra), illetve kukoricával (25,8-ról 27,5%-ra) bevetett területek aránya nőtt, míg az 
árpa és zab (12,1-ról, 8,1%-ra) vetésterülete csökkent.55 

Az 1937. évben termelt gabonamennyiség megoszlása (kg/fő)
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A 19. század végi, Keleti Károly-féle fogyasztási statisztikának a kenyér 
alapanyagára vonatkozó adatait jobb híján összehasonlítottuk az 1937-ben egy 

megye produkálta kukoricából a legrosszabb terméseredményeket. Míg országosan 11 q/ha 
a termésátlag, addig Máramarosban ez csak 7,8 q/ha. A terület egyedül árpából produkált az 
országos átlagnak megfelelő termést. Marina 1939: 28.

53 1937-ben Udvarhely megyében a legnagyobb területen (a termőterület 26%-án) búzát termesz-
tettek, Csík megyében a legnagyobb területet (24,5%) a zab, Háromszéken (16,4%) pedig az árpa 
foglalta el. Statistica 1938: 59.

54 Statistica: 1938. 59. Udvarhely megyében a kukoricát kenyér, a másik két megyében elsősorban 
puliszka formájában fogyasztják. Kisbán 1970: 102. 

55 Statistica 1938: 59.
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főre jutó gabonamennyiséggel.56 Ebből csak óvatos következtetéseket tudunk 
levonni. Első ránézésre a két táblázat struktúrája közötti legfőbb különbség, 
hogy megnőtt az árpa és a zab aránya, ezek azonban Erdélyben nem játszanak 
számottevő szerepet az emberi táplálkozásban. Csökkent ugyanakkor a búza, 
a rozs és nőtt a kukorica mennyisége. Máramarosban csökkent a búza, a rozs 
és a kukorica mennyiség, és nőtt az árpa, illetve a zab mennyisége.57 Hasonló 
tendencia figyelhető meg a székely megyékben is, mindenhol csökkent a búza 
és zab mennyisége, viszont nőtt az egy főre eső kukorica aránya.58 Biharban a 
kukorica nagyrészt ugyanazon a szinten maradt, kis mennyiségben csökkent 
viszont a búza és rozs egy főre jutó mennyisége.59 Ha szétválasztjuk a búza 
és rozs arányát, akkor minden megyében a búza mennyiségének növekedését, 
illetve a rozs csökkenését tapasztalhatjuk. A kukoricatermesztés növekedése 
mögött az időközben lezajlott 1921-es földreform állhat. Az ennek nyomán lét-
rejövő kisbirtokok ugyanis hagyományosan kukoricát, a nagybirtokok elsősor-
ban búzát termesztettek.60

Összegzés

Bár a magyar kormány állításában vannak igazságelemek, nem teljesen fedi 
a valóságot. Az ellátási gondokat több esetben is elismerte, viszont általános 
jelenségként mutatta be. Magyarázatként azt hozta fel, hogy míg Magyaror-
szág 1938 előtt gabonaexportáló volt, a visszacsatolások után importra szorult, 
mivel a visszatért területek mezőgazdaságilag passzívak voltak.61 Csak az 1942 
tavaszán visszatért Bácska számított többlet-termelőnek, az ottani fölösleget 

56 Természetesen tisztában vagyunk azzal, hogy a fogyasztási adatok nem vethetők össze a ter-
melési adatokkal. A termelt mennyiség nem teljes egészében került fogyasztásra, a vetőmag-
szükségletet és az állatok ellátását is ebből fedezték. A 20. század elején pl. Maros megyében a 
megtermelt kukorica 2,4%-át használták fel vetőmagnak. Barabás 1907: 39.

57 1938-ban Máramaros megye összesen 1564 vagon gabonát termelt, ebből azonban csak 902 
vagonnyit lehetett táplálkozásra is felhasználni, a többi olyan növény volt, ami nem játszott 
szerepet az emberi táplálkozásban. Ugyanekkor a lakosság ellátására 7408 vagon gabonára volt 
szükség, így a megye csak 94 napra elegendő gabonát termelt egy évben. Marina 1939: 24, 67.

58 A két világháború között növekvőben volt a kukoricafogyasztás Erdély szerte olyan helyeken 
is, ahol elegendő búzát termesztettek, pl. Kolozs és Szilágy megye. Állandó szerepe azonban 
csak a szegény családok táplálkozásában volt. Balassa 1960: 425.

59 Az egy főre eső mennyiségek kiszámítása az 1930-as népszámlálás eredményei, illetve az 1937-
es termelési adatok alapján történt. Recensământ 1938: XXXII–XXXIII. Statistica: 1938. 86–89.

60 Magyarországon a kukorica legnagyobb részét a 20 hold alatti kisbirtok termelte. Balassa: 1960. 
81. Ugyanez elmondható Romániáról is, a nagybirtokok a legnagyobb arányban búzát, a kisbir-
tokok pedig kukoricát termesztettek. Enciclopedia 1939: 308.

61 Feljegyzés a magyarországi élelmiszer-ellátásról. 1942. július 22. MNL OL, K 28, 274. csomó, 2. tétel, 
a dosszié. 52-62.
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azonban Németországba exportálták.62 Az ellátási gondokra jellemző, hogy a 
Székelyföldön63 is több esetben panaszkodtak a fejadagok késedelmes kiosz-
tása miatt, sőt 1942 májusában Gyergyótölgyesen éhséglázadás tört ki, amit 
csak karhatalom bevetésével tudtak megfékezni.64 A magyar kormány helyze-
tét súlyosbította, hogy az 1941–1942-es évek mezőgazdaságilag gyenge termést 
eredményeztek az aszály miatt.65 

A másik állítás, miszerint mindenki megkapta a fejadagot, de külön nehéz-
séget okoz a románok kizárólag kukoricán alapuló táplálkozása, nyilvánvalóan 
nem állta meg a helyét. 1918 előtt a legfőbb kukoricatermő vidék Dél-Erdély 
volt, ennek elcsatolása miatt az ország rosszabb termésű években rendszeresen 
kukorica behozatalra szorult, ami csak fokozódott a visszacsatolásokat követő-
en.66 A kötött mezőgazdasági termelésben a magyar kormány csak annyi takar-
mánynövényt termesztett, amennyi az állatállomány ellátásához szükséges 
volt, így nem voltak plusz készletek a lakosság táplálására. Az érvelés szerint 
emiatt a román lakosságot is csak búzaliszttel tudták ellátni.67 Beszterce-Na-
szód vármegye főispánja is arra panaszkodott, hogy nincs elegendő kukorica, 
ezért nagy örömmel fogadták Bácska visszatérését, de reményeik meghiúsul-
tak.68 A magyar kormány érveit a román követség visszautasította és konkrét 
eseteket kért, hiszen elképzelhetetlennek tartotta, hogy a lakosság ne fogadná 
el a búzalisztet, amikor éhezik.69 Korabeli román kiadványok szerint – habár 
voltak regionális különbségek és a Regátban több kukoricát fogyasztottak – a 

62 1940-től a magyar kormány egyre előnytelenebb gazdasági szerződéseket kötött Németország-
gal. Délvidék visszatérését követően – amolyan fizetségképpen – a magyar kormánynak köte-
lezettséget kellett vállalnia, hogy Bácska összes gabonafeleslegét a német hadsereg ellátására 
fogja fordítani. A megállapodást 1941 júliusában kötötték, az összes búzafelesleget és a kukori-
cafelesleg 80%-át kellett Németországba kiszállítani. Erre vonatkozóan lásd: Vargyai 1985: 167. 

63 Székelyföld helyzetét súlyosbította, hogy 1942-ig, a Déda-Szeretfalva vasútvonal megépítéséig 
nem rendelkezett vasúti összeköttetéssel az ország többi részével. 

64 Gyergyótölgyesi járás főszolgabírájának jelentése a közellátási hiányosságokról. 1942. május. 9. MNL 
OL, K 149, 1942 6 tétel 131. doboz. 1942-G-13253. 19-20. A konkrét esetben vegyes lakosságú 
faluról van szó, az ellátási gondokat ez is befolyásolhatta.

65 Bethlen Béla, Szolnok-Doboka vármegye főispánja egyenesen katasztrofálisnak nevezte az 
utóbbi két év termését. Szolnok-Doboka vármegye főispánjának beszámolója a közellátásról. 1942. 
augusztus 11. MNL OL, K 28, 222. csomó, 439. tétel. 1942-O-23890. 289-291. Hámori Péter adatai 
szerint 1941-ben az utóbbi 50 év legrosszabb termését takarították be. Hámori 2006: 101. 

66 Feljegyzés a magyarországi élelmiszer-ellátásról. 1942. július 22. MNL OL, K 28, 274. csomó, 2. tétel, 
a dosszié. 52-62.

67 A korabeli viszonyokat jól jellemzi, hogy kukoricáról csak a takarmánynövényekre vonatkozó 
rendeletekben, és nem a közellátásiakban volt szó. 

68 Beszterce-Naszód vármegye főispánjának beszámolója a megye közellátásáról. 1942. augusztus 12. 
MNL OL, K 28, 222. csomó, 439. tétel. 1942-O-23890. 33–35.

69 Román követség által átadott szóbeli jegyzék a román lakosság élelmezési panaszairól. 1942. június 15. 
MNL OL, K 252, 1, doboz, 39/1942. 284–288.
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két világháború között Erdélyben a román lakosság kukoricafogyasztása csök-
kenőben volt, s a kukorica már csak a táplálék felét tette ki.70 A magyar kor-
mány kitartott állítása mellett, hogy a Közélelmezési Hivatal szerint a búza-
liszt visszautasítása a románok körében általános volt, de a vizsgálat egyetlen 
konkrét esetet sem tudott felderíteni.71 Az kijelenthető, hogy a román lakosság 
táplálkozásában fontosabb szerepet játszott a kukorica, mint a magyarokéban, 
de az semmiképpen nem, hogy a román lakosság nem tudott mit kezdeni a 
búzaliszttel. 

A statisztikai összehasonlító vizsgálat csak korlátozott eredményekhez veze-
tett, mivel a két világháború közötti időszakra vonatkozóan nem rendelkezünk 
fogyasztási adatokkal. A 19. század végén Keleti Károly által elvégzett sta-
tisztikai összeállítás, ami szerint a nemzetiségek táplálkozása között alapvető 
különbségek vannak, csak regionális bontásban érvényes. A döntő tényező a 
terület természeti adottsága volt, nem pedig a nemzetiség, amint ezt a néprajzi 
vizsgálatok is alátámasztják.72 Az 1940-es évekre is érvényes, hogy emberi táp-
lálkozásra a legtöbb kukoricát Erdélyben fogyasztanak, illetve, hogy a román 
lakosság több kukoricát fogyaszt, mint a magyar. A döntő tényező azonban az 
illető nemzetiség földrajzi elhelyezkedése. A nagy román tömbök a hegyvidéki 
területeken helyezkedtek el, míg a sík vidékeken – elsősorban a Partiumban 
– a magyarok éltek többségben. A hegyvidéken élő népességek táplálkozási 
kultúrája nemzetiségre való tekintet nélkül jobban hasonlít egymáséhoz, mint 
a síkvidéken élőkéhez, azaz a székelyföldi magyar lakosság táplálkozása első-
sorban a máramarosi románok táplálkozásával mutat rokonságot, és nem a 
Bihar megyei síkvidéken élő magyarokéval.

A vizsgálat ugyanakkor megmutatta a megközelítésmód korlátozott voltát, a 
jövőbeni kutatásoknak elsősorban néprajzi módszerekkel, illetve tárgykultúra 
vizsgálatával lehetne továbblépni. A jelenlegi, még további finomításra szoruló 
vizsgálat eredménye szerint az időközben végbement változások – pl. földre-
form – alapvetően nem módosítottak a táplálkozáson. A kisbirtokok arányá-
nak megnövekedése miatt kis mértékben megnőtt a kukoricával bevetett terü-
letek aránya,73 azonban a termesztett növények összetételében s feltehetően a 

70 Claudian 1939: 121–126. A könyv adatai szerint az erdélyi megyékben átlagban a termőterület 
30%-a volt kukoricával bevetve.

71 A vizsgálat szerint „A községi jegyzők, körjegyzők és bírák kihallgatásuk során ide 
vonatkozólag konkrét részleteket felemlíteni és az egyes személyeket megnevezni nem tudták. 
Általánosságban azonban a búzaliszt átvételétől való vonakodás csaknem minden helyen 
előfordult.” Közellátásügyi Hivatal jelentése a románok élelmezési és vetőmagpanaszaira. 1942. július 
13. MNL OL, K 251, 1. doboz, 39/1942. 293–299. 

72 Kisbán 1970: 97.
73 Mindehhez az is hozzájárulhatott, hogy kukoricából a kisbirtokosok jobb termést tudtak elérni, 

mint búzából (1761 kg szemben a 2749 kilóval). Másrészt a búza ára folyamatosan magasabb 
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fogyasztásban sem következett be lényeges változás. A jelenlegi vizsgálat egyik 
leglényegesebb megállapítása, hogy a behozatalra szoruló megyék – pl. Mára-
maros, Székelyföld – lakossága nem ugyanazzal táplálkozik, mint amit termel. 
Míg Máramarosban a 19. században a kenyérfogyasztás 75%-a volt kukorica, 
addig 1937-ben csak a termőterület 39%-a volt bevetve kukoricával. A székely 
megyék a 19. század végén elsősorban rozskenyérrel, illetve kisebb mérték-
ben búza- és kukoricakenyérrel táplálkoztak, 1937-es adat szerint Udvarhelyen 
mégis legnagyobb arányban búzát, Csík megyében zabot, míg Háromszék 
megyében árpát termesztettek. 

Végső következtetésként megállapíthatjuk, hogy a magyar kormány mind-
két állítása propagandisztikus és sztereotípiákra épült. A román lakosság táp-
lálkozása mind a 19. század végén, mind a 20. század közepén vegyes volt, 
kb. fele-fele arányban fogyasztottak kukoricát és búzát. Így semmiképpen nem 
állja meg a helyét az a kijelentés, hogy a román családok nem tudtak mit kez-
deni a kiosztott búzaliszttel,74 amit nem véletlenül a helyszíni vizsgálat sem 
igazolt. Ugyanígy az a kijelentés is propagandisztikus, hogy a magyar lakosság 
100%-ban búzával táplálkozott, mivel a székely lakosság körében is elterjedt 
volt a kukoricafogyasztás, sőt, a 19. századhoz képest még növekvőben is volt. 
Mivel a tárgyalt vidékek közül az élelmezés biztosítása érdekében Bihar kivé-
telével mindegyik behozatalra szorult, 1940-től kezdődően a beszolgáltatási 
rendszernek köszönhetően a lakosság élelmezése teljes mértékben az állami 
szervek jóindulatától függött, illetve ennek volt kiszolgáltatva, ami hangsúlyo-
san érvényesült a nemzetiségi lakosság esetében. Így elfogadható Ioan Clau-
dian 1939-es megállapítása, ami szerint a táplálkozást elsősorban a szociális 
viszonyok határozzák meg, és nem az éghajlat, illetve a talaj.75

FORRÁSOK

Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára
K 28 Miniszterelnökség Nemzeti és Kisebbségi Osztályának Iratai
K 63 Külügyminisztérium Politikai Osztályának iratai

volt, mint a kukoricáé, ezt tehát érdemesebb volt eladni. Ugyanakkor a puliszka táplálóbb is, 
mint a kenyér, tehát kétszeresen olcsóbb kukoricával táplálkozni, mint búzával. Claudian 1939: 
137.

74 Két világháború közötti adat szerint is minden erdélyi háztartás rendelkezett kenyér sütésére 
alkalmas kemencével. Claudian 1939: 126. Nincsenek adataink a regáti háztartások kemencével 
való ellátottságára vonatkozóan, egyedül a Bákó megyei csángó népesség esetében jegyezték 
fel, hogy nem ismerik a kenyeret s ennek megfelelően háztartásaikban sincsenek kemencék. 
Domokos 1931: 126.

75 Claudian 1939: 23.
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Vidékről az agglomerációba
Társadalmi átalakulás és az ezzel járó konfliktusok Nagytétényben 

a századforduló körül

Tomka Béla szerint az urbanizációnak két fő oka van.1 Egyrészt a mezőgaz-
daság fejlődésével, a termelékenység növekedésével kevesebb munkaerő 

is elegendőnek bizonyult a társadalom élelmiszerrel való ellátására, másrészt – 
ezzel összefüggésben – megjelentek új gazdasági ágak, az ipari és a szolgáltató 
szektor, amihez nem volt szükség nagy földterületre, sőt, a lakosság koncent-
rációját igényelte. A városok térnyerésével az azok környékén található, koráb-
ban vidéki jellegű, viszonylag kis lakosságszámú, agráriumból élő települések 
a város közvetlen vonzáskörzetébe kerülve átalakultak, és agglomerációs tele-
pülésekké fejlődtek: megnövekedett a népesség, az ipari, később a szolgáltató 
szektor vált dominánssá, és egyre szorosabbá vált a városhoz való kötődés, ami 
akár közigazgatásilag is a települések egyesítéséhez vezethet.

A továbbiakban azt a folyamatot próbálom megragadni, ami során egy tele-
pülés a város vonzásába kerül, és „vidéki” településből egyértelműen „agg-
lomerációs” községgé válik. Érdeklődésem homlokterében az áll, hogy hogyan 
birkózik meg a lakosság ezzel az esetünkben néhány évtized alatt végbemenő 
átalakulással, milyen változások mennek végbe a társadalomban és ez milyen 
konfliktusokat eredményezett. A folyamatot egy Budától délre található sváb 
település, a ma már Budapest XXII. kerületét alkotó Nagytétény példáján muta-
tom be. A település élete a századforduló körül változott meg, vizsgálatomban 
az 1880 és 1920 között eltelt négy évtizedet veszem górcső alá. A folyamatnak 
természetéből adódóan nincsen egyértelmű kezdő- vagy végpontja, így a két 
dátum szimbolikus, a népszámlálási adatok jobb felhasználhatósága miatt esett 
ezekre az évekre a választásom.

1 Tomka 2009: 401.
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Nagytétény és környéke

A Budapest körüli agglomeráció bővülése a XX. század fordulója körül érte el 
Nagytétényt.2 A századforduló körüli évtizedekben átalakult a település foglal-
kozásszerkezete, közlekedési kapcsolatai, népességszáma pedig gyors növeke-
désnek indult. Ez az átalakulás nem mondható egyedinek, hasonló folyamatok 
játszódtak le több nagyváros vonzáskörzetében és Budapest körül a legtöbb 
településen, nagyjából hasonló időben. Az átalakulás kezdetét Nagytétény, 
illetve más szőlővel és borral foglalkozó települések esetében a filoxérajárvány-
hoz kötöm: a szőlők jelentős többségének kipusztulásával a lakosság többsége 
elveszítette hagyományos megélhetési módját. Néhány év, vagy akár évtized 
múltán aztán az ipar vált a fő foglalkoztatóvá ezekben a községekben.

Az átalakulás megértéséhez először a XIX. század végi Nagy-Tétényt kell 
megismernünk. A korábban Tétény névre hallgató település úgy kapta a „nagy” 
előnevet, hogy 1873-ban a község határában Kistétény néven önálló község jött 
létre, mintegy 600 lakossal.3 Kistétény (1915-től Budatétény néven) Nagy-Bu-
dapest 1950-es létrejöttéig önálló maradt, annak ellenére, hogy a kicsiny község 
a filoxéravész miatt már 1888-ban kezdeményezte a Nagy-Téténnyel való újra-
egyesülést, és történetét végigkísérik a szomszédos községekkel vagy telepü-
lésrészekkel való egyesülési törekvések.4

Nagy-Tétényt (ahogy a környék többi települését is) német anyanyelvűek 
lakták, akik főleg szőlőtermelésből és borkészítésből éltek, valamint a közeli 
kőbányák és a környékre látogató, zömmel fővárosi turisták ellátása jelent-
hetett még megélhetést. A település lakói túlnyomó részt katolikusok, kisebb 
részben izraeliták voltak. A község jól megközelíthető helyen, egy, az ókor óta 
használt út mellett feküdt, valamint két vasútvonal és hajójárat is összekötötte 
Budapesttel, ezek azonban nem elégítettek ki minden igényt. Már 1886-ban fel-
merült a Budafokot és Nagytétényt érintő Helyi Érdekű Vasúti járat kiépítése,5 
de 1899. szeptember 20-áig csak az első, a Gellért teret és Budafokot össze-
kötő ütem megvalósításáig jutottak.6 Nagytétény elöljárósága egy évtizeden át 
lobbizott azért, hogy meghosszabbítsák a vonalat. A változások „a községnek 
előnyös és hasznos lendületet adhatnának arra nézve, hogy a község mely az 
utóbbi években a nyaraló közönség figyelmét magára vonta, kedvelt és keresett 
nyaraló helylyé fejlődhetnék.”7

2 1873 és 1900 között hivatalosan Nagy-Téténynek hívták a települést.
3 Kalmár 2002: 303.
4 Vö.: 18. és 86. sz. dokumentum In: Czaga – Garbóczi – Szabó (szerk.) 2002.
5 Keller – Lovász – Várnagy 1987: 216. Az első tervek szerint gőzhajtású szerelvények közlekedtek 

volna.
6 Keller – Lovász – Várnagy 1987: 217.
7 BFL XV.20.47 9/1900.
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Ebből a határozatból az is kiderül, hogy a közgyűlés a turizmusban látta a 
szőlő kipusztulásával funkcióját vesztett település kitörési pontját. Ebbe a kon-
cepcióba, mely főleg a fővárosban élő, és annak a környékén pihenni vágyó 
réteget szólítja meg, teljes mértékben beleillik Weisz Gyulának és feleségének, 
Libál Rózának a vállalkozása: a házaspár 1905-ben kezdte el felparcellázni a 
Nagytétény külterületén, Kistétény tőszomszédságában fekvő területet, létre-
hozva ezzel a Baross Gábor-telepet.8

Az 1930-as években így írt a Baross Gábor-telepen élő orvos, Dr. Braun 
György: „Az anyaközségnek (ti. Nagytéténynek – B. Á.) nem szabad elfelej-
tenie, hogy Nagytétény fejlődése Baross Gábor-teleppel indult meg és Nagy-
tétény fejlődésének jövője Baross Gábor-telepen volt és lesz.”9 Ez a pár sor a 
helyi, telepi identitás eklatáns példája, valamint némileg túlzó módon rámutat 
arra is, hogy a község „vidéki” településből városiasodó, agglomerációs köz-
séggé alakulása egybeesett a Baross Gábor-telep kialakulásával. Ez a „fejlődés” 
azonban csak részben egyezett a község reményeivel, az új településrészen 
ugyanis a középosztálybeli nyaralók helyett néhány évtized alatt a kisiparosok 
és gyári munkások kerültek többségbe, ahogy a községben is az ipar vált a fő 
munkáltatóvá a XX. század elején.10

A település társadalmának átalakulása véleményem szerint megragadható 
a következő statisztikai mutatók mentén: a népességszám növekedésének hir-
telen felgyorsulása, a foglalkozási szerkezet átalakulása, és a nyelvváltás. Ezt 
más esetekben bizonnyal kiegészíti a vallási viszonyok megváltozása is, ami 
esetünkben kevéssé jelentős: mindvégig a katolikus maradt a domináns fele-
kezet, XIX. század végén a lakosság kb. 15–10%-át tömörítő izraelita felekezet 
helyét az 1920-as évekre pedig átvették a reformátusok.

Az agglomeráció részévé válás egyik alapfeltétele a nagyvárossal való szo-
ros közlekedési kapcsolat, ami mentén ingázhatnak a lakók, és szállítható az 
áru – így nem csak az utazási időt rövidíti le, de a gazdaságot is erősíti. Nagy-
tétény esetében ezt a kapcsolatot a HÉV járat jelentette, ami végül 1909. április 
24-én indult el a község és Budapest között először egy, majd november 19-étől 
két vágányon.11 Az építkezés és átadás arra az évtizedre esik, amikor felgyor-
sult a népességnövekedés, és látványosan átalakult a község társadalma.

8 A telep kialakulásáról bővebben lásd Bayer 2012.
9 Nagytétényi Újság, 1936. szept. 1. IV. évf. 17. szám 4. o.
10 A statisztikai táblákat lásd: Czaga – Garbóczi – Szabó (szerk.) 2002: 333. és 347. o., valamint 

Kalmár 2002: 323–325.
11 Keller – Lovász – Várnagy 1987: 260.
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Népességnövekedés

Nagytétény a XX. század elejétől egy dinamikusan növekvő, erősen iparosodó 
községgé nőtte ki magát, amiben a lakosság többségét részben Budapestről, 
túlnyomó többségében pedig Pest megyén kívülről érkező családok alkották. 
1880-ban még a községben élők háromnegyede született helyben, a századfor-
dulóra ez az arány 63%-ra csökkent, tíz évvel később pedig el is vesztette domi-
nanciáját, és többségbe kerültek a beköltözők.12 A korábbi, 4–11%-os növekedés 
hirtelen 50%-ra ugrott: 1900 és 1910 között megmásfélszereződött a lakosság 
létszáma, majd a II. világháborúig évtizedenként 30-35% körüli értékben emel-
kedett.13 Ez a szám csak az 1930-as években haladta meg a teljes agglomeráció 
növekedését, tehát Budapest környékén nem számított kiugrónak14 az egész 
település viszonylatában. A településrészeket vizsgálva kiderül, hogy a növe-
kedés motorja a Baross Gábor-telep volt, Nagytétény növekedése a külterülete 
nélkül messze az agglomerációs átlag alatt maradt volna. A lakosság jelentős 
része helyben talált munkát, 35%-uk viszont Budapestre járt be dolgozni.15 A 
városon kívüli élet mellett szólt az olcsóbb megélhetési költség, illetve a nagy-
várositól különböző, természetközelibb életforma.

Az agglomerációs gyűrű bővülése jelentős részben Budapestnek volt köszön-
hető. Joó Ernő szerint „A századfordulóra értek meg a főváros környéki ipari 
övezet kialakulásának feltételei,”16 a belvárosi életforma ugyanakkor veszített 
vonzásából, jelentős részben a lakáshiány miatt.17 A XX. század elején már nem 
a főváros, hanem az elővárosok népessége gyarapodott gyorsabban.

A növekedés oka a valamilyen okból Nagytéténybe költözők nagy száma 
volt, akiket el kellett helyezni. A község belterületének terjeszkedése mellett 
beépült és bővült a Baross Gábor-telep, valamint a folyóparton kialakult a 
Duna-telep. A XX. század elejétől ezeknek a külterületeknek volt köszönhető a 
népességnövekedés jelentős része: a Baross Gábor-telepen például 1910 és 1920 
között 77,9%-kal nőtt a lakosok száma, ami 7%-kal emelte a település népesség-
növekedését. (Lásd a fenti táblázatot!). A lakosság számának növekedésével 
az infrastruktúrát, az ellátórendszereket is fejleszteni kellett: a villanyvilágítás 
bevezetése, a csatornázás, vagy az útépítés a korszak fontos fejlesztési feladatai 
közé tartozott, valamint új iskolákat, postahivatalokat, orvosi rendelőket kellett 
létrehozni a községben és a külterületen fekvő településrészeken is. A változá-
sok a társadalom átalakulását is magukkal hozták.

12 Czaga – Garbóczi – Szabó (szerk.) 2002: 333.
13 Kalmár 2002: 303.
14 Vö.: Kalmár 2002: 305.
15 1935-ben a lakosság 27,5%-a ingázott. (Thirring 1935: 109.).
16 Joó – Tóth 1988: 171.
17 Gyáni 2000: 188–189.
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1. táblázat. Forrás: KSH 1912: 192. 554. KSH 1923: 94. 208 

Foglalkozási szerkezet

A XX. század elején Nagytétényben gyárak és lakóházak nőttek ki a földből, az 
elpusztult szőlők helyére gyümölcsösök kerültek, kezdetben főleg sárgabarack 
és a mandula. Később az őszibarack-termelés vált országosan is jelentőssé a 
vidéken.

Ennek ellenére csak minden ötödik nagytétényi volt őstermelő a század első 
évtizedeiben, arányuk pedig 1930-ra 10% körülire csökkent.18 A legjelentősebb 
foglalkoztatási ág a század elejétől az ipar volt. 1900 és 1910 között 30%-ról 
43%-ra nőtt az iparban dolgozók aránya, a harmincas évek elejére pedig meg-
közelítette a 60%-ot.19 A századforduló környékén megalakult Nagytétény ipar-
testülete,20 létrejött a község határában az ország egyik legnagyobb sertéshiz-
laldája,21 az I. világháború után pedig többek közt ónárugyár, fémárugyár, és 
gumigyár települt a községbe.

A foglalkozásszerkezet jelentősen átalakult, a falusias agrárnépességet felvál-
totta az urbánus ipari népesség, és új lakók érkeztek az ország minden pontjáról. 

18 Kalmár 2002: 325.
19 Kalmár 2002: 323.
20 Joó – Tóth 1988: 191.
21 Bővebben lásd Csire – Galgóczy – Mészáros 1989.
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Ez a funkcióváltás és az ehhez kapcsolódó folyamatok nem számítottak egyedi 
esetnek, a főváros környezetében pedig egyértelműen általánosak voltak.22

Nyelvváltás

A foglalkozásszerkezet átalakulása mellett a lakosság nyelve is megváltozott. 
Nagytétény a XVIII. század elején sváb telepesekkel népesült be, így a lakosság 
túlnyomó többsége német anyanyelvű volt a századforduló idejéig. A magyar 
nyelvű beköltözők és a magyarosodás hatására azonban háttérbe szorult a 
német nyelv, a sváb anyanyelvű község néhány évtized alatt egy többségében 
magyarajkú településsé változott.

2. táblázat. 

Év
Né- 
pes-
ség

Magyar 
anyanyel-

vűek

Német anya-
nyelvűek

Magyarul 
tud

Nem magyar 
anyanyel-

vűek*

Magyarul 
tudó, nem 

magyar anya-
nyelvűek*

1880 2246 368 (16,4 %) 1830 (81,5%) 948 (42,2%) 1878 (83,6%) 562 (29,9%)

1890 2346 575 (24,5%) 1720 (73,3%) 1286 (54,8%) 1771 (75,4%) 711 (40,1%)

1900 2614 904 (34,6%) 1657 (63,4%) 1869 (71,5%) 1710 (65,4%) 965 (56,4%)

1910 3914 2834 (72,4%) 1002 (25,6%) 3440 (87,9%) 1080 (27,5) 606 (56,1%)

1920 5120 4352 (85%) 712 (13,9%) 4920 (96,1%) 768 (15,0%) 568 (73,9%)

Forrás: Kalmár 2002: 310. 23

22 Vö.: A nagyvárosok „megváltoztatták a környező települések funkcióit, ott előbb városellátó 
gazdaságot hoztak létre, majd igényt támasztottak lakóik munkaerejére; a városok munkaerőigé-
nye gyors bevándorlást, népességgyarapodást váltott ki a környező településekben  is - (ami 
aztán gyökeresen felforgatta, megváltoztatta a befogadó települések életét, a lakosság társadalmi 
összetételét, a településképet stb.), új telepek nőttek ki a földből.” (Beluszky 2002: 121.).

23 A százalékok a teljes népességhez képesti arányt mutatják, kivéve a „Magyarul tudó nem 
magyar anyanyelvűek” c. oszlopot, ahol a nem „Nem magyar anyanyelvűek” c. oszlophoz 
képesti százalékos adatokat adtam meg. A csillaggal jelölt oszlopok adatai saját számításon 
alapulnak: a „Nem magyar anyanyelvűek” c. oszlop a „Népesség” és a „Magyarok” oszlopok 
adatainak a különbsége, a „Magyarul tudó nem magyar anyanyelvűek” pedig a „Magyarul 
tud” és a „Magyarok” oszlopoknak a különbsége.
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Ez az átalakulást különösebb konfliktusok, viták nélkül zajlott, aminek lehet-
séges okára, és előzményére világít rá a fenti táblázat. A Nagytétény többségét 
alkotó svábok közül egyre többen tanulták meg a magyar nyelvet, 1900-ra már 
több, mint 50%-uk beszélte. A következő évtized végére ezeknek az emberek-
nek a többsége már magyarnak vallotta magát, így a magyarul tudó, de nem 
magyar anyanyelvűek aránya nem emelkedett, a svábok létszáma viszont 
jelentős mértékben, kétharmadára csökkent (1710-ről 1080-ra). Ez a tendencia 
folytatódott a következő évtizedben is: 1920-ban a 768 nem magyar anyanyelvű 
személy 71%-a az egy évtizeddel korábbi létszámuknak. A 712 fős németség 
ekkor már zömmel idősebbekből áll, és csupán 40%-a a húsz évvel korábbi 
svábság létszámának, a községben pedig – a bevándorló magyarok nagy száma 
miatt – már csak minden hetedik embernek volt sváb az anyanyelve.

A magyarosodás önkéntes és békés jellegét mutatja, hogy 1908-ban a német 
nyelvű közhírré tétel mellett a lakosság kérésére, a közgyűlés egyhangú támo-
gatásával elkezdték magyar nyelven is közhírré tenni a községi híreket.24 Pár 
évvel később, 1910-ben, a helyi katolikus hívek arra kérték a püspököt, hogy 
minden második mise magyar nyelvű legyen. Érvük, hogy „ma már a község 
törzslakosságának legalább 90%-a tud és ért magyarul.”25 A javaslatot a kép-
viselő-testület egyhangúlag támogatta,26 és a sváb plébános is mellette foglalt 
állást. Véleményem szerint ez a két kezdeményezés egyértelmű jele annak, 
hogy a lakosság nagy része békésen és külső kényszer nélkül választotta a 
magyar nyelvet.

A nyelvváltás az asszimiláció első lépése, az ún. akkulturáció Milton Gor-
don27 hétváltozós modellében, mely során a kisebbség átveszi a többség min-
dennapi gyakorlatait (nyelvhasználatban, öltözködésben, normákban stb.). A 
második lépés a szervezeti asszimiláció, mely során az egyesületek, intézmé-
nyek tagságának soraiba több nemzetiség tagjai is bekerülnek. Ennek a folya-
matnak a megindulásáról tudósít a kétnyelvűség alulról jövő, sváb származá-
súak által is támogatott kezdeményezése. Ezek Nagytétény két fontos, német 
és magyar anyanyelvűeket tömörítő intézményéhez kötődnek: a közigazgatási 
feladatokat ellátó magisztrátushoz és a katolikus egyházhoz. Ez utóbbi azért is 
fontos, mert a beköltözők és az „őslakosság” többsége egyaránt a ezt a vallást 
követte.

A migrációs és demográfiai változások összhangban vannak az országos 
folyamatokkal. A községben zajló változások többsége Budapest közelségének 

24 BFL XV.20.47 149/1908.
25 SzfvPL 4569 1529/1910.
26 BFL XV.20.47 84/1910.
27 Milton elméletéről bővebben lásd: Milton 1976. Magyar alkalmazására az egyik első példa 

Kövér 1977.
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köszönhető, bár a harmincas évek előtt nem tekintették Nagytétényt egyértel-
műen az agglomeráció részének. Ekkor „a későbbi Nagy-Budapest területén 
már csak Soroksár, Rákoscsaba és Nagytétény nem tartozott egyértelműen és 
szorosan a fővárosi agglomerációhoz, ha az agglomerálódás számos jele mutat-
kozott is e településeken.”28

Konfliktusforrás a község határán: a Baross Gábor-telep

A mai Baross Gábor-telep területét Weisz Gyula és felesége, Libál Róza par-
cellázták fel 1905-ben. Az új telepet népszerűsítő szöveg29 alapján a házaspár a 
Budapestre való gyors eljutási lehetőséget, a természetes környezetet és pano-
rámát, és a helyben lévő bányák miatt az olcsó építési költséget tartotta a leg-
fontosabb vonzerőnek. A telepen – az alig féltucat mintaház kivételével – az új 
tulajdonosok építkeztek, és ők választották ki a telket, így a telep meglehetősen 
vegyes képet mutatott: kisebb lakóházak, villák, és üres házhelyek szegélyez-
ték a kijelölt utakat. A felparcellázáskor 700 darab, 300 négyzetöles házhelyet 
jelöltek ki,30 a párhuzamos utcákat pedig az országúttól a Tétényi Fennsík felé 
római számokkal jelölték.

1905. október 21-én Weisz Gyula a telep főútjának kijelölését és felárkolását 
kérelmezte a község elöljáróságánál. A kérelem teljesítését nagytétényi város-
atyák egy része ellenezte, mondván, hogy „Weiss Gyula a Baross Gábor telep 
vállalattal esetleg igen nagy vagyont fog szerezni, kötelezettsége, hogy ennek 
előfeltételeit saját költségén szerezze meg.” Erre a jegyző azzal reagált, hogy 
a községnek is érdekében áll az út kijelölése, csakúgy, mint a víz levezetésé-
nek megoldása, Weisz pedig már „a munkának s költségeinek igen nagy részét 
magára vállalta.”31 Az érvelés hatására a képviselők egyhangúlag elfogadták a 
határozatot.

A telepépítést ekkor csak húzódozva, jegyzői rábeszélésre támogatta a köz-
gyűlés. A projekt támogatásának ezt a hiányát sokféleképpen lehet értelmezni, 
de ebből az egyedi esetből nem vonhatunk le messzemenő következtetést. Lehet 
szó Weiszről vagy a vállalkozásáról alkotott negatív véleményről, egyszerűen 
anyagi megfontolásból, vagy a község vélt vagy valós érdekének hiányáról is.

A felparcellázást végző Weisz Gyula által Baross Gábor-telepnek nevezett 
terület első telektulajdonosai zömmel az új beköltözők közül kerültek ki. Az 
1905-ből megmaradt 36 adásvételi szerződés közül 27 esetben (75%) budapesti 

28 Beluszky 2002: 143.
29 Bayer – Pelikán 2014: 140–141.
30 B. Gy. 1999: 7.
31 BFL XV.20.47 84/1905.
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lakos vette meg a telket, valamint 4 nagytétényi, és egy-egy érdi, budafoki, 
albertfalvai, kossuthfalvi32 esettel találkoztam.33 A fővárosi tulajdonosok jelen-
tős dominanciája mutatja, hogy a kezdeti időkben feltehetőleg a szuburbani-
zációs folyamatok érvényesültek leginkább, tehát – a Weisz-házaspár elképze-
léseinek megfelelően – budapesti középosztálybeliek lehettek az első barossi 
telektulajdonosok. A tulajdonjog ugyanakkor nem jelenti azt, hogy ide is köl-
tözött az illető: volt, aki bérbe adta a telket, volt, aki befektetést remélt, és drá-
gábban adta tovább, és voltak olyanok is, akik nyaralóként használták frissen 
vásárolt ingatlanukat.

1910-ben a népszámlálás eredményeivel a községi képviselő-testület egy 
ülésén is foglalkoztak: „a Baross Gábor telepen (...) 514 lélek íratott össze ami-
ből s az elmúlt évek tapasztalataiból kétségtelen, hogy a nyári idényben amikor 
a fővárosi közönségből igen tekintélyes számú telepi háztulajdonos használja 
az ottani lakóházát, nyaralóul és egyébként is igen sok idegen család nyaral a 
telepen...”34

Az újonnan felparcellázott terület tehát kezdetben főleg nyaralótelepként 
funkcionált, ami főleg nyárra telt meg élettel, azonban az állandó lakosok 
száma is több, mint félezer főt tett ki. A nyaralók és az állandóan lakott házak 
arányát megbecsülni nehéz feladat lenne, azt azonban tudjuk, hogy a telepen 
1911-ben „az iskolakötelesek száma megközelíti a százat.”35  

3. táblázat: Katolikusok és reformátusok száma és aránya Nagytétényben és a 
Baross Gábor-telepen. 

Katolikusok 
1910

Katolikusok 
1920

Reformátusok 
1910

Reformátusok 
1920

Szá-
muk

Arányuk 
(%)

Szá-
muk

Arányuk 
(%)

Szá-
muk

Arányuk 
(%)

Szá-
muk

Arányuk 
(%)

Nagytétény 3322 84,7 4231 82,7 202 5,1 510 9,9

Baross 
Gábor-telep 386 75,4 679 74,6 53 10,4 156 17,1

Forrás: KSH 1912: 192. 554. KSH 1923: 94. 208.

32 A kossuthfalvi Besze János és Bodlák Mária két telket is vásároltak.
33 PML VII. 1-c. 620. doboz.
34 BFL XV.20.47 8/1911.
35 BFL XV.20.47 115/1911.
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A telep és az anyaközség foglalkozásszerkezetileg jelentős mértékben, nyel-
vileg némileg különbözött, a részletes elemzés pedig arra is rávilágít, hogy 
bizonyos mértékben vallási eltérések is megfigyelhetők. A vizsgált időszakban 
(és később is) egyértelműen a római katolikusok alkották a település több, mint 
4/5-ét, a telepen ennél valamivel alacsonyabb szinten, 75% körül mozgott az 
arányuk. Nagyobb súllyal voltak viszont jelen a reformátusok: Nagytétényben 
1910-ben a lakosság 5,1, egy évtizeddel később közel 10 százalékát alkották. 
Ebben az időszakban belterületen valamivel több, mint kétszeresére emelke-
dett a számuk, a telepen pedig megháromszorozódott.

A Baross Gábor-telepen kezdetektől nagyobb arányban éltek magyar anya-
nyelvűek, mint a község belterületén. Arányuk 1910-ben közel állt a község 
egészében tapasztalható, 75% körüli arányhoz, egy évtizeddel később viszont 
már húsz telepi lakos közül tizenkilenc magyar anyanyelvűnek vallotta magát. 
Ezzel párhuzamosan a német anyanyelvűek a település egészéhez képest 
kisebb arányban voltak jelen a telepen, és számuk is gyorsabban csökkent.

4. táblázat: Magyar és német anyanyelvűek száma és aránya Nagytétényben és 
a Baross Gábor-telepen

Magyar anya-
nyelv 1910

Magyar anya-
nyelv1920

Német anyanyelv 
1910

Német anyanyelv  
1920

Lét-
szám

Arány 
(%)

Lét-
szám

Arány 
(%)

Lét-
szám

Arány 
(%)

Lét-
szám

Arány 
(%)

Nagytétény 2842 72,4 4353 85,0 1005 25,6 713 13,9

Baross 
Gábor-telep 388 75,8 865 94,9 96 18,8 33 3,6

Nagytétény 
a telep 
nélkül

2454 71,9 3488 82,9 909 26,6 680 16,6

Forrás: KSH 1912: 192. 554. KSH 1923: 94. 208.

A KSH 1930-tól tüntette fel településrészenként a foglalkozásszerkezeti ada-
tokat, így csak a vizsgált időszak után egy évtizeddel készült adatsorból követ-
keztethetünk a XX. század elejének jellemzőire. Ebből az látható, hogy a Baross 
Gábor-telepen élők között a település egészéhez képest is jelentős többségben 
voltak az iparban foglalkoztatottak, és jóval kisebb arányban éltek a telepen 
őstermelők. Az I. világháborút és a trianoni békét követő változások nyomán 
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felgyorsult Budapest agglomerációjának növekedése, és némileg szerkezetileg 
is átalakult, így kritikával kell kezelnünk ezeket az adatokat: valószínűleg a 
vizsgált időszakban kisebb eltérés volt a településrészek között, ugyanakkor 
legfeljebb valószínűleg a korábbi trendek erősödtek fel. A Baross Gábor-tele-
pet 1910-ben még jelentős állandó lakossággal bíró nyaralótelepként tartották 
számon,36 az 1930-as évekre azonban már mint munkástelep hivatkoztak rá.37

5. táblázat: Őstermelők és az iparban foglalkoztatottak Nagytétényben és kül-
területein

Népes-
ség

Őstermelők Iparban foglalkoztatottak

Száma Aránya (%) Száma Aránya (%)

Baross Gábor-telep 1784 108 6,0 1308 73,3

Külterületek össze-
sen 3154 337 10,7 2287 72,5

Belterület 4006 382 9,5 1851 46,2

Nagytétény össze-
sen 7160 719 10,0 4138 57,8

Forrás: KSH 1934: 431. és Czaga – Garbóczi – Szabó (szerk.) 2002: 347.38

A Baross Gábor-telep évtizedek alatt népesült be teljesen, a XX. század 
második felében is ismerős látvány volt a beépítetlen telek. A lakosság egy 
része folyamatosan cserélődött,39 de összességében egyre többen maradtak 
meg a telepen. Ha a beiskolázott gyermekek számát vesszük alapul, akkor a 
népességnövekedés a húszas évek második felében indulhatott, és egészen az 
adatsor végéig, a második világháború előestéjéig tart: 12 év alatt több, mint 
négyszeresére emelkedett a barossi iskolába járó gyermekek száma.

A két világháború között Shvoy Lajos székesfehérvári püspök úgy írt a telep 
lakóiról, mint „jórészt munkásokból, postásokból, s kisebb javadalmazású tiszt-

36 Vö.: „a nyári idényben amikor a fővárosi közönségből igen tekintélyes számú telepi 
háztulajdonos használja az ottani lakóházát, nyaralóul és egyébként is igen sok idegen család 
nyaral a telepen...” (BFL XV.20.47 8/1911).

37 Bayer – Pelikán 2014: 39–40.
38 A Baross Gábor-teleppel egybeépült, és ezért itt egy egységhez tartozónak tekintetem az 

Apponyi utat, a Rotheremere-telepet, és a Szabótelepet is.
39 Párkányi 1958: 130.
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viselőkből alakult egyházközség.”40 A mai XXII. kerület történetét feldolgozó 
monográfia is munkáskolóniáról beszél,41 amit több más forrás is megerősít. A 
templomépítésnél is felmerült, hogy „Baross Gábor-telepi lakosság majdnem 
90%-a gyári munka és munkanélküli szervezett munkás.”42 Látható tehát, hogy 
funkcióváltásról volt szó. Az első években a szuburbanizációs folyamatok vol-
tak erősebbek, sok budapesti vett telket, akik gyakran nyaralóként használták 
az ingatlanokat. Főleg a nyugalmas környezet és a főváros megközelíthetősége 
vonzotta a vásárlókat, ők építették a főleg a telep alsó részén található nagyobb 
villákat. Néhány évtized alatt azonban megváltozott a telep népessége: a 
zömmel vidékről idetelepült munkásság került többségbe. Őket nem a békés 
környezet, hanem a megélhetési lehetőség vonzotta: Budapest megközelíthe-
tősége nekik is előnyt jelentett, valamint gyárak, üzemek is előszeretettel tele-
pültek városon kívüli területekre, így került ide például a Hungária Gumigyár. 
Hasonló folyamat játszódott le a főváros környékén máshol is, eltérő intenzi-
tással és időszakban. Nagytétényben az 1920-as években ugrott meg a mun-
kásság aránya, de 1941-ig csak létszámában növekedett, a teljes népességhez 
viszonyított arányaiban pedig stagnált (58%).43

A Baross Gábor-telepi Polgári Kör

Nagytétényben elsőként Baross Gábor-telepen alakult Polgári Kör 1909-ben, 
négy évvel a telep felparcellázása után. Az, hogy egy nevében is polgári kezde-
ményezés indult el és vált naggyá, jól jelzi, hogy ebben az időszakban milyen 
réteg volt aktív az új telepen. A Kör a II. Világháború végéig44 működött, mint 
a telep érdekeinek legfőbb képviselője és a helyi kulturális élet egyik fő szerve-
zője. Sajnos az iratanyaga nem maradt fenn, ám különböző forrásokból mégis 
képet alkothatunk arról, hogy kik voltak a kör vezetői. A Polgári Kör ismert 
elnökei nagyrészt az értelmiség sorai közül kerültek ki, többen közülük a helyi 
elemi iskolában dolgoztak. Az elnökségben ugyanakkor helyet kaptak olyanok 
is, akik nem voltak állandó lakosok a Baross Gábor-telepen, csak nyaralójuk 
révén kötődtek a telephez. Az egyesület egyik fontos célkitűzése volt a tele-
pülésrész infrastrukturális fejlesztése, az életszínvonal emelése.45 A Polgári 
Kör és a község elöljáróságának viszonya nem mindig volt súrlódásmentes. A 
továbbiakban három vitás ügyön – a vasúti megálló kérdésén, az elemi iskola 

40 SzfvPL 4569AB 1583/1930.
41 Joó – Tóth 1988: 293.
42 SzfvPL 4569AB 953/1930.
43 Kalmár 2002: 323.
44 Párkányi 1958: 127.
45 A Baross Gábor-telepi Polgári Körről bővebben lásd: Bayer – Pelikán 2014: 47–56.
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alapításán, és a villanyvilágítás bevezetésén – keresztül mutatom be a Polgári 
Kör és a nagytétényi elöljáróság, tágabban véve a telep és a község viszonyát.

Vasúti közlekedés és a Baross Gábor-telep

A távolsági vasútvonal már készen várta a Baross Gábor-telepre költözőket, de 
az első időszakban a távoli Budafok, vagy a Nagytétény túloldalán, a teleptől 
3-4 km-re lévő Tétény–Diósd állomás között választhattak. Az önálló megálló-
hely létesítését még a Baross Gábor-telep felparcellázója, Weisz Gyuláné Libál 
Róza kérvényezte 1907-ben. Azt kérte a községtől, hogy anyagilag is járuljanak 
hozzá ahhoz, hogy Kistétény és a Baross Gábor-telep határában megállót léte-
sítsen a vasúti társaság, a képviselő-testület azonban nem támogatta a javas-
latot, sőt, egy másik, a községhez közeli teherpályaudvar kiépítését kezdte el 
szorgalmazni.46

Ez az első, de nem az utolsó eset, hogy Nagytétény nem támogatott egy ter-
vet, ami a Baross Gábor-telepieknek viszont érdekében állt. Mi lehetett az oka, 
hogy Nagytétény nem állt ki a megállóhely kialakítása mellett?

Aki a térképre néz, láthatja, hogy Kistéténynek és a Baross Gábor-telepnek 
közlekedési szempontból szinte azonos érdekei voltak: a két terület igen közel 
fekszik egymáshoz, így a vasúti összeköttetés hiánya is mindkettőt érintette. 
Kézenfekvő volt, hogy együtt is próbálják megoldani a helyzetet. Ezzel szem-
ben Nagytéténynek nem volt érdeke pénzt kiadni egy új, belterületétől távoli 
megállóra, ami ráadásul részben egy másik községet szolgált volna ki.

Egy hasonló esetet már említettem 1905-ből: amikor Weisz Gyula egy út 
kijelölését és felárkolását kérte a községtől, előkerültek olyan érvek, melyekből 
kiderült, hogy a közgyűlés egy része nem azonosult az új telep érdekeivel.

Végül a kistétényiek és a barossiak jártak jobban: 1908. júliusában a Budapest 
környéke című lap arról számolt be, hogy „a 6-os számú őrháznál „Kistétény” 
elnevezéssel feltételes megállóhely létesült.”47 A vasútállomás építése volt az 
utolsó olyan alkalom a források szerint, ahol Weisz és Libál látta el a telepen 
élők érdekképviseletét, ez után – lényegében megalakulásától – a Polgári Kör 
vette át ezt a szerepet.

46 BFL XV.20.47 118/1907.
47 Budapest vidéke, 1908.07.19 II. évf. 29. szám 5. o.



312

Bayer Árpád

Elemi iskola

A Baross Gábor-telepen az elemi iskola 1911-ben nyitotta meg kapuit. Ez volt 
az első, méghozzá igen gyors eredménye az akkor két éves Baross Gábor-te-
lepi Polgári Körnek. A kör tagjai az iskola fenntartásához anyagilag is hozzá-
járultak: a Kör vette bérbe vették az épületet, beszerezték a tanszereket, csak a 
tanító fizetésének az előteremtését kérték a politikai községtől – amit az először 
megtagadott.48 Az Állami Iskolai Gondnokság átirata törte meg végül a jeget: 
mivel értesültek arról, hogy a Baross Gábor-telepen „az iskolakötelesek száma 
megközelíti a százat,”49 és sem Nagytétény, sem Kistétény iskolái nem tudják 
őket befogadni, kötelezték a községet, hogy a „már készenálló” telepi iskolá-
ban indítsák meg a tanítást. A tanítót hivatalosan a nagytétényi egyházközség 
fizette mint fenntartó, de a községtől kapott rá fedezetet, évi 1000 koronát.50

Az iskola anyagi helyzete azonban rendkívül gyorsan megváltozott. Novem-
ber 24-én már napirendre került az a levél a közgyűlésen, amiben a Polgári 
Kör kérte, hogy a község vegye át az iskolafenntartás összes költségét, mert 
nem tudják fizetni a vállalt költségeket. A képviselő-testület – érthető módon 
– „rövid, de heves eszmecsere után” elutasította a kérvényt.51 Egy hónappal 
később már a járási főszolgabíró rendeletét tartotta kezében a községi jegyző. 
Ebben a főszolgabíró kötelezte a képviselő-testületet, hogy gondoskodjék a 
barossi iskola fűtéséről és takarításáról a tél hátralévő részében. A fenntartó 
katolikus egyháznak nincs vagyona, és a Polgári Kör „csak rendes per útján 
lenne vállalt kötelezettségének teljesítésére kényszeríthető, ami viszont a folyó 
télben való tanítást tenné lehetetlenné.”52

A község alapvetően korábbi politikáját folytatta: a telepen élők érdekeivel 
nem azonosult, nem támogatta a helyi törekvéseket. A nagytétényi elöljáró-
ságot megkerülve eszközölte ki a Polgári Kör, hogy az iskola fenntartásához 
hiányzó összeget fedezze a község, de rövidesen az iskolafenntartás egész 
költségét vállalni kényszerültek. A vasútállomás után ez volt a második eset, 
hogy a telep érdekei érvényesültek végül egy vitában, és az első, hogy mindezt 
Nagytétény kárára sikerült elérni.

Az I. világháború alatt szünetelt ugyan a tanítás, de a húszas években már 
több tanító dolgozott az egyre növekvő számú gyerekhaddal. A katolikus egy-
ház 1923-ban átadta az iskolát az államnak, azzal a feltétellel, hogy „a beosz-
tandó tanerők személyi járandóságai kivételével az összes szervezési és fenn-

48 BFL XV.20.47 82/1911.
49 Máshol „több mint 100” tankötelesről írnak. ( BFL XV.20.47 53/1911).
50 BFL XV.20.47 115/1911.
51 BFL XV.20.47 133/1911.
52 BFL XV.20.47 157/1911.
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tartási kiadásokat a helyi érdekeltség (ti. Nagytétény) fedezi.”53 A község ezt 
vállalta is, így a Polgári Kör által létrehozott intézmény állami iskolává vált.

A villanyvilágítás és más elszakadási kísérletek

1922. július 25-én Nagytétény elöljárósága a község egyesületeit, szerveze-
teit a villanyvilágítással kapcsolatos teendők megbeszélésére hívta. A Baross 
Gábor-telepi Polgári Kör küldöttsége is részt vett az eseményen, ahol megüt-
közéssel tapasztalták, hogy csak az anyaközségben tervezték bevezetni az ára-
mot. Erre válaszul augusztus 5-én levelet54 küldtek az elöljáróságnak, amiben 
hangot adnak megrökönyödésüknek, és egy javaslattal is előállnak. Számunkra 
a levél legfontosabb része az utolsó pár sor:

„Amennyiben pedig a tek(intetes) Elöljáróság jelen kérelmünket érdemben 
nem méltányolná és azt elutasítaná, előre is bejelentjük, hogy a nagytétényi 
villamos világítás berendezése és fenntartása költségéhez hozzájárulni semmi 
körülmények között hajlandók nem leszünk s ha más megoldás nem marad, a 
Községtől leendő elszakadást fogjuk szorgalmazni.”

Nem ez volt az első elszakadási törekvés. A telepen már 1914-ben felmerült, 
hogy inkább a jóval közelebbi Budatétényhez kellene tartozni, de a mozgalmat 
vállára vevő Nagy József végül elköltözött a környékről.55 1921-ben azonban 
újra ezzel a témával foglalkozott Nagytétény képviselő-testülete: a járási főszol-
gabíró rendelte el, hogy a község tárgyaljon az elszakadási kérelemről, ugyanis 
Budatétény – mivel állítása szerint a barossi gyerekek a budatétényi iskolába 
járnak – támogatta az elcsatolást. A képviselők felhívták a Baross Gábor-telep 
lakosságát, hogy nyilatkozzanak az ügyben, aminek az eredménye 76:1 arány-
ban a Nagytétény melletti kiállás volt.  A község tehát tiltakozott az elcsatolás 
ellen, mert a Baross Gábor-telepiek sem akarták, és Budatétény indokai sem 
állták meg a helyüket, mert Barosson is volt iskola.56

A Polgári Körnek a villanyvilágítás és az elszakadás témában írt levelére 
nincs reakció a források között. A telep Nagytétény része maradt, a húszas 
évek végéig pedig villanyvilágítás kiépítésének csak az első üteme készült el.57 
A Polgári Kör továbbra is napirenden tartotta mindkét ügyet: az egész telepen 
való villanyvilágítás kiépítését követelték, amit a község az elszakadási ügy 
lezáratlanságára hivatkozva tagadott meg.58 1932-ben megkezdődnek a barossi 

53 BFL XV.20.47 72/1923.
54 BFL V.707.d 2 1922. aug. 5.
55 BFL XV.20.47 53/1919.
56 BFL XV.20.47 8/1921.
57 Párkányi 1958: 121.
58 BFL XV.20.47 10/1932.
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villanyhálózat kiépítésének előmunkálatai,59 ennek oka valószínűleg az elsza-
kadási ügyben hozott végleges döntés lehetett.

A Nagytéténytől való elszakadás – sokszor kimondva, néha kimondatlanul 
– általában együtt járt a közeli Budatétényhez való csatolással, mivel a húszas 
években a telep nem volt elég nagy az önállósághoz. Az egyesülésről először 
Nagytéténnyel, majd a Baross Gábor-teleppel időről időre tárgyaló Budatétény 
a harmincas évekre elkezdett a Budafokhoz közeledni, így határvonal átrajzo-
lása úgy tűnik, hosszú időre lekerült a napirendről.60

A villany bevezetése és a közigazgatási határok átszabása körüli viták egyik 
eredője a már többször emlegetett földrajzi távolság volt a telep és az anya-
község között, amit az önmagában gazdaságilag labilis Budatétény útkere-
sése egészített ki. Az elszakadásról szóló vita jelentősen visszavetette a Baross 
Gábor-telep fejlődését, hiszen Nagytétény ez alatt az időszak alatt nem szánt 
pénzt ennek a területnek a fejlesztésére. A konfliktus a beköltözők nagy száma 
miatt jelentkezett, de valójában telep – anyaközség ellentétként jelent meg, 
lokális alapon, a Nagytétény belterületére újonnan beköltözőket pedig forrá-
saim szerint nem érintette.

Összegzés

Az a változási folyamat, ami a XIX. század végén a Buda környéki települések 
egy részének legfontosabb megélhetési forrásának, a szőlőnek a kipusztulásá-
val elkezdődött, a XX. század elejétől felerősödött: az agrártelepülésből ipari 
jellegű, agglomerációs települések lettek. Nagytétény példáján tettem kísérletet 
annak bemutatására, hogy a társadalom változásaival hogyan küzdött meg a 
helyi lakosság: hogyan alkalmazkodott a község az új körülményekhez, legyen 
szó nyelvi, vagy foglalkozásszerkezeti átalakulásról, vagy a külterületen létre-
jövő új lakóövezetekkel való viszonyról.

Nagytétény elöljárósága felismerte, hogy a település fejlődésének egyik fon-
tos feltétele a főváros közelségének kihasználása, és a közlekedési kapcsolatok 
szorosabbra fűzése. A HÉV végül 1909-ben érte el a községet. Ekkor a település 
vezetése és a Baross Gábor-telep felparcellázói egyaránt úgy gondolták, hogy 
az új vonal főleg a fővárosi kirándulókat, nyaralni vágyókat fogja a környékre 
vonzani, valójában azonban az új letelepedők többségét az ipari munkások 
adták, az I. világháború után aztán egyértelműen ez a réteg vált meghatáro-
zóvá.

59 BFL XV.20.47 103/1932.
60 Czaga – Garbóczi – Szabó (szerk.) 2002: 235–248.
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A társadalom átalakulása több évtizedes folyamat volt, és alapvetően béké-
sen ment végbe, legyen szó nyelvváltásról vagy a foglalkozásszerkezet átala-
kulásáról. Nagytétény próbált infrastrukturálisan is lépést tartani a korral és 
kiszolgálni a lakosságot, ám az évek során többször szembekerült az új telep 
lakóinak érdekeivel. Ennek elsődleges oka a földrajzi távolság volt: a község 
és a telep érdeke nem esett egybe, az utóbbiak számára pedig kiesett a Buda-
pesttel ellenkező irányban fekvő Nagytétény. E mellett társadalmi különbségek 
is voltak a község és külterülete között: a sváb hagyományokkal bíró, koráb-
ban mezőgazdaságból élő község határában kialakuló telepen a magyar anya-
nyelvű, zömmel értelmiségi vezető réteggel rendelkező, de ipari munkások 
által dominált társadalom jött éltre.

A XX. század fordulóján meginduló társadalmi átalakulás okozta feszültsé-
gek a Nagytétény és Baross Gábor-telep közötti konfliktusokban eszkalálódtak, 
aminek egyik megnyilvánulása a közigazgatási határok átszabásának felmerü-
lése. A harmincas évekre aztán ezek a hangok elcsitultak, és a telepen is meg-
indultak a fejlesztések. A problémát végül a II. világháború utáni változások 
helyezték új alapokra: az egyesületek feloszlatásával megszűnt a Polgári Kör, 
és Nagy-Budapest létrejöttével nem a Nagytétényhez való viszony, hanem a 
XXII. kerületben elfoglalt helyzet vált központi kérdéssé.
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Születésszabályozás az Ormánságban
Az egyke Vajszlón és Besencén*

Az ormánsági egyke-kutatások vázlata

A dél-dunántúli születésszabályozás, az úgynevezett egykézés Andorka 
Rudolf megfogalmazása szerint „az első társadalmi problémák és demo-

gráfiai jelenségek közé tartozik, amelyek a közvélemény és a társadalomtu-
domány érdeklődését felkeltették.”1 Miután Andorka külön tanulmányban 
ismertette a dél-dunántúli egykekutatások történetét, itt elégnek mutatkozik 
főbb pontjaiban áttekinteni azt. Hölbling Miksa Baranya vármegyei főorvos 
azzal, hogy 1845-ben kiadott jelentésében rámutatott arra, hogy a megye egy 
részében születésszabályozást folytatnak, annak kezdetét az 1840-es, vagy azt 
megelőző időszakra helyezte, amelyet a későbbi irodalom javarészt nem vett 
figyelembe vagy cáfolt. Bár Andorka kiemeli, hogy Hölbling „felismerte a szü-
letéskorlátozás elterjedtségét, éles szemmel meglátta annak gazdasági okát”,2 
de az egykori főorvos ugyanígy meglátta és hangsúlyozta a társadalmi kont-
roll szerepét is.3 Az I. világháború előtti egykekutatók sorából kiemelkedett 
Széchényi Imre agrárpolitikus, aki az egykézés okának az erkölcsök romlását 
és a vallástalanságot tartotta. Buday Dezső árvaszéki ülnök több írásában is 
foglalkozott a jelenséggel, amelyet egyrészt gazdasági, másrészt pedig erkölcsi 
alapúnak tartott: gazdasági okként a birtokosztódástól való félelmet, erkölcsi-
ként pedig a fényűzés iránti vágy terjedését jelölte meg.4 A két világháború 
közötti időszakban a születésszabályozás kérdése előbb a korszakra árnyé-
kot vető trianoni béke, később a német terjeszkedéstől való félelem által vált 
kiemelkedő jelentőségűvé. A Társadalomtudomány című folyóirat körkérdése és 

* A tanulmány az MTA−ELTE Válságtörténeti Kutatócsoport támogatásával készült. Az adatbá-
zis helyes elkészítéséért, az alkalmazott eseménytörténeti elemzés megismertetéséért, annak a 
gyakorlatban való alkalmazásának megtanításáért, az eredmények megvitatásáért köszönettel 
tartozok Pakot Leventének, akinek önzetlen segítsége nélkül tanulmányom érdemi része nem 
készülhetett volna el.

1 Andorka [1969] 2001. 13.
2 Andorka [1969] 2001. 14.
3 Hölbling 1845. 64.
4 Buday 1909. 165.
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Kodolányi János A hazugság öl című röpirata mellett kiemelkedett Fülep Lajos 
zengővárkonyi lelkipásztornak a Pesti Naplóban közölt cikksorozata, amely 
ezután a legkülönbözőbb értelmiségi körökben évekig tartó vitákat gerjesztett. 
Andorka Rudolf kategorizálását követve a témával foglalkozó nagyhorderejű 
riportok, újságcikkek, illetve irodalmi esszék olyan szerzők tollából kerültek 
ki, mint az említett Fülep Lajos vagy Kiss Géza kákicsi lelkipásztor, míg Illyés 
Gyula elsősorban Pusztulás című útirajzával hívta fel magára a figyelmet. Az 
ennek nyomán kelt Nyugat-vita résztvevőit, úgymint Babits Mihályt, Schöpflin 
Aladárt vagy az ellenvéleményt megfogalmazó Braun Róbert szintén az egyké-
zésről folytatott diskurzus véleményvezéreinek tartjuk. Számos műfajban (így 
például cikkekben, novellákban, regényekben) mutatta be az Ormánságban 
megfigyelt születésszabályozást a Vajszlón nevelkedett Kodolányi János, aki 
azt csak részben tartotta gazdasági alapúnak.5 A szociográfiák közül a Kemsét 
vizsgáló csoport kötetét, az Elsüllyedt falu a Dunántúlon. Kemse község élete című 
munkát, illetve később az itt is kutató Kovács Imre A néma forradalom című 
szociográfiáját említhetjük meg Hidvégi János vajszlói orvos Hulló magyarság 
című könyve mellett.6 

A jelenség orvosi vizsgálata mellett a statisztikai illetve demográfiai tanul-
mányoknak két csoportját lehet elkülöníteni. Andorka Rudolf különbséget tett 
a gazdasági okokat „elkendőző” és az azokat előtérbe állító kutatások között, 
előbbihez sorolva például Pezenhoffer Antal, Simontsits Elemér vagy Kovács 
Alajos munkásságát, míg utóbbihoz Móricz Miklósét vagy Schneller Káro-
lyét. Andorka összefoglalóját is felhasználva Ildiko Vasary a magyarországi 
egygyermek-rendszerről írt tanulmányában a vita kapcsán kitér Szabó Dezső 
szerepére, aki a „Menjetek szét a magyar falvakba.”7 jelszavával a falukutatá-
soknak adott motivációt. Kodolányi János 1939-ben megfilmesített drámája, a 
Földindulás szintén élénk reakciókat váltott ki, de nem mehetünk el szó nél-
kül a Mattyasovszky Mátyás és Baross János által készített és 1904-ben publi-
kált gyűjtés mellett sem, amely a falvakban dívó öröklési szokásokat gyűjtötte 
össze. Számos, az ormánsági születésszabályozással (is) foglalkozó jeles szerző 
megemlítését követően Vasary a modernizáció Easterlin-féle modelljében értel-
mezve úgy definiálja az egyke-rendszert, mint jó példáját annak, hogy az egy 
uradalmi egységen élő társadalmi közeg miként szembesül egy olyan problé-
mával, amelyre az adott birtokon belül nincs hagyományos megoldás.8

Andorka Rudolfot saját érdeklődése mellett a Fülep Lajossal való beszélgeté-
sei, Széher úti (Budapest, II. kerület) sétáik is az ormánsági születéskorlátozás 

5 Kodolányi 1927. 
6 Hidvégi [1938]
7 Szabó 1923. 20.
8 Vasary 1989. 
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mélyebb kutatására, jobb megértésére sarkallták,9 így 1975-ben publikált tanul-
mányában, Az ormánsági születéskorlátozás történeté-ben az akkor hazai viszo-
nyok között még csak terjedő családrekonstitúciós módszert ismertette. Emel-
lett vajszlói és besencei kutatása addigi eredményeit is publikálta, így a házas 
nők korspecifikus arányszámait, a házas nők átlagos szülési intervallumait és 
a házas nők megoszlását a szült gyermekek száma szerint, a reformátusokra 
illetve az 1747 és 1895 közötti időszakra vonatkozóan. Korábbi konklúzióját 
finomítva Andorka a következők megállapítására jutott: 1) a születéskorlátozás 
Vajszlón és Besencén a 18. század végétől fokozatosan alakult ki; 2) a 19. század 
végére az általános jelenséggé vált, és függetlenül a vallási és etnikai jellemzők-
től; 3) a születések korlátozását legerősebben gyakorló csoport a telkes jobbá-
gyoké volt, akiket a Mária Terézia-féle úrbéri rendezés meggátolt abban, hogy 
terjeszkedjenek; 4) ez az alapvetően gazdasági indíttatású gyakorlat a társada-
lomban idővel szigorú normává vált, amelynek áthágása nemcsak gazdasági 
elszegényedést, de a közösség negatív ítéletét is magával vonta.10 A Vajszlót és 
Besencét vizsgáló tanulmányai közül Andorka Rudolf harmadik tanulmánya, 
az Adalékok az ormánsági „egyke” történetéhez Vajszló és Besence református anya-
könyveinek családrekonstitúciós vizsgálata alapján a két település népessegszámá-
nak és anyakönyvei alapján számított községsoros adatainak alakulása mellett 
a nupcialitásra, a fertilitásra és mortalitásra vonatkozó eredményeket is közölt. 
Ezek alapján megismétli korábbi hipotézisét a születéskorlátozás legalább 18. 
századvégi megjelenéséről, de kiemeli azt is, hogy az egykézés a 19. század 
második felében sem vált általánossá. Megismétli továbbá a gyakorlat alapvető 
gazdasági motivációját, bár hangsúlyozza a társadalmi adottságok szerepét és 
megcáfoltnak tekinti az erkölcsi, illetve vallási alapú magyarázatokat.11 Kiter-
jedt, így például a Sárközt vagy Átányt is beemelő vizsgálatai következtetése-
ként ugyancsak a felekezeti magyarázat igazolhatatlanságát és a gyakorlatnak 
a demográfiai átmenet előtti elterjedését ismételte meg, de hangsúlyozta a gaz-
dasági motiváció regionális különbségeit.12

Andorka Rudolf ormánsági kutatása és hipotézisei máig a hazai történeti 
demográfia alapvető, nemzetközileg is jelentős eredményeinek számítanak,13 
viszont komoly kritikát gyakorolt fölötte Benda Gyula történész 2001 augusz-
tusában, a Hajnal István Kör gyulai konferenciáján. Posztumusz megjelent 
kéziratában Benda hangsúlyozta, hogy „Andorka hivatkozásai egyrészt elle-
nőrizhetetlenek, másrészt nehezen hozzáférhetőek”,14 amit erősít, hogy a vajsz-

9 Aetas (1996) 4. 113–114.
10 Andorka [1975] 2001b. 30–57.
11 Andorka [1987] 2001c. 58–100.
12 Andorka [1981] 2001d. 101–126.
13 Faragó 2011. 111.
14 Benda [2001] 2006. 73.
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lói és besencei családlapokra több utánakérdezés, hosszabb kutatás után sem 
sikerült nyomára akadni, különösen, hogy a többi, így például az átányi vagy a 
büki is megtalálható és elérhető a hagyatékban.15 Technikai probléma, hogy az 
anyakönyvek külön engedély nélkül 1895-ig voltak elérhetőek, s ez egy mester-
séges cezúrát jelent a demográfiai átmenet természetes folyamatának vizsgála-
tában, amely eredményeként az „1850 utáni termékenységi történet gyengül 
meg statisztikailag.”16 Ez a probléma korábban sem volt kiküszöbölhetetlen, 
ma pedig a The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints egyház családku-
tató honlapjának nyitott magyarországi adatbázisa teszi lehetővé a polgári 
anyakönyvek vizsgálatát. Baranya megye esetében ezeket 1920-ig töltötték fel, 
így a kutatócsoport támogatása és a Baranya Megyei Levéltár segítőkészsége 
tette lehetővé a szükséges anyakönyvek teljeskörű elérését. Benda harmadik 
kritikai pontja pedig az, hogy Andorka kiválasztási stratégiája hibás, tekintve 
hogy a kiválasztott településeken belül az elsődleges felekezethez tartozóakat 
vizsgálta, tehát Vajszló és Besence esetén is csak a református anyakönyveket 
használta fel.17 Benda Gyula konklúziója mindezeket követően erős, nevezete-
sen, hogy „Andorka Rudolf jelentős munkássága és erőfeszítései ellenére szinte 
elölről kell kezdeni a családrekonstitúciós vizsgálatok tervezését, stratégiáját. 
(…) szükségszerű lenne a monografikus kutatások tervszerű megsokszorozá-
sára.”18 

A kutatás kérdései

Fentiek ismeretében jelen dolgozat kérdései kézenfekvőek, nevezetesen, hogy 
1) mikortól mutatható ki Vajszlón és Besencén a születéskorlátozás megjelenése 
illetve terjedése; 2) igazolható-e Andorka Rudolf hipotézise a telkes jobbágyok 
által gyakorolt magasabb mértékű születéskorlátozásra vonatkozóan; 3) a két 
település esetében a gyerekvállalás tekintetében van-e kimutatható különbség 
a reformátusok és a római katolikusok között?  

15 Itt szeretném külön is megköszönni Sasfi Csaba segítségét, aki egyrészt maga is utána érdek-
lődött, másrészt nekem is segített felvenni Andorka Rudolf több munkatársával, tanítványával 
felvenni a kapcsolatot az anyag megtalálása érdekében.

16 Benda [2001] 2006. 74.
17 Benda [2001] 2006. 75.
18 Benda [2001] 2006. 75.
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Források, adatok és módszerek

Andorka Rudolf részletesen ismertette a vajszlói és besencei református anya-
könyvek felépítését, jellemzőit.19 Ugyanezeket használva annyit szükséges itt 
megjegyeznem, hogy míg Andorka az 1857-től hiányzó adatokat a Vajszlón 
lévő anyakönyvi másolatból, addig én a levéltárban őrzött másodpéldányok-
ból pótoltam. A vajszlói református anyakönyvet 1746-tól, a besenceit 1787-től 
vezették, a bejegyzéseket 1895. október 1-ig, az állami anyakönyvezés bevezeté-
séig rögzítettem. A római katolikus adatokat a Pécsi Püspöki Levéltárban őrzött 
vajszlói anyakönyvből vettem fel, ezekből először a vajszlói és a besencei ada-
tokat vittem gépre, az 1747 és 1895 közötti időre vonatkozóan. A vajszlói katoli-
kus egyháznak a tárgyalt időszakra vonatkozóan kettő kötet vegyes, négy kötet 
keresztelési és egy-egy kötet házassági, illetve halotti anyakönyve van. 1833 és 
1851 között, valamint 1878-tól az anyakönyvezés nyelve magyar volt, különben 
latin. A forrásnak külön érdeme, hogy 1747-es kezdésétől kezdve feltüntette a 
keresztelt gyermekek anyjának a nevét is. A tanulmány alapjául szolgáló adat-
bázis az 1746 és 1980 közötti időszakra vonatkozóan tartalmazza a vajszlói és 
besencei adatokat, melyekből az 1800 és 1948 közötti adatok kerültek felhaszná-
lásra. A 18. század végének és 19. század elejének anyakönyv-vezetési gyakor-
lata problematikus voltára a szakirodalom korábban rámutatott: a regisztrált 
esetek általában nem jelentik az összes esetet, s csak a 19. század első évtizedeit 
követően váltak az anyakönyvek megbízhatóbbá.20

1. táblázat: Az anyakönyvi és vizsgált adatok megoszlása

Andorka adatbázisa Saját adatbázis

Időhatár 1747−1895 1746−1980

Házasságkötés 1114 4327

Születés 4525 8662

Halálozás 2622 6918

Felhasznált családlapok száma

Vajszló 395 997

Besence 86 194

Összesen 481 1191

19 Andorka [1987] 2001c. 66–68.
20 vö. Elter 2002. 147.; Faragó 2011. 13.
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Tekintve, hogy Benda Gyula kritikájában Andorka adatainak alacsony szá-
mát is hangsúlyozta, célszerűnek mutatkozik adatbázisomat az Andorkáéval 
összevetve bemutatni. Magyarázatra szorul a házasságkötések magas száma, 
amely mögött az áll, hogy 1895-től, tehát az állami anyakönyvezés megkezdé-
sétől Vajszló mint kerületi központ szerepelt, tehát a kerülethez tartózó tele-
pülések (így Páprád, Hirics, Lúzsok és Vejti) lakosai is itt kötöttek házasságot. 
Mivel a házasságkötés gyakran mobilitási csatorna is egyben, ezekből az ada-
tokból nem emeltem ki a csak a két vizsgált település valamelyikén lakhellyel 
rendelkezőket. A lezárt családlapok esetemben 1839 szülést, avagy több mint 
harmincezer fertilitási epizódot tartalmaznak, ami alatt a születések, házassá-
gok, halálok mellett a születést követő 9 vagy 21 hónapnyi megfigyelési időtar-
tamot kell érteni. Az említett választói névjegyzékek a halálozási adattal nem 
lezárható családok cezúráját segíti, amelyek Vajszló és Besence esetében 1875 
és 1947 között általában ötéves rendszerességgel kerültek be az adatbázisba. A 
vizsgált szülések 31%-a esetén nem sikerült a szülők társadalmi hovatartozását 
biztosan megállapítani, a többi eset megoszlását a 2. táblázat tartalmazza.

2. táblázat: Az elemzett szülések eloszlása társadalmi hovatartozás szerint

Elemzett szülések

Társadalmi hovatartozás száma aránya

Nem azonosított 578 32%

Értelmiség, hivatalnokok 48 3%

Telkes jobbágyok, földművelők 775 43%

Iparosok és kereskedők 227 12%

Zsellérek, napszámosok, szolgák 189 10%

Összesen 1817 100%

A vizsgálatot megnehezíti, hogy a 19. századra vonatkozó alacsony esetszá-
mok miatt a földdel bírókon kívüli csoportokra vonatkozóan leginkább hipoté-
ziseket fogalmazhatok meg (3. táblázat).
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3. táblázat: Az elemzett szülések megoszlása társadalmi csoportok szerint

 1800–1848 1849–1890 1891–1914 1919–1948

értelmiség, hivatalnokok 0 13 22 13

telkes jobbágyok, földművelők 105 368 209 93

iparosok és kereskedők 15 35 68 109

zsellérek, napszámosok, 
szolgák 0 32 48 109

Összesen 120 448 347 324

Az elemzés leíró statisztikákat használ, amennyiben az általános termé-
kenységi arányszámok alakulását vizsgálja, kiegészítve azokat a társadalmi 
és felekezeti jellemzők szerinti megoszlással. Az alkalmazott módszer a csa-
ládrekonstitúción alapul, annak klasszikus eljárását21 számítógépes felhasz-
nálásra adaptálja. A családrekonstitúció módszeréről, az azt ért kritikákról és 
a kritikákra adott válaszokról, valamint a családrekonstitúció mai technikai 
adottságokhoz igazodó használatáról Pakot Levente ad átfogó képet Nemek és 
nemzedékek című kötetében.22 Kutatásának hozadéka továbbá, hogy rámutatott 
a fiatalok távollétének a szaporodás mértékére gyakorolt hatására, elemezte a 
szülői nemzedék szerepét a következő, reprodukciót biztosító nemzedék fel-
nevelésében, a szülő halálának szerepét a fiatalok családalapításában, a szü-
letésszabályozás létét, a családok legfiatalabb tagjának életkilátásait, illetve az 
újszülöttek életesélyeit. Pakot kutatása mind kérdésfelvetéseit, mind módszer-
tanát illetően olyan kutatási irányba mutat, amely iránt az igényt Benda Gyula 
közel másfél évtizede megfogalmazta.

Eredmények

A fentebb megfogalmazott első kérdésre, azaz hogy mikortól mutatható ki Vaj-
szlón és Besencén a születéskorlátozás megjelenése és terjedése, az általános 
házas termékenységi arányszám vizsgálatával kaphatunk választ (1. ábra). 

21 Andorka 1988.
22 Pakot 2013. 30–37.
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1. ábra: Általános házas termékenységi arányszám Vajszlón és Besencén  
(1800–1948)
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A mutató megállapításához szükséges rekonstrukció során az adatoknak 
alig több mint 1%-a olyan, amely az 1800 előtti időszakból megbízhatónak 
tekinthető és felhasználható. Önmagában ez a tény vitatja Andorka Rudolf 
azon tételét, hogy az ormánsági születéskorlátozás legkésőbb a 18. század 
végén megjelent. E feltételezés alátámasztására a vajszlói és besencei anya-
könyvi adatok nem alkalmasak. A 19. század első harmadában megfigyelhető 
magasabb, de az ideálisnál jóval alacsonyabb arányszám23 láthatóan az 1840-es 
évektől a termékenységi arány tovább csökkent, majd az 1850-es évek második, 
1860-as évek első felében történő esése után az 1880-as évek végéig, illetve egy 
ezt követő cezúra után az I. világháborúig döntően az 50–100 közötti értéksáv 
felső harmadában mozgott. A két világháború közötti időszakban, illetve a II. 
világháborút követően a termékenységi arány csökken, ahogy előbb az 50-es 
értékhez húz, majd az 1940-es évekre alá süllyed. Az 1840-es évek elején megfi-
gyelhető csökkenés igazolja Hölbling Miksát és a két településre vonatkozóan 
cáfolja azokat a feltevéseket, amelyek szerint a születéskorlátozás megjelenése 
az úrbéri rendszer felszámolásával hozható összefüggésbe. Az 1840-es évek 
Vajszlójára vonatkozóan Kiss Z. Géza kutatásaiból tudjuk, hogy ekkorra tehető 
a telkes jobbágyok tömeges, Dráván túli munkavállalásának jelensége, amely 

23 Andorka 1988. 47–48.
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további vizsgálat tárgyát kell, hogy képezze. Kiss Z. azon megállapítása, hogy 
1842 és 1848 között gyarapodnak a szaporodás üteme lelassul, helyesnek bizo-
nyul.24

Miután konstatálható a termékenységi arányszámok korszakos változása, 
érdemes megvizsgálnunk periódusonként is az életkor-specifikus házas termé-
kenységi arányszámot (2. ábra). 

2. ábra: Életkor-specifikus házas termékenységi arányszám periódusonként 
Vajszlón és Besencén (1800−1948)
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1849 előtt 1849-1890 1891-1914 1919-1948

Az 1849 előtti időszakban, ahogy az a diagramon is látható, a termékeny-
ségi időszak középen történő emelkedése a legfiatalabb, 15–19 éves valamint 
a 30–34 éves korosztály gyermekvállalási hajlandóságából következett. A 
későbbi időszakokban ezzel éles ellentétben áll a gyermekvállalás 15–24 év 
közötti időszakra való koncentrálása, amelyet a termékenységi görbék süllye-
dése követ. A vajszlói és besencei alacsony termékenységi arányszámot tehát 
az magyarázza, hogy a házas nők már a 19. század első felétől fiatal házaséve-
ikben vállalták gyermeküket vagy gyermekeiket és a későbbi időszakban már 
erőteljes születéskorlátozást folytattak. Fokozottan igaz ez a két világháború 
közötti időszakra, ahol legmeredekebb a 25 év feletti házas nők gyermekvál-

24 Kiss 2000. 367.
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lalási hajlandóságának csökkenése. Andorka Rudolf megállapítása, miszerint 
a születéskorlátozás a 19. század végére vált általánossá a két településen, 
annyiban korrigálásra szorul, hogy a századfordulón vizsgált görbéhez közel 
hasonló ívet rajzol le a 19. század második felére vonatkozó is, így ez az általá-
nossá válás a század közepétől kimutatható.

3. ábra: Életkor-specifikus házas termékenységi arányszám  
társadalmi csoportok szerint Vajszlón és Besencén (1800−1948)
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értelmiség, hivatalnokok telkes jobbágyok, földművelők iparosok és kereskedők zsellérek, napszámosok, szolgák

Második kérdésemre, arra, hogy igazolható-e Andorka Rudolf hipotézise 
a telkes jobbágyok által gyakorolt magasabb mértékű születéskorlátozásra 
vonatkozóan, a következőkben kívánok választ adni. A foglalkozások kateg-
orizálásánál a társadalmi rétegződést érvényesítve alakítottam ki az értelmisé-
giek vagy hivatalnoki foglalkozásúak csoportját, utánuk a földdel bírókét (ide 
tartoznak a megjelöltek mellett például a nagyobb és a kisbirtokosok is). Ezeket 
követi az iparos és kereskedő foglalkozásúak csoportja, míg végül a döntően 
földnélküli zsellérek, földművelési (birtokkal nem rendelkező) napszámosok 
és szolgák csoportja. Az értelmiség, hivatalnokok, illetve iparosok, kereskedők 
családjában a gyermekvállalási hajlandóság annyiban hasonlóságot mutat, 
hogy vélhetően a képzettség megszerzése az, amely későbbre tolja a gyermek-
vállalást. Míg az előbbi csoportnál a görbe a későbbi, így a házas nők 30-as 
éveiben is jelenlevő hajlandóságot mutatja, addig ez az iparosok és kereskedők 
csoportjánál a házas nők 20-as éveinek elejére koncentrálódik. A földművelők 
és napszámosok csoportjának közös jellemzője, hogy a legfiatalabb korosztály 
mutatja a legmagasabb gyermekvállalási hajlandóságot, ami a telkes jobbá-
gyok, illetve a földművelők esetében magasabb, mint a napszámosok, szol-
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gák, zsellérek esetében. Utóbbiaknál a 35–39 éves korosztálynál megfigyelhető 
emelkedést a korábban született, de elhalt gyermek pótlása magyarázhatja.

A társadalmi rétegek szerinti gyermekvállalási hajlandóság behatóbb elem-
zését a korszakos bontás számottevően árnyalja.

4. ábra: Életkor-specifikus házas termékenységi arányszám 
társadalmi csoportok szerint Vajszlón és Besencén (1849 előtt)
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Az 1849 előtti gyermekvállalási hajlandóság társadalmi rétegek szerinti vizs-
gálatát a rekonstruálható esetek alacsony száma nehezíti, illetve hiánya akadá-
lyozza meg. Utóbbi az értelmiségi, illetve a zsellér rétegre igaz, amelyeknél az 
esetek száma nulla. A gyermekvállalás vizsgálata így csak a telkes jobbágyok 
illetve az iparosok – kereskedők esetén lehetséges. A termékenységi görbe 
mindkét csoport esetén alacsony, amely önmagában is a születések korlátozá-
sáról árulkodik. A görbék domború alakjából a késleltetett születésszabályo-
zás (spacing) technikája rajzolódik ki, tehát az egyes szülések közötti interval-
lum nyújtásával próbálták korlátozni a gyerekszámot. A két csoport közötti 
különbség abban áll, hogy az iparos és kereskedő családoknál a családalapítás 
későbbre tolódhatott, s esetükben a későbbi születéskorlátozás fokozottabb 
lehetett – amennyiben a 3. táblázatban jelzett számok megengedik ezt a kije-
lentést. 
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5. ábra: Életkor-specifikus házas termékenységi arányszám 
társadalmi csoportok szerint Vajszlón és Besencén (1849−1890)
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A század második felétől észrevehetőbben kirajzolódnak a társadalmi réte-
gek szerinti különbségek (5. ábra), bár a rekonstruálási arányok megoszlása 
itt is csak a földművesekre vonatkozóan enged meg határozott kijelentést. 
Előbbre tolódott tehát a földdel bíró családokban a házas nők gyermekvállalási 
hajlandósága, ami a későbbi időszakban megfigyelhető erőteljesebb csökkenés-
sel, azaz komoly mértékű születéskorlátozással függ össze. Az iparosoknál és 
kereskedőknél a görbe a 20–24 éves házas nők csoportjánál csúcsosodik, ami 
egyrészt a születések késleltetését, majd később erős redukálását jelenthette. 
Az értelmiségi, hivatalnoki rétegnél hasonló mozgás figyelhető meg, mint az 
előbbinél, még ha a csökkenés, azaz a születéskorlátozás mértéke nem is olyan 
radikális. A zsellérek, napszámosok, szolgák esetén a 30 évnél fiatalabb házas 
nőknél legalacsonyabb a gyermekvállalási hajlandóság, aminek a 30 évnél idő-
sebb házas nőknél megfigyelhető emelkedését értelmezésem szerint magyaráz-
hatja az időközben elhunyt gyermek pótlásának igénye. A legalsóbb társadalmi 
réteg szociális helyzetéből fakadóan feltételezhető ugyanis a magasabb gyer-
mekhalandóság, s ezzel együtt – az örökség továbbadásának céljából megfo-
galmazódó – utánpótlási effektus. Ennek a feltételezésnek a tesztelése a kutatás 
későbbi fázisában várható.
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6. ábra: Életkor-specifikus házas termékenységi arányszám 
társadalmi csoportok szerint Vajszlón és Besencén (1891−1914)
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A házas termékenységi arányszám elemzésénél változatos, ezért külön vizs-
gálatot igénylő periódusnak tűnt fel az 1890-es évek és az I. világháború kitörése 
közötti időszak (6. ábra). A vizsgált esetszámból itt már bátrabban fogalmaz-
hatunk. Látható, hogy eddigre az értelmiségi, hivatalnoki réteg házas nőinek 
gyermekvállalási hajlandósága későbbre tolódott, de mind itt, mind az iparos és 
kereskedő rétegnél a magasabb gyermekvállalási időszak meghosszabbodott, 
így előbbiek esetén az a házas nők 25–34, utóbbiaknál 20–29 év közötti idő-
szakára összpontosult, s csak ezt követően erőteljes a csökkenés. A zsellérek, 
napszámosok és szolgák rétegénél a korábbi periódushoz viszonyítva megvál-
tozott görbét kapunk: a házas nők 20–39 év közötti gyermekvállalási hajlandó-
sága továbbra is a legalacsonyabb, a 15–19 éveseknél ez csak a felső két csoport, 
a hivatás, illetve szakma elsajátításához szükséges idő miatti késleltetése miatt 
nem mondható el. Ugyanakkor nagyságrendekkel alacsonyabb a legalsó társa-
dalmi csoport korai gyermekvállalási hajlandósága a földdel bírókhoz képest, 
s a késői gyermekvállalás sem volt olyannyira számottevő, mint a 19. század 
első felében (ezt a javuló egészségügyi körülmények is magyarázhatják – ami 
szintén további vizsgálatot igényel). 

Az 1919−1948 közötti időszakban (7. ábra) az értelmiségi, hivatalnoki csalá-
dok gyermekvállalási hajlandósága látványosan csökkent, míg a további három 
társadalmi réteg görbéje észrevehetően közeledett egymáshoz. A házas nők 
gyermekvállalási hajlandósága 20 éves korukat követően mindegyik rétegnél 
esik, ugyanez későbbi korosztályoknál csak az értelmiségi, hivatalnoki rétegnél 
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komolyabb, a zselléreknél, napszámosoknál, szolgáknál, illetve az iparosoknál 
kevésbé releváns, a földdel bíróknál pedig nem jellemző. Az ebben a korszak-
ban megfigyelhető szerkezeti átalakulás mélyreható vizsgálatot igényel. 

7. ábra: Életkor-specifikus házas termékenységi arányszám 
társadalmi csoportok szerint Vajszlón és Besencén (1919−1948)
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A görbéket a periódusok mentén összevetve kirajzolódik a gyermekvállalási 
hajlandóság a házas nők korábbi életéveire való koncentrálódása, amelynek 
rekonstruálását az 1849 előtti hiányok nehezítik. Világosan kivehető ugyanak-
kor, hogy miként követi a földdel bíró parasztok gyermekvállalási magatartá-
sát a zsellérek, napszámosok, szolgák rétege, mikor ugyanezek termékenységi 
aránya jellemzően csak az idősebb házas női korosztályokban haladja meg a 
telkes jobbágyokét és földművesekét. Nem rajzolódik ki ennyire tisztán, de lát-
hatóan a földművelők az iparosok és kereskedők gyermekvállalási hajlandósá-
gát követték. Ezt a megállapítást támasztja alá a termékenységi arányszámok 
Bükön (Vas megye) kimutatott, társadalmi csoportok szerinti változása, ahol 
– a középosztályt követően – szintén az iparosok, szakmunkások rétege volt 
az, amelynek a születéskorlátozását előbb a földművesek és később a legalsóbb 
osztályok is követték.25 A 30 évnél fiatalabb házas nőknél a 19. század második 
felében a legalsóbb társadalmi rétegnél a legalacsonyabb a termékenység ará-
nya. Ez a tény, az 1849 előtti korszakban a földdel bírók aránylag stabil termé-
kenységi arányszáma és az általános házas termékenységi arányszám 1840-es 

25  Pakot 2015. 11.
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évektől megfigyelhető süllyedése erősít meg abban, hogy a legerősebb szüle-
téskorlátozást ne a telkes jobbágyokhoz kössem, mivel a gyermekvállalási haj-
landóság leesése – így a fiatalabb évekre koncentrálódó gyermekszülés, s az ezt 
követő erőteljes csökkenés vagy leállás (stopping) – legélesebben az iparosok és 
kereskedők rétegénél figyelhető meg. Ennek egyik magyarázata lehet, hogy az 
iparosoknak és kereskedőknek a feltehetően a nagyobb településekkel fenntar-
tott kapcsolatuk útján megszerzett szexuális védekezési ismeretei és a kisebb 
településeken lakva megtapasztalt alacsony életnívójuk miatt hamarabb alkal-
maztak olyan születést korlátozó eljárást, amelyek a falusi lakosság körében 
később váltak ismertté és alkalmazhatóvá. Ugyancsak az alkalmazható pre-
ventív védekezés jobb ismerete rajzolódik ki az értelmiségi, hivatalnoki réteg 
esetén, de itt feltételezhetően a jobb életkörülmények miatt a 19. század máso-
dik felében magasabb termékenységi arányszám feltételezhető – a rekonstru-
álható esetek alacsony száma miatt azonban a földdel bírókon kívüli rétegre 
vonatkozóan nem lehet biztos megállapításokat megfogalmazni.  

8. ábra: Életkor-specifikus házas termékenységi arányszám 
felekezetek szerint Vajszlón és Besencén (1800–1948)
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A harmadik kérdésem azt vizsgálja, hogy a két település esetében a gyerek-
vállalási hajlandóság tekintetében van-e kimutatható különbség a reformátusok 
és a római katolikusok között? Ahogy a felvezető irodalom is mutatja, a feleke-
zeti tényező többek által az egykézés magyarázó okaként szerepelt, rendszerint 
úgy, hogy a születéskorlátozást református jelenségnek tartották. Az egyéni 
vallásosság mélységének mérésére a református és római katolikus anyakönyvi 
bejegyzések nem alkalmasak, ellenben összevetésük lehetőséget nyújt a megfo-
galmazott kérdés megválaszolására. A diagramon a vajszlói és besencei római 
katolikus asszonyok gyermekvállalási hajlandósága annyiban tért el a refor-
mátusokétól, amennyiben a gyermekvállalás időpontját a reformátusokénál 
némileg korábbra hozták, viszont az idősebb korosztályokban a reformátusok 
kissé nagyobb gyermekvállalási hajlandóságot mutatnak. Andorka Rudolfnak 
a felekezetiség magyarázó erejét elvető hipotézise értelmezésem szerint tehát 
bizonyíthatóan helyes: a felekezeti változó nem bír meghatározó erővel, amit a 
két görbe közel együttes mozgása támaszt alá. 

Konklúzió

Andorka Rudolf vajszlói és besencei kutatásának megismétlése Benda Gyula 
kritikája óta váratott magára. A fentiekben az Andorka által megfogalmazott 
hipotéziseket, illetve azok alátámaszthatóságát kívántam megvizsgálni. A 
kutatás eredményként, úgy vélem, sikerült rámutatni arra, hogy a születéssza-
bályozás megjelenésének 18. századvégi feltételezése anyakönyvi adatok fel-
használásával Vajszlóra és Besencére vonatkozóan nem bizonyítható, viszont a 
19. század első felére már elterjedt. Andorka hipotézisét cáfolja, hogy az 1849 
előtt vizsgált társadalmi csoportok esetén a születésszabályozás előtti állapot 
rekonstruálható. A gyermekvállalási hajlandóság településeinken nem a fele-
kezeti hovatartozás függvénye. A társadalmi csoportok szerinti vizsgálat ered-
ménye, hogy az erőteljes születéskorlátozás gyakorlata az iparosok és keres-
kedők rétegétől kiindulva jelenhetett meg előbb a földművesek, majd a 20. 
század első felében a legalsóbb társadalmi csoportoknál. A további vizsgálatok 
a vajszlói kerületet (Vajszló és Besence mellett Hirics, Kisszentmárton, Lúzsok, 
Páprád és Vejti) elemzik, hogy nagyobb esetszámmal és regionális kiterjedt-
séggel megbízhatóbb eredményeket kapjunk a születésszabályozás terjedésére 
vonatkozóan.
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Egy 19. század eleji vidéki megye  
multipozicionális nemesi elitje1

Módszertani kísérlet egy lokális nemesi elitcsoport  
körülhatárolására Békés megyében

Bevezetés

Több vizsgálat mutatott már arra rá, hogy a klasszikus „egy és ugyanazon 
nemesség” elve a 19. századra már semmiféle egységet nem takart, hiszen a 

pusztán jogi fikció mögött számos magatartás húzódhatott meg. Példának oká-
ért a Békés megyében is nagy számban élő, nemesi birtokkal nem rendelkező 
armalisták jórészt az uradalom, illetve a megye szolgálatában álltak, és ezzel a 
tanulmány fókuszává tett megyei elithez közelíthettek, vagy ha épp jobbágy-
telken ültek, akkor inkább a jobbágyság felé gravitálhattak. Ilyen értelemben 
pedig nemcsak a nemességen belüli, hanem a nemesek és nem nemesek közötti 
határvonal is rugalmasan értelmezendő. Következésképp jelen elemzést a tör-
téneti-jogi értelemben vett rendiség leépülése szempontjából is érdemes lenne 
átgondolni, jelen vizsgálat azonban leginkább a nemesek közötti választóvonal 
meghúzására törekszik. 

Az elemzés egyik keretét tehát Max Weber Gazdaság és társadalom című mun-
kájának rendekre vonatkozó definíciója adhatja meg, amelyet Bertalan László 
interpretációja nyomán Kövér György viselkedésszociológiai értelemben vett 
rendeknek nevez.2 Ez a megközelítés ugyanis olyan finomabb mutatókat kínál, 
amelyek többet elárulhatnak a megye nemességéről, minthogy van-e valakinek 
valamilyen privilégiuma, törvényben szentesített kiváltsága. Weber szerint a 
rendiség ugyanis egyrészt a connubiumban ragadható meg, azaz abban, hogy az 
illető kivel köt házasságot, másrészt a kommenzalitáson alapul, vagyis ki kivel 
ül le egy asztalhoz. A harmadik tényező pedig, hogy van-e olyan foglalkozás, 
hivatás, amelyet egy adott társadalmi csoport kiváltságokhoz kötött, illetve 

1 Az itt közölt tanulmány Békés vármegye nemességének társadalomtörténeti vizsgálata a 18–19. szá-
zadban. Nemesi társadalom és nemesi birtoklás c. beadott doktori disszertáció részét képezi. Eötvös 
Loránd Tudományegyetem, Budapest 2015. 

2 Kövér 2004: 99., 103., 107. Ez a rang szerinti választóvonal a 19. század közepétől észrevétlenül 
a tevékenységszerkezeti (képzettségi) és jövedelemszerkezeti (egzisztenciális) tengelyek függ-
vénye lett.
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maga számára monopolizált, vagy épp elutasított. A vizsgálat másik keretét a 
helyi adottságok és viszonyrendszerek jelentik, hiszen Békés megyének nagy-
ságrendileg kétharmadát a 18. század elején Harruckern János György, udvari 
élelmezési biztos kapta meg szolgálataiért cserébe. A Harruckern família és az 
azzal házasságok révén rokonságba lépő – többek között Wenckheim és Bolza 
– családok váltak meghatározóvá a megye életében, sőt Békés nemességének 
formálódásában, rétegződésében is. A nagybirtokosok befolyásának részletes 
ismertetésétől azonban most eltekintenénk, sokkal inkább lényeges számunkra, 
hogy az uradalommal kapcsolatba kerülő, illetve abból birtokot szerzők, ura-
dalmi vagy megyei tisztséget viselők olyan kört alkottak körülöttük, amely fel-
hívja a figyelmünket a helyi nemességen belüli kiemelt szerepükre. 

Ezt a nemesi csoportot épp ezért helyi elitnek, illetve a később bemutatásra 
kerülő módszerből adódóan multipozicionális lokális elitnek nevezzük. A megyei 
elit fogalma alatt – itt és most – a helyi társadalmi hierarchia élén lévők olyan 
együttesét értjük, akik a társadalom alattuk elhelyezkedő csoportjaival szem-
beni erőfölényüket anyagi javak és erőforrások monopolizálásával szerezték 
meg, továbbá a helyzetükből fakadó befolyásuk mértékét a felhalmozódó pozí-
ciók biztosították, illetve azok összeadódása és kombinálódása adta. Ezen felül 
pedig valamelyest képesek lehettek a társadalmi újratermelési folyamatokra 
hatást gyakorolni, ami egyben az elitbe tartozás biztosítékát is jelentette.3 Ezen 
személyi-családi kör meghatározására külön eljárás kidolgozására volt szük-
ségünk, így a továbbiakban elsőként a lokális elit leírásához alkalmazott mód-
szert, majd az ezek alapján tett következtetéseket ismertetjük.4 Ezen a ponton 
fontos hangsúlyozni azt is, hogy az itt bemutatott elemzés egy lehetséges meg-
oldás, kísérlet egy megye lokális elitjének a meghatározására, ami azt is jelenti, 
hogy az eljárás kategóriái bővíthetőek, pontszámai pontosíthatóak. Miután a 
módszer kifejezetten a lokális tényezők együttes vizsgálatára épít, ezért más 
megyére egy az egyben, változtatás nélkül nem ültethető át, vagy csak a helyi 
adottságokat figyelembe véve lehet átemelni. 

Az elit vizsgálatát 1790 és 1848 közötti időszakra végeztük el, hiszen egyfelől 
a megye nemességének adatbázisát korábban is ezen időkeretek közé szorítot-

3 Gyáni 2004: 222–223. Az elit kifejezése tehát társadalomszerkezeti fogalomként a funkcionális 
rétegek tagjaira és köreikre érthető. Ebbe a csoportba való tartozás szilárdságát nemcsak a pozí-
ciók mennyiségének felhalmozása jelenti, hanem ezek kombinálódása és összeadódása is.  

4 A hivatalviselő elit, illetve egy szűkebb csoport által irányított 18–19. századi vármegyék példái 
ismeretesek a szakirodalomból. Lásd Szijártó 2010.; Ódor 1995. Baranya vármegye politikai irá-
nyítását egy szűk csoport vette kézbe, melynek tagjai szoros házassági és rokonsági kapcsolat-
ban álltak. Ugyanez igaz Zalára és Tolnára. Lásd Benda 1984., Glósz 1991. 
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tuk,5 másfelől ekkora már a török kiűzése utáni újratelepülési hullám lecsen-
desedett, így a nemesség összetétele már a megtelepedett életnek megfelelő 
állapotot tükrözheti. 

A multipozicionális lokális elit leírásának módszere 

Más hasonló megyei szintű elemzések eddig döntően vagy a birtokot, vagy a 
jövedelmet, vagy épp – archontológiai vizsgálatokat elvégezve – a nemesek 
tisztségviselését vették alapul. Meglátásunk szerint viszont külön-külön itt 
egyik sem alkalmazható a megye egyoldalú birtokszerkezete miatt, hiszen a 
nemességkutatások hagyományosan legfontosabbnak tekintett birtoklásban 
való részesedése nem sokat árul el az adott nemes megyei nemességen belüli 
elhelyezkedéséről, illetőleg sokszor a forrásanyag hiányosságai sem teszik 
lehetővé messzemenőbb következtetések megállapítását. Ennél fogva – a többi 
megyei vizsgálattal szemben – Békés esetében csak több szempont és tényező, 
különböző források együttes használata, továbbá az ezeket egységbe foglaló 
módszer kidolgozásával próbáltuk meg a megye provinciális vezető rétegének 
a körülhatárolását. Az elemzésnek egyik erőpróbája volt tehát az is, hogy a 
különböző típusú és műfajú levéltári forrásokat hogyan lehet összekapcsolni, a 
jellegzetességek leírásán túl pedig miképpen lehet rendszerbe foglalni a belő-
lük levonható tapasztalatokat. Lényegében tehát hogyan lehet „számszerűen” 
leírni azt a tézisünket, miszerint a megszerzett megyei és uradalmi pozíciók, a 
nagybirtokosokkal való kapcsolat, illetve a hasonló pozíciókban lévő családok-
kal való rokoni szálak egymást erősítve emelték a megye élére ezt a réteget.6 

A megyei elit leírásához segédeszközként, illetve a koncepció alapjaként 
Lengyel György „multipozicionális elit” fogalmát használtuk. Lengyel ezt a fogal-
mat más közegre és más szintre fejlesztette ki, hiszen a gazdasági elit tagjá-
nak azokat a szereplőket tekintette, akiknek módjukban állt a gazdasági élet 
alakulását befolyásolni. A két világháború közötti magyar gazdasági elitet 
elemző könyvében háromféle mintavételi eljárást vázolt fel, amit hasonló vizs-
gálatokban alkalmazni szokás. Az egyik a reputációs minták típusa, amelyek 
közéleti almanachok, tiszti cím- és névtárak, lexikonok információin alapultak. 
A második mintavételi típust a vagyoni (adóstatisztikák és telekkönyvi lis-

5 Lásd bővebben Szilágyi 2011. A megyében igazoló nemesek bizonyosságleveleit 1790 és 1848 
közötti időszakra gyűjtöttük egybe. Ez képezte a későbbiekben a megyében megforduló, illetve 
letelepedő nemes személyek, családok adatbázisát. 

6 A tanulmányban nem térünk ki külön azon megfigyelésünkre, miszerint ez a nemesi csoport 
nemcsak birtokában, pozíciójában, hanem alkalom adtán a házasságaiban is elkülönült, sőt 
eddigi eredményeink szerint a csoporthoz nem tartozó családokkal szemben rendi endogámiára 
törekedett. 
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ták), a harmadikat pedig az intézményi minták (kulcsfontosságú intézmények 
vezetői pozíciói) alkották. Lengyel ezekkel a mintákkal a vizsgált személyek 
döntési kompetenciáját valószínűsítette. Ez pedig C. Wright Mills definíciójá-
val párhuzamos, miszerint az elit meghatározása döntésképességen keresztül 
lehetséges. Ugyanakkor Mills az intézményi pozíciókat nem döntési kompe-
tenciát valószínűsítő empirikus eljárásként értelmezte, mint Lengyel, hanem 
az intézményi pozíciók birtoklásának önmagában meghatározó jelentőséget 
tulajdonított.7 Lengyel három időmetszetet kiválasztva határolta le az elit tag-
jait, amihez elsőként egy széleskörű intézményi mintát vett, melyben többek 
között igazgatók, igazgatósági tagok, egyéb testületek, egyesületek vezetői, 
vagy nagybirtokosok szerepeltek. Ebből az intézményi elitből alakította ki azt 
a multipozicionális mintát, melybe azok a személyek tartoztak, akik a kiválasz-
tott időmetszetekben az elitpozíciókat birtokolták. Lengyel számára tehát ők 
jelentették az elit csúcsát, hiszen a felhalmozott pozíciók révén döntésképessé-
gük megsokszorozódhatott.8 

Lengyel koncepciójának alapvetése – azaz az elit döntésekre való befolyása 
– úgyszintén hangsúlyos vizsgálatunkban, hiszen a megyei és uradalmi pozí-
ciók egyben döntési kompetenciát is jelenthetnek. Emellett Lengyel mintavételi 
eljárását is magunkévá tettük, azaz hozzá hasonlóan első körben egy széles 
intézményi mintát – a megyei és uradalmi pozíciók birtokosait – vettük alapul, 
amit egy szűkebb csoportot képező vagyoni mintával – azaz 100 hold feletti 
birtokosokkal – egészíttetünk ki. A lokális elitet azon szereplők személyi-csa-
ládi köre képezte számunkra, akik mind a két mintába bekerültek. A megyei 
nemesi társadalom csúcsán, azaz a lokális elitben elhelyezkedőknek több pozí-
cióval, nagyobb vagyonnal és magasabb jövedelemmel kellett rendelkezniük, 
következésképp ezek együttes megléte volt szükséges a megye elitjébe való 
bekerüléshez, illetve tartozáshoz. Az elemzésünkben használt „multipozicio-
nális elit” fogalom tehát ezen keretek között értendő. 

Ha a multipozicionális elit segédfogalmát Lengyel Györgytől kölcsönöztük, 
akkor a több tényezős besorolás módszerében előzményképpen és analógia-
ként Bácskai Vera és Nagy Lajos városhálózatra alkalmazott pontozásos elem-
zésére támaszkodtunk.9 A megye lokális elitjét ugyanis négy kategória, illetve 
ezeken a kategóriákon belül kialakított pontszámok adásával igyekeztünk 
körülhatárolni, azaz az adott nemest megyei és uradalmi pozíciója, majd birto-
kának nagysága és jövedelme szerint kategorizáltuk. A pontszámok megadá-

7 Lásd Mills 1972.; Mills 1945. 
8 Lengyel 2007: 33–34., Lengyel 1993. Lásd még: Lengyel 1989. Ebben a munkájában hasonlóan 

pozicionális csoportokat alakított ki, ezek súlyát és számszerű arányát generációnként, illetve 
korszakonként vizsgálta, majd a gazdasági elit származási és képzettségi összetételének hosszú 
távú alakulását mutatta be.    

9 Bácskai–Nagy 1984: 91–92.  
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sával, majd a számítások elvégzésével kialakított végső pontszámok alapján 
ezután sorrendet állítottunk fel az elit tagjai között. Bár korábban próbáltuk 
a házassági és rokoni kapcsolatokat is a pontszámítás részévé tenni, de végül 
helyesebbnek láttuk csak az „egzaktabb” és „keményebb” mutatókat (pozíciók, 
birtok, jövedelem) meghagyni az elemzés alapjának. 

Az elit leírásának kategóriái  
A megyei és uradalmi pozíciók 

A megyei és uradalmi tisztségeket tehát döntési és befolyással bíró pozíció-
ként értelmeztük, ezek súlyozásához pedig a tisztségek után járó készpénzbeli 
jövedelmeket vettük alapul, tehát egyéb ezen felüli juttatással nem számol-
tunk.10 A megyei fizetésekre vonatkozóan több évre rendelkezésünkre állnak 
külön megyei fizetési jegyzékek. Ezekből az összeírásokból kiderül, hogy a 
megyei tisztségviselők járandóságai lényegében nem változtak ebben az idő-
szakban.11 Az elemzéshez és jelen pontszámítási táblázatba az 1840. évre közölt 
megyei fizetéseket vezettük fel, amely szerint az alispán – a megye főispánját 
megelőzve – 700 ezüstforintot kapott fizetésként, így ezzel a legjobban kereső 
megyei alkalmazott volt. Őt a megyei fő-, illetve altisztségeket viselők követ-
ték, a fizetési rangsor végén pedig az esküdtek, végül az írnokok szerepeltek. 
Miután a vizsgált nemesek főként a vármegyei tisztikar valamelyik hivatalát 
viselték, ezért leginkább ezeket a fizetéseket jegyeztük fel, ezen felül – néhány 
nemes miatt – a szaktisztségek közül az orvosnak, a mérnöknek, a szegődmé-
nyes alkalmazottak közül pedig a csendbiztosnak járó fizetést adtuk meg. 

A megyei fizetésekkel szemben sokkal nehezebb helyzetben vagyunk az 
uradalmi fizetésekkel. Ezek egyrészt ugyanis nem annyira jól dokumentáltak, 
mint a megyei tisztségek járandóságai, épp ezért egy kevésbé differenciált kate-
góriákat alkothatunk. Másrészt az uradalom részéről megállapított fizetések 
közel sem tekinthetőek állandónak, hiszen egy-egy megbízás folytán maga-
sabb összeget is kifizetett az uradalom, azaz az uradalom figyelembe vette az 
elvégzett munka minőségét, sőt tisztjeinek, alkalmazottainak hűségét és oda-
adását is díjazta. Ráadásul a járandóság egy részét természetben állapították 
meg – főként a gazdatisztek esetében –, azaz a készpénzt kiegészíthette lakás, 
tűzifa, természetbeliek adása, állattartás vagy földhasználat engedélyezése 
is. A gazdatisztekkel szemben a magánszolgálatot vállalók, illetve az uradal-

10 A megyei tisztségek alakulását, azok számának változását lásd részletesebben Héjja 2009: 
44–68. 

11 MNL BéML IV. A. 1. b. 160/1817., 63/1825., 656/1835., 1164/1840. A megyei tisztviselőknek és 
tiszteknek fizetéseiről közölt jegyzékek 1817., 1825., 1835. és 1840. évre.  
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mon kívül egyéb munkát elvégző szakalkalmazottak számára valószínűleg a 
készpénzjövedelem lehetett fontosabb. Harmadrészt jelenleg nincs olyan levél-
tári forrás a birtokunkban, amely az egyes uradalmak szervezeti struktúráját, 
illetve az ahhoz kapcsolódó fizetési tabellákat rögzítette volna. Csupán három 
olyan összeírással rendelkezünk, amely némi támpontot nyújt az uradalmi 
fizetésekre nézve.

Az első 1800. évből való, amikor is az inszurrekciós költségek felosztása-
kor feljegyezték a gyulai, csabai, körösladányi, szarvasi, kétegyházi uradalom 
alkalmazottainak a fizetését. Ez alapján jól kitűnik, hogy a gyulai uradalom bírt 
a legtöbb és a legjobban fizetett alkalmazottakkal, hiszen az igazgató (prefek-
tus) 1500, az ügyvéd (fiskális) és a felügyelő (perceptor) 700, a két tiszttartó 600, 
illetve 450 bankóforintot tehetett zsebre, sőt bécsi kancellistát is alkalmaztak 
450 bankóforint fizetéssel. Ezzel szemben a szarvasi igazgató 1300, a körös-
ladányi ügyvéd és tiszttartó 400, a kétegyházi ügyvéd 450, a tiszttartó pedig 
300 bankóforintot kapott szolgálata után.12 A következő forrásunk 1833. évre 
vonatkozik, ekkor gr. Mittrovszky Vilmosné szarvasi uradalmánál szolgáló 
tiszteknek és cselédeknek a jövedelmét összegezték, tehát itt csak egy urada-
lomra vonatkozóan van adatunk. A tiszttartó 700, a kasznár 450, a két ispán 
450, illetve 250 ezüstforintot kapott.13 Végül pedig a Harruckern család 1798 és 
1853 között fennálló közös adminisztrációjában dolgozóknak a fizetését ismer-
jük, ahol a közös ügyvédnek és levéltárnoknak 400, a számadásokat elkészí-
tőnek pedig 300 ezüstforint járt a közös kasszából.14 Mindebből az is látszik, 
hogy az uradalmi beosztottak fizetéseit nehéz összehasonlítani, hiszen az egyes 
uradalmak bérstruktúrái eltérőek lehettek. A kézhez kapott jövedelmek az ura-
dalom méretével álltak összefüggésben, illetve az ellátandó kör nagysága sze-
rint alakulhattak. Az uradalmi alkalmazottak készpénzbeli járandóságait tehát 
csak nagyságrendileg ismerjük, épp ezért a megyei tisztviselők fizetésével való 
összevetésük sem könnyű feladat. A tabellák azonban mindenképp alkalmasak 
arra, hogy az uradalmi alkalmazottak közti hierarchiát kialakítsuk.  

A fizetések kapcsán végezetül újra hangsúlyoznánk, hogy mind a megyei, 
mind az uradalmi pozíciók esetén kifejezetten csak a készpénzbeli jövedelme-
ket vettük számításba, tehát egyéb fizetésen felüli juttatásoktól eltekintettünk. 
Kétségtelen ezek bevonása még árnyaltabbá tennénk a megyei és az uradalmi 
beosztottak helyzetét, de kétségkívül túlságosan meg is bonyolítanák az alkal-
mazott módszert. 15

12 MNL BéML IV. A. 1. b. 914/1800. (Ö29.) Az inszurrekciós költségek felosztása. 
13 MNL BéML IV. A. 1. b. 2054/1833. gr. Mittrovszky Vilmos hitvesének, született b. Schröffl Joze-

fának megyében található ingó és ingatlan összeírása. 
14 MNL OL P 418 A sorozat 1. alsorozat Fasc. Q. Harruckern család közös számadásai 1798–1853. 
15 Demeter 2013: 185., Kállay 1980: 116., 119. Kállay szerint a tisztviselők készpénzből és termé-

szetbeliekből álló fizetése a középbirtokos nemesség felső rétegének jövedelmét is elérhette. 
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Jogosan vetődhet fel a kérdés, hogy milyen alapon tesszük meg a társadalmi 
státusz megállapításának alapjává a fizetéseket, sőt ez mennyire alkalmas egy 
megyei vagy egy uradalmi alkalmazott viszonyának a meghatározásához? A 
kérdés megválaszolása elől nem tértünk ki, hiszen az egyén társadalmi stá-
tuszának rangját és presztízsét nemcsak foglalkozási viszony, valamint jöve-
delem és vagyon szerint, hanem megszólítások (titulusok) alapján is meg-
próbáltuk érzékeltetni. Ehhez Kövér György Ranglétra és középosztályosodás a 
reformkortól az első világháborúig című tanulmánya nyújtott módszertani segít-
séget, ahol a tisztségek és foglalkozások közötti belső differenciáltságot a cím-
zések alapján teszi kézzel foghatóvá. A rangkategóriák hierarchiáját – rangok 
és címek szintjén – 1848 előtt, sőt 1848-ban sem szabályozták. A gyakorlatban 
uralkodó rendszertelenség ellenére azonban bizonyos elvi normatívum meg-
figyelhető.16 A megyei és uradalmi fizetések kategóriái mellé tehát Farkas Elek 
és Kövy István a korszak titkárainak szánt – a normát és a szokást együttesen 
tartalmazó – gyakorlati útmutatóját hívtuk segítségül.17 A példatár legnagyobb 
része a hivatali szamárlétrán elhelyezkedők megszólításával foglalkozik, mely 
titulusok stabilitást mutatnak, így a főispánt „méltóságosnak”, az alispánt „tekin-
tetesnek” szólították, a vármegye tisztségviselőit általában úgyszintén a „tekin-
tetes” címmel illették, bár a hivatali megszólítást az adományozott címek és 
rangok is befolyásolhatták. A foglalkozások esetleges klasszifikációja presztíz-
shierarchiában is megmutatkozott, így például a reformkor végére a táblabíró 
vagy az ügyész „tekintetes” lett, miközben a köznemes megszólítása továbbra is 
a „nemzetes” maradt. Ennél talán még fontosabb a gazdatiszti gárdának kijáró 
címzés, hiszen az ispán eleinte „bizodalmas”, a kasznár és a tiszttartó viszont 
„nemzetes” vagy „teljesbizodalmú” címzést kapta meg, majd az 1844. évre mind 
a „nemzetes” kategóriában egyesültek.18 Mindez leginkább a megyei és az ura-
dalmi tisztségek rangbeli különbségei miatt érdekes, hiszen az uradalmi alkal-
mazottak némileg magasabb fizetést kaphattak, viszont rangban, pontosabban 
megszólításban elmaradtak a megye főtisztviselőitől, így a „nemzetes” megszó-
lítással a megyei tisztikar altisztjeivel kerültek egy sorba. Persze a helyzetet 
még bonyolultabbá tehette a kettős szolgálat vállalása, annak ellenére, hogy a 
megye igyekezett kizárni a köz-, illetve a magánszolgálat együttes viselését, de 
a tisztségek közötti átjárás így is gyakori jelenség volt. Ez pedig a megszólítás-
ban is zavart okozhatott, hiszen az ügyészt „rangemelkedése” előtt a „nemze-
tes” címzés illette, de ha főtisztviselők közötti főügyészről volt szó, akkor már a 

16 Kövér 2002: 174–187.  
17 Farkas – Kövy 1844: 52–61.  
18 Kövér 2002: 181–184. A „nemzetes” megszólítás járt a reformkorban a kereskedőnek és a gyár-

noknak is. A „bizodalmas” címtől indult mesterembereket reformkorban hol „kedves úr”, hol 
„mester úr” megszólítással illették.
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„tekintetes” megszólítás járt ki neki. Mindezek alapján tehát úgy tűnik, hogy az 
uradalmi és a megyei hivatalnokok fizetései közel szinkronban voltak, presz-
tízsben és rangban azonban elmaradhattak, így ezt a pontok kiosztásánál is 
figyelembe vettük. 

Ezen módszertani megfontolásokat követően alakítottuk ki a tisztségek 
utáni pontszámokat, melyet külön táblázatban foglaltunk össze a többi kate-
gória pontszámaival együtt.19 Ezek a pontszámok jelentették a további szá-
mítások kiindulási alapját, hiszen egy adott nemes élete során viselt minden 
megyei, illetve uradalmi poszt után megkapta a tisztség után járó pontszámot. 
A megyei tisztségeknél a pontok kiosztása egyszerűbb volt, hiszen a hivatalo-
kat fizetés és rang szerint – melyek összhangban is álltak egymással – csökkenő 
sorrendben rendszereztük. Így a lista élén szereplő alispán 11 pontot, míg a 
végén elhelyezkedő írnok 1 pontot kapott. Egyező fizetés és megszólítás esetén 
azonos pontszámot osztottunk ki, így például a 400 forintot kereső tekintetes 
főszolgabíró ugyanúgy 8 pontot kapott, mint a vele megegyező keresettel és 
megszólítással rendelkező doktor. 

Az uradalmi tiszteknél és alkalmazottaknál – ahogy már fentebb jeleztük – 
sokkal nehezebb a helyzet a fizetések és a megszólítások terén is. Így végül a 
közös adminisztrációban megjelölt fizetéseket tettük meg viszonyítási alappá, 
illetve miután az itt vizsgált személyek nagyobb részben az uradalmak sza-
kalkalmazottai, kisebb részben pedig gazdasági tisztjei voltak, ezért – az emlí-
tett fizetési adatok hiányában – csak az érintett tisztségeket vettük fel a jegy-
zékbe. Ebből következően a megyei tisztségviselők kategóriáival szemben az 
uradalmi beosztottakra nézve egy kevésbé differenciált rangsort közöltünk. 
Az uradalom szolgálatában állók közül az igazgató, illetve a felügyelő került 
a rangsor elejére, akik irányába közvetlen felelősséggel tartoztak az urada-
lom szakemberei – többek között az ügyvéd, a mérnök és az orvos –, illetve az 
adminisztratív alkalmazottak. A közös számadásokból tudjuk, hogy a levél-
tárnok és az ügyvéd fizetése 400 ezüstforint volt, azaz a felettük álló igazgató, 
illetve felügyelő fizetése bizonyosan meghaladta ezt. Bár a megszólításukat 
nem ismerjük, így jobb híján magas fizetésüket vélelmezve 9 pontot kaptak, 
így pontszámban csak a főispán és az alispán előzte meg őket. Az uradalmi 
levéltárnok és ügyvéd fizetésben – legalábbis a közös adminisztráció közlése 
szerint – megelőzte a megyei fő- és alügyészt, illetve a megyei levéltárnokot, 
azaz keresetük a főszolgabíró, a földmérő és a főorvos járandóságával egyezett 
meg, miután pedig megszólításban is kijárt nekik a „tekintetes”, ezért ugyan-
úgy 8 pontot kaptak. A számvevőre vonatkozóan még volt adatunk, hiszen 
a közös számadás szerint 300 forintot keresett, illetve a gyakorlati útmutató 
szerint „tekintetes” megszólítással illették. Ez pedig megegyezett a megyei meg-

19 1. táblázat A multipozicionális elit pontozása. (Lásd a Függelékben)
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felelőjével, így ehhez igazodva 6 pontot adtunk az uradalmi számvevőnek is. 
A további tisztségek esetében megjelölt fizetések hiányában gondban voltunk, 
de miután a mintába bekerült személyek között nem volt gazdálkodást irányító 
tiszttartó, illetve a vele közel azonos rangban lévő pénzkezelésért és adminiszt-
rációért felelős számtartó, ezért ezekre, illetve a rangban és keresetben lejjebb 
elhelyezkedő gazdasági, szakigazgatási és ügykezelési tisztviselőkre, illetve 
alkalmazottakra nem állítottunk fel kategóriákat. Három esetben azonban 
mégis szükségessé vált, hiszen több ízben ismert volt uradalmi mérnök sze-
mélye is, akivel a közös számadásokban csak eseti jellegű kifizetések kapcsán 
találkoztunk, tehát rendszeresen folyósított fizetésről nincs tudomásunk. Ha 
elfogadjuk azt a megállapítást, hogy az uradalmi tisztek fizetése vagy azonos, 
vagy némileg magasabb volt a megyei tisztviselőkéhez képest, illetve a megye 
és az uradalom alkalmazásban álló mérnök gyakran ugyanaz a személy volt, 
akkor talán elfogadható, hogy az uradalmi mérnököt a megye földmérőjével 
egy szintre helyeztük, tehát ezen tiszt után is 8 pontot számítottunk. Egy sze-
mély ispán is volt, így erre a pozícióra is pontszámot kellett kalkulálnunk. Az 
uradalmi alkalmazottakat éles határvonal választotta el az uradalmi tisztek-
től, ebben talán csak az ispán jelentett kivételt, aki a tisztségviselők között a 
legmagasabb ranggal bírt, hiszen a gazdasági munkák közvetlen irányítása az 
ő feladata volt. Az ispán fizetését a szarvasi uradalom kimutatásából ismer-
jük, ahol 200–250 forintot jegyeztek fel a tisztség mellé, azaz mind fizetésben, 
mind megszólításban a másodszolgabírákkal és másodügyészekkel egyezett, 
így 5 pontot adtunk az ispáni poszton megforduló nemesnek. Végül egy eset-
ben a nagybirtokos szolgálatában álló titkárral is számolnunk kellett, akinek a 
megyei írnoknak járó 1 pontot jegyeztük fel.

A pontok adása után még nagyobb fejtörést okozott a pontszámítás kidolgo-
zása, hiszen egy nemes több tisztséget is viselt, vagy épp egyetlen egyet, ezért 
további finomítást igényelt az eljárásunk. Így abban az esetben, ha több tiszt-
séget viselt az illető, akkor minden tisztség után megkapta a kiszabott pontot, 
de a végső értéket súlyoztuk, azaz ha egy tisztséget több éven keresztül viselt, 
akkor tisztség után járó pontszámot a szolgálati évek számával súlyoztuk. Ezzel 
pedig elejét próbáltuk venni annak, hogy egy-egy pálya elején viselt kisebb 
pontszámot jelentő tisztség elaprózzon egy későbbi jelentősebb megyei tisztsé-
get, vagy épp fordítva. A pontszámítási rendszer tehát nemcsak a tisztségekkel 
és azok rangjával számolt, hanem a pozíciók hivatali idejét is figyelembe vette. 
Egy poszt betöltése – ami szinte kivétel nélkül a tiszteletbeli hivatalt jelentő 
táblabírói tisztséget jelentette – igen előkelő helyre hozhatta volna az illetőt, 
ezért az ez után járó 6 pontot csak felezve adtuk meg. Ezen felül minden tisz-
teletbeli beosztás hasonló problémát vetett fel, hiszen ezek általában tényleges 
tevékenységet nem jelentettek, ezért minden egyéb tiszteletbeli pozíció pon-
tozásától eltekintettünk. A számítás során egyetlen hivatalnál – az alispánnál 
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– tettünk kivételt, mivel ezt ebben annyira jelentősnek értékeltük, hogy minden 
korábban betöltött tisztségtől függetlenül a maximális 11 pontot kapta meg az 
alispáni posztot elnyerő személy. Az uradalmi tisztségeknél hasonló eljárást 
követtünk, de miután ott nem ennyire széles a pozíciók skálája, illetve általá-
ban ugyanazt a tisztséget viselték – pl. ha valaki egész hivatali pályafutása alatt 
ügyvédként tevékenykedett az uradalom szolgálatában –, ezért sokkal egysze-
rűbb volt a pontszámok kiszámítása. Több uradalmi alkalmazásnál a megyei 
tisztségek pontszámítási módszerét követve súlyozott átlagot számoltunk.

Birtok és az után járó jövedelem 

A birtoknagyságra és jövedelemre elvégzett számítások alapjává az időben leg-
közelebbi – miután korábbi időszakból ilyen jellegű összeírással nem rendel-
keztünk –, vagyis az 1850-es években közölt birtokösszeírásokat tettük meg, 
amelyek a 100 hold feletti birtokosokat közölték.20 A vizsgált időszakon túl-
nyúló összeírás használatából adódón azonban több esetben kellett szembesül-
nünk azzal, hogy noha más forrásból bizonyosak voltunk a birtoklás tényével, 
de az 1850-es években készült összeírásokban már nem szerepelt az illető. Ez 
adódhat a birtok időközbeni eladásából, a vizsgált személy elhalálozásából, 
vagy a birtok 100 hold alá történő csökkenéséből, ami miatt nem kerültek be 
végül az említett jegyzékekbe. Ezek a személyek – az elemzés alapjává megtett 
birtokösszeírásoktól eltérve – vagy az összeírásban szereplő gyermeke, vagy a 
korábbi tisztújítási névjegyzékben birtokosként való megjelölése után kapták 
meg a birtoknagyság és jövedelem után járó minimális pontszámot. 

A birtokot illetően két kategóriát állítottunk fel: az egyik a birtoknagyság, 
a másik pedig a birtokjövedelem volt, amelyek erős korrelációt mutattak egy-
mással. A birtok kiterjedését tekintve a 100 hold alatti és az 500 hold feletti, 
míg a birtokjövedelmet nézve a 1000 forint alatti és a 3000 forint feletti határér-
tékeket szabtuk meg, illetve ezeken belül egyenlő értékközök mentén további 
csoportokat alakítottunk ki. Miután a birtoklás tényét az uradalmi és megyei 
tisztségekhez mérten hasonlóan fontosnak tartottuk a társadalmi státusz meg-
ítélésében, sőt kevesek „kiváltsága” volt, így akár magasabb pontszám is jár-
hatott volna érte. Mégis úgy döntöttünk, hogy pontszámaiban azonos szintre 
hozzuk a tisztségekkel. Bár vitatható, hogy jelen rendi közegben a tisztség vagy 
a birtok volt-e meghatározóbb, de miután az esetek többségében a birtokosok 

20 MNL BéML IV. B. 668/1850., IV. B 156. 1405/1851., IV. B. 156 1506/1851., IV. B. 156. 1133/1857., 
V. 202 635/1857., V. B. 317 b. 823/1857., V. B. 302. b. 582/1857. A korábbi összeírások a birtok-
nagyságot és az abból származó jövedelmet együttesen nem közölték. A forrás kiválasztását az 
együttes adatközlés indokolta. 
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általában tisztséget is viseltek – néhány kivétel a nagyobb birtokkal rendelkező 
középbirtokosok közül került ki –, ezért bizonyosnak tűnt, hogy a birtok ténye, 
illetve az az után járó jövedelem így is kiemeli majd a birtokosokat a „csak” 
tisztségeket halmozók sorából.  

A multipozicionális nemesi elit köre

A négy kategória bemutatását követően a legfontosabb kérdés az volt, hogy 
hogyan alakítjuk ki a mintát, azaz kik és mi alapján kerülnek be az elemzésbe? 
A Héjja Julianna Erika által összeállított megyei archontológiai adatárból21 bevet-
tünk minden olyan személyt, aki bármelyik uradalomnál, vagy épp a Harruc-
kern család közös birtokrészeinek az irányításában bármilyen hivatalt viselt, 
feltételezve azt, hogy a nagybirtokosokkal való kapcsolatuk pályafutásukban 
is közrejátszhatott. Így sorra a vizsgálatba kerültek azok is, akik kettős szolgá-
latot vállaltak, azaz mind a megyénél, mind az uradalomnál bírtak valamilyen 
tisztséget. A megyei posztoknál azonban kérdés volt, hogy mely tisztségeknél 
húzzuk meg határt, miután nem láttuk értelmét a megye legalsóbb fokáig elju-
tókat felvenni a listára, ezért az uradalmi tisztséget nem viselő, de a megye 
bármelyik fontosabb – mint az alispán, a fő- és aljegyző, a levéltárnok, a fő- 
és alügyész, a fő- és alszolgabíró – tisztségét megszerző személy szintén az 
elemzés részét képezte. Mindezen felül pedig bizonyos volt, hogy a megyei és 
az uradalmi tisztviselőkön felül minden birtokos is helyet kap a vizsgálatban, 
így bekerültek mindazon nemesek is, akik a tisztújítási névjegyzékekben bir-
tokosként szerepeltek – ezzel is oldva az összeírások közötti különbözőséget –, 
illetve az 1850-es összeírások által közölt 100 hold feletti birtokosok.

Mindezek után arra számíthatnánk, hogy egy ilyen „válogatás” a vizsgált 
személyek magas számát eredményezi, de a fentebbi kritériumok szerint össze-
sen 64 család 72 tagja képezte az elemzés tárgyát. Ez pedig már most jelez-
heti számunkra a pozíciók viselői és a birtokkal rendelkezők közötti átfedések 
sokaságát. A lokális elit tagjait első megközelítésben családok szerint rendsze-
reztük, egyrészt azzal a céllal, hogy az elit tagjainak karrier felívelése mellett a 
famíliák felemelkedése is követhető legyen, másrészt a tisztségben legelőrébb 
jutó családtagokat emeljük ki. Épp ez okozta azt a módszertani nehézséget, 
hogy 17 személy a vizsgált időszak végére már elhunyt, vagyis ha rendelkeztek 
is birtokkal, akkor értelemszerűen az 1850-es évekbeli birtokösszeírásokban 
már nem szerepelhettek. Így az ő esetükben a korábbi tisztújítási névjegyzéke-
ket hívtuk segítségül, amelyekben külön jelölték a birtokkal, illetve a birtokkal 
nem rendelkező nemeseket. 

21 Héjja 2009.  
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Külön említést kell tenni a szentandrási uradalom középbirtokosairól is, 
akikre nem alkalmazható olyan jól ez a módszer, hiszen némileg nagyobb bir-
tokkal rendelkeztek, mint a Harruckern-uradalom kis középbirtokosai. Talán 
éppen a nagyobb birtokból és az abból származó magasabb jövedelemből adó-
dóan nem volt jellemző körükben az uradalmi és a megyei pozíciók kettős vise-
lése, vagy miután szükségük sem volt ezekre a tisztségekre, épp ezért nem is 
ambicionálták azok megszerzését. De az is elképzelhető, hogy a nagybirtokos 
elit saját emberein keresztül akarta uralni a megyét. Mindenesetre úgy tűnik, 
hogy a megyei szintű multipozicionális elit formálódása leginkább a hatalmas 
Harruckern-uradalom révén alakulhatott ki. Kétségtelen tehát, hogy a ponto-
zásos módszer sok részletet eltakarhat, illetve nem tökéletes, mégis úgy tűnik, 
hogy segítségével a vidéki-megyei elitréteg és a rétegen belüli újabb csoportok 
megrajzolhatóak.

A lokális elit tagjai és további csoportjai 

Az elvégzett számításokat követően tehát kialakult az elit tagjainak a rangsora, 
ami a mellékelt táblázatban is nyomon követhető.22 30 pont felé – azaz a maxi-
mális 40 pontszámhoz közelítve – csupán három személy került: Csepcsányi 
Tamás, Rosty Albert és szentgyörgyi Horváth Antal. Rosty és Horváth mint szen-
tandrási középbirtokosok több ezer holddal rendelkeztek, illetve mind a ketten 
másodalispáni posztig vitték a megyében, így az elsőségük egyértelmű.23 Csep-
csányi Tamás pályának felívelése némileg kalandosabb, hiszen 1813-ban Pesten 
letett ügyvédi vizsgája után a vármegyébe költözött, 1813-ban már a vármegye 
tiszteletbeli aljegyzője, illetve ezzel párhuzamosan 1814-től az endrődi és gyo-
mai uradalom fiskálisa volt. Ő tehát már pályája kezdetén kapcsolatba került 
a Harruckern família egyik örökös családjával, a gróf Stockhammer család-
dal, hiszen 1816-ban Stockhammer Ferdinánd és özv. Stockhammer Ferencné 
meghatalmazottja, 1817-től egészen 1839-ig hivatalosan is Stockhammer telj-
hatalmú megbízottja, 1828-ban pedig a bírói zár alá vett Stockhammer-javak 
gondnoka volt. A család képviseletében többször vett részt a Harruckern örö-
kösök közös családgyűlésein, majd 1838–1846 között már csabai birtokosként 
a családgyűlések állandó tagjaként volt jelen. Csepcsányi ugyanis 1834-ben 
Stockhammer Ferdinánd eladott birtokából vásárolt Csabán birtokrészt, amit 
később fiai, Gyula és Béla birtokoltak. Az uradalmi szolgálata lényegében a 
Stockhammer családnál viselt pozíciókban merült ki, ellenben a vármegyé-

22 2. táblázat A megye multipozicionális elitje. (Lásd a Függelékben)
23 Héjja 2009: 300–301., 430–432.
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ben 1833-ban országgyűlési követnek, majd 1836-ban a csabai járás elnökének 
nevezték ki jegyzői tisztség után.24 

Az őket követő 20 pontszám felettiek (I. csoport) – az elit élmezőnyét képe-
zők – között négy alispánt is találhatunk, így Tomcsányi Józsefet, Németh Antalt, 
Simay Kajetánt és Cseh Ferencet. A listába felvett másik két alispán, Szombathelyi 
Antal és Novák Antal birtok hiányában nem kerültek be ebbe a csoportba. A 
lokális elit I. csoportjában többnyire olyan személyeket találunk, akik pálya-
futása és kötődése – birtok, haszonbérlet vagy tisztség kapcsán – a Harruc-
kern-uradalomhoz, illetve az örökös családokhoz kapcsolódott. Így például 
ebbe a csoportba került az Apponyi-uradalom inspektora, a Harruckern csa-
ládgyűléseken birtokosként résztvevő Steiner Jakab, valamint az uradalmi tiszt-
séggel nem bíró, de országgyűlési követként és alispánként is tevékenykedő 
Tomcsányi József. A több uradalom inspektori feladatkörét ellátó Karassiay Ist-
ván, az alispáni hivatalig jutó és a Bedekovich családtól birtokot vásárló Németh 
Antal, a szentgyörgyi Horváth családnál fiskális Novák Ferenc, a Harruckern 
család közös fiskálisa és a Stockhammer-féle nyolcadból birtokot vásárló 
Omaszta Zsigmond, a békési uradalom ügyvédje Kis Ferenc és végül az alispáni 
posztot megszerző Simay Kajetán. Az ebbe a csoportba sorolt, szentandrási bir-
tokos szentgyörgyi Horváth József és Cseh Ferenc értelemszerűen nem a Harruc-
kern famíliával való kapcsolata, hanem birtoknagysága és az abból származó 
jövedelme révén került be az elit I. csoportjába. 

A többi vizsgált személy leginkább azért maradt el az élmezőnytől, mert 
nem rendelkezett birtokkal – lásd Novák Antal és Szombathelyi Antal egykori 
alispánok lejjebb sorolódását –, másfelől viszont a birtok megléte nem min-
den esetben volt elegendő az elit felső csoportjába való bekerüléshez. Fehér 
Imre, Hellenbrandt János vagy Bodroghy Papp József középbirtokosok uradalmi és 
megyei pozíciók hiányában ugyanis elmaradtak az elit élmezőnyétől. A kérdés 
az volt, hogy a 72 személyre elvégzett pontszámítás után hány pontnál húzzuk 
meg ezt a határt? A választóvonalat 15 pontnál látszott célszerűnek meghúzni, 
hiszen ez alatt – Bodroghy Papp József és Bartóky József kivételével – már nem 
találhatóak birtokosok, azaz jellemzően egy-két megyei vagy uradalmi tiszt-
séggel írhatóak le az elit ebbe a szegmensébe bekerült nemesek.  

Az eliten belül tehát három csoportot tudtunk meghatározni a kapott pont-
számokhoz igazítva. Az elit csúcsát, az I. csoportot a 20 pont felett lévő 13 
nemes alkotta. A II. csoport a 15–20 pont közötti értékek között elhelyezkedő 11 
személyből állt. Következésképp az elit élmezőnyét szűkebben értelmezve az I. 
csoport, tágabban pedig az I. és a II. csoport együttesen, azaz összesen 24 sze-
mély jelentette. Végül a 15 pont alatt lévő 59 nemes a legszélesebb III. csoportot 
alkotta, akiket tulajdonképpen az elit holdudvaraként értelmezhetünk. Sajnos 

24 Karácsonyi 1896: III. 175., Nagy 1858: III. 132., Kempelen 1912: III. 99., Héjja 2009: 277–278.
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a csoportok megalkotását követően is nehéz megmondani, hogy mi is az elitbe 
való tartozás biztos „receptje”, hiszen az I. és a II. csoportba tartozó 24 személy 
közül kilenc semmilyen uradalmi pozícióval nem rendelkezett, kettő nemes 
megyei tisztséget nem viselt, illetve hat elitbe sorolt nemes közül – bár mind a 
II. csoportban lévő – birtok nélkül sorolódott az elit élmezőnyébe. Annyi azon-
ban bizonyos, hogy a megadott kritériumok közül legalább háromnak érvé-
nyesülni kellett az elitbe való tartozáshoz. Továbbá a módszerből következően 
az is megmutatkozik, hogy a talán elérhetőbb megyei és uradalmi hivatalokon  
túl mégis csak a birtok megléte erősíthette, illetve annak hiánya gyengíthette az 
adott nemes pozícióját az eliten belül.  

A megye multipozicionális elitje, avagy a személyes hálózatok 
ereje

A multipozicionális elit segédfogalmát és mintavételi eljárás alapkoncepció-
ját Lengyel Györgytől kölcsönöztük, a több tényezős besorolás módszerében 
pedig Bácskai Vera és Nagy Lajos városhálózatra alkalmazott pontozásos elem-
zésére támaszkodtunk. Majd a saját kritériumrendszer és pontszámítási eljárás 
kialakítását követően határoltuk körül a megye lokális elitjét, amelyen belül 
további csoportokat alakítottunk ki a megyei és uradalmi posztok, a birtokok 
nagysága és az abból származó jövedelmek súlyozása révén. Ennek eredmé-
nyeképpen vizsgálatunkat 64 családot és 72 nemest érintően folytattuk le, 
amely szerint világossá vált, hogy az elit tagjainak a megyei nemesi elitbe való 
bekerüléséhez több pozícióval, nagyobb vagyonnal és magasabb jövedelemmel 
kellett rendelkezniük, illetve ezek együttes megléte volt szükséges. 

A pozíciók és a birtok megszerzéséhez viszont valószínűsíthetően érvénye-
sülnie kellett a személyes, illetve informális kapcsolatoknak is. Ez alatt egyrészt 
érthetjük az adott nemes nagybirtokosokkal – a Harruckern família és annak 
örökös családjaival – való kapcsolatát, vagy az eliten belül kialakuló személyes 
viszonyokat, házassági és rokonsági szálakat. Míg az előbbi az uradalmi pozí-
ciók elnyerésének vagy épp birtokrészek megvásárlásának, addig az utóbbi 
megyei apparátuson belüli hivatalok megszerzésének a lehetőséget erősíthette, 
mely végül a megye nemessége felett elhelyezkedő lokális nemesi elit csoport 
kialakulását eredményezhette. Mindennek megerősítéseként, illetve kifeje-
ződéseként szőhették át ezeket a családokat a hivatalos kapcsolatokon túl a 
személyes kapcsolatok hálója. Összességében magunk is Vári András az appa-
rátus működésére tett végkövetkeztetéseit tudjuk megerősíteni. Vári ugyanis 
Weber bürokrácia-fogalmát – miszerint az apparátus teljesen személyes szem-
pontok nélküli, tipikus esetben kizárólag a működési szabályok alapján kezeli 
feladatait, az igazgatás tárgyait – vette revízió alá. Vári szerint téves az uralom 
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személytelen jellegéből kiindulni és semmilyen szerepet nem tulajdonítani a 
személyes kapcsolatoknak a bürokratikus hatalomgyakorlásban, azaz a bürok-
ratikus szervezeteken – legyen az a megyén vagy az uradalmon – belüli sze-
mélyes koalíciókat és hálózatokat nem értelmezhetjük egyszerűen „feudális 
maradványoknak”. Vári érvei alátámasztásaként Breton és Wintrobe művét is 
idézi, akik a bürokrácia normális és időtálló tulajdonságának tartották, hogy 
a különböző beosztásokban lévő  személyek között nemcsak a működési sza-
bályok által előírt érintkezés folyik, hanem kölcsönös személyes bizalmon ala-
puló együttműködési csoportok és informális hálózatok jönnek létre. Ezek a 
hálózatok pedig kapcsolatrendszerükre támaszkodva, a formális működési 
szabályokat figyelmen kívül hagyva, a formális szabályok által biztosítottnál 
jobb vagy rosszabb teljesítményt produkálnak, amit a bürokratikus szervezet 
urai vagy gazdái által biztosított előnyök és az általuk alkalmazható büntető-
rendszabályok valószínűsége és nagysága határozz meg.25 Lényegében tehát 
egy ilyen elit csoport kialakulásában, fenntartásában a hivatalos és a személyes 
kapcsolati hálók együttes működése feltételezhető, amely pozíciókban, birto-
kokban, illetve házassági és rokoni kapcsolatokban egyaránt realizálódhatott.

Függelék

1. táblázat. A multipozicionális elit pontozása

Megyei tisztségek

Tisztség Fizetés Az érte járó pontszám Megszólítás

Rendszerint alispán 700 11 tekintetes

Főispán 600 10 méltóságos

Főjegyző 500 9 tekintetes

Főpénztárnok 500 9 tekintetes

Főszolgabírók 400 8 tekintetes

Földmérő 400 8 tekintetes

Főorvos 400 8 tekintetes

Főügyész 350 7 tekintetes

25 Vári 2004: 596–597. Lásd még: Breton – Wintrobe 1982. 
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Megyei tisztségek

Tisztség Fizetés Az érte járó pontszám Megszólítás

Rendszerinti táblabírák 300 6 tekintetes

Másodalispán 300 6 tekintetes

Számvevő 300 6 tekintetes

Első aljegyző 250 5 nemzetes

Másodaljegyző és levéltárnok 250 5 nemzetes

Másodpénztárnok 250 5 nemzetes

Másodszolgabírák 200 4 nemzetes

Másodügyész 200 4 nemzetes

Csendbiztosok 150 3 nemzetes

Járásbeli esküdtek 125 2 nemzetes

Írnokok 110 1 nemzetes

Uradalmi posztok

Poszt Fizetés Az érte járó pontszám Megszólítás

Igazgató/Felügyelő 400 felett 9

Levéltárnok 400 8 tekintetes, nemzetes

Ügyvéd 400 8 tekintetes, nemzetes

Mérnök 400 8

Számvevő 300 6 tekintetes

Ispán 200–250 5 nemzetes

Írnok/Titkár 1
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Birtok Birtokból származó jövedelem 

Birtoknagyság Az érte járó 
pontszám Jövedelem nagysága Az érte járó 

pontszám 

500 hold feletti 10 3000 feletti 10

400–500 hold között 9 2500–3000 9

300–400 hold között 8 2000–2500 8

200–300 hold között 7 1500–2000 7

100–200 hold között 6 1000–1500 6

100 hold alatti 5 1000 forint alatti 5

 
2. táblázat. A megye multipozicinális elitje

Békés megye multipozicionális nemesi elitje 

Csopor-
tok

Sor-
szám Név Megyei 

tisztség
Uradalmi 
tisztség Birtok Jöve-

delem
Össze-
sítve

I. 1. Rosty Albert 11 0 10 10 31

2. Csepcsányi Tamás 6 8 9 8 31

3. Horváth Antal 
Szentgyörgyi 

11 0 10 10 31

4. Steiner Jakab 3 9 8 9 29

5. Tomcsányi József 11 0 8 10 29

6. Karassiay István 3 9 7 7 26

7. Németh Antal 11 0 7 7 25

8. Novák Ferenc 3 8 7 6 24

9. Omaszta II. Zsigmond 5 8 6 5 24

10. Horváth József 
Szentgyörgyi

3 0 10 10 23

11. Kis József 3 8 5 5 21

12. Simay Kajetán 11 0 5 5 21

13. Cseh Ferenc 11 0 5 5 21



352

Szilágyi Adrienn 

Békés megye multipozicionális nemesi elitje 

Csopor-
tok

Sor-
szám Név Megyei 

tisztség
Uradalmi 
tisztség Birtok Jöve-

delem
Össze-
sítve

II. 14. Szombathelyi Antal 11 8 0 0 19

15. Novák Antal 11 8 0 0 19

16. Virágos Sándor 8 0 5 5 18

17. Paraszka János 0 6 6 5 17

18. Beliczay II. József 6 0 6 5 17

19. Korneli Ambrus 8 8 0 0 16

20. Fehér Imre 0 0 9 6 15

21. Thorma Ferenc 7 8 0 0 15

22. Hellebrandt János 5 0 5 5 15

23. Kalmár Mihály 6 9 0 0 15

24. Paulovicz Gábor 7 8 0 0 15

III. 25. Vidovich Mihály 5 9 0 0 14

26. Kis János 6 8 0 0 14

27. Bessenyei Károly 6 8 0 0 14

28. Gedeon Gábor 6 8 0 0 14

29. Farkas Gábor 5 8 0 0 13

30. Szeghő József 5 8 0 0 13

31. Bodroghy Papp József 2 0 6 5 13

32. Stachó János 4 8 0 0 12

33. Olsavszky György 3 9 0 0 12

34. Barlanghi Ferenc 3 9 0 0 12

35. Bartóky József 0 0 6 5 11

36. Vidovich György 11 0 0 0 11

37. Röth József 3 8 0 0 11
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Békés megye multipozicionális nemesi elitje 

Csopor-
tok

Sor-
szám Név Megyei 

tisztség
Uradalmi 
tisztség Birtok Jöve-

delem
Össze-
sítve

III. 38. Hendrey Pál 3 8 0 0 11

39. Horváth László 3 8 0 0 11

40. Salacz László 3 8 0 0 11

41. Nagy Márton 3 8 0 0 11

42. Röth Ignác 3 8 0 0 11

43. Boczkó Dániel 3 8 0 0 11

44. Balla Károly 3 7 0 0 10

45. Salacz Antal 5 5 0 0 10

46. Ormos János 2 8 0 0 10

47. Belánszky László 2 7 0 0 9

48. Augusz János 0 8 0 0 8

49. Tessedik Sámuel 0 8 0 0 8

50. Boczkó Sámuel 0 8 0 0 8

51. Domokos Lőrinc 8 0 0 0 8

52. Tormássy János 7 0 0 0 7

53. Bogyó János 6 0 0 0 6

54. Stummer János 6 0 0 0 6

55. Omaszta Lajos 6 0 0 0 6

56. Petz Imre 1 5 0 0 6

57. Lehoczky Lajos 6 0 0 0 6

58. Mogyoróssy János 1 5 0 0 6

59. Koritsánszky István 6 0 0 0 6

60. Placsintár Gergely 5 0 0 0 5

61. Lehoczky Antal 5 0 0 0 5
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Békés megye multipozicionális nemesi elitje 

Csopor-
tok

Sor-
szám Név Megyei 

tisztség
Uradalmi 
tisztség Birtok Jöve-

delem
Össze-
sítve

III. 62. Tessedik Károly 5 0 0 0 5

63. Szakáll Lajos 5 0 0 0 5

64. Lengyel Márton 4 0 0 0 4

65. Szánthó Albert 4 0 0 0 4

66. Kazay Mihály 4 0 0 0 4

67. Kállay Ignác 4 0 0 0 4

68. Jancsovics Pál 3 1 0 0 4

69. Boczkó Károly 4 0 0 0 4

70. Ambrus Lajos 3 0 0 0 3

71. Csupor László 2 0 0 0 2

72. Lehoczky István 2 0 0 0 2
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Földművesből munkás
– az ózdi helyi társadalom átstrukturálódása  

a 19. század közepétől az államosításig1

1845-ben Gömör megyei iparosok és nagybirtokosok úgy határoztak, hogy a 
Gömöri Vasművelő Egyesületet megalapítva a közeli vasérc- és szénlelőhe-

lyekre alapozva a pár száz fős, főképp mezőgazdaságból élő lakossággal ren-
delkező Ózd településen egy vasgyárat építenek fel.2 Ez a döntés teljesen meg-
változtatta a környék további életét. Az ipari üzem megalapításával Ózd egy 
csapásra a vidék fontos igazodási pontjává vált. 1852-ben a társulat a termelés 
összehangolása és gazdaságosabbá tétele érdekében egyesült a kisebb egysé-
geket tömörítő Murányi Unióval és a Rimai Coalitióval Rimamurány Vasmű 
Egyesület (RVE) név alatt. Közel húsz évig ebben a keretben működtek, majd 
az 1880-as évek elején a kialakuló versenyhelyzet miatt még nagyobb tőkekon-
centrációra került sor. Az ózdi gyár ekkor, a salgótarjáni és nádasdi üzemekkel 
történt fúziója, a Rimamurány-Salgótarjáni Vasmű Rt. (röviden Rima, RMST) 
megalakulása (1881) után vált országos mértékben is befolyásos vállalattá.3 A 
vasipar, valamint a térség fejlődése kisebb-nagyobb visszaesésekkel az államo-
sítás időszakáig ebben a mederben folyt tovább. A Rimamurány-Salgótarjáni 
Vasmű Rt.-t 1946-ban államosították, majd később darabjaira szakadt szét, s az 
ózdi egység az Ózdi Kohászati Üzemek (ÓKÜ) nevet vette fel.4

Kutatásomban az üzemalapítás előtt már itt lévő lakosság, valamint leszár-
mazottaik folyamatos átstrukturálódását vizsgálom a 20. század közepéig, az 
államosítás időszakáig. Bevonultak-e ők is a gyárba, s ha igen, ez mikor tör-
tént meg? Jellemző volt-e körükben a társadalmi mobilitás?  Tanulmányomban 
ezekre a kérdésekre statisztikák, anyakönyvek, gyári személyi és társpénztári 
anyagok feldolgozásával keresem a választ.

1 A tanulmány elkészítését az NKFIH 116625. sz. pályázata támogatta.
2 Vass 1996.
3 Réti 1977.
4 Berend (szerk.) 1980.
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A gyáralapítás előtt 

Ózd a vasgyár telepítése előtt egy kicsiny falu volt, melynek lakói évszázadok 
óta rossz minőségű földjeiket művelve, biztosították mindennapi szűkös meg-
élhetésüket. A homogén foglalkozási szerkezetet csak a néhány helyi értelmi-
ségi és kereskedő színesítette. A községben kizárólag magyar nyelvű lakosság 
élt, akik szinte mindannyian a római katolikus felekezethez tartoztak. A körzet 
központi települése sem Ózd, hanem a szomszédos Várkony volt, ahol az egy-
házi anyakönyvvezetést is végezték, mivel Ózd ekkor még nem rendelkezett 
önálló plébániával. Ez is azt mutatja, hogy az ipar megjelenése előtt a község 
semmilyen központi funkcióval nem bírt.

A 18. század elején, 1715-ben és 1720-ban mindössze 5 jobbágycsaládot írtak 
össze Ózdon.5 Az 1771. évi ózdi urbáriumban a Nagy család túlsúlya figyelhető 
meg, s az anyakönyvek tanúsága szerint is ez a nemzetség alkotta ebben az idő-
ben Ózd népességének nagy részét. A földbirtokos Sturman család a nagyobb 
jövedelmek biztosítása érdekében arra törekedett, hogy minél több lakosa a 
legyen a településnek. Ha elfogyott jobbágyaik élelme, részükre gabonakölcsö-
nöket adtak, ha pedig a családból kiválni szándékozó fiatalok új házat akartak 
építeni, faanyagot biztosítottak számukra erdeikből. Az ózdi birtok átvétele-
kor, 1771-ben még csak 13 jobbágy és 4 zsellér volt, ez a szám 1840-re 22-re, 
illetve 8-ra növekedett. A pozitív lépések hatására a Nagy vezetéknevű csa-
ládok még jobban elszaporodtak a faluban, akikre megkülönböztetés céljából 
ragadványneveket illesztettek. Általában a gyermek anyjának családnevén – 
Balyi, Bodor, Mengyi –, vagy a keresztapa nevén, ahogy azt helyben használták 
– Istók, Marci, Peti – különböztették meg őket. Ezek az elnevezések azonban 
teljesen egybeolvadtak az eredeti vezetéknévvel, és így alakultak ki például a 
Nagybali, Nagymarczi, Nagyistók családnevek. Ezen kívül a Tóth, Varga, Sán-
dor, Szarvas, Kovács, Szita, Kis, Szabó nevek voltak megtalálhatók Ózdon.6

A gyáralapítás hatása a község népességére és foglalkozási 
struktúrájára 

A 19. század közepén a gyáralapítás nagy változásokat hozott a község éle-
tében. A gyártelepítés előtt tehát a környék lakossága jórészt a földművelés-
sel foglalkozott, s a vasművességhez nem értett. A vasgyár vezetésének ezért 
képzett munkásokat kellett toboroznia, akiket később munkáslakótelepeken 
helyezett el a gyár körül, egy sajátos, viszonylag zárt egységet képezve. Emel-

5 Acsády 1896. 
6 Dobosy 1992: 14–15.
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lett a gyár munkaerő-igényének növekedésével idővel egyre többen és többen 
települtek be Ózdra nemcsak szakmunkákat, hanem segéd- és betanított mun-
kákat is vállalva. 

1. ábra: Ózd népességszámának változása 1850 és 1930 között

Forrás: Magyarország községeinek és városainak népessége az 1850., 1857. és 1870. években. 
Budapest, 1984., A Magyar Korona Országaiban az 1881. év elején végrehajtott népszámlálás 
főbb eredményei megyék és községek szerint részletezve. Budapest, 1882., Dr. Jekelfalussy József 
(szerk.): A Magyar Korona Országainak helységnévtára. Budapest, 1892., A Magyar 
Korona Országainak 1900. évi népszámlálása. Első rész. A népesség általános leírása községen-
kint. Budapest, 1902., A Magyar Szent Korona országainak 1910. évi népszámlálása. Első rész. 
A népesség főbb adatai községek és népesebb puszták, telepek szerint. Budapest, 1912., Az 1920. 
évi népszámlálás. Első rész. A népesség főbb demografiai adatai községek és népesebb puszták, 
telepek szerint. Budapest, 1923., Az 1930. évi népszámlálás. I. rész. Demográfiai adatok községek 
és külterületi lakotthelyek szerint. Budapest, 1932.

A gyáralapítás után pár évvel, 1850-ben még csak 346 fő élt állandó jelleg-
gel Ózdon, közülük 338-an római katolikusok, 8-an pedig izraeliták voltak. Az 
éppen még csak meginduló ózdi üzem termelése az 1848–49-es forradalom 
és szabadságharc eseményeinek hatására válságba került, betelepült képzett 
dolgozói elköltöztek, s a munka csak az 1850-es évek elején indult meg újra. 
Ez a népességszám tehát még az iparosodás előtti állapotokat közvetíti felénk, 
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s az utolsó számbeli adat Ózd tősgyökeres lakosságára vonatkozóan.7 1857-
ben Ózdon már több, mint kétszerannyian, 821-en éltek, majd lélekszáma az 
1869-es népszámlálás adatai alapján már 1216 fő volt. A kohászat fejlődésével 
egyenes arányban két évtized alatt a község lakossága megnégyszereződött. 
Az 1870-es években kisebb mértékben ugyan, de tovább folytatódott a vándor-
lás a térségbe, 1880-ra 1430 főre növekedett a település lélekszáma. A Rima-
murány-Salgótarjáni Vasmű Rt. megalakulása után Ózd lakosságszáma még 
gyorsabban emelkedett. 1890-ben a tíz évvel ezelőtti adatsorokhoz viszonyítva 
a helység népessége 61,1%-kal, 2304 főre nőtt, a századforduló évében pedig 
már 3640 személy lakott itt. 1910-re Ózd lakossága ehhez képest csaknem meg-
duplázódott, a népszámlálások adatai szerint ebben az évben már 5981 lakosa 
volt. Az első világháború, majd a trianoni békeszerződés hatásai következtében 
a népesség bővülése megakadt. Tíz év alatt mindössze valamivel több, mint 
200 fővel növekedett Ózd lélekszáma, ami a természetes szaporodást figye-
lembe véve, s a bevándorlást tekintve lényegében visszaesést jelez. Ózd lakos-
sága ekkor 6022 főt számlált. A következő években azonban a népességszám 
a korábbihoz képest lassabb ütemben, de ismét emelkedett, Ózd lélekszáma 
tíz év alatt 21,6%-kal 7322 főre bővült. Összességében tehát nyolcvan év alatt a 
település lakossága a hússzorosára nőtt, ami a természetes szaporodáson felül 
jelentős mennyiségű bevándorlást feltételez. A betelepülők egy új, gyári társa-
dalmat képviseltek, mely etnikailag és felekezetileg is rendkívül színes volt. 

Mi lett azonban a sorsa az ózdi helyi „őslakosságnak”? Bementek-e ők is 
dolgozni a kohászatba, vagy továbbra is maradtak a mezőgazdaságban? Ehhez 
elsőként a foglalkozási statisztikákat érdemes megnézni. Hogyan változtatta 
meg a település foglalkozásszerkezetét az iparosodás? A 19. század második 
felére vonatkozóan sajnos nincsenek pontos adatok a helység szektorális meg-
oszlásáról, – mivel a foglalkozási jellemzőket a népszámlálások ekkor még nem 
vizsgálták –, így az arányokra főként az anyakönyvek bejegyzései alapján lehet 
következtetni. A források vizsgálata során egyértelműen látszik, hogy a gyá-
ralapítás idején ugyan még csak szórványosan, de megjelentek a üzemi mun-
kások az agráriumban tevékenykedők nagy száma mellett – hozzá kell tenni, 
hogy itt még számolni kell az ideiglenes munkaerővel, amely nem jelenik meg 
a matrikulákban –, de jelentőségük folyamatosan növekedett.8

7 Fényes Elek: Magyarország geographiai szótára. http://www.fszek.hu/digitdoc/fenyes/. Utolsó 
letöltés: 2016. 03. 06. 12:44.

8 Sajóvárkony egyházközség római katolikus felekezeti anyakönyvei 1845–1900. Lelőhely: Ózdi 
római katolikus egyházközség levéltára.
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1. táblázat: Az aktív keresők megoszlása Ózdon 1900 és 1930 között

Év 1900 1910 1920 1930

Aktív keresők 1445 2366 2348 3097

Ipar, bányászat 1054 1687 1652 2106

Agrárium 133 101 178 120

Szolgálat 22 68 68 157

Közlekedés 11 75 47 101

Közszölgálat és szabad foglalkozás 42 75 94 131

Házi cselédek 130 193 114 165

Nyugdíjasok, tőkepénzesek n.a. n.a. 130 212

Egyéb 53 167 65 105

Forrás: A Magyar Korona Országainak 1900. évi népszámlálása. Második rész. A népesség 
foglalkozása községenkint. Budapest, 1904., A Magyar Szent Korona országainak 1910. évi nép-
számlálása. Második rész. A népesség foglalkozása és a nagyipari vállalatok községenkint. Buda-
pest, 1913., Az 1920. évi népszámlálás. Második rész. A népesség foglalkozása és a nagyipari 
és kereskedelmi vállalatok községenkint. Budapest, 1925., Az 1930. évi népszámlálás. II. rész. 
Foglalkozási adatok községek és külterületi lakotthelyek szerint, továbbá az ipari és kereskedelmi 
nagyvállalatok. Budapest, 1934., Az 1941. évi népszámlálás. 1. Foglalkozási adatok községek 
szerint. Budapest, 1975.

Az ózdiak foglalkozási jellemzőiről az 1900. évi népszámlálás szolgáltat elő-
ször pontosabb információkat. Az adatsorból egyértelműen látható, hogy az 
ötven évvel ezelőtt még homogén agrártársadalom jelentősen átalakult. Az ipar 
fél évszázados fejlődése következtében a századfordulón az ózdi keresőknek 
már csak 9,2%-a élt mezőgazdaságból, ezzel szemben az iparban a lakosság 
közel 73%-át foglalkoztatták. Az anyakönyvek és a választói névjegyzékek 
tanulmányozása alapján jól körül lehet írni azt a réteget, akik a fél évszázados 
iparosodás hatására még az agráriumban tevékenykedtek.9 Mivel az előzőek-
ből ismerjük az „őslakos” ózdiak családneveit, így ezzel a csoporttal való össze-
vetésük alapján leszögezhetjük, hogy a viszonylag nagyobb földterületekkel 
rendelkező helyiek nagy része ekkor még földművelésből élt meg. Az 1851-es 
népszámlálás lakosságszámra vonatkozó adatait a feltehető természetes sza-

9 MNL BAZ IV. 804. 17. kötet, 18–19. doboz, IV. B. 903. 20–24. doboz.
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porodással kiszámítva látható azonban, hogy a tősgyökeres ózdi lakosság egy 
része már az iparban dolgozhatott! Az 1930-as évek elejéig a mezőgazdaságból 
élők aránya folyamatosan csökkent, s ekkor már csupán 3,23%-ot tettek ki a 
környék összlakosságából. Ebből arra lehet következtetni – amit az anyaköny-
vek családneveinek vizsgálata is megerősít –, hogy a 20. század első évtizede-
iben az eredeti ózdi lakosság leszármazottai folyamatosan a gyárba vonultak 
be dolgozni. 

A népszámlálások adataiból világosan látható, hogy a gyáralapítás előtt 
Ózdon élő családok utódait folyamatosan szippantotta be a kohászat. Hogyan 
indulhatott meg ez a folyamat? Kik mentek be legkorábban az üzembe, s ott 
milyen munkákat végeztek? Milyen trend látható a az üzem megindulásától 
a Horthy-korszak végéig? A következőkben ezekre a kérdésekre keresem a 
választ.

A gyár felépítéséhez, majd a termelés beindításához nem csak képzett dol-
gozókra, hanem betanított- és segédmunkásokra is szükség volt, és erre a fel-
adatra az Ózd közelében élők is alkalmasnak tűntek. Vajon megérte-e nekik 
a mezőgazdasági gazdálkodást a bérmunkára cserélni? Kezdetben csak köz-
vetett kapcsolatuk volt a vasgyártással. Jelentős szerepet vállaltak a létesítés 
idején a fuvarozás lebonyolításában, valamint a gyárépítő szakmunkásoknak 
szállást és élelmezést is tudtak biztosítani, ami szintén emelte életszínvonalu-
kat. Így Ózdról és a környező községekből számos szegényparaszt vett részt a 
gyár felépítésében.10

A gyár működésének kezdetéről nem maradtak fenn munkás-névsorok, 
azonban az 1859-től vezetett társpénztári11 anyakönyvi bejegyzésekből néhány, 
már az üzem első éveiben foglalkoztatott munkás nevét rekonstruálni tudjuk. 
Segítséget jelent továbbá, hogy a nevek és a foglalkozások mellett a szemé-
lyek születési helye is szerepel, s ezek elemzéséből kiderül, hogy mivel nagyon 
kevés idő telt még el az alapítás óta, az Ózdon születettek mind az eredeti tős-
gyökeres családokhoz tartoztak. Az ekkori személyzetből Balyi János kava-
rászsegéd,12 Vincze József gépőr, Baly József nyersvas-mázsáló ózdi lakosok 
dolgoztak már a gyárban az induláskor. A három személy kivétel nélkül az 
alsó munkásságba tartozott, mely csoporton azokat a fizikai dolgozókat értem, 
kiknek munkatevékenységéhez kevés szaktudás volt szükséges. Rajtuk kívül is 
lehettek még az üzemnek nyilván ózdi eredetű munkavállalói az 1840-es évek 
közepén, mivel az alapítás óta eltelt tizenhárom-tizennégy év alatt kikerülhet-
tek a kohászat alkalmazásából. A társpénztári anyakönyvek emellett nem köz-

10 Dobosy 1992: 50.
11 A társpénztár a vállalat biztosítási intézménye volt.
12 A 20. század elejéig az acélgyártás ún. kavaró eljárással folyt, a kavarász számított képzett mun-

kásnak.
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lik a teljes munkásság lajstromát, mivel itt csak azok szerepelnek, akik a testület 
tagjai voltak. 13 A földművelésből származó bizonytalan és csekély bevétellel 
szemben jó lehetőségként kínálkozott a helyiek részére a stabil és magasabb 
ipari bér. Ennek jelentőségét tovább fokozta, hogy a gyár felépítéséhez, majd 
fejlődéséhez egyre több területre volt szükség, amit az úrbéresek korábban 
mezőgazdasági jellegű területeiből hasítottak ki, s ez a helyi földművesek szá-
mára jövedelem-kiesést jelentett. 14

1859-ben a 280 felsorolt munkás között 17 ózdi illetőségű személy talál-
ható. Túlnyomó többségük, 14 fő tartozott a munkásság alsó rétegébe, akik a 
szakképzett ismeretekkel rendelkező munkások, kavarászok, hengerészek,15 
forrasztárok mellett voltak segédek, illetve gépőrként, mázsálóként vagy 
napszámosként dolgoztak. Nagyobb részük az 1850-es évek második felében 
állt alkalmazásba az iparvállalatnál. Három személy viszont már mint felső 
munkás tevékenykedett, tehát olyan munkakörben dolgoztak, melynek elvég-
zéséhez jelentősebb szakismeretre volt szükség. Ezt alátámasztja, hogy mind-
annyian – Havas József és Szurok István kavarász, illetve Turuszka István lupa-
hengerész16 – kilenc éve, 1850-től voltak az RVE munkásai. Valószínűleg nem 
ebben a munkakörben kezdték pályájukat az egyesületnél, hanem alsó mun-
kásként, s az évek alatt szereztek olyan tudást, mellyel a nagyobb felelősséget 
jelentő tevékenységeket is betölthették.

A Rima alapításának idején, 1881-ben a társpénztári tagok között már jóval 
magasabb volt az Ózdon születettek aránya. Számolni kell azonban most már 
azzal a ténnyel, hogy a betelepültek gyermekei is munkába álltak a gyárban – 
a családnevek alapján az 1859-es adatsorral összehasonlítva ez egyértelműen 
látszik –, s ők már Ózdon születtek, s ez is van rögzítve az írásos anyagban. (A 
társpénztári tagok jelentős részénél viszont nincs feltüntetve születési helyük 
sem.) Ennek alapján tehát a családnevek vizsgálatával lehetséges rekonstruálni 
a tősgyökeres ózdi családok tagjait. Szerencsére a vezetéknevük alapján ózdi 
eredetűnek minősített személyek mellett szerepel Ózd születési helyként, így 
minden kétséget kizárhatóan kijelenthető, hogy az „őslakosokról”, vagy leszár-
mazottaikról van itt szó. A 343 fő regisztrált munkás közül a fentieket figye-
lembe véve, 29 „eredeti” ózdit találtam, mellyel valamivel több, mint 8%-os 
arányt képviselnek. Az ózdi eredetűek száma tizenkét év alatt tehát közel meg-
duplázódott, de még mindig nem képviseltek jelentős arányt a gyári társadal-

13 MNL OL Z 364. 32. kötet.
14 Dobosy 1992: 50.
15 Hengerész: a hengersor beállításában, kezelésében, munkájának irányításában, a darab mozga-

tásában is részt vevő szakember.
16 Lupa: vasércből származó, legfeljebb néhány 100 kg tömegű, szivacsos szerkezetű, közvetlenül 

kovácsolható tömb, más néven buca, amelyet bucakemencében, vagy más néven tót kemencé-
ben dolgoztak fel
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mon belül. Közöttük azonban 17 alsó, illetve 12 felső munkás található, tehát 
időben előrehaladva egyre többen helyezkedtek el olyan munkakörben, mely 
nagyobb szaktudást igényelt. Sőt, az egyéni életutak szintjén is hasonló tenden-
cia tapintható ki: az 1852-től a kohászatban dolgozó Szita József 1859-ben még 
csak feladó, tehát segéd volt a lupahengerész mellett, tizenkét évvel később 
azonban már maga is lupahengerészként tevékenykedett. Esetében tehát emel-
kedés látható az üzem hierarchiáján belül. Foglalkozásbeli átrendeződés is 
megfigyelhető azonos rétegen belül: a felső munkásságba tartozó Turuszka 
István korábban lupahengerészként, később azonban már hámorkovácsként-
17dolgozott. A munkásság alsó rétegében a képzett munkások melletti segédek 
voltak a legnagyobb arányban, emellett hamusok, illetve hamuhúzó és generá-
torfűtő is van közöttük. A felső munkásságban a kimondottan kohászati tevé-
kenységekben – kavarászként, hengerészként, forrasztóként – dolgozók aránya 
volt magasabb, mellettük azonban többen klasszikus szakmunkásként – kőmű-
ves, esztergályos, kovács – voltak foglalkoztatva. Az utóbbi körbe tartozó falusi 
munkások nagyrészt már korábban is végezték ezeket a munkákat az agrári-
umban, így ezeket az ismereteket jól tudták hasznosítani a vasüzemben is.18

A dualizmus korából már más jellegű források is rendelkezésre állnak. Érde-
mes egy pillantást vetni a választói névjegyzékekre. Az első világháborúig a 
választói jogosultságot bizonyos nagyságot meghaladó földterület, ház és jöve-
delem után fizetendő adó nagysága alapján állapították meg. A lajstromokban 
tehát benne szerepelnek a módosabb föld- és háztulajdonosok, s a társadalmon 
belül a magasabb jövedelemmel rendelkező személyek, így az 1880-as évek 
végétől Ózdon a munkásság felső rétegei is. A jegyzék tehát alkalmas annak 
megvizsgálására, hogy kik tartoztak Ózdon a módosabb gazdák közé, s átvo-
nultak-e ők ebben az időszakban az iparba? A legkorábbi névsorok alapján 
jól látható, hogy a településen a számtalan családegységgel rendelkező Nagy 
família – különböző ragadványnevekkel megkülönböztetett tagjai – háztartásai 
rendelkeztek a legnagyobb adóalapnak számító földbirtokokkal. Rajtuk kívül 
mindössze három-négy családból egy-két férfi tartozott a választók közé. A 
munkásjegyzékekkel összevetve az is szembetűnő, hogy a Nagy nemzetség-
ből csak egy-két személy lelhető fel a gyári dolgozók között. Ebből arra lehet 
következtetni, hogy főképp a földdel egyáltalán nem rendelkezők, vagy csak 
az abból csekély jövedelmet szerzők váltottak legkorábban az üzem irányába, 
mivel az ottani kereset biztosabb és magasabb életnívót biztosított számukra. 
A nagyobb földdel rendelkezők részére ez sokáig nem jelentett alternatívát: 

17 Hámor: A vasmű azon üzemrésze, mely a bucakemencéből vagy a nagyolvasztóból nyert fél-
kész terméket kereskedelmi forgalomba hozható vasárukká dolgozza fel. Bucahámornak is 
nevezték.

18 MNL OL Z 364. 32. kötet.
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ők, vagy leszármazottaik nagy része még a századforduló idején is ugyanúgy 
„földész” megnevezéssel szerepelnek a választói lajstromban. Az 1910-es évek-
ben azonban már magasabb jövedelemmel rendelkező munkások is kerültek ki 
közülük a gyárban ifjabb Nagy Balyi Ignác és Nagy Marczi István személyé-
ben. Ez alapján megállapítható, hogy a századforduló időszakában már a föld-
ből jobban megélő gazdák csoportjában is megindult a gyárba áramlás, habár 
továbbra sem ez volt a jellemző.19

Sajnos a későbbi időszakra vonatkozóan nincsenek az 1859–1881 közötti 
intervallumhoz hasonlóan részletes munkásjegyzékek. A családok további éle-
tének rekonstruálásához az anyakönyvek, s a választói névjegyzékek, lakónév-
jegyzékek tanulmányozása ad jelentős támpontot, melyek interjúkkal egészít-
hetők ki. A források áttanulmányozása során szembetűnő, hogy az 1920-as évek 
közepétől, a gazdasági prosperálás megindulása után egyre több „régi” ózdi 
családnév látható a gyári munkások között. Ebben az intervallumban tapasz-
talható a többieknél valamivel tehetősebbnek számító Nagy család tömeges 
üzemi munkavállalása. A két világháború közötti időszakban tehát – a foglal-
kozásokra vonatkozó statisztikai adatok figyelembevételével is – a tősgyökeres 
ózdiak zöme már a kohászatban dolgozott, beleértve ebbe a módosabb földmű-
vescsaládokat is. Sőt, egy visszaemlékezés szerint Nagy Bodor József községi 
bíró fia is a kohászati munkát tekintette távlati célként ekkoriban: időszakunk 
végén már felső fémipari iskolába járt Szegedre.20

Ennek ellenére az Ózd falusias részén élő gyári munkások még a két világhá-
ború közötti időszakban is életmódjukban és mentalitásukban tovább őrizték 
a korábbi paraszti jellemzőket. Továbbra is fontos volt számukra a föld, ame-
lyet a gyári munka letelte után műveltek. Az itt élő korábbi földműves réteget 
azonban nem úgy kell elképzelni, mint az alföldi gazdákat, ezért is kell óvato-
san fogalmazni az ózdi agrárlakosság rétegződését tekintve. A hegyes-völgyes 
tájon a talaj meglehetősen rossz minőségű volt, így a mezőgazdasági munká-
ból a saját szükségletek kielégítésén túl csak alacsony jövedelemszerzésre volt 
lehetőség. A térség adottságai miatt a parcellák is kicsik voltak, ezeken a család 
nagyrészt csak a háztartáshoz, vagy az állattartáshoz szükséges növényeket 
termesztette. Így érthető, hogy az évszázadokon keresztül csak a saját megélhe-
tést épphogy biztosító földművelő közösségeket a jobb kereseti lehetőségek a 
vasgyárba vonzották. A háztáji gazdaság jövedelempótló jellege miatt azonban 
a lakók gazdasági válságok idején sem nélkülöztek, mivel a szükséges élelmi-
szereket meg tudták maguknak termelni, s kis részben piacra is tudtak vinni 
belőle. Az agrártevékenységek mellett azonban szabadidővel alig rendelkez-

19 MNL BAZ IV. 804. 17. kötet, 18–19. doboz, IV. B. 903. 20–24. doboz.
20 Interjú Elek Zoltánnal. Ózd, 2015. június 14. Az interjút készítette: Nagy Péter.
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tek, s habár a vállalat által fenntartott szociális és kulturális intézmények közel 
voltak, azokat ezért kevésbé tudták látogatni. 

Az anyakönyvek és egyéb személyi források alapján több generáción át lehet 
követni az egyes családtagok foglalkozásának változását. Az egyes ózdiak ter-
mészetesen más-más időpontokban vonultak a gyárba, mely a forrásokból jól 
követhető. A házassági anyakönyveket megvizsgálva az látható, hogy az 1895 
és 1906 között a lajstromban szerepelő vőlegények egyharmadának dolgozott 
már az apja is a gyárban. A különböző ragadványnevekkel megkülönbözte-
tett egykori Nagy család gyári munkás tagjainak édesapja egyik esetben sem 
volt üzemi dolgozó. A két világháború közötti időszakban ez az arány jócskán 
megnövekedett. Nagy Sándor Ferenc ózdi kisbirtokos fia, István például már a 
századforduló idején a vasgyárban dolgozott, akinek fia, Zoltán szintén követte 
apját a kohászati tevékenységben.21 Az ózdi tősgyökeres családokból származó 
gyári dolgozók jelentős részének azonban édesapja még az agráriumban tevé-
kenykedett. Csuzda László 1939-ban, 18 évesen helyezkedett el a kohászatban, 
apja, Csuzda István – aki Sajópüspökiből került Ózdra, amikor Nagymengyi 
Margitot elvette feleségül – viszont még mezőgazdasági tevékenységből élt.22 

Az ózdi eredetű családok esetében házasságukban általában endogámia 
figyelhető meg, s különösen érvényes ez a Nagy család leszármazottaira. 1926-
ban például Nagypetyi Lajos munkás Nagy Sándor Irmát vette el feleségül. 
Figyelembe kell venni azonban, hogy a falusiak nagyrészt az alsó, a kolónián 
élők pedig a felső munkássághoz tartoztak, így a társadalmi különbségekből, 
az alá-felé rendeltségi viszonyokból adódóan is behatárolt volt a kapcsolat 
közöttük. A helyiek és a betelepültek közötti házassági kapcsolatok csak a szá-
zadforduló idején fordultak elő szórványosan, s ettől kezdve később egyre több 
esküvő is köttetett közöttük. Seffer Ferenc, kinek az apja költözött be Ózdra, 
például a helyi családból származó Nagymengyi Jolánt vette el feleségül.23Az 
egymás közötti házasodás azonban a két világháború közötti időszakban sem 
vált általánossá. Habár a nagyrészt külfödről vagy a Felvidékről betelepült dol-
gozók között jelentős volt a nemzetiségiek – főképp szláv és német nyelvűek 
– aránya, ők korszakunk végére szinte teljesen asszimilálódtak, s nyelvi akadá-
lyok már nem állhattak a fiatalok közé, a házasodási szokásokat a köztük lévő 
társadalmi különbségek nehezítették. Előfordultak azonban itt is kivételek: a 

21 Sajóvárkony, Szentsimon, Arló egyházközség római katolikus felekezeti anyakönyvei 1845–
1949. Arló, Sajóvárkony, Szentsimon egyházközség levéltára. MNL BAZ XXXIII. 1. a) Ózd 
születési, házassági és halotti állami anyakönyvei.  Születési anyakönyvi másodpéldányok: 
717–728. kötet., Házassági anyakönyvi másodpéldányok: 508–513. kötet. Halotti anyakönyvi 
másodpéldányok.: 526–531. kötet.

22 Interjú Csuzda Lászlóval. Ózd, 2015. január 24. Az interjút készítette: Nagy Péter.
23 Interjú Seffer Ferenccel. Eger, 2015. február 21. Az interjút készítette: Nagy Péter.
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fentebb említett Nagy Sándor István lánya, Piroska egy gyári felső munkáshoz, 
Márhoffer Lajos hengerészhez ment hozzá.24

Az iskoláztatásban, tehát a gyermekek életpályának indulásakor is különb-
ségek mutatkoztak a telepeken élők és a „falusiak” között. A nem kolónián élő 
ózdiak, így a tősgyökeres családok utódai nem a magas színvonalú, az 1920-as 
évek második felében már a nyolcosztályos oktatásra áttérő gyártelepi isko-
lába, hanem a falusias településrészen lévő római katolikus felekezeti oktatási 
intézménybe járhattak.25 Vámos Jolánnak hiába dolgozott az apja a kohászat-
ban, a „Gyári Iskolából” az első osztály elvégzése után átirányították a „falusi” 
iskolába.26

A helybéli családok mentalitása, habár egyre nagyobb arányban vállaltak 
munkát a gyárban, még a Horthy-rendszerben is inkább paraszti szemléletű 
volt. Az itt élő munkásnak hiába dolgozott akár már az apja, nagyapja az ózdi 
kohászatban, sokkal inkább a föld volt a meghatározó, s valójában a üzemi 
tevékenységére tekintett kiegészítő forrásként, amely jobban jövedelmezett, 
mint az agrárium. Számukra életük leglényegesebb eleme továbbra is a mező-
gazdasági tevékenység volt. Ez a településen is jól megmutatkozott: Ózd koló-
nián kívüli része, a „Falu” térsége a gyár környékével ellentétben jóval inkább 
falusias képet mutatott.27

A vasgyár megalapítása tehát a korábban agrártevékenységből élő helyi tár-
sadalmat is jelentősen átalakította. Nemcsak a betelepített munkások helyez-
kedtek el az üzemben, hanem a tősgyökeres családok tagjai közül is időben 
előrehaladva egyre többen vállaltak munkát a gyárban. Kezdetben a szegény-
parasztok, majd a jobb körülmények között élő kisbirtokosok jelentős része is a 
vasgyár munkavállalójává vált. Többségük a kohászatban képzetlen feladato-
kat látott el, tehát az alsó munkássághoz tartozott, amely házassági kapcsola-
taikat még vizsgált időintervallumunk végén is befolyásolta. Egy részük azon-
ban szaktudásának, tapasztalatának következően kiemelkedett, s a munkásság 
felső rétegébe került. Mezőgazdasági tevékenységüket azonban jórészt nem 
adták fel teljesen. Földjeiket kiegészítő jelleggel tovább művelték, s mentalitá-
suk is sokkal inkább paraszti jellemzőket mutatott.

24 MNL BAZ XXXIII. 1. a) Ózd születési, házassági és halotti állami anyakönyvei.  Születési anya-
könyvi másodpéldányok: 717–728. kötet., Házassági anyakönyvi másodpéldányok: 508–513. 
kötet. Halotti anyakönyvi másodpéldányok.: 526–531. kötet.

25 MNL BAZ VIII-309., VIII-310. 
26 Interjú Csuzda Lászlóval. Ózd, 2015. január 24. Az interjút készítette: Nagy Péter.
27 Szabó 1937.
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Forrás: Ózdi Muzeális Gyűjtemény
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1. a) Ózd születési, házassági és halotti állami anyakönyvei. Születési 
anyakönyvi másodpéldányok: 717–728. kötet, Házassági anyakönyvi 
másodpéldányok: 508–513. kötet. Halotti anyakönyvi másodpéldányok: 
526–531. kötet.
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A vidéki társadalom  
a rendszerváltások tükrében

A 20. század magyar történelmében és így az akkor élt emberek életében is 
jelentős szerepe volt az első és a második világháborúnak és az azokat 

követő rendszerváltásoknak. A politika- és a hadtörténetírás, valamint az okta-
tás elsősorban az események és az eszmeáramlatok bemutatására törekedett. 
Azok társadalmi hatásának elemzését az egyre sokasodó társadalomtörténeti 
kutatások vállalták, vállalják fel.1 E tudományterületen különösen az utóbbi 
évtizedekben szaporodtak meg a publikációk. Megjelentek tanulmányok, de 
összefoglaló kötetek is Gyáni Gábor, Kövér György, Ö. Kovács József, Valuch 
Tibor és mások tollából.2 A mikrotörténeti kutatás szempontjából gazdag anya-
got publikáltak a Hajnal István Kör tagjai a Rendi társadalom – Polgári társadalom 
sorozat köteteiben és a Korall folyóiratban.3 A szerzők többségében történészek, 
de vannak közöttük néprajzosok, szociológusok, levéltárosok, muzeológusok 
is. Jómagam társadalomnéprajz kutatóként az 1970-es évek óta foglalkozom 
a lokális közösségek változásvizsgálatával. Ezúttal arra vállalkozom, hogy a 
Nagykunság társadalmának átalakulását mutassam be a 20. század második 
felében a rendszerváltások tükrében. 

I . Családok a helyi társadalom ranglétráján – helycserék

A helyi társadalom tagozódását a legtöbb írásban a foglalkozási szektor, illetve 
a földbirtok nagysága alapján készült statisztikai adatok érzékeltetik. Az alább 
bemutatott folyamatok kiindulási pontjaként én is ilyen adatsorokat használok 
a Nagykunság társadalmi szerkezetének felvázolásához. 

1 Bódy – Ö. Kovács (szerk.) 2003.
2 Gyáni – Kövér 1998; Gyáni 2000; Kövér 1997; Csíki – Halmos –Tóth 2003; Ö. Kovács 2012; Valuch 

2001.
3 A Rendi társadalom –polgári társadalom sorozat kötetei a Hajnal István Kör évi rendszerességgel 

megtartott konferenciáinak anyagát közlik, a Korall folyóirat elsősorban az ifjú történész nem-
zedéknek ad publikálási lehetőséget. 
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1. táblázat. A keresők száma a gazdasági ágak és a foglalkozási viszony szerint 
– 19414

város
keresők

mező-
gazd. ipar keresk.

közl. 
köz-

szolg. egyéb nyug-
díjas össze-

sen önálló segítő 
cstag

fizi-
kai

szel-
lemi

Karcag 11735 3672 1495 6054 514 7467 1398 1503 875 150 342

Kisúj- 
szállás 6293 1984 649 3283 377 3906 666 957 379 74 311

Túr-
keve 6111 2102 670 3110 229 4376 711 588 270 21 145

össze-
sen 24139 7758 2814 12447 1120 15749 2775 3048 1524 245 798

%-ban 100,00 32,14 11,66 51,56 4,64 65,24 11,50 12,63 6,31 3,31

2. táblázat. A birtokosok száma az önálló birtokok nagysága szerint – 19415

város
 

keresők önálló
segítő 
cstag  férfi nő  5 hold 

alatt
6–20 
hold

21–50 
hold

51 hold 
felett egyéb

Karcag 7467 5732 1735 2552 751 1022 554 212 13 1432

Kisúj-
szállás 3906 3031 875 1394 473 514 274 117 16 619

Túrkeve 4376 3384 992 1542 549 558 290 129 16 647

összesen 15749 12147 3602 5488 1773 2094 1118 458 45 2698

%    100,00 32,31 38,16 20,37 8,35 0,81  

A számok mutatják, hogy a nagykun települések lakói a 20. század közepén 
elsősorban a mezőgazdaságból éltek. A birtoknagyságok azt jelzik, hogy főleg 
kis- és középparaszt gazdaságokat működtettek. 6–50 holdas volt a birtokosok 
58,53%-a. Egy 1925-ben készült kimutatás szerint a 100 hold feletti birtokosok 
száma a következőképpen alakult: Karcag – 82, Kisújszállás – 49, Túrkeve – 46. 

4 Az 1941. évi népszámlálás alapján. Lásd Népszámlálás 1975: 456–457.
5 Az 1941. évi népszámlálás alapján. Lásd Népszámlálás 1975: 142–143.
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Ezekhez járult még 10 közösségek (város, egyház, ármenetesítő társulat, alapít-
vány) által működtetett gazdaság.6

A lokális társadalomban azonban egyszerre van jelen a törekvés a stabili-
tásra és a mobilitásra. Az integráció és a dezintegráció együttes működését 
Kapitány Ágnes és Kapitány Gábor egyik tanulmányában jól érzékelteti.7 A 20. 
században a külső tényezők közül a háborúk, a gazdasági válságok és a rend-
szerváltások erősen hatottak a helyi társadalomra, azon belül az egyes családok 
életére is. A rendszerváltások után újból és újból átrendeződött a lokális társa-
dalom. A társadalmi csoportok pozíciója megváltozott: egyes csoportok (azon 
belül egyes családok) lesüllyedtek, mások felemelkedtek a társadalmi ranglét-
rán. Ezt a folyamatot jól tükrözik az egyéni életsorsok, családtörténetek. Az 
életút-kutatásnak az utóbbi időkben a történészek, néprajzosok, szociológusok 
egyaránt figyelmet szentelnek. A Korall egy egész számot szánt az életút-ér-
telmezéseknek.8 A néprajzosok leggyakrabban a történelmi tudat, identitás 

6 Gazdacímtár 1925 alapján.
7 Kapitány Á. – Kapitány G. 2012: 83–99.
8 Lásd Czoch Gábor (főszerk.) 2011.

1. kép. A túrkevei gazdatársadalom az 1940-es években
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kapcsán hívják segítségül a személyes történelem szereplőit.9 A sokféle életút 
összegyűjtése nagy feladatot ró a társadalomkutató számára. Ezek elemzése, 
a belső mobilitás megértése, a tipizálás további gondos munkát igényel. Egy 
ilyen mintaszerű feldolgozást jelentetett meg Losonczi Ágnes.10 A Nagykunsá-
gon végzett gyűjtéseimmel a rendszerváltások hatásának lokális bemutatását 
próbálom gazdagítani. A helyi társadalom belső mozgását vizsgálom, a csalá-
dok pozíciójának változására hozok példákat.

A. Menni vagy maradni? – a lakóhely-változtatás dilemmája

A második világháború jelentős társadalmi mozgást indított el vidéken is. A 
helyi hatalom képviselői (a leggazdagabb parasztcsaládok és az úri osztály) 
1944-ben jórészt elmenekültek a nagykun városokból. Budapesti lakásukba 
távoztak vagy fővárosi rokonaiknál húzódtak meg a vidékről érkezők. Mások 
a Dunántúlon keresztül Nyugatra vették az irányt. Voltak, akik Ausztriában, 
Németországban, Svájcban megálltak, mások Amerikában, Ausztráliában 
kötöttek ki. Ezek az életutak sokáig rejtve maradtak. Az utóbbi évtizedekben 
fellendülő családtörténeti kutatások és a kedvezőbbre forduló politikai légkör 
tették hozzáférhetővé az életsorsok vizsgálatát és lehetővé a közlésüket. A sze-
replők megszólaltak, honismereti dolgozatok, családtörténeti írások születtek 
Jász-Nagykun-Szolnok megyében is.11 Megszaporodtak a helyi és magán-
kiadású könyvek is.12 A menekülő családok életsorsáról azonban még nem 
tudunk eleget. E hiányt igyekszem most pótolni néhány nagykunsági példával. 

Túrkevére a Hajdu család ősei a 18. század első felében költöztek be. Vagyo-
nukkal részt vállaltak a jászkun megváltakozásban (redempció), gyermekeiket 
iskoláztatták, és házasodási stratégiájuk is segítette a helyi társadalomba való 
beilleszkedésüket. E három tényező a családot jelentős pozíciókhoz juttatta. A 
família jelesebb tagjai – Hajdu Benedek redemptor, Hajdu János mezőtúri köz-
jegyző, Hajdu Sándor Jász-Nagykun-Szolnok megye alispánja, Hajdu Ignácz 
országgyűlési képviselő – fontos közéleti tisztségeket töltöttek be, és földbirto-
kuk nagysága, sikeres mintagazdaságuk is emelte presztízsüket. Az 1930-ban 
megjelent megyei monográfia adattárában Hajdu János és fia, dr. Hajdu János 

9 Papp – Szarka (szerk.) 2008; Deáky – Smid (szerk.) 2014.
10 Losonczi Ágnes 2005.
11 Az országos helytörténeti, néprajzi gyűjtő pályázatok, a Lakitelek Alapítvány, az Emberi Erő-

források Minisztériumának pályázataira beadott munkák mutatják ezt. 
12 Itt egyrészt a Jász-Nagykun-Szolnok megyei múzeumok, a MNL Jász-Nagykun-Szolnok 

Megyei Levéltár kiadványait, másrészt a magánkiadású egyéni családtörténeti könyveket kell 
számba vennünk.
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is szerepel.13 Itt most a Puszta-Turpásztói birtokon élő Hajdu János családjának 
meneküléséről és új haza kereséséről írok dr. Hajdu József Ausztráliában élő fiú 
emlékezése alapján.14

A túrkevei Hajdu család 1944 októberében indult útnak három gyerekkel, 
két nagymamával, a nagybácsival és a szakácsnőjükkel. A budapesti lakásuk-
ból Körmendre mentek, majd Ausztriába (Salzburg környékén töltöttek egy 
fél évet). Innen németországi ismerőseikkel – kapcsolataikat felelevenítve – 
Vesztfáliában és a Ruhr-vidéken töltöttek néhány évet. 1949-ben Brazília és 
Ausztrália vetődött fel, mint lehetséges új lakóhely. Végül a két nagymamát, 
a nagybácsit és a szolgálót hátrahagyva Olaszországon át Ausztráliában (Mel-
bourne-ben) kötöttek ki. Az édesapa a téglagyárban szerzett betegség követ-

13 Scheftsik (szerk.) 1935: 273.
14 Dr. Hajdu József földrajz professzor 2013 nyarán látogatott el Túrkevére, ahol kérésemre emlé-

keit felidézte. 

2. kép. Pünkösdi vacsora Hajduéknál 
(Túrkeve, 1935)
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keztében 1950-ben meghalt. A fiúk közül az egyik szobafestő, a másik vízügyi 
mérnök, a legfiatalabb egyetemi tanár lett. Ez utóbbi egy ugyancsak menekült 
mezőtúri család lányát vette felségül. Egyik lányuk hárfaművész, másik a kül-
ügy területén segíti a magyar, török és ausztrál kapcsolatokat.15 

Egy másik túrkevei, szintén törzsökös család a Vincze. Nemes elődük a 
Tiszamentéről a szerencsés túrkevei házasság révén, valamint külső (tiszai-
gari) vagyonával együtt Túrkeve társadalmában jelentős szerepet töltött be, de 
nehezen fogadta be a helyi közösség. Életstratégiájukban a párválasztásban és 
a fiúgyermekek foglalkozásának kijelölésében tükröződnek a gazdatársadalom 
és az értelmiségi lét presztízsértékei. Egy gyermeküket katonai pályára irányí-
tották. Az első három generáció sikerrel gyarapította a családi vagyont, majd 
az azt követő utódok nem tudtak élni a családi örökséggel járó kapcsolatháló 
előnyeivel és így lejjebb kerültek a helyi társadalom ranglétráján.16 

Az ugyancsak túrkevei lakos Vincze házaspár egy lányukkal 1944 őszén 
Németországig ment, ahonnan egy éves viszontagságos út után visszatért a 
szülőföldre. Fennmaradt naplójuk hűen őrzi az útvonalat, a menekülés körül-
ményeit.17 Betekinthetünk abba a rejtett kapcsolathálóba, amely révén sikerült 
egy-egy településen megszállniuk, és ahogyan a menekülő családok egymást 
lelkileg is segítették, ahogyan informálódtak a rokonokról, barátokról, aho-
gyan segítették őket a települések hasonló társadalmi helyzetűek lakói. Egy év 
viszontagságos útja után azonban ismét hazataláltak.

15 A látogatás és a családtörténet olvasható: Örsi 2014: 346–348.
16 A család történetét Pozsonyi Zoltán dolgozta fel. Lásd Pozsonyi 2011.
17 A naplót közli Karcagi Gáborné Vincze Marica a Menekülésünk története… című pályadolgo-

zatában. A munka elolvasása után interjút készítettem a menekülés résztvevőjével, a dolgozat 
készítőjével Szolnokon 2014-ben. 
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1. térkép. A Vincze család menekülése 1944-ben

A menekülés útvonala:18

1944. szeptember – december:
1. Túrkeve – 2. Mezőtúr – 3. Jászkisér – 4. Jászjákóhalma – 5. Jászfényszaru – 6. 
Tura – 7. Galgahévíz – 8. Hévízgyörk – 9. Bag – 10. Iklad – 11. Galgamácsa – 
12. Váchartyán – 13. Vác – 14. Nógrádverőcze – 15. Ipolydamásd – 16. Letkés 
– 17.Ipolyszalka – 18. Párkány – 19. Kisújfalu – 20. Perbete – 21. Lajoshalma – 22. 
Tótmegyer – 23. Tarnóc – 24. Vágselye –– 25. Hidaskürt – 26. Dunakisfalud. 

18 Az aláhúzással jelölt településeken hosszabb ideig tartózkodott a család.
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2. térkép. A Vincze család visszatérése a szülőföldre 1945-ben

1945. január – május – szeptember:
27. Egervölgy – 28. Pinkamindszent 
Ausztriában: 29. Güssing – 30. Fürstenfeld – 31. Graz – 32. Leoben 
vonattal tovább: 33. Markt-Pongau – 34. Salzburg – 35. Tirlaching – 36. Tüsling – 37. 
Burghausen – 38. Braunau (Inn partján) – 39. Obernberg – Altheim – 40. Geinberg 
– 41. Ried
Út vonattal hazafelé: 42. Vocklabruck – 43. Puckheim – 44. Wels – 45. Linz – 46. 
Lainbochon – 32. Leoben – 47. Kindberg – 48. Mürzushlag – 49. Semering – 50. 
Wiener-Neustadt – 51. Ágfalva – 52. Sopron – 53. Szombathely. 

Vonattal egyénileg: – 54. Celldömölk – 55. Pest – 2. Mezőtúr – 1. Túrkeve (1945. október 
30.) 

A Horthy-korszakban születettek életében felnőttként vagy kisgyermekként 
tehát egy nagy fordulópont következett be a háború után. Dönteniük kellett, 
hogy hol és hogyan folytatják az életüket. A korábban irányító pozícióban 
lévők – néhány kivételtől eltekintve – új lakóhelyükön keresték a boldogulásu-
kat. A szülőhelyükön maradottak közül a diszponáltabb egyéneknek a háború 
utáni néhány évben szembesülniük kellett a népbíróság vádjával, ítéletével. 
Dr. Györffy Kálmán korábbi polgármester nyakába szégyentáblát akasztottak 
a népbíróság ítélete idején, és úgy vitték végig a városon. A meghurcoltatás, 
megalázás általában őket is a település végleges elhagyására kényszerítette (pl. 
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a túrkevei Györffy Sándor családja). Mások néhány év után visszatértek a szü-
lőföldre (pl. a túrkevei Debreczeni család). 

A lakóhely-változtatás lehetősége a túrkevei szegény családokat is megérin-
tette. Kb. 100 család jutott dunántúli sváb birtoktesthez Vértesacsán és Móron, 
de közülük néhányan visszatértek a szülővárosba.19 A kisújszállásiak Zsám-
békra mentek csoportosan. A többség megtelepedett a lakosságcsere miatt 
német lakosait elvesztő, így új telepeseket befogadó helységekben. 

Az 1950-es években a kuláküldözés miatt vesztettek sok lakost az alföldi 
kisvárosok. 1950-ben 1000 családot nyilvánítottak kuláknak a Nagykunságon. 
(Karcag: 271, Kisújszállás: 157, Kunhegyes: 165, Kunmadaras: 109, Kunszent-
márton: 126, Túrkeve: 172 család).20 Ez a szám később emelkedett. 

A Szolnok megyei városok lakossága 1869-től 1941-ig folyamatosan növeke-
dett, összességében 99 353-ról 169 787 főre, a 2. világháború és a rendszerváltás 
következtében viszont mintegy 10 ezerrel csökkent (pontosan 159 585 főre).21 
Túrkeve a 19. század közepén még a Nagykunság második legnagyobb városa 
volt. Népességmozgása külön figyelmet érdemel.

3. táblázat. Túrkeve népessége 1849–2011 között

Év 1849 1869 1900 1920 1941 1949 1960 1970 1980 1990 2001 2011

Népes-
ség szám 8305 10999 13797 12973 13806 13301 12493 11377 11501 11018 10148 9296

Túrkeve és a hozzá hasonló kisvárosok népessége tehát a 20. században –, 
de különösen annak második felében – folyamatosan csökken. Ebben benne 
van a születések számának fogyása, csakúgy, mint az elköltözések gyakori-
ságának növekedése. A migráció az 1950–1960-as években Budapest és más 
iparral rendelkező városok felé irányult. A helyváltoztatás oka a megélhetés 
keresése. 1945 után a földek államosítása, a tsz-szervezés sok családot kény-
szerített lakóhely-változtatásra. A kuláküldözés a jómódú gazdák gyermekei 
is a nagyvárosba költöztek annak érdekében, hogy tanulhassanak, és egyéni 
karrierrel biztosítsák a jövőjüket.

19 Somlyai Magda és Örsi Julianna nem ugyanazon dokumentumot használta. M. Somlyai 1961: 
59. és Örsi 2015: 155.

20 A kulákok kimutatását lásd MNL Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltárában a Szolnoki 
népügyészség irataiban.

21 Népszámlálás 1960 [1962]: 41.
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4. táblázat. Születések száma a Nagykunságon és környékén

település neve/év 1901 1921 1941 1961 1970 1980 1990 2000 2010

Karcag 808 694 507 379 414 447 346 266 179

Kisújszállás 427 378 311 186 201 225 180 126 96

Kunhegyes 367 326 204 165 nincs 
adat

nincs 
adat 128 59 76

Kunmadaras 198 202 167 190 nincs 
adat

nincs 
adat 167 113 70

Kunszentmárton 440 304 170 133 nincs 
adat

nincs 
adat 148 78 64

Túrkeve 513 370 298 237 164 194 145 115 81

Mezőtúr 886 919 563 321 324 343 254 170 140

Kenderes 243 226 162 86 nincs 
adat

nincs 
adat 72 50 36

B. A történelem formálta életutak

a. Politikai karrierek szereplői

A többség azonban szülőhelyén élte meg a politikai változást. A vidéken átvo-
nuló orosz csapatok általában találtak olyan egy-egy első világháborút megjárt 
egyént, aki tolmácsként közvetíteni tudott a helyi lakosság és a szovjet hadse-
reg között. Közülük nevezték ki a városparancsnokokat. Ekkor tértek vissza a 
kommunizmus eszméivel felvértezett, a tanácsköztársaságban szerepet válla-
lók. Belőlük lettek később a veteránok. Túrkevén veterán volt például Márki 
Gábor, Karcagon Tüdős Imre.

A lakosságban a lelket a papok és a tanítók tartották. A középparasztok a 
katonai csapatok elvonulása után próbálták gazdaságukat helyreállítani. Az 
új földtörvény egyeseket hátrányos helyzetbe hozott (200 holdon felüli birtok 
elvétele), másokat a földosztás új reményekkel töltött el. Túrkevén például 
elkoboztak 42 birtokot és megváltottak 49-et.22 Ugyanekkor 819 családfő kapott 

22 M. Somlyai 1961: 49–60.
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új osztású földet.23 Nemcsak kisgazdaságokat hoztak létre, de tanyákat is épí-
tettek. Így helyzetbe került a szegény, nagycsaládos réteg, Hamarosan kiderült 
azonban, hogy az egykori cselédek gazdaságirányítói ismeretek hiányában 
nem tudnak megbirkózni az új feladatokkal. Ők lettek az első szövetkezetalapí-
tók 1949-ben a Nagykunságon. Egy-egy hangadó után mentek a többiek. (Ilyen 
volt példa Karcagon Márki Elek juhász.24) 

Az új városvezetésbe már bekerültek ezek az emberek. Családjaik több ked-
vezményben részesültek. 1948-ig még a politikai hatalomban ott voltak a helyi 
kisgazdák képviselői (pl. a kunmadarasi Kanta Gyula).25

Az 1950-ben megalakult tanács alapjaiban új összetételűvé vált. A régi gaz-
dacsaládok képviselői kiszorultak az irányítói hatalomból. A tanácselnök, az 
üzemvezetők, tsz-elnökök idegenből hozott, ismeretlen személyek, akiknek 
a helyi lakosokhoz semmi kötődése nem volt. A felülről érkezett instrukciók 
végrehajtói ők. Az adott településen néhány évig tartózkodtak. Hosszabb távú 
hatásuk, emlékük nem maradt fenn. A hatalom új kiszolgálói akár egész életre 

23 M. Somlyai Magda 1961: 59.
24 Lásd: Örsi 2013a. 
25 Örsi 2002.

3-4 kép. Kossuth-díjasok: Márki Elek juhász (Karcag) és Vad Imre traktorista 
(Túrkeve)
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szóló karriert csinálhattak. Ilyen volt például a petrozsényi születésű, Ceglé-
den nevelkedett Kapás Rezső, aki segédlelkészként érkezett Túrkevére 1936-
ban. 1945-ben behódolt az oroszoknak és az új államvezetésnek. 1944 őszén a 
régi városvezetés elmenekült. Átmenetileg Márki Gábor lett a városparancs-
nok, majd Kapás Rezső kapta meg a polgármesteri széket. E tisztséget 1950-ig 
töltötte be. Innen Jászberénybe került hasonló pozícióba (1950–1953 tanácsel-
nök). Később a Begyűjtési Minisztériumban és az Élelmezésügyi Minisztéri-
umban tevékenykedett 1953–1957 között. Ezután egy évtizeden át Szolnok 
város polgármestere volt. 1967-től nyugdíjba vonulásáig a MEZŐBER megyei 
kirendeltségének vezetője, ezután a megyei levéltár munkatársa. Hasonló utat 
tett meg a karcagi szegény családból származó Szentesi László, aki 1950–1953 
között Karcagon, majd a megyénél volt vb-titkár. Ekkor lett Karcag tanácsel-
nöke (1953–1959). Ezután a Jászberényi járásban töltött be hasonló tisztséget 
1975-ig. Közben két évig (1970–1972) a megyei tanács elnökhelyetteseként is 
szolgálta a hatalmat. Az első számú vezetőket gyakran helyezték a Jászságból 
a Kunságba, vagy fordítva. A helyben beváltak átkerültek a járáshoz vagy a 
megyéhez. A kisfalvak tanácselnökei és titkárai is hol itt, hol ott szolgáltak. 
Még nagyobb karriert futott be a karcagi származású Czinege Lajos, aki hon-
védelmi miniszterként az 1960–1980-as években országosan ismert személy 
volt. Mezőgazdasági munkáscsaládból származott. „A Magyar Kommunista 
Párt funkcionáriusaként induló ifjú a második világháború és a rendszervál-
tás közötti önkényuralmi rendszerek vezető kiszolgálóinak egyik meghatározó 
karaktere volt” – összegzik életútját.26 Előbb a karcagi városi pártbizottság első 
titkára (1947), majd megyei funkcionárius, aki 1952-ben bekerül a Honvédelmi 
Minisztériumba. 1957–1960 között a Szolnok Megyei Pártbizottság első titkára. 
Innen kerül a honvédelmi miniszteri székbe. 1984–1987 között a Miniszterta-
nács elnökhelyettese. A rendszerváltást már nyugdíjasként éli meg.

A hatalomba bekerült helyi szegényparasztok, a kommunista párt tagjai 
viszont barátaikat, családtagjaikat, rokonaikat igyekeztek helyzetbe hozni. Így 
a családok között helycsere történt a társadalmi ranglétrán. Közszereplővé is 
ezen családok tagjai váltak, és helyüket megtartották az újabb rendszerváltásig. 

Nem hallgathatjuk el, hogy sokan küzdöttek a termelőszövetkezet megma-
radásáért. Az 1957 után, de különösen az 1970–1980-as években a termelőszö-
vetkezetekbe, üzemekbe került, főleg idegen származású értelmiségiek viszont 
igyekeztek a változásban rejlő lehetőségeket kihasználni.27 Többségük szellemi 
és anyagi tőkéje, valamint kapcsolata révén anyagi és helyzeti előnyre tett szert. 
Például képviselőtestületi tagságot is vállalva létrehozta a saját vállalkozását 

26 Ld. a Wikipedia Czinege Lajos szócikkét: http://proxy.vibhore.com/hu.wikipedia.org/wiki/Czi-
nege_Lajos – utolsó letöltés: 2016. 05. 10.

27 Lásd Örsi 1994: 207–210!
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(kft-jét, mezőgazdasági vagy ipari kisüzemét). A megrögzött kommunisták 
pedig elvből rendszerváltozás-ellenesek maradtak. Azon az állásponton voltak 
és maradtak, hogy „nem leszek senki cselédje”, „gyerekem se cselédje ma sem 
senkinek, tisztes állami foglalkozása van: rendőr, vasutas stb.” Befolyásukat, 
hatalmukat vesztve ellenzékiként politizáltak, majd elmúlt felettük az idő. 

b. Az első generációs értelmiség

Ha a 20. század közepén induló első generációs értelmiség származását néz-
zük, azt tapasztaljuk, hogy az 1940-es évek végén sok fiatalt magával ragadott 
a Györffy Kollégium és más közösségek szelleme, a felfelé törekvés vágya. Így 
paraszti vagy kisiparoscsaládok tehetséges gyermekei tanultak tovább. Belőlük 
lett az értelmiség új nemzedéke: tanítók, orvosok, művészek, írók, tudósok. A 
népi kollégium anyagilag és szociálisan segítette a tehetséges fiatalokat iskolai 
tanulmányai végzéséhez, elindította őket a közösségi szemléletű értelmiséggé 
válásban. 

1947-ben a Népi Kollégiumok Országos Szövetsége Karcag város polgár-
mesterének kezdeményezésére Karcagon is létrehozta a Györffy István Népi 
Kollégiumot, amelynek igazgatói egymást követően Juhász József, Rákai István, 
Kónya István lettek.28 „A kollégium nemcsak lakást és ellátást biztosít lakóinak, 
hanem különálló nevelési programjával igyekszik kialakítani a szegény sorsú, 
de kiváló képességű paraszt- és munkásgyerekből a népi demokrácia új, jól 
képzett és demokratikusan gondolkozó értelmiségét.” – fogalmazza meg a célt 
az iskola évkönyve a kor szellemében.29 Az új intézménynek (Karcag, Varró u. 
21.) ebben a tanévben 28 lakója volt a város környéki településekről. A karcagi 
Györffy István Népi Kollégium tanulói voltak az 1947/48. tanévben a követke-
zők: Balázsi Béla, Csaba Béla, Fábián Gábor, Fazekas Gyula, Fehér István, Gidai 
László, Kiss Károly, Medgyesi Vendel, Molnár Imre, Muzsin István, G. Nemes 
Zoltán, Olajos László, Olajos Sándor, Oros Lukács, Pásztor Károly, Pokorádi 
Béla, Szabó Imre Gyula, Szőcs Gyula, Szűcs Ferenc, Tóth Imre, Török József, 
Váczi Sándor, Vadai István, Vágási Kálmán, Váradi József, Varga Sándor, Veréb 
József, Veres Árpád.30 Bernáth József doktori disszertációjának megírásakor 
néhányukat meg is interjúvolta.31 A karcagi népi kollégium szellemét a nyitott-
ság jellemezte. A diákok sokat olvastak, tanulták a szomszéd népek nyelveit, 

28 Mindhárman már diákkorukban is kitűntek, vezető pozícióban voltak a Petőfi Önképzőkörben.
29 Gaál 1948: 33. 
30 A névsort Fazekas Gyula küldte meg 1971-ben az MTA Történettudományi Intézetnek. A doku-

mentum egy része eredetileg megjelent a Karcagi Református Nagykun Gimnázium 1947/48. 
iskolai évről összeállított évkönyvben. Lásd Gaál 1948: 32–33.

31 Bernáth 1970. A témáról a legújabb országos összefoglalót lásd Pataki 2005. 
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sportoltak, részt vettek a falujáró mozgalomban, népdalokat tanultak, a népi 
hagyományokkal ismerkedtek.

Az 1940-es évek második felében bekövetkezett politikai átrendeződés jóné-
hány nagykunsági szegény kisdiák részére is megnyitotta az utat a továbbta-
nuláshoz. Így indult a karcagi H. Tóth Imre szlavista professzor, és a kisújszál-
lási Szathmári István nyelvész professzor pályafutása.32 Nem voltak egyedül, 
napjaink idős professzorainak többsége is ezt az életutat járta be. Ismert írók, 
művészek, politikusok, közéleti emberek pályája alakult hasonló módon.

Ugyancsak első generációs értelmiségiek közé számíthatjuk azokat, akik 
tehetségük és a kedvező társadalmi támogatottság révén a szocialista kor 
későbbi évtizedeiben jutottak be az egyetemekre, főiskolákra. Szüleik parasz-
tok, iparosok vagy munkások voltak. 

Az első generációs vidéki értelmiség jellemzően egy munkahelyen, egy város-
ban élte le az életét. Életmódjában jórészt hasonult a környezetéhez. A köz-
életben aktív szerepet vállalt. Házassági stratégiájában foglalkozási endogá-
mia vagy a lefelé házasodás volt a jellemző. Így a társadalmi csoportot tekintve 
vegyes házasságok jöttek létre. Céljuk az volt, hogy gyermekeiket is értelmiségi 
pályára irányítsák.

Az 1989-ben elkezdődött újabb rendszerváltást azonban jórészt passzívan 
szemlélték. A városok politikai közéletébe ritkán kapcsolódtak be. Elsősorban 
nyugdíjasként a saját családjukban élték életüket. Vannak, akik civil szerveze-
tekben szívesen tevékenykedtek. 

c. A kulákok gyermekei

Az 1950-es években a kulákok gyermekei elől elzárták a továbbtanulás lehetősé-
gét (még a gimnáziumba jutást is), így elköltöztek és fizikai munkát vállaltak 
Budapesten vagy más nagyobb városban (Debrecenben, Kecskeméten, Szege-
den, Miskolcon). Elvegyülve a nagyvárosok forgatagában eredeti céljukhoz 
közelebb kerültek és később ők is értelmiségi pályán folytathatták az életüket 
(Debreczeni Julka33, Olajos Teréz, Györffy Sándor, Csíkos Sándor stb.).

Az államszocialista korszakban alig adtak hírt magukról a szülőváros felé. 
Túrkevén 1987-ben rendezték meg az első Elszármazottak Találkozóját, majd ezt 
a második 1992-ben követte. Főleg a 20. század közepén elköltözött (elüldözött) 
családok idős tagjai jöttek vissza szülőföldjük hívására. E generáció kihalásá-
val napjainkra lassan elhalt a rendezvénysorozat is. A Budapesten, Szolnokon 
élő Karcagi Öregdiákok 1973 óta rendszeresen találkoznak egymással és tartják a 
kapcsolatot a karcagi gimnáziummal. A kisújszállási gimnázium öregdiákjai is 

32 Mindkét professzor életútjáról szóló beszélgetést közöltem. Lásd Örsi 2012a.; Örsi 2012b. 
33 Örsi Julianna 2013b.



385

A vidéki társadalom a rendszerváltások tükrében 

hasonló módon összetartanak. E civil szervezetekben a közös hívó szó a gim-
náziumi iskolatárs viszony. E szervezeteken keresztül az elköltözött történelmi 
családok ismét megtalálták az utat a szülőföldhöz, az iskolához. A város- és 
iskolavezetés is igyekezett felvenni, ápolni velük a kapcsolatot. A kárpótlási tör-
vény pedig lehetőséget adott, hogy az egykor elüldözött, elköltözött családok 
leszármazottjai is vásároljanak földtulajdont az egykori családi birtok jogán 
vagy helyette. Így lettek ismét földtulajdonosok a nagybirtokos és kulákcsalá-
dok utódai a Nagykunságon. A hazaköltözésre ritkán van példa, az azonban 
gyakorlat, hogy a szülőföldön térnek örök nyugalomra. Így sírjaikat a nagy-
kunsági temetőkben találjuk.

1989 táján azonban viszonylag kevés törzsökös családból származó egyén 
vállalta fel a közszereplést. Igaz, a földvisszaszerzésének reménye sokakat a 
Független Kisgazdapárt helyi csoportjába terelt. Túrkevei szereplésük a föld-
rendezésben volt jelentős. Három választási cikluson keresztül adták a polgár-
mestert a városban. Megfigyelhető, hogy a Nagykunságban az első választáson 
nyert polgármesterek általában egy-két évtizedig irányították a várost. Ez egy-
féle stabilitást adott a településeknek. 

A történelmi családok közül tehát 1990-ben néhányan visszatértek a köz-
életbe, de a többség megmaradva a magánszférában az elmúlt évtizedekben 
megszokott rejtett kapcsolathálót működtet napjainkban is. Nem vállalja fel a 
nyilvánosságot, így még mindig él a kuláküldözés idején kialakult elzárkózó 
magatartás. Többek között ezért nem tud megújulni a vidéki közélet. 

II. A családok társadalmi mobilizációja

Az életutakról számtalan interjú, önéletírás, tanulmány készült vagy készül 
napjainkban is. Ezek feldolgozása, összevetése azonban nem könnyű feladat. 
Losonczi Ágnes a csoportosításra a családdinamikai szemléletű rendezést 
ajánlja.34 A háromgenerációs család mobilitás-rajzának elkészítését én is hasz-
nosnak tartom az életúttípusokba soroláshoz. A típusalkotáshoz sok-sok életút 
megismeréséhez, rögzítéséhez, elemzéséhez van szükség.

Példaként most egy túrkevei első generációs értelmiségi általános életútjá-
nak állomásait mutatom be: 
1. generáció

apa: sokgyermekes szegény családból – vasesztergályos fiú – Autójavító 
Vállalat munkása – nyugdíjas; 
anya: középbirtokos család – tsz-tag – óvodában dajka – háziipari szö-
vetkezetben betanított munkás – nyugdíjas 

34 Losonczi 2005: 30–31.
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2. generáció
1. gyermek: általános iskola – gimnázium – fizikai munkás: malom, posta 
– kormányőrség – főiskola – tanári pálya (tanító), közéleti tevékenység, 
további szakmák: gyógypedagógus, futball-edző, politikai kitérő – visz-
sza a szakmai úthoz – visszavonulás a közélettől, nyugdíj
2. gyermek: általános iskola – gimnázium, besegítő családtag a tsz-ben 
– fizikai munkás a Csepeli Gépgyárban – elektroműszerész iskola – 
műszaki egyetem – gépészmérnök a Csepeli Gépgyárban – nyugdíjas

3. generáció
1. gyermek (fiú): általános iskola – gimnázium – főiskola – tanári pálya, 
további végzettség megszerzése: futballedző – kitérő: kamionozás – visz-
sza a szakmai pályához, hobbi: civil szervezetben részvétel
2. gyermek (lány): általános iskola – gimnázium – főiskola – tanári pálya: 
tanító, készségfejlesztő pedagógus
3. gyermek (lány): általános iskola – gimnázium – orvos-írnok – egész-
ségügyi főiskola – ÁNTSZ dolgozó

1. grafikon: Egy túrkevei család társadalmi mobilitása

2013-ban 159 középiskolás fiatalt kérdeztem meg a Nagykunságon (Karcag, 
Kisújszállás, Kunhegyes, Túrkeve) és a megyeszékhelyen (Szolnokon) a jövő-
tervéről. A megkérdezettekről annyit tudhatunk, hogy családjukban az apjuk 
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és anyjuk jellemzően azonos iskolai végzettségű (57,14%), vagyis ilyen értelem-
ben homogén a család. Egyharmaduk esetében azonban a feleség rendelkezik 
magasabb iskolai végzettséggel (33,52%), míg egytizedük esetében a családfő 
a magasabb iskolai végzettségű (9,34%). Ezek az adatok tükrözik számunkra a 
házassági mobilitást, másrészt, hogy milyen családokból kerülnek ki a közép-
iskolás fiatalok a jelzett időszakban. A megkérdezett fiatalok jövőtervből azt 
emelem ki, hogy közel annyian képzelik el a szüleikkel azonos szinten a tár-
sadalmi pozíciójukat (27,62%), mint amennyien szüleiknél magasabb szintre 
szeretnének kerülni (25,97%). Figyelemre méltó azonban, hogy létezik lefelé 
mutató mobilitási irány is (13,81%). A megkérdezett korosztály (17 évesek) egy 
harmada azonban bizonytalan a saját jövőjét illetően (32,6%)

0

20

40

60

80

100

120

Férj magasabb
végzettségű

Feleség magasabb
végzettségű

Férj-feleség azonos
végzettségű

2. grafikon. A szülők iskolai végzettsége

27,62
25,97

13,81

32,6

Szülőkkel azonos
szint

Felfelé mobilitás Lefelé mobilitás Bizonytalan

3. grafikon. Gyerekeik mobilitási terve
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III. A földrajzi mobilitás hatása a vidéki társadalomra

Az újabb rendszerváltásra felnövő gyermekeik már részben új életstratégiát 
alakítottak ki, amelyben még nagyobb szerepet kap az önállóság, az önmegva-
lósítás és a mobilitás. Mivel ez a generáció már nem kötődik a hagyományos 
paraszti léthez, nincsenek közvetlen élményei, információi, ismeretei arról a 
formációról, így könnyebben otthagyja a szülőhelyét, változtat munkahelyet, 
szemlélete nem családközpontú. Él a globalizáció minden lehetőségével. Ez 
együtt jár a fiataloknak a fővárosba és külföldre való vándorlásával, aminek a 
következménye a vidék elnéptelenedése, a falvak elöregedése. A lakó népesség 
jól láthatóan csökkent a természetes fogyás következtében Jász-Nagykun-Szol-
nok megyében. 1990–2001 között 14.544 fővel csökkent a lakosság száma. 
2.636-an elköltöztek a megyéből. Ugyanezek az arányok a további városokban 
a következő módon alakultak (természetes fogyás és kijelentkezés adatai) Kar-
cagon: -314, -452, Kisújszálláson -400, -149, Túrkevén -305, -303.35 A nagykun 
településeken a korösszetétel is kedvezőtlenül alakult 2011-re. 
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4. grafikon: Nagykun városok korösszetétele

35  Népszámlálás 2001. 
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A kisvárosok korfáján tehát az idősebbek aránya nagyobb, mint a gyerekeké. 
Ez jelzi és előrevetíti a kedvezőtlen folyamatot, az elöregedést.

IV. Menekülés a paraszti létből

A Ratkó-korszak gyermekei előtt könnyebben megnyílt a pályaválasztási lehe-
tőség. Szüleik is azt szorgalmazták az 1970-es években, hogy „Tanulj gyerekem! 
Paraszt ne legyél!” Karcagon 1975-ben 400 családot kérdeztem meg, és akkor 
egyértelműen megmutatkozott a családi stratégiában a menekülés a paraszti 
léttől. (A megkérdezett családok közül mindössze 2,3% akarta gyermekét a 
mezőgazdaságban tartani.) Ekkor legnagyobb presztízsük az ipari szakmáknak 
volt (23,3%). Az értelmiségivé nevelés célként 18,3%-ban fogalmazódott meg. 
A szülők 22,6%-a gyermekére bízta a pályaválasztást.36 A néprajzkutatók azon 
az állásponton voltak akkor, hogy akkor szűnik meg a paraszti társadalom, 
ha ez az álláspont általánossá válik. Ennek ellenére ezeket a gyerekeket még 
paraszti környezetben nevelték és megtanították velük a paraszti munkákat, 
jóllehet már erősen hatottak rájuk az iskolában hallottak: „nektek már nem kell 
háztartást vezetni”, „a nő akkor egyenjogú, ha dolgozik”, stb. 

Ennek ellenére az 1960–1970-es években nevelkedett fiatalok még a család-
jukban elsajátították a mezőgazdasági munkákat, a házkörüli tevékenységet, és 
magukévá tették a paraszti munkaerkölcsöt.

2003-ban Karcagon és Túrkevén 95 középiskolás fiatalt kérdeztem meg a 
saját jövőtervükről.37 A felmérés eredményeinek ismertetése előtt nézzük a csa-
ládi hátterüket, a szülők foglalkozását!

A megkérdezettek többsége szakmunkás családban nevelkedett ekkor. Az 
apák 43,2%, az anyák 34,7%-a szakmunkás. A női szakmák közül legnépsze-
rűbb a kereskedő, az ápolónő, a varrónő, a férfiaknál az autószerelő, a kőmű-
ves és a lakatos szakma. Az apák egytizede kisvállalkozó (10,5%). Az anyák 
16,8%-a irodai dolgozó. A nők közül kétszer annyian dolgoznak értelmiségi 
munkakörben (12,6%), mint a férfiak (6,3%). Az értelmiségi férfiak között van 
orvos, mérnök, ügyvéd is, míg a nők tanárok, óvónők. A megkérdezettek szüle-
inek egy tizede munkanélküli, nyugdíjas vagy leszázalékolt. A férfiaknál 8,4%, 
a nőknél 4,2% betanított vagy segédmunkás. Ilyen családi háttérrel tanultak 
tehát ekkor gimnáziumban és szakközépiskolában a megkérdezett gyerekek.

A 2003. évi felmérésünk azt mutatja, hogy a fiatalok 13,7%-a bizonytalan a 
saját jövőjét illetően. Ehhez hozzászámíthatjuk azokat is, akik nem válaszoltak 
a kérdésre (31,6%). A megkérdezettek egyharmada (29,5%) határozottan célirá-

36  Örsi 2004a: 321. 
37  Örsi 2004b.
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nyosan tanul és a szakmájában szeretne elhelyezkedni. Így a lányok ápolónők, 
a fiúk informatikusok, illetve autóval kapcsolatos foglalkozást terveznek. Fel-
sőfokú végzettséget (tanár, jogász, mérnök) 10 fő szeretne szerezni (10,5%). A 
kultúrával kapcsolatos szakmában csaknem ennyien szeretnének állást találni 
(9 fő – 9,5%). A fiatalok számára ekkor a gazdasági ágazatok közül a szolgál-
tatás a legvonzóbb. A megkérdezetteknek közel a fele ebben a szektorban sze-
retne vállalkozó lenni, egyharmaduk pedig alkalmazott. A közalkalmazotti, 
köztisztviselői pályát is többen megjelölték, bár úgy tűnik, hogy nincsenek 
teljesen tisztában a fogalmakkal. Aki az ipart választaná, az alkalmazottként 
kíván elhelyezkedni. Mindössze két válaszoló van ekkor a fiatalok között, aki 
mezőgazdasági vállalkozást szándékozik beindítani. A mezőgazdaság tehát 
teljesen elvesztette vonzerejét az ezredfordulóra még a vidéken élő fiatalok szá-
mára is. A három évtizeddel korábban végzett felmérésünkhöz képest nemcsak 
a mezőgazdaság vesztette el vonzerejét, de jelentősen csökkent az értelmiségi 
foglalkozások, sőt az ipari szakmák vonzereje is. A fiataloknak nincs határozott 
jövőképük.

2013-ra némileg változott a kép. Ekkor 159 középiskolás fiatalt kérdeztünk 
meg a megye városaiban (Karcag, Kisújszállás, Kunhegyes, Túrkeve, Szol-
nok).38 A szüleik átlag fölött képzettek (közép-, felsőfokú végzettséggel vagy 
szakmával rendelkeznek). Az apák 65%-a, az anyák 57%-a középfokú vég-
zettségű. Az értelmiségi családokban gyakoribb, hogy a nőnek van felsőfokú 
végzettsége. A tanulás mint családi attitűd jelen van a fiatalok életében. Ennek 
ellenére a pályaválasztási szempontok között első helyre a jó kereseti lehetőséget 
teszik (40%). A munkalehetőség és a családi tradíció megközelítőleg egyenlően 
esik latba (21%, illetve 20%). Ekkor a fiatalok közel fele vállalkozóként képzeli 
el az életét (48%), egyharmaduk alkalmazottként kíván elhelyezkedni (35%). A 
közalkalmazotti, köztisztviselői munkakörök népszerűsége alacsony (5–10%). 
A foglalkozási csoportot illetően a legnépszerűbb az értelmiségi pálya (37%). 
A megkérdezetteknek alig egyötöde szeretne szakmunkás lenni (18%). Ennél 
csak alig kevesebben kívánnak adminisztratív munkakörben dolgozni (16%). 
Továbbra is jelentős azoknak az aránya, akiknek nincs elképzelésük a jövőjükről 
(41%).

V. A kapcsolatrendszer napjaink lokális társadalmában – a 
vidék kiürülése 

A hagyományos paraszti társadalomban az információáramlás, a közösségi 
ellenőrzés elsősorban a lokális és vérségi kapcsolathálón keresztül történt. 

38  Örsi 2013c. 
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Így kaptak hírt a külvilág eseményeiről, így informáltak le egy ismeretlen sze-
mélyt, így figyelmeztették a normaszegőket, stb. A háború idején, menekülés 
közben is tartották a kapcsolatot a hasonló helyzetűek. A családok közötti 
belső kapcsolatrendszer működött a legnehezebb időkben, a háborúk idején, 
a Rákosi-korszakban is. A segítségnyújtás, az összefogás, a lelki támasz sem 
került mindig nyilvánosságra. Mindezen formák a családon, a vérrokonságon 
túl baráti körben, hasonló társadalmi csoportok között is éltek a háttérben. A 
jól működő rejtett kapcsolatrendszer segítette az egyént, a családot rendkívüli 
helyzetekben, de a hétköznapokban is. Ez a kapcsolatháló elősegítette, hogy az 
egyéb biztonságban érezze magát a helyi közösségben és a társadalomban is. 
Minderről nemcsak a múltban, de a jelenben is beszélhetünk. Közismert, hogy 
milyen fontos szerepet játszik napjainkban is a kapcsolati tőke. Igaz, az infor-
mációszerzés más csatornákon is folyik: egyre több külső forrás áll az ember 
rendelkezésére (média, internet, stb.). A 21. században csökken a személyes 
kapcsolatok jelentősége, ami gépiessé teszi a gondolkodást, az ember helyét a 
világban. Lassan eltűnik a vidéki és a nagyvárosi ember gondolkodásmódja, 
élete közötti különbség. Az írás elején feltett A „menni vagy maradni?” kérdése 
ma már eldőlni látszik. Az ezredforduló után a vidék fiatal nemzedéke a mobi-
litást választja. A családi tradíciók, a szülőföld már alig van jelen mint biztos 
háttér. Állandó változtatásra inspirálnak a külső tényezők. Ez megjelenik a tár-
sadalmi, gazdasági és földrajzi mobilitásban is. 
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A dél-hevesi falvak társadalomszerkezeti válto-
zásainak vizsgálata

Bevezetés

Tanulmányomban a dél-hevesi klasszikus belső periféria településeinek 
példáján bemutatom, hogy a hátrányos helyzetű társadalmi státus külön-

féle tünetekkel jár együtt. A hevesi kistérségben található 15 falu többsége 
torzult társadalmi szerkezetű: vagy elöregedő, elnéptelenedő, vagy – és ez a 
jellemzőbb – a cigányság egyre növekvő arányának köszönhetően fiatalos-fia-
talodó korstruktúrájú. A megélhetési lehetőségek beszűkültek, a helyi gazda-
ság élénkítését szolgáló beavatkozások többnyire kevés sikerrel jártak.

Mivel a hanyatlás nem a rendszerváltás fordulójához kötődik, hanem 
korábbról eredeztethető, így tanulmányomban hosszú idősoros visszatekin-
tést készítek a népszámlálási adatok felhasználásával. Ez a vizsgálat egyrészt 
hozzásegít, hogy árnyaltabban lássuk a leszakadó térségeink történéseit, más-
részt hasznos azért is, mert így világosabban megfogalmazható, hogy milyen 
perspektíva áll napjainkban e térség és lakói előtt. Mindezen célok érdekében 
tanulmányomban három – különböző helyzetben lévő – dél-hevesi falut muta-
tok be: Zaránkot, Tarnabodot és Átányt.

Zaránk, az elöregedő, elnéptelenedő község

Az első rövid „esettanulmányban” bemutatandó település az alig több mint 
négyszáz fős Zaránk, a hevesi járás „legapróbb” faluja.
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1. táblázat. Zaránk lakosságszám-változása, 1870–2011

Jelenlévő összes népesség Állandó népesség

1870 1880 1890 1900 1910 1920 1930 1941 1949 1960 1970 1980 1990 2001 2011

878 942 1054 1172 1243 1365 1379 1225 1264 1210 1008 785 572 488 439

Forrás: a népszámlálási adatok alapján (saját szerkesztés)

Zaránk népességcsökkenése drasztikus: az 1870. évi népszámláláshoz viszo-
nyítva a lakosságszám mindössze 50%-ával rendelkezett 2011-ben, ha pedig az 
1930-as demográfiai csúcshoz viszonyítunk: annak a népességnek kevesebb, 
mint 1/3-a található jelenleg a településen.

2. táblázat. Népmozgalom, vándorlás Zaránkon, 1980–2010

Természetes sza-
porodás, illetve 

fogyás
Élveszületés Halálozás Vándorlási 

különbözet

1970–1979 -64 60 124 -118

1980–1989 -116 41 157 -15

1990–2000 -114 29 143 52

2001–2010 -126 30 156 67

Forrás: a népszámlálási adatok alapján (saját szerkesztés)

Az egyre fokozódó népességfogyás egyértelműen megmutatkozik a 2. táb-
lázatból is, azonban az élveszületések-halálozások száma szintén árulkodó a 
település (demográfiai) helyzetéről. A hetvenes éveket jellemző születésszám 
megfeleződött a 2000-es évek első évtizedére. A halálozások száma már 1970–
1979 között is kétszerese volt a születések számának, napjainkra azonban 
ötszörösére nőtt a különbség. Bár a vándorlási különbözet már pozitív, még-
sem elegendő ahhoz, hogy ellensúlyozza a halálozásokból adódó csökkenést.
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1. ábra. Zaránk népessége gazdasági aktivitás szerint
Forrás: a népszámlálási adatok alapján (saját szerkesztés)

A népesség szerkezeti átalakulása a gazdasági aktivitásban is megmutat-
kozik: 1980-ban szinte minden második ember foglalkoztatott volt, 2011-ben 
minden negyedik, míg az inaktív keresők aránya most már közel felé teszi ki a 
lakosságnak.

Zaránk helyzetét jól mutatja, hogy a 2013 őszén a település polgármeste-
rével, a 73 éves Csintalan Istvánnal készített interjúban az alábbi gondolat 
hangzott el: „Ha viccelni szeretnék, majdnem hogy én vagyok a falu legfia-
talabb embere. A község lakosságának fele hatvan év feletti, és ez az adat azt 
hiszem, magáért beszél... Nyolc éve működik a faluban egy idősek otthona, 
amelynek most huszonhat lakója van. Jelenleg 447-en élünk Zaránkon. A szü-
letések száma évente egy és négy között változik, viszont a halálozási arányok 
ennél jóval magasabbak. Például 2010-ben huszonketten hagytak itt minket. 
Volt olyan esztendő, amikor stagnált a lélekszám, mivel érkeztek új lakók, de 
mondanom sem kell, hogy ez azért nem túl gyakori.”1

1 Interjú Csintalan Istvánnal, Zaránk polgármesterével 2013-ban, készítette Szomszéd Eszter.
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Tarnabod, a gettósodott település

Tarnabod alig néhányszáz fővel rendelkezik magasabb lakosságszámmal, mint 
Zaránk. A 3. táblázat szerint 2011-ben 768 fős népessége volt, a KSH szerint 
2014 januárjában a teljes népessége 615 fő. Bod zömében – a polgármester sze-
rint 95%-ban2 – cigányok/romák lakta zsákfalu.

3. táblázat. Tarnabod lakosságszám-változása, 1870–2011

Jelenlévő összes népesség Állandó népesség

1870 1880 1890 1900 1910 1920 1930 1941 1949 1960 1970 1980 1990 2001 2011

835 784 876 1026 977 1083 1135 1179 1179 1145 996 815 680 696 768

Forrás: a népszámlálási adatok alapján (saját szerkesztés)

Tarnabod lakosságcsökkenése, amennyiben az 1870. évi és a 2011. évi nép-
számlálási adatokat hasonlítjuk össze, nem szembetűnő. E település is – a 
dél-hevesi térség falvaihoz hasonlóan – az 1930–1940-es években érte el a demo-
gráfiai csúcsát, amelyhez képest jelenleg csak 65%-a van meg a lakosságnak.

4. táblázat. Népmozgalom, vándorlás Tarnabodon, 1980–2010

Természetes sza-
porodás, illetve 

fogyás
Élveszületés Halálozás Vándorlási 

különbözet

1970–1979 -76 95 171 -85

1980–1989 -49 87 136 -22

1990–2000 13 140 127 49

2001–2010 77 184 107 -41

Forrás: a népszámlálási adatok alapján (saját szerkesztés)

Tarnabod esetében természetes szaporodás figyelhető meg, az élveszületé-
sek száma közel kétszeresére nőtt a hetvenes évekhez képest, míg a halálozá-
sok száma fokozatosan csökken (ahogy a településen az idős népesség aránya 
is). A vándorlási különbözet a vizsgált négy évtizedből három esetében nega-
tív, egyedül a 2000-es évek első évtizedében volt pozitív.

2 Interjú Pető Zoltánnal, Tarnabod polgármesterével 2014-ben, idézi Cserkó Abigél.
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A demográfiai statisztikák azonban nem igazán képesek érzékeltetni a falu 
életét ma is meghatározó váltásokat. A falu ugyanis jó pár drasztikus váltást 
kellett, hogy átéljen. A Tarna 1974-es áradása elmosta a tarnazsadányi „putri-
sort”, és ezt követően egy párthatározat alapján 60-70 családot Bodon telepítet-
tek le, ennek következtében a régi bodi lakosok jelentős része elköltözött a tele-
pülésről3. Szuromi Rita4 a következőképp ír erről az eseményről: „Aztán 1974. 
október legelején történt valami. A Tarnazsadány alatt húzódó Majzik nevű 
patakocska árvizet okozott. Elöntötte a falut, kimosta a Güdröst is, a romák 
lakta telepet, ahonnan a víz alatt álló portákból a katonaság és a munkásőr-
ség kitelepített a lakosokat. Megkezdődött a tömeges átvándorlás Tarnabodra, 
hiszen a viszonylag sok eladó portát OTP-hitellel könnyű volt megvenni. Az 
1974. december 21-i tanácsülésen már komoly problémát okozott a tanácsta-
goknak a romahelyzet kezelése. (…) Tarnabod egy évtized alatt megismerke-
dett a szegénységgel és a romakérdéssel.” Tarnabod „befogadó falu” szerepe 
tehát már ekkor megnyilvánult, függetlenül attól, hogy ma a média által is fel-
kapott „Tarnabod, a befogadó falu” mozgalom nem egészen ebből indult ki. A 
befogadó falu program 2004-ben indult el a Magyar Máltai Szeretetszolgálat 
és a Tutor Alapítvány közreműködésével. Lényege az volt, hogy hajléktalan 
családok költözzenek a településre, és kapjanak ezáltal esélyt az újrakezdésre. 
A falu befogadó-jellegének következményeként az elmúlt évtizedekben majd-
nem teljes népességcsere történt Tarnabodon. 

Miként Büki5 fogalmaz, a tarnabodi befogadó falu „egy krízishelyzetre adott 
spontán reakció volt”. Budapesten egy bontásra váró irodaépületbe illegális 
lakásfoglalóként beköltöztek hajléktalan emberek és családok, akiket éveken 
keresztül gondoztak itt az utcai szociális munkások. Amikor azonban mégis 
elkövetkezett a bontás, a családok jelezték, hogy együtt szeretnének maradni, 
és egyiküknek voltak tarnabodi kötődései. A Budapesthez való viszonylag 
közeli (100 km-en belüli) távolság, valamint az, hogy olcsóbb megoldás volt, 
mint egy új családok átmeneti otthonának létesítése, a településvezetők nyitott-
sága mind a befogadó falu program mellett szóló érv volt, amelyet a hajléktala-
nügyi 1107/2004. kormányhatározat is segített.

A kezdeti lépésekre Pető Zoltán, a tarnabodi polgármester a következőkép-
pen emlékezett vissza: „Amikor a szeretetszolgálat munkatársai felkerestek az 
irodámban, a falu már olyan helyzetben volt, hogy egyszerűen nem volt mit 
veszítenünk. A rendszerváltozáskor megszűnt a helyi tsz és gyakorlatilag az 
összes környékbeli munkahely. Közel 100 százalékos volt a munkanélküliség, 
ráadásul katasztrofális a közlekedés, naponta mindössze egy-két busszal lehe-

3 Nagy 2009.
4 Szuromi 2007: 18–21.
5 Büki 2008.
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tett utazni, a munkásjáratok már be sem jöttek a településre. A pályázatokon 
önrész hiányában alig tudtunk indulni. A máltaiak eredetileg csak azért keres-
tek meg, hogy a Bodra visszatelepült családnak segítsünk aládúcolni a házát. 
Aztán hosszas beszélgetés után kiderült, hogy van egy elképzelésük arról, 
hogyan lehetne a pesti hajléktalanok egy részén segíteni úgy, hogy a befogadók 
is nyerjenek az ügyön. De nem találtak olyan önkormányzatot, amelyik bevál-
lalta volna mindezt. Mi akkor már ennél kétesebb programba is belefogtunk 
volna. Keresztbe álltam az ajtóban és azt mondtam: innen nem mennek sehová, 
Tarnabod lesz a befogadó falu! Persze ez az egész úgy is elsülhetett volna, hogy 
az itteniek világgá kergetnek a szülőfalumból.”6.

Ezután megindult a munka, a képviselő-testületi ülést falugyűlés követte, és 
még 2004-ben megérkeztek az első betelepülők is. Az azóta eltelt közel tíz év 
alapján már levonhatóak bizonyos következtetések, tanulságok. Mindenképp 
eredménynek tekinthető a falubusz, a munkahely-teremtés helyben, az ún. 
Konyhakert program (Bálint gazda segítségével), a helyiek számára nyújtott 
adósságkezelési szolgáltatás, az óvodabővítés és az iskola épületének felújí-
tása, valamint a gyermekek és fiatalok számára nyújtott számos lehetőség (pl. 
játszóház, tanoda, Biztos Kezdet Gyerekház, Ifjúsági Információs és Tanács-
adó Iroda). Mindezek azonban nem értek el gyökeres változást a 2004 előtt 
is hanyatló falu és lakosai életében, bár kétségkívül érzékelhető az eredmény, 
akár a lakosság gazdasági aktivitását tekintve is.

A vizsgált három évtizedben óriási változások történtek a bodi lakosság 
gazdasági aktivitás szerinti megoszlásában. A foglalkoztatottak arányának 
ilyen mértékű visszaesése még e térségben is ritka: 2001-ben kevesebb, mint 
minden tizedik bodi volt foglalkoztatott (az azóta történt növekedés egyrészt 
a Málta munkahelyteremtő tevékenységének, másrészt a közfoglalkoztatásnak 
köszönhető). Az eltartottak – jellemzően a gyermekek – viszont a népesség felét 
adják. De „Milyen perspektívát kínál számukra Tarnabod, ahol összevont osz-
tályokban tanulnak a gyermekek, nincs háziorvos, gyógyszertár, munkalehe-
tőség egyedül a máltai tulajdonában lévő bontóüzemben kínálkozik, ahonnan 
saját gépkocsi hiányában szinte kimozdulni is lehetetlenség, s ahol a megyében 
egyedüliként nincs vezetékes gáz.”7

6 Interjú Pető Zoltánnal, Tarnabod polgármesterével 2008-ban, készítette Kovács Péter.
7 Szuromi 2008: 191.
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2. ábra. Tarnabod népessége gazdasági aktivitás szerint 
Forrás: a népszámlálási adatok alapján (saját szerkesztés)

A bodi befogadó falu program iránti médiaérdeklődés fokozatosan alább-
hagyott, azonban Tarnabod mostanság is viszonylag gyakran szerepel a hírek-
ben. Például 2012 augusztusában, amikor sem az önkormányzati dolgozók 
fizetését, sem a rendszeres szociális segélyből élő 107 családnak a segélyt nem 
tudták kifizetni; illetve 2013 februárjában, amikor a faluban az áramszolgáltató 
lekapcsolta a közvilágítást (az önkormányzat nem tudta kifizetni az – állítólag 
az áramlopások miatt – többszörösére nőtt számlát).

Átány, a „billegő” falu

Átány – ahogyan Doros8 fogalmaz – egy „átlagos, elszegényedett, ezerhatszáz 
lelkes dél-hevesi település”. A lakosságának harmada idős, jellemző az elván-
dorlás – főként a diplomát szerzett fiatalok körében –, míg a cigányság száma 
és aránya növekszik. Ez utóbbi következtében bár kedvezőbbé vált a lakos-
ság korstruktúrája, azonban szociokulturális és gazdasági szempontból tovább 
romlott a település helyzete. A Beluszky-Sikos9 által végzett falutipologizálás 
–, amely Magyarország falvainak típusokba sorolását kísérelte meg matemati-
kai-statisztikai módszerek segítségével – alapján Átány a rossz munkaerő-pi-

8 Doros 2011.
9 Beluszky – Sikos 2008.
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aci helyzetű, közepes méretű, stagnáló népességű, sok kiingázóval rendelkező 
falvakhoz sorolható. Ezekről a településekről a szerzőpáros megállapítja, 
hogy „első ránézésre” leginkább a tradicionális falu képzetét keltik, azonban 
amennyiben az ún. „kemény” adatokat nézzük, „tradicionális” szerepkörük 
már nem igazolódik. A magyarországi falvakban – de e falutípusban fokozot-
tan – jellemző az ingázás, amely az említett típusba tartozó községek közös 
jegyének számít. Átányt is jellemzi a kifejezetten kedvezőtlen munkaerő-piaci 
helyzet következményének tekinthető alacsony aktív keresői arány, amely a 
helyi gazdaság erőtlenségével, illetve a kedvezőtlen makroregionális és közle-
kedési helyzettel magyarázható. A Beluszky-Sikos10 szerzőpáros megállapítása 
szerint e falvak – és így Átány – is hanyatló települések. Mindez azonban „nem 
a demográfiai folyamatokban, a lakosságszám alakulásában nyilvánul meg, 
hanem gazdasági bázisukban, munkaerőpiaci helyzetükben, társadalmuk – 
viszonylagosan! – kedvezőtlenebbé váló helyzetében, környezetük – városaik 
– instabillá válásában”. Átányról megállapíthatjuk tehát, hogy a „hagyomá-
nyosan hátrányos helyzet, a hagyományosan kedvezőtlen állapotú társadalom, 
a nyolcvanas évek második felétől rosszabbodó helyzet – (…) a munkaalkal-
mak s az ingázás lehetőségeinek csökkenése, az életképes agrárüzemi szerke-
zet kialakulásának elmaradása –, az elszegényedés, a tradicionális életforma 
elemeinek fennmaradása, a közepes faluméret, a csekély népességvesztés és a 
nem különösen kedvezőtlen demográfiai állapot jellemzi”.11

5. táblázat. Átány lakosságszám-változása, 1870–2011

Jelenlévő összes népesség Állandó népesség

1870 1880 1890 1900 1910 1920 1930 1941 1949 1960 1970 1980 1990 2001 2011

2783 2603 2829 2933 2814 2812 3094 3011 2934 2610 2458 2116 1768 1588 1537

Forrás: a népszámlálási adatok alapján (saját szerkesztés)

A népszámlálási adatok alapján megállapítható, hogy település népessége 
drasztikusan csökkent: 1930 és 2011 között megfeleződött. Tény, hogy az 
ország népessége is csökkent, azonban az átányi lakosságvesztés aránya annál 
jóval magasabb.

10 Beluszky – Sikos 2008: 267.
11 Beluszky – Sikos 2008: 273.
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6. táblázat. Népmozgalom, vándorlás Átányon, 1980–2010

Természetes 
szaporodás, 

illetve fogyás
Élveszületés Halálozás Vándorlási 

különbözet

1970–1979 26 352 326 -276

1980–1989 -36 239 275 -181

1990–2000 -13 287 300 -58

2001–2010 23 281 258 -112

Forrás: a népszámlálási adatok alapján (saját szerkesztés)

Az 1980–2000 között jellemző természetes fogyást felváltotta a természe-
tes szaporodás, az élveszületések száma ismét magasabb, mint a halálozá-
soké. Mindez inkább a tarnabodihoz hasonló mintázatot mutat, bár mértékét 
tekintve még korántsem ugyanolyan.

Átányon – ahogy Tarnabodon is – a népességcsökkenésnél jelentősebb 
problémának tekinthető a társadalom helyzetének romlása, illetve a társa-
dalmi összetétel változása. A termelőszövetkezet a ’90-es években megszűnt, 
a képzetlen munkaerőt a mezőgazdaság nem tudta felvenni, „és gyakorlatilag 
innentől kezdve elindult még nagyobb pusztulásnak a falu élete” – fogalmazott 
a polgármester az általam 2013 decemberében vele készített interjúban12.

3. ábra. Átány népessége gazdasági aktivitás szerint 
Forrás: a népszámlálási adatok alapján (saját szerkesztés)

12 Interjú Gönczi Mihállyal, Átány polgármesterével 2013-ban, készítette Bogárdi Tünde.
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A gazdasági aktivitás változásának vizsgálatához az 1980–2011 közötti nép-
számlálások adatait használtam fel. A 3. ábrán is látható a foglalkoztatottak 
arányának tendenciózus csökkenése 1980–2001 között, majd ezt minimális 
növekedés követi 2011-ig. Bár jelen statisztikai adatok nem mutatják, vélelmez-
hető, hogy ez 2011 után– főként a közfoglalkoztatásnak köszönhetően – foly-
tatódott. Munkanélküliek az államszocializmus időszakában hivatalosan nem 
voltak, így őket az akkori statisztika nem mutatja. (Igaz, a kapun belüli mun-
kanélküliség jelensége létezett.) A rendszerváltozást követő tíz év alatt azon-
ban az 1990. évi 2,5 százalékos munkanélküli arány közel ötszörösére nőtt. Az 
inaktív keresők aránya megközelíti a 40%-ot a településen, és az eltartottak is 
30% feletti arányban vannak jelen. Ez az országos és megyei, sőt még a dél-he-
vesi adatoknál is rosszabbnak tekinthető arány, bár utóbbit valószínűleg a két 
város, azok közül is inkább a járásközponti szerepet betöltő Heves húzóereje 
magyarázza.

Átány, mint egy „billegő”, hasadt társadalmú település esetében érdemes a 
gazdasági aktivitás változásain túl az átányiak korcsoportok szerinti megosz-
lásának változását is vizsgálni.

4. ábra. Az átányi népesség korcsoportok szerinti megoszlása 
Forrás: a népszámlálási adatok alapján (saját szerkesztés)

A 18-59 évesek körülbelül 50%-os aránya a vizsgált 20 éves időszakban vál-
tozatlannak tekinthető, míg az ennél idősebb népesség fokozatos csökkenést 
mutat (4. ábra). Tehát Átány esetében egy fiatalodó korszerkezet figyelhető 
meg. A 18 éven aluliak aránya lassú növekedést mutat, amelynek oka főként az 
1990 és 2001 közötti születésszám növekedés, amely a 2000-es évek elején mér-
séklődött. Az elmúlt éveket vizsgálva megállapítható, hogy évente átlagosan 20 
gyermek születik a faluban.



404

Bogárdi Tünde

Mindez szoros összefüggésben van a cigány népesség számának alakulásá-
val is, amely a következőképpen változott: 1931-ben a cigányság létszáma 57 fő 
volt, 1964-ben 182 fő, a 2014. évben közzé tett megyei fejlesztési stratégia mun-
kaanyaga13 pedig Átányt azon települések között említi, ahol a cigány népesség 
aránya meghaladja a 40%-ot (vagyis a kb. 600 főt). Az általam 2013 telén készí-
tett prominencia interjúk interjúalanyai – meglehetősen nagy szórással – a falu 
30–50%-át, vagyis 500–750 főt tekintették cigány származásúnak.

A 2014 nyarán a Szent István Egyetem faluszemináriumi kutatásának kere-
tén belül Átányon végzett kérdőíves felmérés eredményeként megállapíthat-
tuk, hogy a településen létezik az a helyi érdekeket megfogalmazó és képvi-
selő értelmiség, amely nélkül a falu sorsa minden bizonnyal sokkal negatívabb 
irányt venne. A település és az intézmények vezetői keresik a kiutat, számos 
ötlettel, pályázattal igyekeznek jobbá tenni az átányiak életét. Ilyen kezdemé-
nyezés az általuk létrehozott „önfenntartó falu” modell. Ennek részeként alkot-
ták meg a hagyományos paraszti portát, amellyel a néprajzi örökséget tovább-
vivő turisztikai, illetve gazdasági célokat egyaránt szolgálni kívánnak. Emellett 
az önkormányzat egy olyan gazdasági struktúrát hozott létre, amelyben közös-
ségi érdekű munkahelyteremtés van (a Belügyminisztérium által létrehozott 
Start közmunkaprogram keretében). Ebben ötvözik a jelentős kézi munka-
erőt igénylő paraszti kultúrát a korszerű gépesítések felhasználásával, és nem 
100 hektáros területen gazdálkodnak, hanem kisebb területeken kertészeti, 
növénytermesztési és természetesen állattenyésztési feladatot is végeznek. 
Tanulmányomban már utaltam az elmúlt évtizedekben Átányt sújtó népesség-
csökkenésre, amely következtében rengeteg ház válik üressé, majd ezután nagy 
valószínűséggel az illegális házbontás áldozatává. Az önkormányzat felmérte, 
hogy a település ezen üressé vált telkeket leginkább akkor tudja hasznosítani, 
ha a földterületeket művelés alá vonja, ezért ezeken a telkeken indult meg a 
növénytermesztés, kertészkedés

Egyértelmű, hogy Átány küzd a megmaradásért, illetve azért, hogy ismét 
virágzó település lehessen. Kérdés, hogy a vágyott, megvalósítani kívánt szi-
getszerű léte fenntartható lesz-e az egyre inkább leszakadó dél-hevesi térség-
ben.

Merre „billen” Átány? – Jövőkép-vizsgálat

A társadalomkutatásokban a jövőkép vizsgálat célja nem egyszerűen a jövő-
vel kapcsolatos közgondolkodás megértése, hanem hogy a jövő előzményének 

13 Szlávik 2013.
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tekinthető jelent, jelenkori helyzetet még pontosabban feltárjuk. Győri-Nagy14 
így foglalja össze a jövőkép kérdésének fontosságát: „A helyben élők jövőképe 
– annak ellenére, hogy a strukturális fogságból a helyi társadalom önerejéből 
nagy valószínűséggel képtelen kilépni – meghatározó a község, a térség jövőjét 
illetően, ugyanis „az egész település jövőképességét, a benne felhalmozódott 
gondok megoldási módozatait és szintjét az dönti el, hogy milyen szellemi 
alapjai és tartalékai vannak vagy lehetnek az illető településnek”.

Kutatásomban két irányban végeztem jövőkép-vizsgálatot. Mindkét vizsgá-
lat kiindulópontja az volt, hogy a térség, melyben a falu megtalálható megélhe-
tési nehézségekkel küzd, számos társadalmi konfliktus színhelye, így a fiatalok 
– ha tehetik – elvándorolnak. A jövőkép kérdéskörében vizsgáltam egyrészt 
a migrációs szándékot; másrészt rákérdeztem, hogy „Milyennek képzelik el 
Átányt 20 év múlva?”.

A válaszadásban nagyon határozott véleményeket hallhattunk. A megkér-
dezettek több mint 40%-a (40,6%; 43 fő) elköltözne családjával a településről, ha 
volna rá lehetősége (jellemzően a fiatal- és középkorú válaszadók mennének el 
és az idősek maradnának). Nem volt érdemi különbség a cigány és nem cigány 
lakók véleményében.

Amikor pedig azt kérdeztük, hogy szeretné-e, hogy felnőtt korában gyer-
meke/unokája Átányon lakjon: több mint 60% (60,2%; 56 fő) volt a nemleges 
válaszok aránya. (A mintából itt már természetesen kikerültek azon válasz-
adók, akiknek nincs gyermekük vagy egyéb okból nem válaszoltak a kérdésre.)

Ami pedig az Átány 20 év múlva várható jövőjét illeti, az összkép rendkívül 
pesszimista. A diagram első oszlopa a 105 válaszadó véleményét mutatja (a 
hiányzó adatok nélkül) – a nyitott kérdésre kapott válaszokat kategorizálva –, 
míg a második oszlopban a jövőképre valóban értelmezhető optimista-pesz-
szimista válaszok szerepelnek. Ezek alapján megállapítható, hogy mindössze 
minden tizedik megkérdezettünk bizakodó Átány jövőjét illetően.

14 Győri-Nagy 2003: 7.
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5. ábra. A települési jövőkép megítélése 
Forrás: a kérdőíves felmérés alapján (saját szerkesztés)

Pesszimista jövőképet felvázoló válaszadóink jelentős hányada egymás hatá-
sait felerősítő társadalmi, gazdasági és környezeti erózióról beszélt:
−	 „Semmi sem marad 20 év múlva a faluból, pl. már 13 házat bontottak el 

ebben az utcában, már csak hat ház áll, de 20 év múlva nem fog egy sem.”
−	 „Ha sürgősen nem tesznek valamit, a falu megszűnik, abszolút eltűnik, a 

magyar lakosság elköltözik innen.”
−	 „Ha így folytatódik, akkor kő kövön nem marad, de jót nem várhatunk.”
−	 „Ha így halad, mint most, akkor sokkal rosszabb lesz. Egyre több lopás, 

olyan világ lesz, hogy még kutyának sem jó lesz lenni.”
−	 „Átány élhetetlen lesz”
−	 „Régen békesség, nyugalom volt, most örökös rettegés van, elvették a nyu-

galmát. 20 év múlva már a térképen sem lesz rajta: nem lesz fiatal, az öregek 
kihalnak.”

Egy gettósodó község, térség (jövő)képe bontakozik ki a válaszokból:
−	 „cigányok itt lesznek, a magyar mind oda lesz”
−	 „cigánytelep, az öregek kihalnak és vége”
−	 „cigányok lesznek itt csak”
−	 „semmi nem lesz itt, vagyis a cigányok”
−	 „Nem lesz semmi, csak egy nyomortanya: Kömlő, Tiszanána sorsára jut, a 

cigány lakosság számlájára írandó.”
−	 „cigányfalu, a térség is, Heves is”
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Vannak, akik a település esetleges megszűnését is kilátásba helyezik:
−	 „Csak itt-ott lesz egy-két ház és a templom.”
−	 „Egy ház sem marad, nem lesz falu, cigányfalu, rombolás, házak elbontása.”
−	 „Eltűnnek a magyarok, csak cigányok lesznek vagy azok sem.”
−	 „Itt nem lesznek még cigányok se, iskola sem lesz.”
−	 „már vége lesz Átánynak: az idősebbek meghalnak, nincs, aki a traktorra 

üljön; ellopják az összes házat – nem lesz”
−	 „Ha így marad minden, ahogy most van, könnyen előfordulhat, hogy eltű-

nik a föld színéről.”

A válaszadók jelentős többsége tehát a folytatódó leszakadást, gettósodást 
vizionálja a település, térség jövőképeként. (A teljes elnéptelenedés veszélye 
valószínűleg kevésbé fenyegeti, ugyanis bár valóban drasztikus népességcsök-
kenés történt az elmúlt 80 évben, a cigány népesség gyermekvállalási hajlandó-
sága teljesen eltér a többségi társadalométól. Magas a születési rátájuk.) A falu 
elsorvadása helyett tehát gettósodási folyamat prognosztizálható a jövőben a 
demográfiai tényszámok alapján. Ugyanerre a következtetésre juthatunk, ha a 
migrációs szándékot vizsgáljuk.

Mindezzel együtt szükséges hangsúlyozni, hogy Átány a kedvezőbb hely-
zetű dél-hevesi falvak közé tartozik, mivel van egy helyben élő és tenni akaró 
réteg a településen. Ahogy közülük egy alany összefoglalta: „lehetetlen, hogy 
ne legyen jobb, mert mindig ezért harcolnak”.

Összegzés

A tanulmányban bemutatott három dél-hevesi falu eltérő utat jár(t) be: bár 
mindegyik az 1930–1940-es években érte el demográfiai csúcspontját, amelyet 
különböző mértékű népességcsökkenés követett, jelenlegi helyzetük igencsak 
más.

Zaránk elöregedő, elnéptelenedő település, míg a gettósodó Tarnabod ennek 
ellentéteként fiatalos (és egyre fiatalodó) korszerkezettel rendelkezik, amely 
főként a cigányság magas arányának köszönhető. Átány pedig egy tipikus 
hasadt társadalmú település, ahol egyszerre van jelen egy fiatalos korstruktú-
rával rendelkező cigány népesség, valamint egy, még többséginek tekinthető, 
de egyre inkább elöregedő magyar lakosság. Ahogy a polgármester fogalmaz: 
„billegő falu”, amelynek sorsáról a következő évek/évtized fog dönteni. Saj-
nos a területi statisztikai adatok alapján felrajzolható mintázat egyre inkább a 
bodira kezd hasonlítani, illetve a lakossági kérdőívezés keretén belül végzett 
jövőkép-vizsgálat eredményei is azt mutatják, hogy a helyiek jelentős része 
pesszimistán látja faluja jövőjét.
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Falusi fiatalok életesélyei

A rurális térségekben élő fiatalok strukturális helyzetét vizsgálva, a „vidé-
kiség” vitatott meghatározását figyelembe véve tanulmányomban 

elsősorban a községekben élő ifjú korosztályra koncentrálok, megjegyezve 
ugyanakkor, hogy a rurális életkörülmények a falvakon kívül más, városias 
térségekre is jellemzőek lehetnek.

A fiatalok életesélyeit tekintve fontos dimenziót képviselnek a területi, tele-
püléstípus szerinti különbségek. Az ország eltérő területein, a településhie-
rarchia eltérő szintjein más és más életlehetőségek, perspektívák, jövőképek 
teremtődnek a fiatalok számára. Az egyenlőtlenségi viszonyok minden dimen-
zióban, mintegy kumulálódva, a falusi fiatalok lehetőségeit szűkítik leginkább. 
Mindez szorosan összefügg a rurális térségek egy alapvető válságjelenségével: 
a népességmegtartó képesség csökkenésével, a vidéki terek elnéptelenedésé-
vel, elöregedésével.

A rendszerváltást követően rapid módon és jelentős mértékben nőttek 
a regionális, megyei, kistérségi, valamint a településtípus szerinti társadal-
mi-gazdasági különbségek, melyek az 1990-es évek végére rögzültek. A tár-
sadalmi differenciálódás nem csupán a falvak és városok közötti különbsége-
ket növelte, hanem a rurális társadalmakban is egyre nagyobb különbségeket 
eredményezett.1 

Az 1990-es évekre a környező poszt-szocialista országok vidéki társadalmai 
közül a magyart jellemezték a legnagyobb különbségek.2 Mindez összefüggött 
az agrárgazdaság átalakulásához kapcsolódó funkcióváltással, illetve a privati-
záció módjával, valamint azzal a folyamattal, melynek során az ország a gazda-
sági fejlődés szempontjából két részre szakadt. A külföldi beruházások, fejlesz-
tések, a tőke alapvetően az ún. kapuvárosokra (Győr-Budapest-Székesfehérvár 
tengely) összpontosultak, míg az ország más részeit – főként Észak-Magyaror-
szágot, Dél-Dunántúlt – a rendszerváltást követő befektetési boom nem érte el, 
és fokozottan érintette a mintegy másfél millió munkahely megszűnésével járó 
gazdasági szerkezetváltás. A falusi települések egyhatodában gyors moderni-
záció ment végbe, azonban a többi rurális területen állandósult a leszakadás.3

1 Kovách 2012: 46–53, 100–101.
2 Csite – Kovách 1995: 61–62.
3 Laki 2006: 181.
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A vidéki térségeket – néhány szuburbanizálódó településegyüttest leszá-
mítva – mintegy két évtizede sújtó válságjelenségek az Európai Unió magterü-
leteitől eltérően nem vagy nem elsősorban demográfiai jellegűek (elnéptelene-
dés, elöregedés), hanem az előbb említett gazdasági átalakulások (befektetések, 
tőkevonzó képesség, szolgáltatások szűkülése) következtében foglalkoztatási 
és szociális feszültségekhez is kapcsolódnak. 

Ezen térségek lakóinak nagy része is csak kvázireakciókra volt képes4, és 
azon csoportok, amelyek a megváltozott viszonyokra képtelenek voltak fel-
készülési stratégiákat megvalósítani, a problémát jórészt továbbörökítették a 
következő generációkra is.

A vidéki lét strukturális adottságaival foglalkozó szakirodalom egy része 
a foglalkozási szerkezetben fellelhető területi aránytalanságokkal foglalkozik, 
kimutatva a rurális térségek alacsony gazdasági aktivitását és magas munka-
nélküliségi adatait. Az 1990-es évek foglalkoztatottsági visszaesése a területi 
különbségek kiéleződéséhez vezetett: az új gazdasági struktúrába bekapcso-
lódni kevésbé képes területeken a foglalkoztatottság nagyobb mértékben csök-
kent, a munkanélküliség nagyobb méreteket öltött, és a lakosság egy részét 
a munkalehetőségek hiánya az inaktív kereső státusz (nyugdíjak és nyugdíj-
szer ellátások) felé terelte, amelyet a politika az átalakulást kísérő társadalmi 
feszültségek csökkentéséhez is felhasznált.

Ugyan az ezredforduló óta a foglalkoztatási adatok minden régióban és a 
települési hierarchia minden szintjén bővülést mutatnak, még mindig átlago-
san a községekben a legalacsonyabb a foglalkoztatottak részaránya (36 száza-
lék – míg az országos átlag 39,7 százalék) és legmagasabb a munkanélküliek 
(6,3 százalék), az inaktívak (32 százalék) és eltartottak aránya (26 százalék).5 
Ugyan a gazdasági válság 2008 óta leginkább a fejlettebb régiók foglalkoztatási 
pozícióját vetette vissza, és a 2011 óta megélénkült közfoglalkoztatási prog-
ramok is elsősorban a hátrányos helyzetű térségekben fejtik ki hatásukat és 
a települési hierarchia alsóbb szintjein is megjelennek, ez a vidék, a községek 
általános állapotára eddig érdemi hatást kevésbé gyakorolt.

A területi, településtípus szerinti különbségek az iskolázottságot tekintve 
is élesen kirajzolódnak. Míg a fővárosban a felnőtt korú népesség mintegy 70 
százaléka, országos átlagban pedig 50 százaléka, addig a községek lakosainak 
mindössze egyharmada rendelkezik érettségivel. A felsőfokú végzettséggel 
rendelkezők országos aránya a 25 évesnél idősebb népesség körében 19 szá-
zalék, de e mögött is hatalmas különbségek vannak településtípus szerint: míg 

4 Laki 2006: 195.
5 2011. évi népszámlálás – 13. A népesség gazdasági aktivitása, 2014: 158.
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a fővárosiak 34,1 százaléka, a községi lakosok 9,7 százaléka rendelkezik egye-
temi vagy főiskolai végzettséggel.6

Több szerző úgy véli, hogy a rendszerváltást követően lényegében megszűnt 
az oktatás társadalmi különbségeket enyhítő szerepe, és a jelenlegi iskolarend-
szer inkább a szegénység újratermeléséhez, sőt a hátrányok fokozásához járul 
hozzá.7 A rosszul felszerelt és szakképzett pedagógus hiánnyal küzdő kistele-
pülési iskolák pedig kevésbé alkalmasak a hátrányos vagy halmozottan hátrá-
nyos helyzetű gyermekek felzárkóztatására a jelenlegi körülmények között.8

A helyi társadalmakra is komoly hatást gyakoroltak továbbá a 2000-es évek 
első évtizedének iskolabezárásai. Mára a községek egyharmadában nincs helyi 
iskola, a társulásokban fenntartott iskolák pedig számos helyi konfliktust is 
okozhatnak.9 A helyi közösségek számára pedig sok esetben traumát okoz a 
települési iskolák bezárása, amely addig talán a helyi lakosság egyetlen közös-
séggeneráló színtere volt. Mindez hozzájárulhat a települések hátrányos hely-
zetének fokozódásához.

Az egyik leggyakoribb kutatási kérdés a vidékszociológiai írásokban a 
vidéki szegénység és az etnicizálódás problémaköréhez kapcsolódik. A vidéki 
szegénység növekedése Európa sok régiójában tapasztalható jelenség, melyet a 
nemzetközi és a hazai szakirodalom különböző elméleti szinteken tárgyal. Az 
egyéni szintű értelmezések az etnikai különbségekkel, a kedvezőtlen munka-
erő-piaci, iskolázottsági jellemzőkkel magyarázzák többnyire a jelenséget, míg 
a középszintű elméletek a politikai hatalom és a társadalmi tőke, a falu-város 
kapcsolat, a migráció vagy a fejlesztéspolitikával való kapcsolatok dimenziójá-
ban helyezik el a kérdést. Ugyanakkor a vidéki szegénység a posztszocialista 
régió egészének válságjelensége, amely lendületet kapott a gazdasági-politikai 
átalakulások folytán.10 

Egyes számítások szerint az Európai Unióban Magyarországon a legna-
gyobb a különbség a legfejlettebb városok és a legszegényebb vidékies megyék 
között.11 A leghátrányosabb helyzetű települések elsősorban az észak-magyar-
országi, dél-dunántúli és észak-alföldi régiókban koncentrálódnak, míg a leg-
fejlettebbek a közép-magyarországi, illetve nyugat-dunántúli területek.

A falusi szegénységet nagymértékű etnicizálódás jellemzi, mely sok esetben 
egyet jelent a területi és iskolai szegregációval, gettósodással is. A roma népes-
ség több mint fele él falvakban,12 jellemzően a társadalmi, munkaerő-piaci, 

6 2011. évi népszámlálás – 3. Országos adatok, Központi Statisztikai Hivatal, 2013: 17.
7 Gazsó 2008:132.
8 Kovách 2012: 105.
9 Kovách 2012: 106.
10 Kovách 2012: 97.
11 Csatári 2007 – hivatkozik rá: Kovách 2012: 98.
12  Kovách 2012: 98.
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jövedelmi, iskolázottsági, lakhatási hátrányokat kumulálva és továbbörökítve 
a következő nemzedékre. A sorozatos iskolai kudarcokat megélő hátrányos 
helyzetű gyerekek az iskolából lemorzsolódnak, nagyobb körükben az évis-
métlések aránya, az ily módon motivációjukat vesztett fiatalok kitörését pedig 
sem az állami intézményrendszer, sem a családi környezet nem képes érdem-
ben elősegíteni.

A vidéki népesség állapotromlásában ugyanakkor a helyi szociális ellátó-
rendszer elégtelen működése is szerepet játszik több szerző szerint.13 A rend-
szerváltást követően a gazdasági redisztribúció csökkentésével sokszorosára 
nőttek az önkormányzatok szociális feladatai, amelyek teljesítéséhez szüksé-
ges anyagi háttér jellemzően nem állt rendelkezésre, így az egymástól jórészt 
elkülönült szociális ellátások és szolgáltatások nem tudtak hatásos és hatékony 
eszközökké válni a vidéki szegénység csökkentésében. 

Ugyanakkor szükséges kiemelni, hogy a hazai szociális pénzbeli ellátórend-
szer európai viszonylatban kiemelkedő szerepet tölt be a szegénység csökken-
tésében.14 A szociális juttatások kevesebb, mint harmadára csökkentik a jöve-
delmi szegénységben élők arányát.15 

Általánosságban elmondható, hogy minél kisebb egy település, annál maga-
sabb az egy lakosra jutó segélykifizetések aránya. Az aprófalvakban (500 fő 
alatti települések) a szociális segélyek 5,1%-át folyósították, lényegesen többet, 
mint amit a népesség területi eloszlása (2,9%) indokolna.16

A fent vázolt folyamatokat felgyorsítja, hogy a cselekvőképes – magasan 
képzett, jó munkaerő-piaci adottságokkal rendelkező – rétegek folyamatosan 
elhagyják e vidéki térségeket („minőségi elvándorlás”).

Mindez a vidék népességmegtartó képességét nagymértékben erodálja. A 
népszámlálási adatokból jól látható, hogy falvak lakossága gyorsuló mérték-
ben apad. 2001 és 2011 között a községek népességének természetes fogyása 
volt a legnagyobb mértékű az összes településtípus közül: a falvak népessége 
4,9 százalékkal csökkent, míg az országos népességfogyás 3,8 százalékos volt 
a tízéves periódusban. A falvak 153 595 főt veszítettek el 2001 és 2011 között (a 
megelőző évtizedben 10 ezer fővel kevesebbet). Míg a főváros népességfogyá-
sának dinamikája a vizsgált tíz év alatt csökkent, a többi településtípusé nőtt, 
de legnagyobb mértékben a községek népessége csökkent.17  

Ugyanakkor azt is hozzá kell tenni ehhez az egyértelműen borúsnak tűnő 
képhez, hogy a településtípusok közül a főváros, a megyei jogú városok, illetve 

13 Pl. Bódi 2010: 29–30.
14 KSH 2012: 4.
15 KSH 2014: 18.
16 KSH 2015: 2.
17 2011. évi népszámlálás – 4. Demográfiai adatok, Központi Statisztikai Hivatal 2013: 14.
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a községek természetes fogyását enyhíteni tudta a bevándorlási többlet a 2001 
és 2011 közötti időszakban. Továbbá az is kiemelendő, hogy a falvakban a ter-
mékenységi mutatók is kedvezőbb képet mutatnak: száz 15 éves és idősebb 
nőre jutó születések száma a községi jogállású településeken 171, míg pl. a 
fővárosban csupán 113 (országos átlagban 147 élveszületés jut száz 15 éves és 
idősebb nőre). 18

A rurális terek fent vázolt társadalmi-demográfiai folyamatai mögött nagyon 
differenciált kép van. A rendszerváltást követően a vidéki térségek újrarende-
ződése ment végbe. Egyes területekre a társadalmi-gazdasági krízishelyzetek 
jellemzőek: a gazdasági, munkaerő-piaci periferizálódás mellett a demográfiai 
mutatók (népességszám, termékenység, vándorlási különbözet, halálozás stb.) 
romlása és a társadalmi erodálódás megy végbe. Más térségek/települések 
ugyanakkor sikeressé és fenntarthatóvá tudtak válni: végbement a lakosság 
munkaerő-piaci reintegrációja, erősödött a helyi közösségek identitása, sikerült 
valamiféle társadalmi innováció véghezvitele, pl. önellátó vagy ökogazdálko-
dási formák terjedtek el, felfedezték a helyi turizmusban rejlő lehetőségeket 
stb., vagyis a vidékiség felértékelődése vált dominánssá.19

A rurális területek két, egymástól gyökeresen eltérő gazdasági-társadalmi 
mintát képviselő típusa mutat fel kedvező demográfiai mutatókat: az agg-
lomerizálódó kistérségek, elsősorban a főváros környezetében, valamint a 
roma népesség által sűrűn lakott, leszakadó térségek. Míg azonban az agg-
lomerizációs körzetekben minden demográfiai folyamat pozitív eredőként hat 
a népességnövekedésre (magasabb termékenység, pozitív vándorlási egyen-
leg, pozitív természetes szaporodási egyenleg, kedvező korstruktúra), addig 
az elmaradott térségekben ez csupán a magas termékenységnek köszönhető.20

A rurális térségekben tehát differenciált társadalmi-gazdasági-demográfiai 
folyamatok mennek végbe. A kedvező helyzetű, többnyire agglomerációs, 
illetve üdülőterületeken a társadalmi-gazdasági és demográfiai folyamatok 
egymást erősítve fejtik ki hatásukat, ezek a térségek magas népességvonzó 
képességgel rendelkeznek. A hátrányos helyzetű rurális térségekben pedig két, 
egymással ellentétes tendencia figyelhető meg: egyfelől a népesség elörege-
dése, elvándorlása jellemzi a vidéki tereket, másfelől pedig bizonyos leszakadó 
térségekben a népesség növekedése is megfigyelhető (a magas termékenységi 
szintnek, illetve a magasabb státuszú helyekről kiszoruló bevándorló csopor-
tok „vonzása” következtében), mely jelenség a népességmegtartó erő proble-
matikusságát új perspektívába helyezi.

* * *

18 2011. évi népszámlálás – 4. Demográfiai adatok, Központi Statisztikai Hivatal, 2013: 15.
19 Perger – Farkas – Kovács 2013: 42.
20 Obádovics 2012: 137–142.
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Számos narratíva született már a szakirodalomban arra vonatkozóan, hogy 
mitől függ egy térség/település népességmegtartó ereje/képessége.

A halmozott körforgás okozati elve21 szerint e folyamatban a munkahelyek 
beszűkülése a központi tényező, mely a fiatalok elvándorlásához, a természe-
tes szaporodás csökkenéséhez vezet. A népességcsökkenés pedig a szolgálta-
tások, közszolgáltatások iránti keresletet is csökkenti, fenntartásuk drágábbá 
válik, ami további munkahelyek megszűnéséhez vezet. A munkaképes népes-
ség elvándorlása pedig végül a rurális népesség eróziójához vezet.

1. ábra. A halmozott körforgás okozati elve.  
Forrás: Szörényiné, 2010, 37. (Eredeti forrás: Drudy, P.J. (1989))

Más szerzők nem csupán a strukturális adottságokkal (gazdasági, munka-
erő-piaci helyzet) magyarázzák a vidék népességmegtartó képességét, hanem 

21 Szörényiné 2010: 36–38.
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szubjektív tényezőket is figyelembe vesznek. Eszerint például nem csak a jöve-
delem- és foglalkoztatás növekedéstől, hanem attól is függ egy térség népes-
ségmegtartó ereje, hogy milyen népességvonzó képességgel bír, vagyis, hogy 
az ott élők szeretnek-e ott élni.

Csatári Bálint szerint a népességmegtartó erő alapvetően a népesség bio-
lógiai reprodukciós képességétől, a gazdaság eltartó képességétől, az ellátó 
képességtől és a ragaszkodás faktorától függ.22 

A népességmegtartó erő problematikája pedig elválaszthatatlan a vidékfej-
lesztéstől: a jól célzott, széleskörű, a helyi szereplők bevonásával, hálózatosan 
megvalósuló vidékfejlesztés pozitív hatást gyakorolhat nem csak a település/
térség gazdasági-munkaerő-piaci helyzetére, hanem a népességvonzó vagy 
közösségképző erejére is. Az ott élők társadalmi tőkéjének növelését is eredmé-
nyező fejlesztések növelhetik a vidéki közösségek megtartó erejét, míg a helyi 
elit által uralt, pontszerűen megvalósuló fejlesztések nem feltétlenül növelik a 
helyi lakosok elégedettségét, helyben maradási kedvét.

Megfordítva a halmozott körforgás okozati elvének logikáját: a népesség-
megtartó erőt növelni képes vidékfejlesztés alapvetően a vidéki munkalehető-
ségek számának növelésére törekszik, amely vonzóvá teszi a térséget, odaván-
dorlást és a természetese szaporodás növelése folytán a népességnövekedéshez 
is hozzájárul, mindez pedig, növelve a szolgáltatások iránti keresletet, vissza-
hat a munkalehetőségek növekedésére, és így tovább. 

A fejlettebb nyugat-európai országok vidékfejlesztésének sikertényező-
jét néhány szerző23 pontosan abban látja, hogy azok a népességmegtartásban 
kiemelt szerepet játszó helyi gazdaságfejlesztésre és a vidék elnéptelenedésé-
ben kulcsszerepet játszó kisebb térségközpontok foglalkoztatási és szolgálta-
tási központi szerepköreinek kiépítésére fókuszálnak. Ezzel ellentétben a hazai 
vidékfejlesztési pénzeket többnyire a hiányos infrastruktúra pótlása emészti fel.

Ugyanakkor, mint arra fentebb is utaltam, bár a vidéki térségek sikerténye-
zői a rendszerváltást követően alapvetően a települések elhelyezkedéséhez 
kapcsolódtak (agglomeráció, autópálya közelsége, nyugati határ mentiség 
stb.), a települések közösségformáló erején is sok múlhat a népességmegtartó 
képesség szempontjából. A globalizáció körülményei között az identitás és az 
innováció szerepe ugyanis rendkívüli mértékben megnőtt. Az identitás a rurá-
lis kulturális gazdaság24 hajtóereje, a vidékfejlesztési prioritások és folyamatok 
meghatározó tényezője, mely hatást gyakorol a vidékkel kapcsolatos diskur-
zusokra is.

* * *

22 Csatári 1986 – hivatkozik rá: Balcsók – Becsei – Szarvák 2014: 81.
23 Perger 2013: 24–25.
24 Ray 1998 – hivatkozik rá: Kovách 2012: 25.
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A vidéki társadalom – az élet szinte minden területén jellemző – lemaradása 
a generációs reprodukció rendszerében is megjelenik: a vidéki fiatalok iskolá-
zási és általános életesélyeit is beszűkíti.25 

A vidéki fiatalok jellemzően az alacsonyabb oktatási színvonalú kistelepülési 
iskolákba járnak, kisebb arányban vesznek részt az oktatásban 15 éves korukat 
követően, mint városi társaik, kevesebben tanulnak tovább, gimnáziumokba 
az országos átlagnál alacsonyabb, az egyenlőtlenségeket konzerváló szakisko-
lákba pedig annál magasabb arányban kerülnek a falusi fiatalok.

A 25 éves és idősebb magyarországi népesség közel egyötöde rendelkezik 
felsőfokú végzettséggel, ez az arány a községekben élők körében az egytizedet 
sem éri el. A fővárosiaknak ezzel szemben több mint egyharmada rendelkezik 
egyetemi vagy főiskolai oklevéllel.26

A vidék életképessége szempontjából fontos, hogy a fiatalok számára mun-
kalehetőségeket és vonzó társadalmi környezetet nyújtson, hogy a továbbta-
nuló fiatalok tanulmányaikat befejezvén vissza akarjanak térni és a helyi gaz-
dasági és társadalmi fejlődés, innováció katalizátoraivá tudjanak válni.

A mai magyar ifjúság helyzetéről még közelebbi képet adnak a Magyar Ifjú-
ság 2012 országos ifjúságkutatás eredményei, ugyanis azokból jól látható, hogy 
maguk a fiatalok miként látják helyzetüket. A fent vázolt településtípus sze-
rinti strukturális különbségek a fiatal generációk objektív helyzetelemzéséből 
és szubjektív helyzetértékeléséből is kitűnnek.

A mintegy nyolcezer 15 és 29 év közötti fiatal megkérdezésével elvégzett 
országos, reprezentatív ifjúságkutatás eredményei szerint 2012-ben a fiatalok 
egyharmada élt községekben, 15 százaléka a fővárosban, 17 százaléka megye-
székhelyen, 2 százaléka megyei jogú városban, további egyharmad pedig 
egyéb városokban.

A kutatás eredménye szerint fiatalok anyagi helyzetének szubjektív megíté-
lését alapvetően befolyásolja, hogy milyen településtípuson élnek: a települési 
lejtő egyben szegénységi lejtőt is jelent. Minél alacsonyabb településkategóri-
ában élnek a fiatalok, annál magasabb a saját bevallásuk alapján szűkölködők 
aránya. A falusi fiatalok egynegyede él anyagi gondok és nélkülözés közepette 
önbevallása alapján, illetve alig több mint egyharmaduk elégedett saját, illetve 
családja jövedelmével, míg a budapesti fiatalok több mint hattizede nyilatko-
zott e téren való elégedettségéről. A rendszeres hónap végi pénzhiányt a fal-
vakban élő fiatalok élik meg legmagasabb arányban (mintegy 34 százalékuk), 
és a fővárosiak legkevésbé (19 százalékuk). A budapesti fiatalok egytizede él 

25 Gazsó – Laki 2004: 78–80.
26 2011. évi népszámlálás – 3. Országos adatok, Központi Statisztikai Hivatal, 2013: 17.
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olyan háztartásban, ahol nem képesek félretenni, míg ez az arány a községek-
ben élő fiatalok körében 36 százalék. 27

A településtípus az iskolai esélyekre is alapvetően kihat. Az iskolázottsági 
hátrányok településtípus szerinti továbböröklődését jelzi, hogy minél alacso-
nyabb a település közigazgatási státusza, annál magasabb az ott élő fiatalok 
körében az alapfokú végzettséggel rendelkezők és annál alacsonyabb a felső-
fokú végzettséggel rendelkezők aránya. A falvakban élő 15–29 éves fiatalok-
nak mintegy 39 százaléka rendelkezik legfeljebb alapfokú végzettséggel, 19 
százaléka valamilyen szakképesítéssel, egyharmada középfokú végzettséggel 
és mindössze 8 százalékuk felsőfokú végzettséggel. Az országos átlag e tekin-
tetben a következő: legfeljebb 8 osztállyal a fiatalok egyharmada, valamilyen 
szakképesítéssel 16 százaléka, érettségivel kétötöde, diplomával vagy főiskolai 
oklevéllel pedig 11 százaléka rendelkezik a 15–29 éves korosztálynak.

Az érettségivel nem rendelkezők aránya a 18 éves és idősebb fiatalok köré-
ben 54 százalék a községekben élők körében, míg a fővárosban és megyeszék-
helyeken, megyei jogú városokban élők körében ez összességében 33 százalék. 
A nagyvárosok-falvak közötti különbség számottevő a felsőfokú végzettség 
tekintetében is: a községekben élő felnőtt korú fiatalok mintegy tizede rendel-
kezik egyetemi vagy főiskolai diplomával, míg ugyanez az arány a nagyváro-
sokban 17 százalék.

Amennyiben az iskolázottsági adatok mögé nézünk, láthatjuk, hogy még a 
felsőfokú végzettséggel rendelkezők táborán belül is erősen differenciált a fia-
talok helyzete lakóhelyük vonatkozásában. A falusi fiatalok eleve a kevésbé 
kompetitív felsőoktatási szakokra jelentkeznek – miként az a 2007-es felsőokta-
tási jelentkezési és felvételi adatbázisokból is kitűnik28 –, mely jelenségben egy 
rejtett hátrány nyilvánul meg. 

Mindemellett az sem mindegy, hogy az adott falusi fiatal diplomája meg-
szerzését követően hol fog élni, illetve dolgozni, amire vonatkozóan a meglévő 
adatok a községek már említett értelmiségmegtartó képességének problema-
tikusságát jelzik. A „Diplomás kutatás 2010” eredményei szerint például, míg 
a községben élők a 15 évnél idősebb népesség egyharmadát teszik ki, a diplo-
másoknak csupán egyötöde él falvakban; ezzel szemben a fővárosban, ahol a 
15 évesnél idősebb népesség 17 százaléka él, a diplomásoknak az egynegyede 
található.

A területi eloszlást tekintve a keleti, észak-keleti országrész lemaradása a 
tűnik ki az iskolázottság kapcsán a Magyar Ifjúság 2012 adataiból: itt a leg-
szembeötlőbb a korai iskolaelhagyás jelensége (itt a legmagasabb a legfeljebb 

27 Czibere 2014: 59–60.
28 Kiss 2008: 52–54.
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14 éves korukig tanulók aránya). Kelet-Magyarországon a 18–29 éves fiatalok 
mintegy 29 százaléka csupán alapfokú végzettséggel rendelkezik.

Fontos kompetencia a munkaerőpiacon való érvényesülés szempontjából 
a nyelvtudás, mellyel kapcsolatban ugyancsak lemaradásban vannak a falusi 
fiatalok az országos átlaghoz képest. Míg a 15–29 évesek 60 százaléka beszél 
valamilyen idegen nyelvet országos átlagban, addig a falvak fiataljai mintegy 5 
százalékponttal kevesebben rendelkeznek ilyen jellegű kompetenciával. Terü-
leti szempontból pedig itt is az északi térségek lemaradása tapasztalható: az 
észak-alföldi régióban élő fiatalok 53 százaléka, míg az észak-magyarországi 
régióban élőknek csupán 45 százaléka beszél saját bevallása szerint valamilyen 
idegen nyelven.

Munkaerő-piaci tapasztalat szempontjából nincs jelentős különbség a tele-
pülési hierarchia különböző szintjein élő fiatalok között: a fiatalok körülbelül 
80 százalékának volt már legalább három hónapig tartó munkavállalása.29 
Ugyanakkor az adatokból az is látszik, hogy arányaiban lényegesen több falusi 
fiatal tapasztalja meg a munkanélküliséghez, illetve az eltartotti státuszhoz 
kapcsolódó élethelyzetet, mint a többi településtípus ifjú lakossága. A lekér-
dezés időpontjában a falusi fiatalok 12 százaléka nyilatkozta azt, hogy mun-
kanélküli (az országos átlag 10 százalék), illetve 13 százalékuk háztartásbeli, 
illetve egyéb eltartott kategóriát jelölt meg arra vonatkozóan, hogy mi volt a fő 
tevékenysége az adott időpontban (az országos átlag e tekintetben 9 százalék).

A fiatalok munkavállalási lehetőségeinek megítélését tekintve is egyfajta 
települési lejtő rajzolódik ki: míg a budapesti fiataloknak mindössze 22 száza-
léka elégedetlen a munkavállalási lehetőségeivel, addig a megyeszékhelyeken 
már 31 százalék, az egyéb városokban már 34 százalék, a községekben élő fia-
talok körében pedig mintegy 42 százalék azok aránya, akik pesszimistán ítélik 
meg a karrierlehetőségeiket.

Területi perspektívában a nyugat-magyarországi fiatalok másoknál lénye-
gesen optimistább hozzáállása tűnik ki a munkaerő-piaci karrierlehetőségek 
megítélésével kapcsolatban. A kelet-magyarországi, illetve közép-magyaror-
szági régió fiataljainak szűk többsége, 54 százaléka ítéli meg úgy, hogy van 
esélye az általa vágyott munka elérésére, addig a Nyugat-Magyarországon élő 
fiatalok esetében ez az arány 61 százalék.

A helyi lehetőségek fiatalok általi megítélése tulajdonképpen a régiók valós 
gazdasági, munkaerő-piaci helyzetére reflektál. Legpesszimistábbak az északi 
régiókban élő fiatalok: az észak-magyarországi, valamint észak-alföldi fiatalok 
48 százaléka nagyon rossznak ítéli meg az elhelyezkedési esélyeit, de a dél-du-
nántúli fiatalok is az országos átlagnál (37 százalék) rosszabbnak ítélik a hely-

29 Czibere 2014: 53.
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zetüket (46 százalékuk látja nagyon rossznak). Ezzel szemben a nyugat-dunán-
túliaknak alig több mint egyötöde vélekedik hasonlóan pesszimistán.30

A jövőbeli életkilátások általános megítélése hasonló képet fest: a falusi fia-
talok 27 százaléka elégedetlen jövőbeli kilátásaival, míg a fővárosi fiataloknak 
csupán egyötöde, a megyeszékhelyeken élő fiataloknak 21, az egyéb városok 
lakóinak 22 százaléka hasonlóképp pesszimista. A kutatás adatai a megyei jogú 
városok fiataljai körében minden településtípusnál kedvezőtlenebb jövőképet 
enged sejtetni a jövőbeli kilátások tekintetében, de elképzelhető, hogy az ala-
csony elemszám miatt ez a kép kevésbé felel meg a valóságnak.

A fiatalok helyben maradása attól is függ, hogy a rendelkezésükre álló, kon-
vertálható tőkén és a térség foglalkoztatási lehetőségein túl milyen közösségi 
miliő31 jellemzi a településüket, milyen közösségképző erővel, illetve milyen 
szabadidős lehetőségekkel rendelkezik a fiatalok számára. E tekintetben a 
kutatás arra világított rá, hogy a községi fiatalok jellemzően az öt főnél maga-
sabb társasági létszámot preferálják (a fővárosiaknál pl. a kisebb létszámú 
baráti társaságok jellemzőek), jellemzően van „törzshelyük”, mely kategóriá-
nak alapvetően a megyeszékhelyi települési rangtól van jelentősége. Továbbá 
a sportpálya, szabadtér, ifjúsági ház, művelődési ház, játékterem, biliárdsza-
lon, diszkó jellegű közösségi helyek is az egyéb városok, illetve községek fiatal 
lakóinak körében voltak a legnépszerűbbek.32 A közösségi szabadidő-eltöltés 
tehát fontos a vidéki fiatalok számára, mely megkötő erő lehet számukra.

Mindezek alapján felmerül a kérdés, hogy a falusi fiatalok szinte minden 
vizsgált dimenzióban tapasztalható rosszabb életesélyei hogyan befolyásolják 
mobilitási terveiket, vagy a hirschmann-i kategóriával élve, milyen esetekben 
választják a fiatalok a „kivonulás” lehetőségét a településükről vagy az ország-
ból is akár.

Arra a kérdésre, hogy „Mindent mérlegelve, elköltözne-e végleg a település-
ről?”, a falusi fiatalok egyharmada igennel válaszolt, és további 31 százalékuk 
„talán”-nal (az országos átlag 23, illetve 31 százalék volt). Mindössze a köz-
ségekben élő 15–29 évesek háromtizede nyilatkozott úgy, hogy nem költözne 
el szülőfalujából. A fővárosi fiatalok 54 százaléka egyértelműen elutasította a 
költözés szándékát, de a megyeszékhelyek fiataljainak is mintegy 43 százaléka 
és az egyéb városok válaszadóinak is mintegy 38 százaléka nemmel válaszolt 
a felvetésre.

A mobilitási tervek realitását vagy időszerűségét firtató kérdésre, vagyis 
hogy mennyire tartja valószínűnek a megkérdezett, hogy néhány éven belül 
ezt meg is teszi, már valamivel alacsonyabb mértékű mobilitási hajlandóság 

30 Balcsók – Becsei – Szarvák 2014: 84.
31 Balcsók – Becsei – Szarvák 2014: 76.
32 Balcsók – Becsei – Szarvák 2014: 76–77.
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rajzolódott ki. A községi fiatalok mintegy egyötöde tartja valószínűnek, hogy 
néhány éven belül elköltözik egy másik településre (ez kis mértékben haladja 
meg az országos átlagot), és mintegy 18 százalékuk azt, hogy néhány éven 
belül külföldre költözik (ami pedig az országos átlag (21 százalék) alatti érték).

A külföldi munkavégzést nem tervezőket a kutatás tanúsága szerint elsősor-
ban a családi kötelékek tartják vissza (5-ös skálán 3,8-as érték országos átlag-
ban), ezt követik a hazához, szülőhelyhez ragaszkodás (3,4-es értékkel), illetve a 
barátokhoz való ragaszkodás faktorai (3,3-as értékkel).33 A szülőfaluhoz, szülő-
városhoz, illetve az ott meglévő családi és más személyes kapcsolatokhoz való 
erős kötődés kirajzolódik abból is, hogy az ifjúságkutatás eredményei szerint a 
megkérdezett fiatalok 85 százaléka közel érzi magához azt a települést, ahol él. 
Ez az érték ugyan a községekben csak 82 százalék, de ez így is a szülőföldhöz 
való ragaszkodás erejét jelzi, amely tényezőben tehát rengeteg tartalék van.

Mindezen adatok felsorakoztatását azért tartottam fontosnak, hogy lássuk: a 
falusi fiatalok az élet számos területén – helyi munkaerő-piaci, infrastrukturális 
adottságok stb. – hátránnyal indulnak más településtípusokon élő társaikhoz 
képest. Ez egy strukturális adottság, amely ugyanakkor meghatározza a tele-
pülésük, térségük népességmegtartó erejét, jövőjét is. Amennyiben ugyanis a 
leginkább cselekvőképes rétegek, tehetséges, agilis fiatalok elhagyják a vidéket, 
a falvakat, illetve amennyiben azok nem képesek képzett, kreatív társadalmi 
rétegeket bevonzani, nem lesznek olyan helyi közösségek, amelyek képesek 
lennének a kívülről jövő alkalmazkodási kényszereknek megfelelni, innová-
ciós kezdeményezéseket indítani vagy befogadni, és mindezt társadalmasítva 
a helyi közösséget is aktívan bevonni. Innovációs és alkalmazkodó képesség 
hiányában pedig a vidéki települések életképessége is megkérdőjeleződik hosz-
szú távon.

A felvázolt problémák kezeléséhez szükséges, hogy kiemelt figyelem irá-
nyuljon a vidéki/falusi fiatalokra, helyi és országos cselekvési tervek készül-
jenek a vidék népességmegtartás és a vidéki fiatalok, fiatal családok életesé-
lyeinek javítására. Ebben nem csupán az országos politikának van felelőssége 
elsősorban a vidékfejlesztési és ifjúságpolitikán keresztül, de a helyi politiká-
nak, gazdasági és társadalmi szereplőknek is kulcsszerepet kell vállalniuk.
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A Szatmár megyei értelmiség kapcsolati hálója 
és mobilitási stratégiái a 19. század közepén

Szendrey Júlia és Térey Mária levelezése alapján

Az 1840-es, 1850-es évektől kezdve a magyar kulturális élet egyik legmeg-
határozóbb jellemzője Pest szervezőereje és dominanciája. Korábban is 

megfigyelhető a város centrum jellege, az irodalmi kapcsolatokban, az egyes 
személyek karrierjének alakulásában játszott meghatározó szerepe, melyeket 
az egyéni levelezéseken túl elsősorban az ide irányuló utazások céljai példáz-
nak.1 A korábbi évtizedek egyszeri alkalomnak számító utazásaihoz képest 
azonban az 1840-es évektől olyan tudatos Pestre áramlás figyelhető meg a 
magyar értelmiség körében, amely az irodalom létmódjának alapvető változá-
sait jelzi, és amelynek során a kulturális életben való részvétel elkerülhetetlen 
feltételévé válik a Pesthez való kötődés. Az értelmiség kifejezés többjelentésű: 
nemcsak honoráciorokat jelölhet,2 hanem fenomenológiai értelemben minden-
kit, aki szellemi munkát végez, szellemi tőkéjéből kíván megélni.3 Az utóbbi 
évtizedekben megélénkülő professzionalizáció-kutatások egyik fő kérdésfelte-
vése az volt, hogy miként váltak a szabad értelmiségi hivatások autonóm szak-
mai csoportokká,4 hogyan befolyásoltak egyéni viselkedésmintákat,5 és hogyan 
lettek a rendi kötődéseket lassan felülíró, identitásképző, a kulturális rendsze-
rek működését is meghatározó tényezővé.6 A téma kapcsán szerveződő kon-
ferenciák ugyanakkor szükségszerűen specifikálják is azt az értelmiség-fogal-
mat, amellyel dolgoznak. A Nagyváradon tartott 2013-as Értelmiségi karrierek, 
karrierminták, írói csoportosulások. Társadalomtörténeti és irodalmi reprezen-
tációk című konferencia például azokat értette az értelmiség fogalma alatt, akik 
„az olvasás és írás kulturális gyakorlataiból élnek/éltek meg, illetve társadalmi 

1 Ezek közül az egyik leglátványosabb Berzsenyi 1810-es pesti utazása, melyről lásd: Vaderna 
2004.

2 Bácskai 1988: 168–176.
3 Szívós 2009: 181.
4 Szívós 2009: 182.
5 Wilensky 2010: 39.
6 T. Szabó Levente 2008a: 200. A szakmai szervezetek vizsgálata révén történő hivatásoso-

dás-vizsgálatra irodalomtörténeti kontextusban példa: T. Szabó Levente 2008b: 285–338. 
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kapcsolataik ezen gyakorlatoknak köszönhetően szerveződtek.”7 Dolgozatom-
ban a kifejezést ehhez hasonló jelentésben használom. A vidéki és városi élet 
közötti különbségről szóló diskurzusokat, Pest vonzását, és az utazások mögött 
meghúzódó stratégiákat Szatmár megye értelmiségi lakosai, ezen belül is az 
erdődi Szendrey Júlia mentális térképe, valamint a kapcsolathálójába tartozó 
személyek példája alapján kívánom jellemezni. 

A mentális térkép fogalma és a mentális térképezés eljárása jórészt Kevin 
Lynch nevéhez fűződik, aki amerikai városokat (Boston, Jersey City, Los Ange-
les) tanulmányozott a városlakók mentális térképe alapján.8 Lynch központi 
jelentőséget tulajdonított a város olvashatóságának (legibility),9 másként fogal-
mazva a város „láthatóságának” (visibility) vagy „képiségének” (imageability), 
amely definíciója szerint egy fizikai objektum azon jellemzőit jelenti, melyek 
nagy valószínűséggel idéznek elő egy erős képzetet bármely adott megfigyelő-
ben.10 Az olvashatóság és a láthatóság fogalmai egy olyan magasabb jelentés-
tartalomra utalnak, melyben a tárgyak nem csupán láthatóak, hanem élesen és 
erőteljesen reprezentálnak bizonyos jelentéseket.11 A tér fogalmának értelme-
zése más tudományterületeken is jelentős. Ahogyan Heidegger hangsúlyozta 
Bauen, Wohnen, Denken című munkájában, a tér nem eleve, a priori adott az 
emberek számára, hanem meg kell konstruálni.12 A magyar történetírásban 
elsősorban Gyáni Gábor, Horváth Sándor és Tóth Árpád alkalmazta a mentális 
térkép fogalmát kutatásai során.13 Gyáni Gábor a dualizmus alatt rohamosan 
fejlődő Budapest privát és nyilvános tereivel kapcsolatban gondolta át a fogal-
mat,14 és a „bennszülöttek” mentális térképeinek sajátosságait a város hatal-
mas térbeli kiterjedésével és társadalmi rétegzettségével magyarázta.15 Bár a 
mentális térkép fogalmát leginkább a város léptékén belül szokás értelmezni, 
ebben a dolgozatban egy olyan megközelítéshez szeretnék csatlakozni, amely a 
településhálózat szintjén értelmezi a kifejezést.16 Ebben az értelemben az egyén 
személyes élménye, tudása és véleménye az őt körülvevő településhálózatról 
lesz a meghatározó. Tóth Árpád elemzése szerint a pozsonyi polgárság egy 

7 Biró – Boka 2014: 7–8.
8 Lynch 1960: 2. A jelenségre alkalmazott metaforák változatairól a térbeli viselkedés magyaráza-

tai kapcsán lásd: Wilhelm 2005: 29.
9 Lynch 1960: 3.
10 Lynch 1960: 9.
11 Lynch 1960: 10.
12 Heidegger 1954: 157.
13 Horváth 2004.
14 Gyáni 1998: 55.
15 Gyáni 1998: 55.
16 Tóth 2011: 166.
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jelentős része egy városokon átívelő településhálózatban értelmezte önmagát, 
és stratégiai döntéseiket is eszerint hozták meg.17 

Dolgozatomban nem egy közösség, hanem egy adott egyén, Szendrey Júlia 
mentális térképét vizsgálom, aki 1828. december 29-én a Festeticsek keszthelyi 
birtokán, Újmajorban látta meg a napvilágot. Édesapja, Szendrey Ignác 1830-
ban a Károlyiak alkalmazottja lett, így a család a Nagykároly közelében fekvő 
Erdődre költözött.18 Szendrey Júlia tíz esztendős korától kezdve két éven át, 
1838 és 1840 között a Békés megyei Mezőberényben tanult Festetics Vincéné 
Wenckheim Franciska leánynevelő intézetében. Ezt követően 1840-től 1844-ig 
édesapja Pesten tanítatta Tänzer Lilla nevelőintézetében, ahol főként (de nem 
kizárólag) nemesi származású úrilányokkal tanult együtt. Korábban, az 1830-
as évek második felében ennek az intézetnek voltak növendékei többek között 
Kölcsey Antónia, Wesselényi Miklós házasságon kívül született leányai (Versé-
nyi Róza és Katica) és Barthos Paulina is.19 A lányok elsősorban német nyelvet 
és irodalmat, illemtant, a mértékletes életmód és a kellemes társalkodás sza-
bályait tanulták és sajátították el.20 Szendrey Júlia itt ismerte meg Térey (ere-
detileg Flekl) Máriát, kinek édesapja Szendrey Ignác közvetlen főnöke volt. A 
lányok az intézet elhagyása után, későbbi levelezésükben többször emlegetik 
egykori nevelőnőjüket. A nagykárolyi Térey Mária 1845. november 29-én így 
tudósít három hetes pesti tartózkodásáról: “Pesti három heti tartózkodásom 
egy a legkellemesebbek közzé tartozik, néked is hoztam sok szives köszöntést 
Tänczeréktől...”21 A szintén szatmári származású Kölcsey Antónia, aki koráb-
ban volt a leánynevelő intézet tanulója, 1840-ben, három évvel Pest elhagyása 
után így emlékszik vissza a leánynevelőben töltött első heteire: „Bártfayné22 és 
Tenczer Lilla nevelőném vígasztaló angyalok valának.”23

Miután Szendrey Ignác 1844-ben hazavitte Erdődre leányát, Szendrey Júlia 
a szatmári társasági élet állandó és aktív szereplője volt. Ezt pedig nem utolsó-
sorban a Térey Máriával ápolt barátság tette lehetővé, ugyanis a Térey család 
Nagykárolyban élt, így a gyakori látogatások alkalmával együtt tudtak részt 
venni a nagykárolyi bálokon. Noha Szendrey Júlia Erdődön egyfajta imitált 
nemesi környezetben élt, a városi és vidéki élet közötti különbséget érzékelnie 
kellett mind megyei viszonylatban (hiszen ha részt akart venni a szatmári tár-
sasági életben, Nagykárolyba kellett utaznia), mind országos vonatkozásban 
(mivel a Pesten töltött négy évnek köszönhetően rendelkezett olyan viszonyí-

17 Tóth 2011: 166.
18 Kerényi 2008: 261.
19 Priszlinger 2008: 222., Kalla 2010: 134, 578.
20 Kalla 2010: 702.
21 Szendrey 1930: 347.
22 Bártfayné Mauks Jozefináról bővebben lásd: Kalla 2010: 695–700.
23 Kölcsey 1982: 81.
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tási ponttal, amelynek következtében tisztában lehetett a különböző települé-
sek által kínált eltérő kulturális és szórakozási lehetőségekkel).

Szendrey Júlia mentális térképét elsősorban Térey Máriával való levelezése 
alapján elemzem, amely a falu – város – nagyváros közötti viszonyrendszer 
vizsgálatát is lehetővé teszi. Megközelítésem szerint a mentális térkép nem 
statikus, hanem dinamikus és változékony fogalom, amelyet Szendrey Júlia 
esetében elsősorban utazásainak céljai alapján szeretnék megkonstruálni. Az 
egyéni térhasználat és kapcsolatrendszer társadalomtörténeti elemzése külö-
nösen izgalmas, ha olyan forrásszöveg áll rendelkezésre, amely a hétköznapok 
triviálisnak tűnő mozzanataiba is bepillantást enged. A mérnöki pályafutást 
űző Pápay Károly naplótöredékét elemző Tóth Árpád felhívta arra a figyel-
met, hogy a napló épp azért lehet szerencsésebb forrástípus a memoárnál, mert 
nem retrospektív természetű, ezért nem merül fel az utólag jelentéktelennek 
tűnő mozzanatok törlése.24 Szendrey Júlia esetében azonban elsősorban nem a 
naplója jelenti ezt a forrástípust, mivel abban szinte kizárólag belső érzéseire, 
vívódásaira reflektál, hanem a levelezése, melyben rendszeresen és humorosan 
utal az éppen aktuális problémáira, a szatmári hétköznapok apróságaira is.

Két barátnő Szatmár vármegyében

Az első levél dátuma, amelyet Szendrey Júlia Erdődről küldött Térey Máriá-
nak, 1845. augusztus 11. Ebben arra kérte nagykárolyi barátnőjét, hogy vegyen 
számára egy pár fehér cipőt, ugyanis annak ellenére, hogy beteg, készül a 
szatmári bálba, de Erdődön nem tudja beszerezni az ehhez szükséges holmit: 
„Kérlek, édes jó Marim, az itt küldött czipő szerint ha lehetne a kereskedőknél 
egy pár fehér zeig vagy akármiből, csak fehér czipőt kapni, ha kissebb lenne is 
egy kicsit, nem tenne semmit. Légy oly szives, édes Marim, és nézess, ha csak 
lehet; mert csak képzeld, még most sem hagytam föl azon gondolattal, hogy a 
szatmári bálba mehessek, mert hiszen még az 9 nap, és addig még mind megy-
gyógyulhatunk.25

Szatmárnémeti rendszerint Szatmárként jelenik meg a levelezésükben. Ez a 
település hasonló funkciókat töltött be Szendrey Júlia életgyakorlataiban, mint 
Nagykároly: elsősorban szórakozás vagy vásárlás céljából ment oda. Például 
egy álarcosbállal kapcsolatban Térey Mária arra kérte barátnőjét, hogy szerez-
zen be két egyforma álarcot maguknak, mivel Nagykárolyban nem talált, s a 
korai leleplezést is el akarja kerülni: „A Károlyi álarczos bálba ha kész vagy fel-

24 Tóth 1999: 211. Pápay Károly naplótöredékéről, valamint a kapcsolatháló-elemzés és a 
mentalitástörténet közötti kapcsolatról továbbá: Tóth 2000.

25 Szendrey 1930: 343.
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jönni, szerezz Szathmárt két egyforma lárvát itt nem kapható, ‘s meg is tudnák, 
tehát jó előre meg vedd Szathmárt ‘s senkinek ne mond hogy készülsz, mert 
ez talán nagy mulatságot fog szerezni. Majd szóval többet az álarczról, semmit 
ne készits, hogy egy formán lehessünk van hozzá tervem mit azért nem közlök 
hogy az úton találhat levelem olvasóra azért mert sok kezeken megy keresz-
tül.”26 1846. február 10-én Térey Mária egy másik álarcosbállal kapcsolatban 
arról tudósította barátnőjét, hogy nem tudnak hasonló öltözetben megjelenni, 
mert ő Pestről kapja ruháját, és azt lehetetlen a nagykárolyi kínálatból válo-
gatva utánozni: „Jó volna egyformán öltözködni ha még magam is megyek, de 
ez lehet[et]len, mert én öltözetim Pestről kapom, mit Károlyba utánozni nem 
lehet.”27 Noha a bálok mindennapi életük gyakorlatai közé tartoztak, fontos 
események maradtak számukra, mivel egyszerre voltak a szórakozás, a kap-
csolatépítés és a döntéshozatalok alkalmai.28 

Az Erdőd és Nagykároly29 közötti különbségek azonban nem csupán a bálo-
zás, a szórakozás területén voltak érezhetőek, hanem a különböző szolgálta-
tások, a háztartáshoz tartozó személyzet, a cselédlányok körében is. Szendrey 
Júlia megpróbálta kihasználni nagykárolyi kapcsolatait ahhoz, hogy megfelelő 
szolgálóleányt találjanak, aki hajlandó – jellemző szóhasználat – „kijönni”30 
hozzájuk. Ez a kifejezés hangsúlyozza, hogy Erdőd kívül van a város vonzás-
körzetén. Szendrey Júlia a Térey család szolgálólányának testvérét próbálta 
Erdődre invitálni, de a leány egy másik helyet választott: “kellemetlen volt 
Czili testvérje iránti híred; most már oly közel sz. György napja, hogy lehetlen 
addig valami alkalmatos leányt találnunk, kivált e vidéken.”31 

A levezésben rendszeresen megjelenik a levelek szállítására, a postaszolgá-
latra, s az ezzel kapcsolatos legfőbb települése, Majtényra való reflexió. Mivel 
Majtény ebben az időben hivatalosan nem volt postaállomás, feltehetően nem 
az országos, hanem az uradalmon belüli postahálózat részeként működött. 

26 Szendrey 1930: 366.
27 Szendrey 1930: 349.
28 Ez természetesen életkoruk és tapasztalataik szerint is különbözött és változott, erre utal Térey 

Mária 1846. január 13-ai levelében: „Egéségesek vagyunk minnyájan, Linka igen örül hogy a 
lövészbálba elviszi Mama, szinte jó esik őt igy örülni látni, vissza emlékzem azon jó időre mikor 
engem vittek az első bálokba, most már igen higgatt vérrel készülök hozzá, még Te is édes 
Júliám a Linka sorába tartozol, láttam a szeptemberi bál alkalmával milly öröm, és félelem közt 
készültél. Két év múlva vissza emlékezhetsz reám, majd akkor az én soromba leszel.” Szendrey 
Júlia 1846 elején, amikor számba vette az évben várható jelentősebb bálokat, ezt írta: „Mindösz-
sze 6 bál lesz; a 4 polgári mindég vasárnapokon, s a két úri bálok pedig kedden.” Szendrey 1930: 
348.

29 Nagykárolyról és vonzáskörzetéről a piacközponti funkciót ellátó települések kontextusában 
lásd: Bácskai – Nagy 1984: 85 – 86, 146.

30 Szendrey 1930: 352.
31 Szendrey 1930: 352.
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Bagos település, amelyet Fényes Elek 1851-ben mind Nagy-Majtény, mind 
Kis-Majtény esetében utolsó postaállomásként jelez,32 egyszer sem bukkan fel 
a lányok levelezésében. Ezzel szemben Majtény állandóan visszatérő elem a 
szövegeikben. Térey Mária írja: „Ha nem jöhetsz el kedves Júliám úgy légy 
szives és ird meg mennél hamarább mint létedet, hidd igen nagyon érdekel, és 
néked olly könnyű leveledet Majtényig küldeni azon föl irással hogy Károlyba 
küldessen.”33 Nem egyszer küldik leveleiket Kruzlits ispán segítségével, Majté-
nyon keresztül egymásnak, úgy, hogy jelzik a borítékon a kérést. Térey Mária 
1846. február 10-én a következő szöveget tüntette fel a borítékon: „Majtény 
kéretik a tovább küldésre Ispány Úr,”a szegélyen pedig ez a felirat olvasható: 
“Kruzlits Ispány úr szivesen kéretik, ezen levélnek sietve Erdődre leendő át 
küldésére. Fogel irnok.”341847. március 3-án: “újságid ‘s kottáid nem vegyült-é 
közibek az öreg Fuks konyha ujsága, mert ma vissza akarván néki adni sehol 
nem leltem, ‘s mivel ujságid ugyan azon asztalon állottak meg lehet hogy köz-
tök lessz, ha meg leled kérlek küldd azonnal Majthénybe, Pétrás fog lelni alkal-
mat ezt elküldeni...”35 A Károlyi-birtokokhoz tartozó Majtény tehát úgy játszik 
fontos szerepet a két leány mentális térképén, hogy egy alternatív postaháló-
zatba illeszkedik bele az uradalmi posta részeként, és ezáltal megkönnyíti szá-
mukra a személyes kapcsolattartást is.

Zenélés a vidéki és a városi térben

Az erdődi és nagykárolyi infrastruktúra közötti különbségekre való utalá-
sok más kontextusban is megjelennek. Szendrey Júlia nem csupán bálokhoz 
szükséges kellékeket, ruhákat, cipőket kért Nagykárolyból, hanem könyveket, 
folyóiratokat, kottákat is. A pesti folyóiratok közül az Életképeket viszonylag 
rendszeresen olvassák, és ez külön érdekessé válik, amikor a kapcsolatháló-
jukba tartozó, helyi illetékességű személyek (például Riskó Ignác) versei jelen-
nek meg benne: „Hozd el, Marim, az Életképek 12-ik számát, s olvasd el benne 
Riskó versét. Majd megbolondultam, midőn elolvasám. Vajon kire gondolt, 
midőn ezt teremté! Schreiner tegnap egy magyart küldött nekem, saját szer-
zeményét. A »temetésre szól az ének« théma fölött irt változatokat s nekem 
ajánlá!” – írta Szendrey Júlia március 27-én.36

32 Fényes 1851: 61. 
33 Szendrey 1930: 345.
34 Szendrey 1930: 349.
35 Szendrey 1930: 366.
36 Szendrey 1930: 369.
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A lányok zene iránti rajongása levelezésük egyik fontos visszatérő eleme. 
Ennek a vonzalomnak a megélését azonban nem kis mértékben befolyásolta 
a környezet: a vidéki és városi létből adódó különböző lehetőségek. Többször 
próbálnak Pestről kottákat szerezni ismeretségeik felhasználásával. A városi 
nevelőintézetben taníttatott leányok számára a zongorázás ugyanúgy a min-
dennapok részét képezte, mint az olvasás vagy a levélírás.37 A kottakérés motí-
vuma végighúzódik levelezésük szövegeiben, például 1846. április elsején 
Térey Mária egy kotta körüli problémákat emleget. Végső javaslata az üggyel 
kapcsolatban az, hogy barátnője jöjjön el Nagykárolyba: „Sárközön voltam az 
alatt az idő alatt küldé ki Sreiner a kottákat, hogy a társalgót ki nem küldötte, 
nem az én hibám, mert én azt is mondtam néki, de elfeledé, most pedig el nem 
küldhetem néked, mert azon kottát mellyen mi tánczoltunk Kálmán Ur elvitte 
hirem tudtom nélkül és igy le nem irathatom, azon társalgót pedig, mellyet 
Kirch38 szerzett ide nem adja, mivel ki nyomtattatja, azért kedves Júliám sajná-
lom, hogy nem szolgálhatok, és e szerint ha a társalgót hallani, vagy tánczolni 
akarod jer Károlyba ez a leg üdvösb tanács mit adhatok.”39 (kiemelés tőlem – 
GY. E.) Jelentős pesti koncertekre is megpróbálnak eljutni, Bécsből szeretnének 
jobb minőségű zongorát szerezni. Térey Mária például 1846. április elsejei leve-
lében említi, hogy szívesen elkísérné édesapját Pestre egy Liszt-koncert miatt: 
„Ma azon örvendetes hir derite egy kevéssé föl hogy miután Papámnak két hét 
múlva Pestre kell menni, meg igéré hogy engemet is el visz, és ezen időszak-
ban lesz Liszt is Pesten.”40 A zene iránti vonzalmán túl egy másik vonzalom is 
motiválta Térey Máriát abban, hogy eljusson Liszt koncertjére: remélte, hogy itt 
találkozhat titkos szerelmével, Ábrányi Kornéllal, aki szintén zongorista volt. 
Térey Mária nemcsak tudósította Júliát Ábrányi terveiről, hanem arra is kérte, 
hogy segítse azokat zongorája megvásárlása által: „Ábrányiról más semmit 
nem tudok, csak hogy még ide haza van, és nem Pesten fog maradni a további 
kiképezéséért a müvészetben, hanem Bétsbe megy, de a zongoráját akarja előbb 
eladni, vedd meg Júlia a Tiéd úgy is rossz, ez igen jó Bétsi, Sveighófertől...”41A 
zongorázás élménye Szendrey Júlia naplójában is megjelent. A zene nemcsak 

37 A zenélésnek a társadalomban betöltött szerepéről,  a zongoráról mint státuszszimbólumról 
lásd: Fónagy 2013: 18–40. 

38 Kirch Nepomuk János nagykárolyi zenetanár és komponista volt, aki 1846 szeptemberében a 
Nagykárolyba érkező pesti íróvendégeket egy csárdással külön üdvözölte: Isten hozott. Úti emlé-
kül Obernyik és Petőfinek. A csárdás kottacímlapjára Szendrey Júlia is feljegyezte Petőfivel való 
megismerkedésének napját: „Júlia 1846 szept. 8-án.” Kerényi 2008: 260. Külön szempont lehetne 
annak vizsgálata, hogy milyen szerepet töltöttek be a vidéki zenetanárok pesti kapcsolataik 
által a kultúraközvetítés (a kulturális termékek, például kották megszerzése, és a személyi 
kapcsolathálók mozgatása) folyamatában a vidéki és városi települések között. 

39 Szendrey 1930: 351.
40 Szendrey 1930: 351.
41 Szendrey 1930: 351.
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képzeletére gyakorolt jelentős hatást, hanem emlékezetét, asszociációit, múlt-
beli térhasználatának bizonyos aspektusait is felélénkítette. Egy Chopin-etüd 
egy bikszádi vakációra emlékeztette, melynek során a Túr partján is időzött: 
„Január 18-én, 847. Erdőd. Most van egy zeneművem Chopintől, egy Etude, 
mellyet igen szeretek, mert eljátszása varázstükörkint juttatja lelkem elé életem 
egy szép szakát, mellyet Bikszádon töltöttem; mert e mű ép› ollyan, mint egy 
kis folyam, mint a Túr Bikszádon…”42

Társasági és kulturális élet Nagykárolyban

Nagykárolyban az állandó lakhelynek készült Károlyi-kastély volt az arisztok-
rata életstílus szimbóluma.43 1793–1794-ben épült, a hajdani várforma kastély 
négyszögű alapjain. A kastély körüli angol mulatókert kő- és faléces kerítéssel 
volt körülvéve.44 Mivel a kastélyban elsősorban a lakófunkció dominált, a gróf-
nak és a grófnőnek külön lakosztályai voltak, s a kastély szobái között egyaránt 
voltak olyanok, amelyek a privát szféra igényeit szolgálták (például öltöző-
szoba, ebédlő), és olyanok is, amelyek a nyilvános szférához tartoztak (mint az 
írószoba és a nappali).45 Mivel a Térey család a kastély közelében élt, több alka-
lommal invitálták a Károlyi grófnőt és családtagjait házukba. Térey Mária 1845. 
augusztus 22-én így tudósított egy ilyen eseményről: „Tudni illik ebédre vagy 
10 vendégeink voltak, és azon nap délután az zenész Urak hozzánk igérkeztek, 
hogy az estvét zenével töltjük, mivel Schreinerék is itt voltak, ezt a Grófnő Ő 
Méltósága megtudta és ide üzent, hogy Ő is meg fog jelenni Családostól. Ter-
mészetes, hogy olly nagy vendégek elfogadására elkészülve nem lévén egy kis 
nagy zavart tett házunknál, annál inkább, hogy nints főzőnénk.”46 A grófnő 
jelenléte nem csupán az olyan privát rendezvényeken volt fontos, amelyeket 
a Téreyéknél tartott vizitek jelentettek, a nyilvános bálokon való részvétele is 
jelentős eseménynek számított. Szendrey Júlia több alkalommal tesz említést 
róla a leveleiben, például: „Mindjárt nro 1 – Galgóczyról és Horváthról azt hal-
lám egy Bánya vidékéről jot fiatal embertől, hogy az ott divatozó oláh tánczot 
megtanulták. Talán a társalgó helyett akarják a szeptemberi bálban a grófnőnek 
eltánczolni?”47

42 Szendrey 1930: 275.
43 Fazekas – Mecsei 2000: 226–227.
44 Fazekas – Mecsei 2000: 226–227.
45 Fazekas Rózsa tanulmánya a kastély szobáit az 1846-os részletes inventárium alapján jellemzi. 

Fazekas 2008: 203–230.
46 Szendrey 1930: 344.
47 Szendrey 1930: 353.
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Nagykároly társasági életében fontos szerepet töltött be egy úgynevezett 
hangász egylet is, amely Téreyékhez kötődött. A Pesti Divatlap 1843. március 
25-én Vidéki futár című rovatában a nagykárolyi tudósító egy műkedvelő tár-
saság által adott nyilvános hangversenyről tudósít március 13-án, melynek 
megalakulása Flekl úr nejének köszönhető, „kinél gyakran társasági koszorúba 
gyűlnek a város műveltebb lakosai.” Ez a megjegyzés arra enged következ-
tetni, hogy a Térey-ház fontos társasági központnak számított Nagykárolyban. 
Térey Mária Szendrey Júliát is felkérte, hogy vegyen részt az egylet munká-
jában, mikor a szegények megsegítésére adtak jótékonysági koncertet: „A fő 
dolog miért most néked irok Júlia igen fontos, ‘s ezt komolyan mondom, ha 
talán vigan vagy hangolva Julia tedd magad komollyá, vedd föl a dolog egész 
értékét, ‘s tellyesicsd kérésem, mit egész Károlyi hangász egyletünk, magam, 
‘s a szegény inséget szenvedők nevében hozzád intézek. – Mi a Károlyi han-
gász egylet tagjai Februárius 15-dikén az utolsó farsang hétfőn, egy hangver-
senyt akarunk adni a szegények fölsegítésére, mellybe igen kérünk hogy Te is 
müködnél és pár dallokat énekelnél. Egyiknek valami szegény áriának kellene 
lenni, néked vannak illyenek igen szépek, csak magyarra kell forditatni, az 
pedig csak pár szavadba kerül, második dallnak, igen tetszők lennének azon 
szép Magyar dallaid, mellyeket Horváthtal énekelnétek; Kirch ugyan irt Pestre 
valami Magyar dallokért, ezen czélra, de ezek addig meg nem érkeznek.”48

Nagykároly társasági és kulturális életére – ha csak időszakosan is – befo-
lyást gyakorolt a település politikai élete is. A vármegyei tisztújítások alkalmá-
val különösen fontossá váltak a város politikai funkciói, ez pedig a kulturális 
életre és a személyes kapcsolatokra is hatást gyakorolt, mivel több értelmiségi 
érkezett Nagykárolyba annak érdekében, hogy részt vegyen a tisztújításon. 
Ilyen alkalom volt az is, amikor Petőfi 1846 őszén a városba érkezett, és Kolozs-
várra kívánt továbbutazni. Bár a Szendrey Júliával való megismerkedés meg-
akadályozta ebben, a tisztújítás időszakának felfokozottsága a lányok levele-
zésében is megjelenik: „Hogy Te tisztújításra bé ne jöjj az lehetetlen...”49 – írta 
Térey Mária barátnőjének, aki pedig arról tudósította, hogy Petőfi feladta azon 
tervét, hogy Máramarosba és Erdélybe utazzon.”50 

Petőfi szatmári jelenléte, a környéken tett utazásai két, egymásba fonódó 
szempontból fontosak vizsgálatom számára. Egyfelől azért, mert a külső szem-
lélő, az idegen pillantása jelenik meg a megye településeiről írt szövegeiben, 
melyek többnyire a később publikált Úti levelek darabjai.51 Számára a vidéki 

48 Szendrey 1930: 366.
49 Szendrey 1930: 356.
50 Szendrey 1930: 356.
51 Például: Szatmár, 1847. július 17. „Szatmár derék város a Szamos partján; van egy nagy piaca, 

nagy kétágú püspöki temploma, nagy vendégfogadója, kaszinója, készülő szinháza, két cukrá-
sza és két költője... Pap Endre és Riskó Ignác. Kár, hogy mind a kettőnek használatlanul hever s 
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utazások a hatékony önmenedzsment részét alkották, melyek során rendszere-
sen ünnepelték a helyiek, népszerűsége számos módon megnyilvánult. Nem 
volt beavatott a belső viszonyokba, mint a leveleket író leányok, ugyanakkor 
nem is teljesen kívülálló. Ebből a kettősségből adódik a második szempont: 
Petőfi jelenlétének köszönhetően kikristályosodnak Szendrey Júlia kapcsolat-
hálóján belül azon személyek, akiknek vannak pesti kötődései vagy valamilyen 
egyéb okból ismerik a költőt: elsősorban Pap Endre, Riskó Ignác, Törökfalvi Pap 
Zsigmond, Sass Károly és Lauka Gusztáv. A kapcsolatháló áttekintése során fel-
tűnő, hogy olyan irodalomszerető gazdatisztekről, jegyzőkről vagy írnokokról 
van szó, akiknek amellett, hogy Szatmár megyében stabil, tisztes állásuk volt, 
fontos volt az is, hogy kulturális tevékenységet végezzenek. A pesti lapokban 
költeményeket és beszélyeket publikáló Riskó Ignác Szatmár megye aljegyzője, 
majd főjegyzője volt.52 Pap Endre az ügyvédi pálya és az írói munka között 
osztotta meg idejét.53 Törökfalvi Pap Zsigmondot, aki jogász, később pedig bíró 
volt, festményei miatt is ismerték a megyében.54 Lauka Gusztáv és Sass Károly 
az erdődi uradalom számvevőségi osztályán volt írnok, de mindketten inkább 
az irodalom iránt érdeklődtek, Lauka már ekkor publikálta is írásait.55 Nem 
meglepő, hogy Szendrey Júlia édesapja alkalmazottai és a megye más tisztvi-
selői közül éppen velük ápolt baráti viszonyt. Ilyenformán Petőfi vidéki barát-
ságainak köszönhette, hogy rövid idő alatt és eredményesen tudott beférkőzni 
Szendrey Júlia köreibe, és hosszú távolléte alatt levelezésük tiltása ellenére sem 
szakadt meg közöttük a kapcsolat. Riskó Ignác bemutatta a lánynak,56 hosz-
szúra nyúlt szatmári tartózkodása alatt megszállt többek között Nagybányán 
Törökfalvi Pap Zsigmondnál,57 Sass Károly pedig levelezésüket segítette, ame-
lyet egyébként Szendrey Ignác megtiltott számukra.58 Petőfi szatmári feltűnése 
azért is jelentős, mert felerősítette Szendrey Júlia mentális térképén a Pestre 
vezető szálakat, és kibővítette a rendelkezésére álló választási lehetőségeket. 
Az édesapja által alkalmasnak talált életstratégia, és az általa kínált férjjelölt, 

már rozsdásodni kezd lantja, hanem hiszen majd kicsiszolom, hogy meg nem köszönik. Addig 
botozom őket, mig ismét pengetni nem kezdik lantjaikat.”

52 Szinnyei 1906: 1018.
53 Szinnyei 1905: 274 – 277.
54 Szinnyei 1905: 367 – 368.
55 Szinnyei 1900: 870 – 876. 
56 Kerényi 2008: 260
57 Kerényi 2008: 261.
58 Kerényi 2008: 304–305. A levelezést Riskó is segítette, lásd Térey Mária üzenetét Petőfinek: 

„Tehát jőjjön Ön, Petőfi, közinkbe, s ha mindjárt nem jöhet, s talán nékem felelni tartja szüksé-
gesnek, akkor feleljen rögtön, de küldje levelét Riskó által hozzám, ki még vagy 10 napig itt lesz, 
s hív átadója lesz levelének.”
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Uray Endre59 alszolgabíró helyett, aki továbbra is a vidéki, „kvázi-nemesi”60 
életformát biztosította volna számára, Petőfi felvillantott egy másik, polgári, 
Pest városához kötődő, és a fellendülő sajtóra épülő értelmiségi életstraté-
giát. Ezáltal igen gyors iramban törte össze annak a koncepciónak a kereteit, 
amelyre Szendrey Ignác családjának társadalmi előrelépését alapozta, aki leá-
nya oktatását is ezen ok miatt tartotta fontosnak. Szendrey ugyanis önmagát és 
családját kizárólag a feudalizmus keretei között, a szigorú társadalmi hierar-
chia felfelé törekvő elemeként tudta elképzelni, annak ellenére, hogy bizonyos 
értelemben ő maga is értelmiségi tevékenységet végzett. Kevesen tudják, hogy 
nemcsak gyakorló gazdatisztként dolgozott a Festetics-, majd a Károlyi-urada-
lomban, hanem elméleti tanulmányokat is publikált mezőgazdasági szakfolyó-
iratokban.61 A magyar mellett németül és latinul beszélt, és a Festeticseknél való 
elhelyezkedése előtt 1824-től maga is a keszthelyi Georgikon hallgatója volt.62 
Ennek ellenére teljesen idegen volt tőle az a szemléletmód, amelyet a pesti fia-
tal értelmiség a szellemi munka anyagi értékét is hangsúlyozva hirdetett. Nem 
az „észarisztokrácia”,63 hanem a rendi hierarchia csúcsán elhelyezkedő arisz-
tokrácia erejében hitt, ezért saját életpályájának és családja jövőjének emelkedé-
sét kizárólag ezen a rendszeren belül képzelte el. . 

Vidék-tapasztalat, városkultusz 

„[…] szükséges-é emlitenem kedves Júliám hogy bár mikor, de főkép ekkor 
igen szivesen látlak, mert akkor élvezetet szerezhetek néked mit mi halandók 
olly gyéren nyerhetünk, főkép a mi vidékünkbe.”64 (kiemelés tőlem – Gy. E.) Térey 
Mária reflexiója a vidéki élet gyér örömeire az egyik leggyakoribb és legjellem-
zőbb retorikai fordulat a lányok levelezésében. Szendrey Júlia is több alkalom-
mal kiemeli Erdőd eseménytelenségét, különösen akkor, amikor Nagykároly 
vonzását indokolja: „Megbocsáss, hogy ily dolgokkal úntatlak; de Erdőd oly 
szegény eseményekben, hogy az ember kénytelen csak ugy találgatni, a kedves 
helyeken mi történik.”65 Az erdődi társasági élet ironikus jellemzése is megje-
lenik leveleiben, különösen az erdődi  „nemesi bál” előtti készülődésekről írt 
tudósításában: „közelget a nagy nap, melyen az erdődi Sas vendégfogadóban 

59 Kerényi 2008: 290.
60 A „kvázi-nemes” kifejezést Kerényi alkalmazza Szendrey Ignácra: Kerényi 2008: 261.
61 Lukács – Tóth 2013: 57. 
62 Lukács – Tóth 2013: 58. 
63 A Jókai által az Életképek 1847. július 4-ei számában publikált „Észarisztokrácia” című írás 

programjáról lásd: Margócsy 1999: 50.
64 Szendrey 1930: 344.
65 Szendrey 1930: 346.
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nagy noble bál fog tartatni! azaz: f. é. január 21-én less itt az, mi még tudtunk-
kal csak egyszer volt. Neked is megjelentem, Mari, azt képzelve, hogy mihelyt 
soraimat olvasod, azonnal indulsz Erdőd felé, hogy e nagy miraculumban te 
is részt vehess. De aztán nagy készületeket csinálj ám, mert az erdődi kisasz-
szonyok, saját kicsiségemet kivéve, már mind feltoupérozták hajszálaikat...”66 
A hatalmas készülődés és a triviális esemény közötti éles kontraszt kihangsú-
lyozta a falu eseménytelenségét. A bál után Szendrey Júlia a résztvevők össze-
tételéről is tudósította barátnőjét származásuk szerint: „Idegenek sokan voltak, 
de mint tudni fogod, Károlyból senki, de csak férfiakat értek, mert nők onnan 
is voltak; hanem Szatmárról igen igen jó tánczosok jöttek...”67

Mivel Szendrey Júlia folyamatosan elégedetlenséget érzett az őt körül-
vevő települések élménytelensége miatt, az elképzelt nagyvárosok vonzereje 
igen jelentős volt számára. Jelenleg nincs adat arról, hogy életében bármikor 
átlépte volna az akkori Magyarország területének határait, ez viszont nem 
akadályozta meg abban, hogy leveleiben és naplófeljegyzéseiben más európai 
városokról álmodozzon. 1847 tavaszán egyenesen Amerikába tervezett uta-
zást, amely Franciaországon keresztül vezetett volna a tengerentúlra. A párizsi 
látogatás reménye miatt a francia nyelvtanulást is újrakezdte, bár barátnőjének 
kissé önironikus felhanggal írta meg ez irányú ambícióit: „Hétfőn nagy mira-
culumnak megyek elébe, mert ekkor franczia órákat kezdek venni Lauka Józsi-
tól nota bene, mert erővel meg akarom most minden áron e nyelvet tanulni, 
hogy ha Amerikába Párison keresztül megyünk, legalább én is kurizáltathas-
sak magamnak a franczia gavalléroktól.”68 Noha Párizs némileg később kapta 
a „gyönyörök fővárosa” elnevezést,69 az idézett levélrészlet az élvezet, a flört, 
a könnyed udvarlás színtereként jeleníti meg. Holott ugyanebben az időben a 
levélíró leendő férje, a francia forradalom történetét mélyrehatóan tanulmá-
nyozó Petőfi Sándor számára ugyanez a város sokkal inkább a „forradalom 
fővárosát”70 jelentette. Párizs romantikus vonzása azonban Szendrey Júlia ese-
tében is érthető, mivel korábbi képzéséhez és olvasmányaihoz tökéletesen illet 
a város imázsához tartozó kifinomult modor, divat és életstílus. A francia nyelv 
iránti szeretete hétköznapi írásgyakorlatai során is megmutatkozott, szívesen 
címezte meg barátnőinek írott leveleit franciául. Például 1845. november 10-én 
a Szatmár megye Börvely nevű településén élő Tomasek Teréznek a következő 
felirattal küldte el üzenetét: Madame Thereze de Tomasek a Börvely.71 A fran-
cia nyelvtanulást később is folytatta. Ezt kéziratos, önmagának készített nyelv-

66 Szendrey 1930: 363–364. 
67 Szendrey 1930: 364.
68 Szendrey 1930: 367. 
69  Rearick 2011: 10.
70 Az 1830 és 1848 közötti Párizs-reprezentációkról lásd: Harvey 2003: 23 – 89.
71 PIM Kt. V. 637/1. 
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tani jegyzetein, szószedetein túl72 az is bizonyítja, hogy könyvtárában jelentős 
mennyiségű francia regény szerepelt, melyekből időnként fordított is.73  

Az esemény és eseménytelenség, az utazások hiánya és az irántuk való 
vágyakozás közötti feszültség az 1850-es évek közepén is megjelent napló-
szerű feljegyzéseiben. Velencéről szóló írásában a részletekbe menően jellem-
zett város leírása során csak a szöveg legvégén árulja el az elbeszélő, hogy írás 
közben csupán fantáziájára hagyatkozott, melyet az előtte fekvő Velence-látkép 
inspirált: „Kis dívánomon fekszik szétterítve, és én elôtte térdepelve bámulom, 
imádom és sóhajtok szívszakadva: Velencze! Velencze!”74 A 19. században igen 
jelentőségteljes volt Velence kultusza, számos műalkotást ihletett, nemcsak iro-
dalmi, hanem képzőművészeti téren is. A magyar festők szívesen látogattak 
Olaszországba, többek között Barabás Miklós is, aki 1834-ben készített egy fest-
ményt Velencéről. A város regényhelyszínként is kedvelt volt: Szendrey Júlia 
kedvenc francia írónője, George Sand Consuelo című regényének első része is 
ott játszódik. Bár a mentális térkép fogalmát kifejezetten az egyéneket körül-
vevő fizikai térre szokás alkalmazni, véleményem szerint az elképzelt városok-
nak is fontos funkciójuk van, mivel vonzerejükkel arra sarkallhatják a fizikai 
környezetükkel elégedetlen egyéneket, hogy változtassanak életük helyszínén 
és stílusán, vagy egyszerűen olyan viszonyítási pontokat jelentenek, amelyek 
befolyásolhatják az önértelmezést és az egyéni gondolkodásmódot, mivel 
kitágítják a különböző jelenségek értelmezési kereteit.

Várostapasztalat

Szendrey Júlia ilyenformán felfogott mentális térképén egyetlen olyan város 
van, amely mind a megtapasztalt, mind az elképzelt város kategóriájába bele-
illik: Pest-Buda. Mivel korábban már átélte a város előnyeit, ezt követő szat-
mári tartózkodása során ezek hiánya miatt Pest-Buda lett vágyainak állandó 
célpontja. A Petőfi Irodalmi Múzeum kézirattárában fennmaradt két levél, 
amelyet Szendrey Júlia a börvelyi Tomasek Teréznek írt. Az 1845 novembe-
rében keletkezett szövegben a tizenhét esztendős Szendrey Júlia a vidéki élet 
egyhangúságát és unalmát hangsúlyozza, amely különösen télen nyomasztó 
számára. Megjegyzi, hogy semmi reménye nincs, amely felvillanyozhatná, 
mivel édesanyja kijelentette, hogy nem engedi el Pestre: „Már ismét itt van a 
tél, azon szomorú kilátással s sejtéssel, hogy ez egy iszonyú unalmas, kietlen és 
még mindenféle rosz tulajdonú tél lesz. – S még a nyárra sincs semmi remény, 

72 OSzK Kt. VII/207. VII/208.
73 OSzK Kt. VII/205. 
74 OSzK Kt. VII/154. 
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semmi kilátás, hogy az is másforma legyen, mert Mama határzottan kijelenté 
már, hogy Pestre nem fog elereszteni. – O hidd el Thézim nincs reám nézve 
borzasztóbb és nyomasztóbb mint mikor elgondolom, hogy illy hosszú, hosszú  
telet, s illy örökké egyformaságú időt kell mindég, – s e mindég, ki tudja még 
milly hosszú, – töltenem. Azt mondják némelyek, gyermekes vagyok, de elfe-
lejtik, hogy a külszín csal, s nem tudják, hogy ha ismét napokat, heteket töltök 
ez iszonyú unalmas egyformaságba, hogy ekkor olly gondolatok űzik egymást 
fejembe, mellyekért a 17 éves gyermeket csak szánni tudnák…”75

A második levél már Pesten keletkezett, 1848. február 20-án. A szövegben 
több szatmári településről is szó esik, például Madarásziról, ahol Teréz koráb-
ban lakott. A levélíró a közös ismerősökről is érdeklődik, erdődi és vadasi 
lányokról, családokról, és visszautal a Börvelyen együtt töltött időre. A vaká-
ció emléke és egy remélt pesti találkozás emléke összekapcsolódik a levélben: 
„Hogy augusztusban fölkészülsz, arra nagyon örülök, majd én is ugy megmu-
togatok neked akkor mindent, mint te nekem, mikor Börvelyben nálad vol-
tam.”76 

A levél legérdekesebb része azonban azt az életmódváltást érinti, melyet az 
1847-es, Petőfi feleségeként való Pestre költözés jelentett Szendrey Júlia életé-
ben. Az új létforma ugyanis nemcsak tágulást, hanem a társasági életet ille-
tően kifejezett szűkülést is okozott a fiatal nő mindennapi életgyakorlataiban. 
A szatmári hétköznapokat rendszeres időközönként tarkító bálok ugyanis tel-
jes mértékben hiányoznak a pesti létformájukból: „Mi pedig a nagy városban 
való élést illeti, erre tán meg se’ mernék eskünni, mert ez csak ollyan, hogy 
nem sokat különbözik a Madarászitól; mert én a fővárosi zajból, szórakozások-
ból egy csipetnyit sem tudok. Nem ollyan a mi boldogságunk, melly idegen, 
rajtunk kívül eső eszközökre szorulna. Ha szép idő van, ki sétálunk, egyszer 
kétszer egy hónapba színházba megyünk, ebből áll az egész. S én ezt igen elég-
nek találom… Igen sajnálom hogy semmi báli történetekről nem tudósíthatlak 
kivéve egyet, melly itt a mi lakásunk alatt tartatott, s mellynek zenéjét egész éjen 
át hallottuk; de fájdalom! ez csak asztalosok bálja, s ez nem épen a legérdeke-
sebb a farsangi mulatságok között. – Elképzelheted-e, hogy én egyetlen bálban, 
egyetlen estélyen sem voltam? Az elsőkbe jegyeket, s erre pár meghivást kap-
tunk, de mind e csábítások daczára mi itthonn maradtunk! És millyen öröm-
mel, s hányszor emlegetjük egy illyen estén át, hogy mennyivel jobb együtt, 
magányosan lennünk! Mennyit beszélnek a hosszu téli estékről az emberek, 
hány társaságra, játékra, mulatságra unnak egy télen által, s mi, mindezek nél-
kül úgy űzzük az estéket, úgy futnak ezek tőlünk, hogy többnyire 11. órakor, 
sőt néha még későbben fekszünk le. Ha taval azt mondta volna akárki, hogy 

75 PIM Kt. V. 637/1. 
76 PIM Kt. V. 637/2.
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múlhat el úgy farsang, hogy én egyetlen bál szinét se lássam, hogy ne tánczol-
jak, tán illy vakmerő embert mingyárt lekaszáltam vagy akárhogy elkinoztam 
volna dühömben. Azelőtt még az öreg asszonyokat is csak azért sajnáltam, 
hogy nem tánczolhatnak szegények; még azon is csodálkoztam, hogy öngyil-
kosok nem lesznek e miatt. És íme, mi lett belőlem! én belőlem!”77 (kiemelés 
tőlem – Gy. E.)

A két levelet és ezáltal a két különböző életszakaszt is összevetve feltűnő, 
ahogyan a Pest-Budáról kialakított kép változik, vagy legalábbis árnyalódik. 
A szatmári korszakban, Szendrey Júlia leány korában három fő szempontból 
volt ez a város fontos számára: egyrészt, mint piac, ahol a számára szükséges 
könyvek, kották, ruhák és egyebek beszerezhetőek, másrészt mint kulturális 
tér, ahol azok az irodalmi, színházi, zenei események zajlanak, melyekben sze-
retne részt venni, harmadrészt mint a média központja, ahol a korabeli lapok 
nagy része megjelent. Az utóbbi sajátosság valóban igen erőteljesen meghatá-
rozta Szendrey Júlia pest-budai tartózkodásának első hónapjait, mivel a városi 
média nemcsak Petőfi feleségeként, hanem kiadott naplópublikációi révén író-
nőként is ünnepelte. Az előbbi két szempont viszont többé-kevésbé háttérbe 
szorult, hiszen annak ellenére, hogy Jókaival közösen ízlésesen berendezett 
lakást tartott fenn a házaspár, az anyagi lehetőségeik meglehetősen korláto-
zottak voltak. Ennek tudható be az is, hogy a Dohány utcai lakásban Szendrey 
Júliának nem volt zongorája. Az első hónapok, amelyeket a korábban vidéki 
úrilányként nevelődött leány városi nőként, polgári közegben töltött, a sze-
relmi boldogság ellenére sem voltak problémamentesek. Hiszen az elhagyott 
vidéki közeg nemesi közeg volt annak minden jólétével együtt, akkor is, ha a 
rendi hierarchia szerint az arisztokrata rétegtől nagyon távol állt. Ugyanakkor 
a kezdeti nehézségek és hiányérzetek ellenére Szendrey Júlia a városi, polgári 
és értelmiségi életstílushoz ragaszkodott egész későbbi életében. 

Összegzés

A Szendrey Júlia mentális térképén szereplő Szatmár megyei településeket asze-
rint vizsgáltam, hogy milyen funkciókat töltöttek be életgyakorlataiban a leve-
lezése alapján. Eközben leginkább az utazások céljaira összpontosítottam. Az 
1845–47 közötti periódusban Nagykároly tűnik annak a településnek, amely a 
leginkább központi helyen szerepel mentális térképén. Ennek oka az, hogy ez a 
város tölti be ekkor a legtöbb funkciót életgyakorlataiban: a Térey Máriával való 
barátság fenntartását, a szatmári társasági élet gócpontjához való kapcsolódást, 
a bálokra való technikai készületeknek és magának a részvételnek a biztosítását.  

77 PIM Kt. V. 637/2.
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Szatmárnémetinek hasonló funkciói vannak, elsősorban a báli előkészületek-
kel kapcsolatban jelenik meg a levelezésben. A különböző típusú bálokon való 
részvétel ebben az időszakban alapvetően meghatározza Szendrey Júlia élet-
gyakorlatait. Erre utal vissza az 1848 februárjában Pestről írt levél is, amely az 
egy évvel korábbi mindennapokra visszatekintve a bálok mentén jelöli ki az 
életstílus változásának jellemzőit.78 

Ugyanakkor a mentális térkép fogalmát ki is tágítottam az elemzés során, 
mivel nem kizárólag a fizikai térre adott reflexiókat, hanem az elképzelt váro-
sokhoz társított asszociációkat is figyelembe vettem. Ezt a módszert azért tar-
tom hasznosnak, mert segít kijelölni azokat a koordinátákat, amelyek az egyén 
önmagáról, saját életpályájáról való gondolkodásmódját is meghatározták. 
Hipotézisem ugyanis az volt, hogy a településhálózatról alkotott mentális tér-
képnek döntő szerepe van az egyéni választások során, mivel egy olyan előze-
tes tudásbázist biztosít, amely segíti mind a szűkebb, mind a tágabb környe-
zetben való tájékozódást. Ugyan Szendrey Júlia soha nem járt sem Párizsban, 
sem Velencében, az a tény, hogy ezeknek a városoknak a romantikus kultusza 
hatott rá, bizonyos értelemben meghatározta az ő kulturális orientációit is. 

A Szendrey Júlia szatmári kapcsolataira jellemző életpályamodellek legfőbb 
közös vonása, hogy egyszerre gazdasági és kulturális vonatkozású pályákról 
van szó. Jellemző, hogy annak ellenére, hogy édesapja alkalmazásában álló, 
gazdasági feladatokat ellátó személyek, Szendrey Júlia leginkább értelmiségi 
tevékenységek miatt kerül velük kapcsolatba (francia nyelvtanulás, pesti folyó-
iratok, könyvek kölcsönadása, megszerzése). Közéjük tartozik a helyi költő-
ként számon tartott, de pesti lapokban is publikáló Riskó Ignác és Pap Endre, 
valamint az erdődi írnok, Lauka Gusztáv, aki később maga is Pestre költözött 
és az 1850-es, 1860-as években virágzásnak induló sajtóra építette karrierjét. A 
vizsgált időszakban, az 1840-es években a felsorolt személyek nagy részére az 
is jellemző, hogy egyszerre vannak jelen a vidéki környezetben és a pesti sajtó-
ban, ez a kettőség pedig felhívja a figyelmet a párhuzamosan létező, választási 
lehetőségeket kínáló alternatívákra. Bár a Szendrey Júlia és Térey Mária leve-
lezésében említett települések döntő többsége Szatmár megye határain belül 
található, Pest mint vágyott kulturális (főként irodalmi és zenei) centrum szinte 
egyfolytában a szemük előtt lebeg, és előrevetíti azoknak a későbbi döntéshely-
zeteknek a koordinátáit, amelyek Szendrey Júliát majd (elsősorban házasságai 
révén) a vidéki és városi élet közötti választásokra késztetik. 

78 PIM Kt. V. 637/2.
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Társadalmi változások a főváros vonzásában  
– a funkcióváltás és forrásai

Az 1880-as évek elejétől kezdve rohamos gazdasági fejlődés indult ország-
szerte, és ez különösen igaz volt a fővárosra. Gyökeres változások indul-

tak Budapesten és a vonzáskörzetében lévő kisebb településeken is, a 19. század 
utolsó évtizedeiben. A főváros munkaerővonzó ereje folyamatos betelepülést 
eredményezett az agglomerációs övezetbe. Az itt lévő falvak ezután fokoza-
tosan kezdték elveszíteni gazdasági önállóságukat, egyre nagyobb mértékben 
kezdtek függeni a fővárostól. Itt általában mezőgazdasággal foglalkozó telepü-
lésekről volt szó, amelyekben helyenként lassan, máshol gyorsabban leépült 
az agrárjelleg, majd bekövetkezett az urbanizálódás. Ebben a tanulmányban 
elsőként a modernizáció és az urbanizáció által Budapest térségében előidézett 
demográfiai és társadalmi változások kutatásának elméleti hátterét szeretném 
röviden bemutatni. Ezután szólnék a téma forrásairól, és azok forrásértékéről 
is néhány forráskritikai probléma megemlítésével, illetve saját kutatási ered-
ményeimből hozok néhány példát a téma problémáinak jobb szemléltetéséhez.

Elsőként magának a funkcióváltásnak a fogalmát szükséges meghatározni. 
Egy település általában a korábbi évszázadok során még egyszerre szolgált 
lakó- és munkahelyként a lakossága számára.1 Ehhez később további funk-
ciók csatlakoztak, például az úgynevezett rekreációs funkció, azaz a szabadidő 
eltöltésének, a feltöltődésnek a lehetősége is.2 Lássuk mindezt kissé bővebben.

Mendöl Tibor az 1960-as években a következőképpen határozta meg a tele-
pülés fogalmát: „egy embercsoport lakó- és munkahelyének térbeli egysége”.3 
A Mendöl által felállított társadalomföldrajzi modell legfontosabb tartalmi 
jegye maga az embercsoport, melynek száma egytől a végtelenig terjedhet. 
Éppen ezért például a tanyák, remetelakok, vagy akár a magányos bakterhá-
zak esetében ugyanúgy településről beszélhetünk, mint a többmilliós metro-
poliszoknál. A második fontos tartalmi jegy volt a lakófunkció megtestesítője, 
vagyis a hajlék, ahol az emberek ténylegesen élnek. Ez szintén széles skálán 
mozoghat a barlangtól egészen a mai modern családi házakig. A harmadik 

1 Tóth 2002: 423.
2 Tóth 2002: 424.
3 Tóth 2002: 425.
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lényeges tartalmi elem Mendölnél a munkahely funkciója volt, amely kötődhet 
a hajlékhoz, mint például a tanyák esetében, ahol a munka- és lakóhely egy-
beesik.4 Az ipar rohamos fejlődésének köszönhetően azonban a dolgozóknak 
egyre többször ingázniuk kellett, vagyis egyik településről a másikra kellett 
utazniuk a munkahelyükre.

A munkahelyek koncentrálódásának gyors tempóját a lakóhelyek koncent-
rációja nem tudta követni, így egyre több munkahely került más közigazgatási 
egységbe, mint ahol a lakóhely volt. Ez egy olyan probléma, amely felborítja 
Mendöl település-meghatározását, mivel így a munka- és lakóhely térbeli egy-
sége már sok esetben nem valósult meg. 

A definíció újraértelmezését később többen is elvégezték, például Tóth 
József, Beluszky Pál, vagy Hajdú Zoltán is foglalkozott a kérdéssel.5 Beluszky 
Pál volt például az, aki beemelte a település alapvető funkciói közé a már emlí-
tett rekreációs tér szükségességét is. Az így felállítható definíciónkat viszont 
eltorzítja az a tény, hogy sok település – a szükséges intézmények hiánya miatt 
– nem képes ellátni mind a hármat. Emiatt emelte ki Tóth József, hogy a tele-
pülés definíciójában fontos szempont az infrastruktúra, amely lehetővé teszi 
az ingázást.6

A modernizáció hatására a 19. század második felében sok község (elsősor-
ban a nagyobb városok, fővárosok közelében) elveszített, vagy felvett funk-
ciókat. Magyarországon ez leginkább Budapest és Miskolc környékén volt 
jellemző.7 A kiegyezést követően beindult rohamos fejlődés az 1873-ban egye-
sített Budapestre volt legnagyobb hatással. Felgyorsult az urbanizáció, mely-
nek során a fővárosba és annak környékére áramló néptömeg nem csak lélek-
szám-növekedést idézett elő a környező falvakban, hanem ezeknek a falvaknak 
hamarosan csökkent a gazdasági önállóságuk, a lakosság egyre nagyobb száza-
léka pedig már nem helyben, hanem Budapesten dolgozott.

Egy olyan településen, mint például a Budapest tőszomszédságában talál-
ható Vecsés, ezek a folyamatok igen szemléletesen megmutatkoznak, ami által 
ez a község alkalmassá válik a probléma lemodellezésére. Vecsés – Erdei Ferenc 
terminológiáját átvéve – a Budapest-környéki agglomerációs falvak közé tar-
tozott.8 A főváros munkaerővonzó ereje természetesen Vecsésre is folyamatos 
betelepülést eredményezett. A 19. század végétől a lakosság száma egyre növe-
kedett, míg a helyben, mezőgazdasággal foglalkozók aránya csökkent, illetve 
stagnált. A lakosság döntő hányada a településen kívül vállalt munkát. Vecsés 

4 Beluszky é. n.: 129.
5 Hajdú 2001.
6 Tóth 2002: 425.
7 Erdei é. n.: 80.
8 Erdei é. n.: 110.



445

Társadalmi változások a főváros vonzásában – a funkcióváltás és forrásai 

a 20. század negyedében az ellátott funkcióit tekintve már úgynevezett lakófa-
luvá válhatott, azaz döntően lakófunkciót látott el a főként Budapestre dolgozni 
járó lakossága számára.9

A lakófalu kifejezés Erdei Ferenctől származik. Magyar falu című munká-
jában Erdei több fő- és alkategóriát állított fel a falvak csoportosítására. Alap-
kategóriái a szabályos-, a különös-, és az apró parasztfalvak, az uradalmi fal-
vak és a „mindenféle polgári falvak” voltak.10 Ez utóbbi különösen érdekes 
kutatásom szempontjából, hiszen Erdei ide sorolta be a lakófalvakat (az ipari és 
bányászfalvak, valamint az üdülőtelepek mellett), melyek szerinte főleg a már 
említett nagyvárosok, Budapest és Miskolc környékén voltak találhatók. Jelen-
legi kutatásom célja annak vizsgálata, hogy hogyan követhető nyomon ez a 
funkcióváltási folyamat az írott források alapján. Emellett azt is megpróbálom 
majd bizonyítani – amennyiben lehetséges –, hogy Vecsés is egy ilyen folyamat 
eredményeként lakófaluvá vált.

A tanulmány további részében rátérnék a jelenség kutatásához szükséges 
források hasznossági szempontú értékelésére. Ebből a célból néhány példán 
keresztül bemutatom, hogy milyen adatokhoz juthatunk hozzá az egyes for-
rások segítségével, és milyen problémák merülnek fel a vizsgálatuk során. A 
kutatásba eddig bevont forrásokat 3 nagyobb csoportra osztottam.

Az első a földbirtoklással kapcsolatos, a birtokszerkezet változásainak vizs-
gálatára alkalmas forrásoké. A második a jövedelmi viszonyok vizsgálatára 
alkalmas források csoportja. Végül a harmadikba tartoznak az anyakönyvek és 
egyéb statisztikai jellegű források.

1. A földbirtoklással kapcsolatos források

Elsőként a földbirtoklással kapcsolatos forrásokkal foglalkoznék. A birtok-szer-
kezet feltérképezésére azért van szükség, hogy megállapítsuk, a település lakos-
sága milyen arányban birtokolt földet, és abból mekkora jövedelme származha-
tott. A funkcióváltás tetten érhető lehet például abban, hogy összehasonlítjuk 
egymással két, vagy több időpontban történt különböző kataszteri, vagy más, 
korábbi birtokösszeírás adatait. Az erre alkalmas források közé elsősorban a 
kataszteri iratok (telekkönyvek, egyéni birtokívek, térképek) tartoznak, de ide 
sorolható minden más, még a kataszteri felmérések előtt készült telekkönyv, 
földkönyv, illetve térkép is. Komoly probléma azonban ezekkel a forrásokkal, 
hogy nem adnak teljes képet az település lakosságának vagyoni helyzetéről, 
mivel kizárólag a mezőgazdaságból élők jövedelmét rögzítik. Nem is beszélve 

9 Erdei é. n.: 112.
10 Erdei é. n.: 105.
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arról, hogy nem derül ki belőlük az, ha valakinek más település határában is volt 
földje – amit korábban extraneus birtoklásnak neveztek. Ennélfogva a források 
összevetésekor megfigyelhető változások önmagukban még nem biztos, hogy 
a település funkcióváltására utalnak. Ráadásul ezek közül sok a közismerten 
pontatlan, megbízhatatlan dokumentum, ezért hibás eredmények jöhetnek ki 
belőlük, amivel pl. Kövér György is találkozott Tiszaeszlárral kapcsolatos kuta-
tásai során.11 Ezek miatt csak megfelelő korrekció mellett kutathatóak, ehhez 
viszont más jellegű források bevonása szükséges.

Még nagyobb gondot jelent az, hogy ezek a források nagyon sok telepü-
lés esetében hiányosak, illetve van, ahol teljesen hiányoznak. Erről a prob-
lémáról bővebben egy korábbi tanulmányomban már összeszedtem a főbb 
szakirodalmi ismertetéseket, illetve saját tapasztalataimról is beszámoltam.12 
A levéltárak az 1950-es években minden település kataszteri iratait bekérték, 
ennek viszont a falvak többsége nem tett eleget. Amelyek viszont igen, ott is 
sokszor csak az anyagok töredéke került a levéltárba. Megoldást jelenthetnek 
a járási földhivatalok (Vecsés esetében a monori), ahol viszont minisztériumi 
engedély szükséges az anyagok kutatásához. Sokkal szemléletesebb lehet, ha 
inkább számok formájában érzékeltetem, hogy eddigi kutatásomban milyen 
problémákkal találkoztam ennek a forráscsoportnak a vizsgálata közben. 
Ezzel kapcsolatban két ábrát mutatok be, amelyek véleményem szerint legjob-
ban érzékeltetik a hiányosságok mértékét.

Az első ábra egy táblázat, amelyben Vecsés néhány 1848 előtti forrásának 
összesítéséből származó adatok szerepelnek. Az összevetett források a földbir-
toklásról árulkodnak. Ezek az 1786-os telepítési szerződés,13 az 1821-es úrbéri 
tabella,14 az 1841-es telekkönyv15 és az 1847-es úrbéri lajstrom16 voltak.

1. táblázat. A vecsési jobbágynépesség alakulása a források alapján (1786–1847)

1786 1821 1841 1847

Egésztelkes 50 43 43 43

Féltelkes 0 14 14 14

Zsellér 0 71 171 182

Taxás 0 ? 11 11

11 Kövér 2011: 111.
12 Rakita 2013.
13 A dokumentumot közli pl.: Müller 1986: 67–69.
14 PML IV. 165/a. 83.
15 PML V. 165/c. 246.
16 PML IV. 165/a. 83.
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A táblázatból jól látszik az adatok szűkössége és esetlegessége. Megmutat-
kozik az, hogy ezeknek a forrásoknak az együttes vizsgálata nem elég ahhoz, 
hogy a társadalom szerkezetét megismerjük. Csak hogy néhány hiányosságot 
megemlítsek: a taxások (vagy taksások) száma 1821-ben nem ismert, később 11 
szerepel, ami nem változik a jelölt 6 év alatt. Az egész- és féltelkes jobbágyok 
száma 26 év alatt nem változik, ami a pontatlanság gyanújára adhat okot. Nin-
csenek még megemlítve a házatlan zsellérek sem, akikről viszont ismeretes, 
hogy a 18. század végén még a jobbágyok házaiban laktak.17

A második ábrán az 1935-ös birtokstatisztika18 és az 1934–1936 között készült 
kataszteri birtokívek19 összevetésének eredményei láthatóak.

2. táblázat. Birtokkategóriák megoszlása a birtokívek alapján

Gazdacímtár adatai Birtokívek adatai

Kategória Birtok (db) Kategória Birtok (db)

1 hold alatt 2978 1 hold alatt 692

1–5 550 1–5 13

5-50 234 5–10 5

50–100 2 10–50 0

100–500 2 50–100 0

500–1000 1 100–500 0

1000–3000 1 500–1000 0

3000– 0 1000– 0

Összesen 3768 Összesen 710

Ezen a táblázaton is látványosan megmutatkoznak a kutatás problémái. A 
birtokstatisztika szerinti összes földterülethez képest láthatóan igen kevés, a 
3768-ból 710 birtok határozható meg. Ez egyébként az összes területből, ami 
7753 katasztrális holdat tett ki, mindössze 181,56 holdat jelentett. A birtokelap-
rózódásnak köszönhetően létrejött rengeteg törpebirtoknak csak a töredéke 
szerepel ezeken a birtokíveken, túlnyomó többségének tulajdonosairól jelen-

17 Wellmann 1933: 46.
18 Magyarország földbirtokviszonyai az 1935. évben. Budapest, 1937. 182–183.
19 PML. V. 1160. C/d. 2–4.
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leg nincs információm. A Pest Megyei Levéltárban meglévő anyag tehát meg-
lehetősen hiányos, aminek oka részben a háborús pusztulás, részben pedig 
a papír újrahasznosítása volt. A levéltárakon kívül ezek az iratok általában a 
földhivatalokban, vagy a Földmérési és Távérzékelési Intézetben találhatóak 
még nagyobb számban. Ezek feltárása a kutatás későbbi szakaszában fog sorra 
kerülni. Még úgy is azonban, ha minden adat rendelkezésre állna, a kutatás 
eredménye egyoldalú lenne a már említett problémák miatt a másik két forrás-
csoport bevonása nélkül.

2. A jövedelmi viszonyokkal kapcsolatos források

A második csoportba, azaz a vagyoni állapot vizsgálatára alkalmas források 
közé tartoznak az adóösszeírások, adófőkönyvek, hagyatéki leltárak, végren-
deletek, vagy más, az egyén vagyoni helyzetét tükröző dokumentumok. Ezek-
ből megtudhatjuk, hogy az adófizetők mivel foglalkoztak, mire mennyi adót 
fizettek, ami alapján akár következtethetünk jövedelmükre is.

Az adóösszeírások szintén problémás, megbízhatatlan források. Ezek kérdé-
sességével már sok történész foglalkozott. Kiemelendő közülük például Benda 
Gyula, aki Keszthely társadalomtörténeti vizsgálata során találta szembe 
magát azzal, hogy ezek a források nem adnak pontos képet az adózók valós 
helyzetéről. Kutatása során kiderült, hogy az adózási iratok önmagukban elle-
hetetlenítik a pontos adatszerzést. A kötetben több helyen is hangot ad annak 
az észrevételnek, hogy a források hiányosságai, pontatlanságai, vagy az ada-
tok egymással való nehéz összevethetősége megköveteli, hogy több irányból is 
megközelítsük az adott kérdést, bármi is legyen a vizsgálat tárgya. Mindezek 
a problémák a gyakorlatban is bemutatásra kerülnek a kötetben, ugyanakkor 
rendszerint megoldásokkal is szolgál ezek kiküszöbölésére. A hiányosságok 
ellensúlyozására vett be elemzésébe további forrásokat (anyakönyvek, vég-
rendeletek stb.). Az adóösszeírások hiányosak, torzítják a társadalom vagyoni, 
jövedelmi viszonyainak megismerését. A történészek többsége megbízhatat-
lannak tartja, mégis használja őket, Benda szerint viszont a torzító hatás felis-
merésével mégiscsak konstruálnak egy sajátságos pillanatképet a társadalom 
vagyoni helyzetéről.20

Eddigi kutatásom során én magam is végeztem adóösszeírásokkal kapcso-
latos vizsgálatokat. Az 1935-ös vecsési adófőkönyv21 adatainak elemzésének 
segítségével próbáltam meg bizonyos képet alkotni a korszakban a települé-
sen élők vagyoni helyzetéről. Az adófőkönyv hat kötete található meg a Pest 

20 A leírtak bővebb kifejtésére lásd: Benda 2008: 232–255.
21 PML. V. 1202. 2–7.



449

Társadalmi változások a főváros vonzásában – a funkcióváltás és forrásai 

Megyei Levéltár iratanyagában, 2–7-es sorszámozással, amiből arra következ-
tethetünk, hogy lennie kellett egy 1-es számúnak is, ez azonban sajnos hiány-
zik. Ez már önmagában is problémaként jelentkezik a kutatásban. A meg-
lévő köteteket feldolgoztam, az adatokat Microsoft Access adatbázis-kezelő 
program segítségével összesítettem. Az adatbázis alapján sokféle vizsgálatot 
elvégeztem, mint például a vallás és a foglalkozás kapcsolata, vagy a vallás, a 
foglalkozás és a fizetett földadó összefüggései stb. Ezt a vizsgálatot OTDK-dol-
gozat formájában készítettem el. A feldolgozás eredménye azt mutatta, hogy a 
településen háttérbe szorult a mezőgazdaság mint megélhetési forrás. Ez egy-
részt a beírt foglalkozások, másrészt a rendkívül kevés befizetett földadó alap-
ján vált láthatóvá.

A vecsési adófőkönyv feldolgozása során is felmerültek problémák, amelyek 
megnehezítik azt, hogy következtetéseket vonhassak le a település funkcióvál-
tása, vagyis a munkahely-funkció elveszítésének vizsgálatakor. Ezek közül a 
legfontosabbat szintén egy táblázat segítségével próbálom meg szemléltetni.

3. táblázat. Foglalkozás szerinti megoszlás az adófőkönyv alapján

Foglalkozás Előfordulás %

mezőgazdaság 92 4,1

ipar 723 32,5

közlekedés 171 7,7

kereskedelem 47 2,1

pénzügy 9 0,4

posta 14 0,6

rendvédelem 36 1,6

egészségügy 7 0,3

alkalmazott 102 4,6

oktatás 1 0,0

művész 8 0,4

vendéglátás 9 0,4

magánzó 13 0,6

egyház 1 0
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Foglalkozás Előfordulás %

egyéb 101 4,5

ismeretlen 891 40
összesen 2225 100

Ahogyan a táblázatban látható, a vizsgált személyek közül legtöbben isme-
retlen foglalkozásúak voltak. Ez 891 főt tett ki a 2225-ből, ami a teljes létszám 
40%-a volt. Az ő esetükben a foglalkozás rubrikájában konkrétan az „isme-
retlen” szó szerepel. Ez azt jelentette, hogy az adatfelvétel pillanatában az azt 
végző tisztviselő nem ismerte ezen személyek foglalkozását, ami feltételezhe-
tően az adatok közlésének hiányosságára vezethető vissza. Tehát vélhetően 
az alanyok elmulasztották, vagy nem is szándékozták megjelölni, hogy mivel 
foglalkoztak.

Ezt követte csak az iparral foglalkozók tábora a maga 723-as számával, ami 
a 2225 fő 32,5%-át jelentette. A korábban említett, hiányzó adófőkönyvi kötet 
mellett éppen ez jelenti a legnagyobb gondot ezzel a forrással: az adatok a 
meglévő kötetekben is hiányosak. Rekordok ugyan szép számmal szerepeltek 
benne, de mint látható, 40%-uk esetében a foglalkozás nem volt feltüntetve. 
Ahhoz viszont, hogy a település funkcióváltásának folyamatát vizsgálhassam, 
éppen ez lenne a legszükségesebb adat. Ráadásul ez a 2225 fő is már egy csö-
kevényes adat. Az adófőkönyvből összesen 6000 rekordot rögzítettem az MS 
Access adatbázis „Személyek” táblájában. Ebből 1076 fő esetében a néven kívül 
semmilyen adat nem szerepelt, így az elemzések elvégzésénél nem tudtam szá-
mításba venni őket. Sok személynél fel voltak tüntetve bizonyos adatok, csak 
éppen a foglalkozás hiányzott. Ebből a szempontból tehát nem tudtam vizs-
gálni őket sem. (Voltak, akiknél például csak a lakcímet és a vallásukat tün-
tették fel, más adat azonban egyáltalán nem szerepelt.) A szűkebb vizsgálatot 
azok körében végeztem, akiknél fel volt tüntetve, hogy mennyi adót fizettek. 
Ezek száma volt 2225, amelynek, mint azt a táblázatban is bemutattam, mind-
össze 60%-ánál, azaz 1334 főnél ismert a foglalkozás. Az elvégzett mikrovizsgá-
lat mintája tehát ez az 1334 fő, ami nyilvánvalóan így nem is lehetett teljes körű.

Természetesen a népszámlálási adatokból tudható, hogy a vecsési lakosság-
nak milyen foglalkozásszerkezete, hiszen az 1900-astól kezdve már községek 
szerinti bontásban is rendelkezésre állnak a foglalkozási adatsorok. Egy másik 
korábbi tanulmányomban22 már elemeztem a népszámlálási eredmények alap-
ján a foglalkozásszerkezetben végbement változásokat a településen. Ebből 
kitűnt ugyan, hogy mely foglalkozáskategóriák között oszlott meg a helyi lakos-

22 Rakita 2014.
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ság, de ezzel kapcsolatban az a probléma merült fel, hogy nem egyeztethető 
pontosan az adófőkönyv foglalkozástípusaival. Bizonyos kategóriák nehezen 
értelmezhetők. Az egyének csak egy foglalkozást jelölhettek meg, így például 
nehéz megállapítani, hogy milyen kategóriába sorolható, ha valaki nyugdíjas-
ként van feltüntetve, de a befizetett adója alapján látható, hogy gazdálkodik. 
Emellett persze a népszámlálás mint forrás csak kvantitatív vizsgálatra alkal-
mas, mikroszintű társadalomtörténeti elemzést nem lehet ez alapján végezni. 
A következőkben a népszámlálások és más népességstatisztikai források egyéb 
szempontjait sorolom fel.

3. Népességstatisztikai források

A harmadik csoportban, vagyis a statisztikai jellegű források között elsősorban 
a felekezeti és polgári anyakönyveket, a népszámlálásokat és más statisztikai 
kiadványokat, valamint a lélekösszeírásokat említhetjük. A népszámlálások 
pontosságával kapcsolatban az utóbbi időben egyre több kétség merült fel a 
kutatók körében.23 Egyre több a forráskritikai megjegyzés azok pontatlansá-
gával kapcsolatban, ráadásul a népszámlálások rendszere hazánkban csak a 
századfordulóra alakult ki végleges formában.24 Ezért például az 1900 előtti 
összeírások foglalkozási adatait csak hozzávetőlegesen lehet összehasonlítani 
a későbbiekkel. 

A lélekösszeírások torzító hatásáról pedig szintén Benda Gyula írt részlete-
sebben. Szerinte az összeírásokat végző egyházi személyek sok esetben téve-
désből, vagy szándékosan is téves adatokat írtak a jegyzőkönyvekbe. Ráadásul 
a korai lélekösszeírásokból például még kimaradtak az özvegyek gyerekei, a 
szolgák nagy része, egyes szerzetesek stb.25 Tehát nehéz a teljes lélekszámra 
következtetni belőlük.

Az anyakönyvek, ahogy a társadalomtörténetben mindig, itt is használha-
tóak kiegészítő forrásként. A matrikulák alapján például családrekonstrukció 
segítségével feltárhatjuk a birtoköröklés rendjét. Ugyanakkor nagyon haszno-
sak a demográfiai és életmódkutatások lefolytatásában is. Benda Gyula ilyen 
kutatási eredményeket is szép számmal közölt a kötetében.26

Nagy előnyük még az anyakönyveknek, hogy több kutatóhelyen (plébá-
niák, megyei és országos levéltárak, de az amerikai mormon egyház mun-

23 Varga 1998.
24 Katus 1998.
25 Benda 2008: 125–129.
26 Lásd: Benda 2008: 99–199., ill. 273–331.
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kájának köszönhetően mikrofilm-másolatban, és újabban az interneten is27), 
általában hiánytalanul elérhetőek. Minden szempontból a legjobb kiegészítő 
források, mivel a többi anyaggal együtt vizsgálva, például többgenerációs élet-
pálya-elemzésekkel végig követhetjük, hogy hogyan vált egy régi parasztcsa-
ládból Budapesten dolgozó ipari munkásfamília. Ezen keresztül pedig a tele-
pülés funkcióváltása is megfigyelhető.

Az eddigiekből kitűnik, hogy a kutatáshoz lényegi adatokkal szolgáló forrá-
sok csak együtt, egymást kiegészítve használhatók eredményesen. Természete-
sen külön-külön is leírhatunk általuk bizonyos jelenségeket. Ezek viszont csak 
egymással összevetve, korrelációs elemzések elvégzése révén válnak jelentőssé. 
A sokrétű elemzés végére tehát részletes kép alakul ki arról, hogy a település 
társadalma milyen belső átalakuláson ment keresztül a 19. század második és 
a 20. század első felében. Ebben a folyamatban lesz megfigyelhető a funkció-
váltás, amely nem csak magyarországi, hanem európai jelenség. Vizsgálatára 
pedig az eddigi kutatás alapján Vecsés jó példának tűnik.

Fontos még megjegyezni, hogy amikor funkcióváltásról beszélünk, termé-
szetesen nem mondhatjuk azt, hogy a település teljes mértékben megszűnt 
ellátni a munkahely-funkciót. Bizonyos számú helyben dolgozó egyént min-
dig találhatunk. A kutatás lényege egy (a településre korábban) jellemző funk-
ció eltűnésének, vagy megváltozásának vizsgálata, különös figyelemmel arra, 
hogy mindez társadalmi szempontból, mikroszinten hogyan ment végbe, 
illetve milyen problémákat okozhatott az egyénnek, vagy a közösségnek.
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Mobilitási vizsgálatok a MÁV Tisztképző  
Tanfolyamán

1887–1890 között végzett hallgatóinak körében

A MÁV működésének társadalomtörténeti szempontú elemzése a kevéssé 
kutatott területek közé tartozik, ezen belül még ritkábban vizsgálják az 

alkalmazottak társadalmi összetételét, életútjaikat. Jelen írásunk a MÁV Tiszt-
képző Tanfolyam 1887 és 1890 között végzett hallgatóinak társadalmi és térbeli 
mobilitását kívánja felvázolni a születési helytől egészen a gyakorlati helyszín 
dimenziójáig. A hallgatók, mint leendő tisztek a MÁV hivatalnoki karának 
tagjai lesznek, azaz a vállalat irányításában jelentős szerepet vállalnak majd, 
soraikból kerülnek ki a legmagasabb beosztású hivatalnokok. Ennek nélkülöz-
hetetlen feltétele a tanfolyam elvégzése, enélkül hivatalnoki beosztásokba nem 
kerülhettek. Jelen írásunkban életpályájuk kezdeti szakaszában ismertetjük a 
leendő alkalmazottak társadalmi összetételének néhány szegmensét, nem mel-
lőzve a tanfolyam kialakulásának fontosságát. A tanfolyam történetének rövid 
áttekintése után a hallgatók származását, iskoláztatási lehetőségét próbáljuk 
áttekinteni az eddig feldolgozott iratok alapján. A térbeli mobilizációs vizsgála-
toknál a születési hely, apa vagy gyám munkahely, iskoláztatás helyszín, végül 
a gyakorlati hely dimenzióját ismertetjük, többek között arra keresve a választ, 
hogy milyen kiterjedésű volt a tanfolyam vonzáskörzete a leendő tiszteknél. 
Mennyire és milyen értelemben volt meghatározó Budapest szerepe a hallga-
tók életében? 

A vizsgálat alapját a Magyar Nemzeti Levéltár állományában megtalálható, 
Közlekedési Tanintézet Vasúti Tisztképző jegyzőkönyvek és anyakönyvek 
néven kutatható iratanyaga jelenti. Az adatokban gazdag jegyzőkönyvekbe 
bejegyzett származási ívek tartalmazták a hallgató nevét, születésének helyszí-
nét, vallási hovatartozását, anyanyelvét és egyéb nyelvismeretét, budapesti lak-
helyét, a „jegyzet” részben pedig a hallgatóra vonatkozó egyéb információkat 
jegyezték fel. Az édesapára vagy gyámra vonatkozóan rákérdeztek a nevére, 
foglalkozására, illetve annak helyszínére.1 A fentebbi iratanyagokat kiegészítik 
a képesítő vizsgajegyzőkönyvek, a MÁV sajtóanyaga, köztük a Hivatalos Lap, 

1 MNL Z1666 
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amely tartalmazta az alkalmazottakkal kapcsolatos fontos információkat, etc. 
A vizsgálathoz szükséges adatok feldolgozását, elemzését a Microsoft Excel, 
illetve SPSS statisztikai elemzőprogram segítségével hajtottuk végre. 

A szakképzés igényének teljesítése: a tisztképző tanfolyam 
kialakulása, működése

1900-ban a MÁV az ország legjelentősebb vállalatává nőtte ki magát.2 Példa-
ként említenénk az 1906-os esztendőt, amikor a MÁV 92000 főt foglalkoztatott, 
illetve 50 millió utast és 35 millió tonna árut szállított.3 A vállalat alkalmazotta-
inak 16%-a hivatalnoki pozícióban4 teljesítette szolgálatát. Ebbe a kategóriába 
tartoztak a mérnökök, könyvelők, fogalmazók, irodai alkalmazottak, állomás-
főnökök, állomási elöljárók, forgalmi tisztek.5 

A vasút hálózatának növekedésével egyre nagyobb igény mutatkozott a 
végrehajtó szolgálatot végző alkalmazottak magasabb szintű iskolázottsá-
gának biztosítására. Ekkor a MÁV még nem rendelkezett felsőfokú oktatási 
intézménnyel. A felmerülő igény teljesítése céljából szerveződött meg az 1870. 
évi 5865. számú 2323. VI. körözvény által a gyakornokok képzése, amelynek 
előnye a gyakorlatban szerzett tapasztalati tudás lett volna. A kezdeményezés 
azonban sikertelen maradt az állomásfőnökök közönyössége miatt. A MÁV a 
felmerülő problémát egy vasúti felsőfokú oktatási intézmény megszervezése 
révén próbálta megoldani. 1871-ben a Budapesti Kereskedelmi Akadémia épü-
letében, kezdetét vette a vasúti tisztképzés. A minisztérium pénzügyi támoga-
tása később megszűnt az államkincstár kedvezőtlen helyzetére hivatkozva. Az 
anyagi segély helyett csupán erkölcsi támogatást ígért a minisztérium, ami az 
intézmény hanyatlásához vezetett, és végül az egyre csökkenő hallgatói lét-
szám és az 1873. évi válság ideiglenesen véget vetett a vasúti tisztképzésnek.6 

2 Beluszky 2005: 115–116.
3 A Statistische Nachrichten von den Eisenbahnen des Vereins deutscher Eisenbahnverwaltungen für das 

Rechnungsjahr 1906 nemzetközi összehasonlítása alapján, a korban működő más vasúttársasá-
gok adataival vethetők össze ezek az értékek: pl. az osztrák állami vasutaknál 112 000 alkal-
mazott, 59 millió utas, 45 millió tonna áru szállításáért voltak felelősek a vasutasok. A porosz 
államvasutak kiemelkedik nagyságával a többi vasúttársaságból: ennek ugyanis 450 000 alkal-
mazottja volt, és 853 millió utast és 340 millió tonna árut szállott az említett évben. – Szabolcsy 
1909: 23–24.

4 A korábban már említett osztrák államvasutaknál ez az arány 1906-ra vonatkozóan 50%, a 
porosz vasutaknál 37,6% volt. – Szabolcsy 1909: 42.

5 P. Szabó 1985: 37–38.
6 Czére 1987: 17–33.
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A szakképzett, gyakorlatorientált személyzet alkalmazására azonban az igény 
továbbra is fennállt.

A tisztképző intézet újjáéledése Baross Gábor vasút-államosítási politikájá-
nak sikereként értékelhető. Az államosítás révén a vállalat 9,7 millió forint tiszta 
jövedelemre tett szert, a tőkeakkumuláció révén lehetővé vált – fő- és szakis-
kola hiányában – a tisztképző tanfolyam újjászervezése. 1887. július 15. és 1887. 
augusztus 15. között lebonyolították a beiratkozást, és 1887. szeptember harma-
dikán vette hivatalosan kezdetét az oktatás7 Budapesten, a Király utca 69. szám 
alatt.8 A tanfolyam utáni képesítő vizsga letételéről és a gyakorlati idő végzé-
séről külön szabályzat született. Az 1887., illetve 1896. évi szabályzat9 szerint a 
hallgatók tíz hónapon keresztül vettek részt a tanfolyamon, melynek keretében 
– a gyakorlati és elméleti tantárgyak mellett – a nyelvoktatás is fontos szerepet 
kapott (francia, német), a teljesítése azonban nem volt kötelező számukra.10 

Az intézmény célja – a 8050. számú jegyzőkönyv11 1. §-a alapján – olyan 
egyének képzése, akik a későbbiekben kereskedelmi és forgalmi hivatalnoki 
beosztásban teljesíthetik szolgálatukat az egyes vasúttársaságoknál. A 9. § 
rögzítette, hogy a tanév befejezésével, azaz a 10 hónap leteltével a nyilvános, 
rendes hallgatókat – az elméleti ismeretek elsajátítása után – próbaszolgálatra 
oszthatja be a felügyelő bizottság, amelyet saját költségükön végeztek 3 hóna-
pon keresztül. (A magántanulóktól viszont 13 hónapos tényleges szolgálat tel-
jesítését követelték meg.) A próbaszolgálat elvégzése nélkül nem tehették le a 
képesítő vizsgát, azaz a tanfolyam elvégzését sikertelennek minősítették volna. 
Az 1889. évi október elsejei rendelet alapján azonban hivatalnoknak csak olyan 
egyének nevezhetőek ki, akik teljesítették a tisztképző tanfolyam által előírt 
követelményeket.12

A hallgatók társadalmi összetételének szempontjai

A társadalmi összetétel elemzésének lehetséges szempontjai közé tartozik, ha 
a tisztképző tanfolyam hallgatóinak születési helyét, az apa vagy gyám foglal-
kozását, valamint annak helyét ismertetjük város és község viszonylatában.13 

7 A tisztképző tanfolyam ideiglenes tantervét, a tervezett órák részletes ismertetését március 
31-én erősítette meg Baross.  – Magyarországi rendeletek tára 1887: 1275–1282. 

8 Czére 1987: 69.
9 1896. 10. 17-én kiadott 62206/896. számú szabályzat – MÁV Központi Irattár- Jelzet nélkül.
10 A magyar kir. államvasutak Hivatalos Lapja  1887: 105.
11 Magyarországi rendeletek tára 1887: 1258–1268.
12 Magyarországi rendeletek tára 1887: 1259–1265.
13 A városok és a községek elkülönítését az 1871. évi 18., az 1886. évi 21–22. törvénycikk parag-

rafusai alapján hajtottuk végre, amely jogi kategorizálás révén megkülönböztetünk tör-
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Külön ábrázolási lehetőséget jelent, ha az apa vagy gyám munkahelyét, illetve 
a hallgató születési helyét vetjük össze.14 Ha az apák vagy gyámok a tisztképző 
tanfolyam anyakönyveiben feltüntetett munkahelyét vetjük össze gyermekük 
vagy gyámoltjuk születési helyével15,16 akkor statisztikai szempontból korre-
láció mutatható ki, amely együttható mértéke közepesen pozitív kapcsolatot 
mutat.17 A hiányos adatokat tartalmazó eseteket figyelmen kívül hagyva, az 
egyezés mértéke a hallgató születési helye18 és az apa vagy gyám munkahelye19 
között 60% volt.20 A fennmaradó 40% valószínűleg a kialakuló ingázó életmó-

vényhatósági-, rendezett tanácsú városokat, illetve községeket.  (http://1000ev.hu/index.
php?a=2&k=4&f=5892&param=6194#tv6194   Utolsó letöltés ideje: 2014.12.06.)

14 Nagy 2010: 138–139.
15 Az anyakönyvekben a hallgató eredeti lakhelye nincs meghatározva, csak a budapesti tartózko-

dási helye, ahogy azt a fentebbiekben olvashattuk. Mivel a tanulók a felvételi követelmények-
ben előírt iskolai végzettség megszerzése után rögtön jelentkeztek a vasúti tanfolyamra, ezért a 
születési helyüket lakóhelyként is értelmezhetjük. Lásd példaként Sasfi 1997: 135. 

16 A térbeli mobilitás jelenségének vizsgálatakor figyelembe kell vennünk a 19. század második 
felében zajló indusztrializáció, urbanizáció és közlekedési forradalom révén kialakuló válto-
zásokat. Ha csak az utóbbit vesszük figyelembe, akkor a MÁV hálózatának növekedésének 
köszönhetően a személyszállítás mértéke 250-szeresére emelkedett 1850 és 1910 között. Az urba-
nizáció jelenségének köszönhetően az elvándoroltak városokba történő betelepedése 1910-re 
eléri a 25%-ot. – Faragó 2011. (http://www.tankonyvtar.hu/en/tartalom/tamop425/0010_2A_09_
Farago_Tamas_Bevezetes_a_torteneti_demografiaba/index.html - 2014.12.02.)

17 Az alábbi adatokat SPSS statisztikai elemző-program segítségével állapítottuk meg. A megha-
tározott kapcsolatnál azonban figyelembe kell vennünk a hiányzó adatok mértékét is, amely 
közel 14% volt.

18 A leendő alkalmazottak születési helyének vizsgálata folyamán megállapítható Budapest 
(Pest-Buda) dominanciája, melyet ebben az esetben 287 hallgató jegyzett fel, közülük 25 jelölte 
meg születési helyéül. Törvényhatósági jogú városokban 42 hallgató, rendezett tanácsúban 
56 hallgató született. A városok közül kiemelkedő többséggel rendelkezett Szombathely 6, 
Kecskemét 5, Kolozsvár és Székesfehérvár 4–4 fővel, a többi város között jelentős mértékű 
szóródás állapítható meg. A községekben született hallgatók közötti szóródás mértéke szin-
tén jelentős mértékű volt, kiemelkedő születési számmal rendelkező községet ezen okból nem 
tudunk megemlíteni.

19 252 hallgatóból 35 főre nem vonatkozott az adatok feltüntetése, mert vagy alkalmazásban vol-
tak már a MÁV-nál, vagy az apjuk vagy gyámjuk már hallott volt a származási ív kitöltésének 
időpontjában. Arányaiban 49 fő törvényhatósági, 55 rendezett tanácsú várost jelöltek meg az 
apa vagy gyám munkavégzésének helyszínéül. A maradék 6,8% nem jelölte meg a munkavég-
zés helyét vagy a fentebbiekben felsorolt okok miatt nem töltötte ki az alábbi rubrikát a szárma-
zási íven.

20 Az 1881. évi népszámlálás a népesség helyváltoztatásának aránya 25%, amely 15%-kal keve-
sebb a vasúti tanfolyam hallgatói között megállapított aránynál. -  Az 1881. év elején végre-
hajtott népszámlálás eredményei némely hasznos házi állatok kimutatásával együtt, I. kötet 
1882: 5. Az 1890. évi népszámlálás azonban már említést tesz a térbeli mobilitás jelenségéről: „A 
közlekedési eszközök fejlődésével, az ipar haladásával, a czivilizáció okozta sűrűbb érintkezés-
sel mind nagyobb azok száma, kik elhagyva szülőfalujukat vagy városukat, akár ideiglenesen, 



458

Cserháti Katalin

dot folytatta vagy megélhetésük biztosítása érdekében a városba költöztek.21 A 
hallgatók születési- és az apa vagy gyám munkahelyének kereszttábla adatait 
összevetve megállapíthatjuk, hogy a 247 vizsgálható esetből 150 főnél egyezett 
meg a település, ezen belül is a városi, illetve községi viszonylatban nem figyel-
hetünk meg jelentős különbséget. A hallgatók, illetve az apák vagy gyámok 
47%-a lakott városokban,22 53% pedig a községekben.

Budapest23 szerepe kiemelkedik a települések között: az apa vagy gyám a 
munkavégzés helyszínének szempontjából 13%, születési helyként a hallgató-
ság 8%-a jegyezte fel a fővárost.24 Az apák vagy gyámok foglalkozását az 1900. 
évi népszámlálás szerinti kategóriák szerint csoportosítottuk.25A Budapesten 
született és édesapja vagy gyámja munkahelyeként is ezt a várost feltüntet-
tetek aránya 6,4%. Foglalkozási kategóriák szerint az édesapák vagy gyámok 
foglalkozás szerinti megoszlásában – figyelmen kívül hagyva a fel nem tünte-
tetteket – a leggyakoribb a bányászat és kohászat, ipar, kereskedelem és hitel, 
közlekedés (9 fő)26 illetve a polgári és egyházi közszolgálat és úgynevezett sza-
badfoglalkozások (2 fő)27. A fentebbiekben felsorolt foglalkozási kategóriákat 
tekinthetjük dominánsnak. A két kategórián kívül meg kell említenünk azokat 
a gyámokat vagy apákat, akik a kategorizálás révén a nyugdíjasok, tőkepénz-
esek, életjáradékosok, házbirtokosok és magánzók sorolhatóak. Ahol nem volt 
egyezés a munkavégzés helye, illetve a leendő tisztek születési helye között, 

akár véglegesen más községben telepednek meg.”  Mértéke azonban ekkor még nem jelentős, 
26,5%. A Magyar Korona országaiban az 1891. év elején végrehajtott népszámlálás eredményei 1893: 55. 

21 Biztosabb információkat a család-rekonstrukciós vizsgálatok és a szolgálati táblázatok feldolgo-
zása alapján tudunk majd a kutatás későbbi szakaszában megállapítani.

22 A két jogi várostípus között nem állapíthatunk meg jelentős különbséget, törvényhatósági jogú 
városban 55%, rendezett tanácsú városban 45% lakott.  

23 Mivel Budapest főváros, (lásd: 1872. évi 36. törvénycikk) ezért jelentős mértékben torzította 
volna a megállapított adatokat. (http://1000ev.hu/index.php?a=3&param=5570 Letöltés ideje: 
2014.12.06.)

24 A székesfőváros lakossága gyors növekedése – amellett, hogy vasúti csomópont és ipari köz-
pont – a munkalehetőségeknek tulajdonítható. 1880–1890 között a növekedés mértéke a 40%-ot 
közelítette meg. – Balla é.n.: 126–149.

25 A tisztképző tanfolyam anyakönyveiben, mint a fentebbiekben már láthattuk, fel volt tün-
tetve az apák vagy gyámok foglalkozása, amire a népszámlálásokban 1930-ig nem kérdeztek 
rá. A különböző foglalkozástípusokat az 1900. évi népszámlálás csoportosítása alapján kateg-
orizáltuk. - A Magyar Korona Országainak 1900. évi népszámlálása IV. A népesség foglalkozása 
részletesen 1905: 2–16., illetve Gyáni-Kövér 2003: 82–84; 172. 

26 A kategórián belül az alábbi foglalkozások voltak feljegyezve a hallgatóknál: 2 vasutas, 2 keres-
kedő, 1–1 bognár, kőműves pallér, szerkesztő, nyugdíjbiztosító, postavezető.

27 Származásukat tekintve az egyikük jegyző, a másik író családjában született.
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megállapíthatjuk, hogy ugyanaz a tendencia jellemző  a foglalkozás-szerkezet-
ben,28 mint akik Budapesten éltek és dolgoztak. 

Az összehasonlított településtípusok között a törvényhatósági jogú váro-
sokban munkát végzők foglalkozásszerkezete a legösszetettebb.29 Budapestet 
figyelmen kívül hagyva, a törvényhatósági városok közül Arad, Kolozsvár és 
Székesfehérvár volt az a város, amely születési helyként és a foglalkozás hely-
színeként is a legtöbb esetben volt feltüntetve a származási íveken. A rendezett 
tanácsú városok viszonylatában vizsgálva a kérdést, egyre nagyobb mértékű 
a munkahelyek elhelyezkedésének szóródása, foglalkozás-szerkezetükre az 
előbbiekben már említett tendencia jellemző. A rendezett tanácsú városokból,30 
illetve a községekből31 származó hallgatók között és Budapesten is a domináns 
többséget mutató két kategória foglalkoztatottsága volt a legmagasabb,32 az 
arányuk azonban településtípusonként eltérő volt. A Budapesten kiemelke-
dően magas (61%) a bányászat, kohászat, ipar, kereskedelem és hitel, közle-
kedés ágazat az ott dolgozó édesapák vagy gyámok körében, községi szinten 

28 9 fő közül szintén a bányászat és kohászat, ipar, kereskedelem és hitel, közlekedés, illetve a 
polgári és egyházi közszolgálat és úgynevezett szabadfoglalkozások dominálnak 6 fővel, 1 fő 
volt a nyugdíjasok, tőkepénzesek, életjáradékosok, házbirtokosok és magánzók csoportjában 
foglalkoztatottak aránya.

29 Törvényhatósági jogú városokban 28 esetben mutatható ki egyezés a születési hely és a 
munkahely között, a munkavégzés helyszíneként 48 főnél, születési helyként 44-nél. Szintén a 
bányászat, kohászat, ipar, kereskedelem és hitel, közlekedés (28 fő, ezen belül is a kereskedők 
aránya a legmagasabb 5 fő), illetve a polgári és egyházi közszolgálat és úgynevezett szabadfog-
lalkozások (8 fő, más foglalkozás a nagymértékű szóródás miatt nem emelhető ki). A meghatá-
rozó foglalkozáságazatok ebben a várostípusban is ugyanazok, amelyek az apák vagy gyámok 
közül 33 főnek biztosította a megélhetést.

30 A rendezett tanácsú városokban is a bányászat, kohászat, ipar, kereskedelem és hitel, közleke-
dés kategóriába sorolható a legtöbb apa vagy gyám (19 fő), a kategórián belül jelentős a szórás 
az egyes ágazatokon belül, a kereskedők, illetve a vasutasok rétegét lehetne kiemelni, mint 
jelentősebb foglalkozás-csoportot. A polgári és egyházi közszolgálat és úgynevezett szabad-
foglalkozások (17 fő) megegyeztek a teljes hallgatóság körében végzett vizsgálat arányaival, 
hasonlóan a nyugdíjasok, tőkepénzesek, életjáradékosok, házbirtokosok és magánzók kategó-
riájához (10 fő). Alacsony volt az őstermelők (5fő), illetve a foglalkozásnélküliek és ismeretlen 
foglalkozásúak, egyéb foglalkozásúak aránya (1–1 fő) az apák vagy gyámok között.

31 A községekben az apák vagy gyámok közül a legtöbben a polgári és egyházi közszolgálat és 
úgynevezett szabadfoglalkozások kategóriájába sorolható (36 fő, közülük a tanügyben 10 fő 
helyezkedett el). A bányászat, kohászat, ipar, kereskedelem és hitel, közlekedés aránya a köz-
ségekben – a székesfőváros adataival összehasonlítva – a felét sem érte el, szintén a kereskedők 
és vasutasok rétege a legjelentősebb (7 fő) a kategórián belül. A nyugdíjasok, tőkepénzesek, 
életjáradékosok, házbirtokosok és magánzók kategóriájának aránya megegyezett a teljes hallga-
tóság körében megfigyelhető, illetve a rendezett városok arányaival. Az őstermelésből megélők 
aránya (11 fő), a kategórián belül 10 főt tett ki a földművelés ágazatából megélők aránya.

32 Az eredmények alátámasztják Gyáni Gábor azon megállapítását Budapestről, miszerint a 
mennyiségi (városnövekedési) és minőségi (városiasodási) folyamatnak a középpontjában állt 
a dualista korszakban a város. – Gyáni 1999: 9.  
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már csak 26% volt, azaz közel a felére esett vissza az arány, viszont ugyaneny-
nyivel nőtt a fővároshoz képest a polgári és egyházi közszolgálat és úgyne-
vezett szabadfoglalkozásokban alkalmazott édesapák vagy gyámok aránya. A 
két külföldön megélhetést biztosító édesapa munkáját tekintve közszolgálati 
alkalmazott, illetve borkereskedő (Sike Imre) volt.33

Az iskola mint a térbeli mobilitás egyik lehetősége?

Sorokin egyik munkájában, Az egyének társadalmi rétegenkénti minősítésének, 
kiválasztásának és elosztásnak mechanizmusában megállapítja, hogy a család az 
egyének társadalmi kiválasztódásának és elosztásának az alapja, viszont az 
iskola azon intézményes tényező, amely felméri az egyén képességét és meg-
határozza annak társadalmi pozícióját.34 Treiman A foglalkozások presztízsének 
elmélete című tanulmányában kifejti, hogy a munkamegosztás és a foglalkozá-
sok specializálódása egyre nagyobb szakértelmet követel meg az egyénektől, 
melyet hosszú idejű tanulással lehet megvalósítani.35 Az iskola a társadalmi 
mobilitás egyik fontos csatornájává kezdett válni.36 A reprodukció fontos esz-
köze ezen belül is a középiskola, amelyben a kiegyezést követően a 10–18 év 
közötti ifjúk közül minden huszadik tanult, azonban az érettségizettek aránya 
ennél kevesebb.37 A mobilitás egyre nyitottabbá vált.38 A társadalmi összeté-
tel ábrázolásának egy másik lehetősége az, amikor a hallgató iskolatípusát a 
születési hellyel vetjük össze.39Azt elemezzük tehát, hogy milyen iskolai vég-
zettséggel jelentkeztek a hallgatók a tanfolyamra, vizsgálva a térbeli mobilitás 
lehetőségét is.

Az 1887. évi Vasúti Tisztképző Tanfolyam Szabályzatának 8.§ rögzítette 
a felvételi kritériumokat, melyeknek meg kellett felelnie a leendő hallgatók-
nak, illetve magántanulóknak.40 Ezek: a 18. életév betöltése, testi alkalmasság, 

33 Munkavégzésük helyeként Steierlak (Ausztria), illetve San Francisco volt bejegyezve az anya-
könyvbe.

34 Sorokin 1998: 31.
35 Treiman 1998: 112.
36 Kelemen 1997: 14.
37 Czére 1987: 90.
38 Karády 1997: 19–22.
39 Nagy 2010: 139.
40 A magántanulók tényleges vasúti szolgálatban álltak valamelyik vasúti vállalatnál, üzletgya-

kornoki vagy díjnoki beosztásban (szolgai státusznak minősültek), a tanfolyam tárgyaiból záró-
vizsgára jelentkeztek. Mind a két beosztás a szolgai kategóriába tartozott, azaz fizetésük 420–
700 forint, amihez hozzájárult a lakbérpótlék (Budapesten 360, vidéken 240 forint). – Majdán 
2013: 83. A magántanulók beosztási helyükön maradhattak, csak vizsgázni utaztak Budapestre. 
– MÁV Hivatalos Lapja 1887: 277.
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melyet valamely vasúti vállalat orvosának bizonyítványával kellett igazolni, a 
vasúti hivatalnokokra előírt iskolai végzettség és a felvételi vizsgán való meg-
felelés (amennyiben nem nyernek felmentést a vizsga alól).41 A MÁV Hivatalos 
Lapjának 1887. évi július 14-i száma közli a tanfolyam által elfogadott isko-
latípusokat.42 A hadseregnél, honvédségnél tiszti vizsgát tett, illetve tökéletes 
magyar nyelvtudással rendelkező egyének a fentebbi iskolai végzettségűekkel 
elsőbbséget élveztek a felvételnél, a felvételi vizsga43 alól mentességet nyertek. 
Másodsorban vették figyelembe a felvételnél a gimnáziumi vagy főreáliskolai 
hat osztállyal, budapesti középipartanodai két évfolyammal, négy polgárival 
vagy két év tanítóképzői iskolai végzettséggel rendelkezőket. Számukra a fel-
vételi vizsgáért folyamodványt kellett a közmunka- és közlekedésügyi minisz-
terhez írni.44

Három kategóriába soroltam az iskolatípusokat megkülönböztetve alapfokú 
iskolákat (polgári), középfokúakat (gimnázium, reáliskola, líceum, kereske-
delmi, középiskola), és felsőfokúakat (akadémia, tanoda, hadapródiskolák).45 
A 292 fő hallgató közül (figyelmen kívül hagyva a hiányzó adatokat) 55,6% 
gimnáziumot, 21,4% reáliskolát végzett, 13,6% kereskedelmi, 1,95% líceumi, 
1,56% középiskolai, azaz a középfokú iskolai végzettséggel rendelkezők aránya 
összesen 94,11%. Felsőfokú tanulmányokat akadémián 1,2%, ipartanodában 
1,56%, hadapródiskolán 0,4% hallgató folytatott, azaz 3,15%. Alapfokú oktatási 
végzettséggel 0,79% (2 fő) rendelkezett, akik másodlagos felvétellel kerültek a 
tanfolyam hallgatói közé, tanulmányaikat azonban külön évfolyamon végez-
ték. A hallgatók 1,95%-a (31 fő) nem jelölte meg iskolai végzettségét. Megálla-
pítható tehát, a leendő alkalmazottak abszolút többsége (97,25%) megfelelt az 
iskolai végzettségre vonatkozó felvételi kritériumnak.46

41 Magyarországi Rendeletek Tára 1887: 1261–1262., Vasúti és Közlekedési Közlöny 1887: 132.
42 Főgimnáziumi/főreáltanodai, kereskedelmi, akadémiai, középkereskedelmi, katonai intézetek, 

budapesti állami közép-ipartanodai, a kassai gépészeti ipartanodai, hat polgári vagy ezekkel 
egyenértékű iskola. - MÁV Hivatalos Lapja 1887: 181.

43 Írásbeli és szóbeli vizsgarészből állt, melyet vizsgabizottság előtt kellett tenni. A vizsgabizottság 
tagjai voltak: az elnök a vezértitkárság főnöke (az Igazgatóság egyik ügyosztálya. Lásd: Szabol-
csy 1909: 75.), vagy a titkárság főnöke, további két tagja a vezértitkárság alkalmazottja. A vizsga 
után szavazattöbbség döntött a vizsga eredményéről, melyet írásban közöltek. Ha sikertelen 
volt, egy évig nem lehet vizsgát tenni. – MÁV Hivatalos Lapja 1887: 228. 

44 MÁV Hivatalos Lapja 1887: 181.
45 Pukánszky Béla – Németh András 1996. (http://mek.oszk.hu/01800/01893/html/09.htm#Head-

ing7 Utolsó letöltés: 2014.06.27.)
46 Az 1881. évi statisztikai adatokat vizsgálva a műveltségi fok megállapításánál csak a népes-

ség írásra, olvasásra vonatkozó információit tartalmazza. Ami az 1881. évi adatokat vizsgálva 
a lakosság körében 46,02% az írni, olvasni tudás, az analfabetizmus aránya 45,47% volt. - Az 
1881. év elején végrehajtott népszámlálás eredményei némely hasznos házi állatok kimutatásá-
val együtt, I. kötet 1882: 226–227. A vallás és közoktatásügyi miniszternek azonban szinte min-
den évben jelentést kellett tennie, amely szerint az 1882–1884 között összesen 178 középiskola 
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Budapest szerepe az iskolai létesítmények szempontjából is kiemelkedő, a 
hallgatók 20%-a végezte itt tanulmányait. A budapesti lakhelyű diákok közül 
67% nem a székesfővárosban született, ám az idevándoroltak körében a tele-
pülések és vármegyék közötti szóródás jelentős mértékű. Nyelvtudásuk vizs-
gálata azt mutatta, hogy a magyar anyanyelv a meghatározó (90%), míg 10% 
német anyanyelvűnek vallotta magát,47 de bírta a magyar nyelvet is.48 Iskolai 
végzettségüket vizsgálva a gimnáziumi, illetve a reáliskolai a meghatározó 
(72%) a budapesti lakhelyű diákok körében,49 a leggyakrabban előfordul tanin-
tézmény a II., illetve az V. kerületi főreáliskola volt. 

A törvényhatósági jogú városokban a hallgatók 31,5%-a tanult, 35% törvény-
hatósági városból való volt, amely közül Sopron, Debrecen, Kolozsvár, Kecs-
kemét, Kassa emelhető ki, amely városokban a tanulók 73%-a tanult. A nem 
törvényhatósági jogú városból származó diákok többsége községből szárma-
zott 56%, 9% rendezett tanácsú városból. Ebben a településtípusban is a gimná-
ziumi, illetve reáliskolai végzettség volt a döntő többségben (65%),50 az iskolák 
közötti szóródás magas mértéke miatt nem emelhető ki egyik intézmény sem. 
A magyar anyanyelvűek aránya döntő volt ebben a várostípusban (92%).51

Rendezett tanácsú városban 33% tanult, közülük 35% ebből a várostípusból 
is származott. Késmárkon és Szombathelyen tanult a legtöbb hallgató (25%), 
a többi város között viszont jelentős volt a szóródás. Alacsony azon tanulók 
száma, akik törvényhatósági jogú városban 5%, községekben 60% születettek, 
de rendezett tanácsú városban tanultak. Ebben a településtípusban is a gim-
náziumi, reáliskolai bizonyítvánnyal rendelkezők alkotnak többséget (80%).52 
86% volt a magyar anyanyelvűek aránya.53

volt, amiből 145 gimnázium, 33 reáliskolát tartottak számon. Egy gimnáziumban, átlagban 216 
tanuló, még a reáliskolákban 176 fő volt az arány. - Kovács 1885: 44. (http://eda.eme.ro/bitst-
ream/handle/10598/19663/KM_1885_01_037.pdf?sequence=1 2014.06.02.)

47 Például Fényes Eleknél Buda királyi város német többségűként volt számon tartva. – Fényes 
1867: 21.

48 Az 1881. évi népszámlálás alapján Budapest lakosságának 75% vallotta magát magyar, míg 
12,5% német anyanyelvűnek. – Az 1881. év elején végrehajtott népszámlálás főbb eredményei megyék 
és községek szerint rendezve 1882: 209.

49 14% kereskedelmi (kiemelkedik a Rőser-féle iskola), 4–4% akadémiai, tanodai, 2% polgári vagy 
hadapródi végzettséggel rendelkezett. 

50 Akadémiai iskolában tanult 18% (Kolozsvári Akadémián a legtöbb), 4,3–4,3% középiskolában 
Kassán, illetve kereskedelmi iskolában, 2,8–2,8% középtanodában, polgáriban, líceumban. 

51 A többi hallgató anyanyelvének megoszlása: 5,4% a német (Nyitra, Sopron, illetve Pest-Pilis-
Solt-Kiskun vármegyéből), 1,3–1,3% „oláh”, vagyis román (Arad vármegyéből), illetve szerb 
anyanyelvű (Bács-Bodrogból).

52 3–3% kereskedelmi, illetve líceumi, 3% akadémiai (Miskolc), 1% tanodai végzettséggel bírt.
53 A magyar anyanyelven kívül fel volt tüntetve: a német 8,2% (Szepes, illetve Bars vármegyéből), 

tót vagy szlovák anyanyelvűek (a Duna bal parti kerületeiből), horvát anyanyelvű Kőrösből, 
illetve cseh anyanyelvű Zaslawból.  
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A községi iskolák aránya a városiakhoz képest alacsonyabb arányú (8,5%),54 
amely közül kiemelkedik Kalocsa, Nagykálló, Szarvas és Szatmár, amely tele-
püléseken a hallgatók 64% tanult, miközben a többi város között a szóródás - a 
többi településhez hasonlóan – jelentős. A városokban született tanulókra nem 
volt jellemző a községi iskolákban való tanulás érthető okok miatt. Általános 
tendenciaként (80%) a helybeliek vagy a közelben születettek tanultak köz-
ségi iskolákban, 80%-uk gimnáziumban vagy főreáliskolában.55 A községben 
tanulók 92%-a magyar anyanyelvűnek vallotta magát a származási íveken, 8% 
pedig németnek (Turóc, illetve Bács-Bodrog vármegyéből).  

Összegzésként megállapítható, hogy a tisztképzőre felvételt nyert hallgatók 
domináns többsége (84,5%) a jogi értelemben vett városokban végezte tanul-
mányait, míg a települések szintjén kiemelkedik a főváros, Budapest szerepe. A 
legtöbb hallgató gimnáziumi érettségivel rendelkezett, amely felülreprezentált 
volt az országos átlaghoz képest. Az iskola a társadalmi mobilizáció mellett 
a térbeli mobilizáció lehetőségét is magában foglalta, a hallgatók mobilitása 
mindegyik településtípuson meghaladta az 50%-ot.

A gyakorlat helyszíne 

A felvételi kritériumok teljesítése és a 10 hónapos elméleti képzést nyújtó tan-
folyam zárása után következett a 3 hónapos gyakorlati időszak, amelyet vala-
mely üzletvezetőség kötelékében kellett eltölteniük a hallgatóknak. A gyakorlat 
helyszíneit az 1884-ben újjászervezett MÁV szervezeti feloszlása szerint cso-
portosítottuk, melyeket üzletvezetőségeknek neveznek. Az üzletvezetőségek a 
vasúthálózat külszolgálati csoportjainak élén helyezkedtek el a szervezeti hie-
rarchiában, közvetlenül az Igazgatóság alá rendelve.56 Nyolc üzletvezetőséget 
tudunk elkülöníteni, melynek területi illetőségének határa a vasútépítések és 
az államosítások folytán változott.57 

A gyakorlati hely visszakutatásának lehetőségét nehezítette, hogy a hallga-
tók a kutatott időszakban nem minden esetben végezték el a tisztképző tanfo-
lyamot vagy nem sikerült megtalálni a szolgálati táblázataikat, illetve ha mégis, 
akkor nem minden esetben volt feljegyezve a gyakorlat helyszíne, még a képe-

54 A tanulók 7% vagy ne tüntette fel iskolai végzettségét vagy nem vonatkozott rá a csoportosítás, 
mivel tanulmányait külföldön végezte.

55 4–4% kereskedelmi, akadémiai, líceumi végzettséggel rendelkezett. 
56 A vasúti igazgatóságok és üzletvezetőségek listáját lásd: A Magyar Korona országainak 

helységnévtára 1892: 114.
57 Az üzletvezetőségekhez tartozó vasútvonalak részletes leírását lásd: Miklós 1938: 320–321.
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sítő vizsga jegyzőkönyveiben sem.58 A 292 fő közül 96 fő gyakorlati helye volt 
visszakereshető a fentebb említett kutatási akadályok miatt.

A legtöbb hallgató a Budapesti Üzletvezetőség szolgálati helyeire soroltak 
be (34%), akik díjnoki, illetve üzletgyakornoki beosztásban töltötték gyakor-
lati idejüket. A Budapesti Üzletvezetőségen belül 71%-uk a fővárosban (vagyis 
az üzletvezetőség székhelyén) teljesített próbaszolgálatot, 29% pedig az Üzlet-
vezetőség területéhez tartozó, de nem budapesti illetőségű állomáson töltötte 
próbaidejét. A Kolozsvári Üzletvezetőséghez 17% volt beosztva üzletgyakor-
nokként vagy hivatalgyakornokként, 50%-uk Kolozsváron teljesített szolgála-
tot. A Losonci, illetve a Szabadkai Üzletvezetőség egyaránt 11–11%-ban fog-
lalkoztatott díjnokokat, üzlet-, illetve hivatalnokgyakornokot. A Szabadkai 
Üzletvezetőségen belül Szegedre volt beosztva a legtöbb díjnok, hivatalnok, 
üzletgyakornok (88%), a Losonci Üzletvezetőségen jelentős volt a szóródás. A 
Miskolci Üzletvezetőségen (aránya: 9%) belül Debrecenben teljesítette szolgá-
latát, a legtöbb díjnoki vagy hivatalnokgyakornoki (83%) státuszban. A hallga-
tók 8%-a a Zágrábi Üzletvezetőségnél teljesítette gyakorlati idejét, díjnokként 
vagy üzletgyakornokként. 66%-uk Zágrábban hivatalgyakornokként szolgált. 
Az Aradi Üzletvezetőség 7%, 60%-uk Aradon teljesítette gyakorlatát, a többi a 
miskolcihoz hasonlóan szóródott. A legkevesebb gyakornok a Szolnoki Üzlet-
vezetőséghez lett beosztva, 3%-kal, akik Mezőtúr, illetve Szarvas állomáson tel-
jesítettek szolgálatot, díjnok beosztásban. 

A gyakorlati szolgálatba beosztott leendő tisztek mindegyike szolgai pozí-
cióban végezte munkáját, mely IV/2, illetve III/3 rangfokozatba volt sorolha-
tó.59  A gyakorlati helyszín és a születési hely térbeli közelsége nem volt tör-
vényszerű. A Budapesti Üzletvezetőségnél gyakorlatot teljesítettek közül 1 fő 
volt budapesti születésű, az üzletvezetőségen belül jelentős volt a szóródás, 
az egész történelmi Magyarország területéről származtak a gyakornokok. Ez a 
tendencia a többi üzletvezetőség esetében is megfigyelhető, ezért valószínűleg 
a gyakorlati helyre történő beosztást a MÁV igényei szabták meg.

58 MNL Z1666.
59 Azaz állandósított munkakörben 300–420 forintfizetést kaphattak, melyet kiegészített a lakbér 

is, mértéke lakhelytől függött, kezdetben Budapesten és Zágrábban 120 forint, egyéb vonalakon 
80 forint nagyságú volt. Az esetlegesen foglalkoztatottak napi díja 1,30–1,50 forint volt.  Miklós 
1938: 224–225.
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Összegzés

Megállapíthatjuk, hogy Budapest szerepe a vizsgált dimenziók mindegyikében 
meghatározó.60 A jogi értelemben vett városok munkahelyként,61 az előkép-
zettséget adó iskolák helyeként, illetve az egyre bővülő MÁV vonalhossznak 
köszönhetően, gyakorlati helyszínként is jelentős szerepet töltöttek be, amely 
egyre nagyobb szakértelmet várt el a leendő alkalmazottaktól. A tisztképző 
tanfolyam ennek az igénynek próbált eleget tenni. A felvételi kritériumokat 
teljesítő hallgatóság felülreprezentált volt iskolai végzettség terén az országos 
átlaghoz képest, magas volt azon egykori tanulók aránya, akik középiskolai 
tanulmányaikat nem azon a településen végezték, ahol születtek vagy édesap-
juk dolgozott. A tanfolyam elvégzése utáni gyakorlat helyszíneinek megosz-
lását vizsgálva megállapítható a Budapesti Üzletvezetőség – és ezen belül is 
Budapest – dominanciája, ahol szolgai rangban teljesítették 3 hónapos szolgá-
latukat díjnoki, hivatal- vagy üzletgyakornoki beosztásban. A gyakorlati hely-
színre történő beosztást nem befolyásolta születési helyük, lakhelyük, hanem 
a MÁV-nál kialakuló munkaerőhiány szabta meg. A későbbiekben a kutatás 
részét képezheti többek között, a vasúttiszti hallgatók individualizációs lehető-
ségeinek vizsgálata, azaz a képesítő vizsga utáni állandósítás helyszíneinek és 
beosztásainak elemzése.
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Rokonok
Családi kapcsolati hálózatok a dualizmus kori Heves vármegye  

főszolgabírói karában

A Hajnal István Kör egri konferenciáján tartott előadásnak és jelen tanul-
mánynak az alapját az országgyűlési képviselők társadalmi összetételé-

vel kapcsolatos kutatásaim teremtették meg. Ezek során, valamint a 2014-ben 
benyújtott sikeres OTKA pályázat előkészítésének időszakában is fókuszpontba 
került az országos politikai elit helyi beágyazottságának problematikája. A 
korábbi tapasztalatokra támaszkodva úgy gondoltam, hogy a kutatócsopor-
tunk indulását legjobban egy olyan elemzéssel tudom előkészíteni, melyben a 
hagyományos vizsgálati szempontok (származás, képzettség, hivatali előme-
netel) mellett egy új módszerrel, a tágabban értelmezett családi kapcsolatháló-
zat feltérképezésével és majdani elemzésével is kísérletezem.1

A lokális politikai elit kutatása népszerű a hazai tudományos életben. A kér-
dés historiográfiájának feldolgozása akár önálló tanulmányt is igényelhetne. 
A teljesség igénye nélkül mégis kiemelnék néhány írást, melyeket munkám 
előképként fontosnak tartok megjelölni. A Hajnal István Kör és a Körön belüli 
lokális elit kutatás szinte egyidős egymással, hiszen a Kör első konferenciá-
ján tartotta meg Hudi József a Veszprém vármegyei hivatalviselő nemesekről 
szóló előadását, és írta meg ennek alapján azt a tanulmányát, mely sok kutató 
számára jelentett a későbbiekben lényeges kiindulópontot.2 A lokális elitekre 
vonatkozó témák az elmúlt évek rendezvényein újra és újra napirendre kerül-
tek. Egy másik fontos publikációban Cieger András a kárpátaljai régiót vizs-

1 A kapcsolatháló-elemzés széleskörűen alkalmazott módszer a társadalomtudományok köré-
ben. Népszerűségének talán leglátványosabb mutatója, hogy a nemzetközi tudományos köz-
életben mozgó Barabási Albert László 2014-ben Prima Primissima díjat kapott. Barabási Albert 
alapvető munkája (Barabási 2003) valószínűleg minden kapcsolatháló-elemzésbe fogó magyar 
kutató számára az egyik legfontosabb kiindulópont. A módszer alkalmazhatóságáról: Tamás 
2009: 23–25., konkrét jelenkori elitkutatással kapcsolatban: Kónya 2005: 369–384.. A frissebb 
történettudományi munkák közül pedig kiemelendő Horváth Csaba munkája: Horváth 2013. 
A munka elkészítését az OTKA K 112429 sz., „A dualizmus kori magyar országgyűlések tagjai 
nak feltárása és társadalomtörténeti elemzése” c. pályázata támogatta.

2 Hudi 1987: 99–110.
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gálva a főispáni, alispáni és képviselői kar kapcsolatrendszerét tárta fel. A kér-
déssel foglakozó tanulmányának Rokonok c. alfejezetét gondoltam tovább a 
hevesi főszolgabírói kar tekintetében.3 A házassági kapcsolatok feltárásában 
Szijártó M. István és kutatócsoportjának,4 valamint Tóth Árpádnak munkái5 
voltak iránymutatóak számomra.

A lokális (politikai) elit vizsgálatával kapcsolatban több fontos kérdés merül-
het fel a kutatóban.6 Lényeges problémát jelent egy kutatás kezdetén, hogy 
pontosan milyen területre is célszerű fókuszálni figyelmünket: a vármegyére, 
vagy esetleg annak egy kisebb területi egységére, a járásra? Dilemmát jelenthet 
továbbá az is, hogy ezek a mesterségesen kialakított területi egységek releváns 
keretet adhatnak-e egyáltalán egy társadalomtörténeti vizsgálatnak? A közigaz-
gatási értelemben létező határ egy-egy hivatal érdekeltségi körét ugyan alapve-
tően befolyásolhatta, de a személyes kapcsolatok, a társadalmi érintkezés szem-
pontjából már kevésbé tűnik fontosnak ugyanennek a jelentősége. Fontos látni 
azt is, hogy a vármegyei keret, amely általában a lokális vizsgálatok horizontját 
képezi, épp korszakunkban ment keresztül jelentős átalakuláson. A közigazga-
tás-történeti alapokra helyezkedő megközelítés, a szorosan egy megyére fóku-
száló kutatás helyett fontosnak tartom munkámat tágabb horizonton végezni.7 
A vizsgálatba elsődlegesen bevont személyek ugyan egy vármegyéhez tartoz-
nak, azonban életpályájuknak ezen túlnyúló szakaszai, valamint családi viszo-
nyaik egy tágabb környezetbe helyezik őket. Alapvetően ez az utóbbi kapcso-
latrendszer feltérképezése teszi lehetővé a közigazgatási keretek meghaladását 
és ezáltal a kiválasztott csoport társadalomtörténeti értelemben vett vizsgálatát.

A központi vármegyei hivatalok helyett a járásra koncentrálom figyelme-
met. Korábbi munkám során is azt tapasztaltam, hogy a dualizmus korában a 
politizálás két szférája, az országos és a lokális szint leginkább talán a válasz-
tókerületnek nagyjából megfelelő járási vagy járáscsoporti térben érintkezett. 
Az elemzett időszak kezdetén ugyanis jelentős változás állt be az országgyű-

3 Cieger 2003: 87–106.
4 Szijártó 2006: 19–37.; Nagy 2010: 242–258.
5 Különös tekintettel: Tóth 2012: 263–282. 
6 Az elitfogalommal, a lokális vagy helyi elittel kapcsolatos elméleti kérdésekre a tanulmány szű-

kös terjedelmi keretei miatt csak részben tudok kitérni. A kérdéssel kapcsolatban lásd Takács 
2008: 27–45., vagy egyéb megközelítésben Klement 2012. 94–96.

7 Cieger András például három kárpátaljai vármegyét vizsgálva tette fel a kérdést, hogy lehet-e 
beszélni vármegyei szintet meghaladó regionális elitről. Tanulmányának végkövetkeztetése 
szerint „a korszak végén is sokkal inkább beszélhetünk elkülönült, a szűkebb lokalitáshoz 
kötődő politikai elitről, semmint a megyehatárokat átívelő, intenzív kapcsolatokat ápoló regi-
onális vezető rétegről.” Cieger arra is utalt tanulmánya végén, hogy a rokoni kapcsolatok is 
általában megyén belüliek voltak. (Cieger 2003: 104.). E megállapítás azonban nem zárja ki a 
megyehatárokon átívelő rokoni kapcsolatok létezését, másrészt pedig a hasonló megállapítá-
sokhoz Cieger vizsgálatához hasonlatos, megyehatáron átívelő vizsgálatra van szükség.
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lési tagok rekrutációjában. Hiszen míg a rendi korszak követeit a vármegye 
központi közgyűlése választotta, addig a népképviseleti rendszerben a megye 
elveszítette ezt a meghatározó szerepét és a választókerületi szintre helyeződött 
át a politikai küzdelem. Míg a közgyűlés által választott két követ személyét a 
vármegyei erőviszonyok határozták meg, addig a népképviselők közé olyan 
régiók küldöttei is bekerültek, amelyek korábban nem tudták ezt a reprezentá-
ciós szintet biztosítani önmaguk számára. A népképviseleti rendszerben tehát 
a kerületre tevődött át a hangsúly. Ebben az újonnan keletkezett, mestersége-
sen kialakított politikai térben, a legjelentősebb lokális közigazgatási hatalmat 
gyakorló személy a főszolgabíró volt. Talán nem véletlen, hogy saját és más 
kollégák kutatásai azt látszanak alátámasztani, hogy a megyei hivatalból az 
országgyűlésbe került képviselők leggyakrabban a főszolgabírói széket váltot-
ták a képviselői mandátumra.8 Vizsgálatom főszereplői tehát ebbe a pozícióba 
került emberek lettek. Az ő esetükben próbálom meghatározni, hogy milyen 
kapcsolatban voltak a vármegye, a járás lokális közösségével. Elitpozíciót töl-
töttek-e be, vagy csupán a közigazgatási hatalmat gyakorló személyek voltak?9 
Erre a kérdésre legjobban – a vagyonuk, származásuk és a hivatali karrierjük 
mellett – talán a családi kapcsolataik utalhatnak.

Bizonyos szempontból adósságot is törlesztek, hiszen a tanulmány személyi 
adattárát a Heves vármegyei archontológia, dualizmus kori részének munkála-
tai során állítottam össze.10 A szerkesztői elvek akkor nem tették lehetővé, hogy 
a hivatali listák és életrajzok mellé elemző fejezetet is készítsek. A kötet e hiá-
nyosságára joggal hívta fel a figyelmet a Levéltári Szemlében megjelent ismerte-
tőjében Héjja Julianna Erika.11 Bevezetésképpen néhány szót szólni kell még a 

8 A kérdéssel kapcsolatban például Cieger András a következőképpen fogalmazott: „Kulcsfontos-
ságúnak tűnik a közigazgatási múlttal rendelkezők előmenetelében a főszolgabírói tisztség. E 
pozíció ugyanis a karrierépítés meglehetősen széles lehetőségét kínálta.” Cieger 2004: 305–307.

9 Ez az ellentét tükröződi két egészen más időszakból származó munka tisztviselőkkel kapcsola-
tos nézőpontja között. Sarlós Béla úgy mutatja be a „dzsentri hivatalnokot”, a kihelyezett szol-
gabírót, főszolgabírót, mint akit a kor törvényi rendszere „teljesen kiszolgáltatta a kormány-
nak”. (Sarlós 1981: 298–299.) Ez a kiszolgáltatottság azonban ellentétben áll az elitpozícióval, 
ami – Takács Tibor szavaival élve – „feltételezi az adott közösség valamilyen szintű autonómiáját, 
hiszen csak ebben az esetben lehetnek a helyi szinten döntési kompetenciák, melynek birtokosa 
a vezető réteg.” (Takács 2008: 35.) Sarlós Béla ugyan nem mondja ki, de megfogalmazásából 
az következik, hogy az általa leírt szolgabíró, vármegyei hivatalnok helyzete mai fogalma-
ink szerint nem felel meg az elit pozíciónak. Sarlós értékelésével több megállapítást is lehetne 
ütköztetni, de most csupán egyet emelnék ki: Takács Tibor – Nyíregyházára vonatkoztatva – a 
hivatalnokokat tartja a helyi elit legaktívabb és legagilisabb csoportjának. (Takács 2008: 272.) A 
vezető hivatalnokok elitpozíciója Cieger András idézett munkáiban is egyértelmű. 

10 A tanulmány jegyzeteiben a Heves megye történeti archontológiájának általam írt szócikkeire 
hivatkozom, az azok megírásához felhasznált levéltári forrásanyag az idézett helyen található 
meg.

11 Héjja 2012: 61–64.
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legfontosabb forrásokról. A Heves Megyei Levéltár iratanyagán túl elsősorban 
az Arcanum Kiadó által publikált adatbázisok anyagára támaszkodtam, ame-
lyek tartalmazzák a legfontosabb genealógiai szakirodalmat. A családi kapcso-
latok feltárásánál, főleg a kevésbé ismert famíliákhoz tartozó személyek eseté-
ben, nagy segítségemre voltak a gyászjelentések adatai is. Hiszen a gyászoló 
családtagok feltüntetésével egy-egy gyászjelentés fontos adatokat tartalmaz. 
Munkám ezen szakaszában közel 50 családnévhez tartozó gyászjelentést néz-
tem át.12 Komoly hiányosságot jelent azonban a narratív források hiánya. Saj-
nos eddig nem sikerült feltárni egyetlen magánjellegű iratot sem, így az elem-
zett személyek eddig nem szólaltak meg.13

A területi és személyi keretek

Mivel a főszolgabírói szolgálat helye a járás, a főszolgabírók száma alapvetően 
a vármegye járásainak számától függ. Heves és Külső-Szolnok vármegye köz-
igazgatási beosztása jelentősen átalakult a dualizmus időszakában, szükséges 
tehát ezt a folyamatot röviden áttekinteni. A kiegyezés utáni megyeszerkezet 
az 1700. szeptember 16-án kialakított négyjárásos struktúrát örökölte. A járáso-
kat kezdetben számokkal illették, majd 1714-től rögzült az elnevezésük: Gyön-
gyösi, Mátrai, Tarnai és Tiszai járás.14 A másfél évszázadig stabil rendszerben 
rövid intermezzót jelentett ugyan az önkényuralom időszaka, de miután az 
1850-es évek átszervezéseit 1860. december 12-én eltörölték, ismét a régi rend-
ben kezdte meg egyelőre még ideiglenes működését a vármegye.15 A kiegyezést 
követően az 1870. évi XLII. törvénycikk16 jelentősen befolyásolta a vármegyék 
addigi életét. Ez az átszervezés érintette Heves és Külső-Szolnok vármegye 
belső szerkezetét is, hiszen a korábbi négy járást tizenegyre osztották fel.17 Az 
átszervezett járások élére a törvénycikk 57. paragrafusa már nem főszolgabíró-
kat, hanem szolgabírókat helyezett. A megye esetében az új felosztás hasonult 

12 https://beta.familysearch.org/search/image/index#uri=https://familysearch.org/recapi/sord/col-
lection/1542666/waypoints, utolsó letöltés: 2014. 12. 20.

13 A családi irathagyaték feldolgozásának lehetőségét mutatja a Dőry família kapcsán: Gaál 2007: 
118–147. Sajnos Heves megyei Levéltár nem tartalmaz olyan családi irathagyatékot, melyet fel 
lehetett volna használni a kutatás során. Az alispáni és a főszolgabírósági iratok pedig oly mér-
tékben selejtezettek (egyes főszolgabíróságok esetében teljesen hiányoznak), hogy azokban az 
adminisztratív működéshez kötődő dokumentumokon túl, más témába vágó forrás nem talál-
ható. 

14 Bél 2001: 95. 
15 A vármegye 1849 és 1860 közötti közigazgatási beosztásával kapcsolatban lásd: Pap 2003: 127–

128., 134.
16 CJH 1869–1871. 211–220. A köztörvényhatóságok rendezéséről. 
17 Szaniszló 2002: 14.
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a korábbi alszolgabírói rendszerhez, hiszen az új járások és a korábbi alszol-
gabírók száma közel azonos volt. Az 1876. évi XXXIII. törvénycikk értelmé-
ben pedig három járást döntően Jász-Nagykun-Szolnok vármegyéhez csatol-
tak, kettőt pedig összevontak.18 A megmaradt hét járás élére 1877. december 
végén választották meg az új tisztviselőket.19 A dualizmus kori közigazgatási 
átszervezések utolsó lépése 1883. május 13-án történt meg a vármegyében. Az 
ekkor keltezett alispáni rendelkezés a megyét hat járásra – Gyöngyösi, Hatvani, 
Pétervásárai, Hevesi, Egri és Tiszafüredi – osztotta. Az 1883. évi XV. törvény-
cikk 16 paragrafusa alapján került sor a változtatásra, amely kötelezte a várme-
gyéket a járások és járásbíróságok területének és székhelyének az egymáshoz 
való idomítására.20 Ezzel a lépéssel lezárult a magyar közigazgatás-történet-
nek egy másik jelentős folyamata, hiszen a törvény értelmében a járásokat már 
állandó székhellyel kellett ellátni. Az 1886-os törvényi rendezés (XXI. tc. 67. 
paragrafus) pedig már a hivatali szolgálati helyen való lakást tette kötelezővé 
a tisztviselők számára. A központi hivatalnokoknak a megyeszékhelyen, a kül-
tisztviselőknek pedig a járási székhelyen kellett élniük.21 A vármegye kialakult 
közigazgatási beosztása 1918-ig megmaradt, sőt 1950-ig a valóságban is ebben 
a keretben folyt a hivatali munka.

A járások vezetőit keresve tehát nem korlátozhatjuk kutatásunkat csupán 
a főszolgabírói hivatal betöltőire, hiszen 1870 és 1887 között ez a tisztség nem 
létezett. Tizenhét éven át a járásokat szolgabírók vezették. A fent idézett 1886. 
évi XXI. törvénycikk 67. paragrafusában állította helyre a korábbi rendet, és a 
kültisztviselők között a főszolgabírót nevezte meg elsőszámú hivatalnokként. 
A főszolgabírók mellett tehát ezért bevontam az elemzésbe az átmeneti időszak 
szolgabíróit is. Tettem azt annak ellenére, hogy épp a szolgabírók nagy száma 
egyben a hivatal presztízsének csökkenését is jelezte. Az 1870 és 1886 közötti 
szolgabírók jelentős része azonban a későbbiekben főszolgabíróvá lett. Az ő 
esetükben problémát jelentett volna a vezető járási hivatalviselés kezdetének 
a meghatározása, és ennek összehasonlítása 1870 előtti és 1886 utáni szemé-
lyekkel, ha arra az időszakra nem lettem volna tekintettel, amikor eleve senki 
sem lehetett főszolgabíró. Egyébként az 1883-as törvényi szabályozás szinte a 
főszolgabírók szintjére emelte a szolgabírókat, mivel melléjük segédszolgabí-
rókat helyezett. 1886-ban pedig a járások vezetőit újra hivatalosan főszolgabí-
rónak, a melléjük beosztottakat szolgabíróknak nevezték.

18 CJH 1875–1876. 483. Némely törvényhatóság területének szabályozásáról és ezzel kapcsolatos 
intézkedésekről.

19 Szaniszló 2002: 17. 
20 CJH 1882–1883. 227. A megyék háztartásáról. 
21 CJH 1884–1886. 395. A törvényhatóságokról. 
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A vármegyei hivatalnokok feltárásához a hatévente ismétlődő választások 
jegyzőkönyvei jelentik az egyik legfontosabb forrást. Ezeket áttanulmányozva 
feltűnő jelenséget tapasztalhatunk. Az 1883-as tisztújításnál három járás – 
gyöngyösi, hatvani, tiszafüredi – esetében már csak egy jelölt volt a szolgabírói 
hivatalra.22 1889-ben a gyöngyösi kivételével már minden főszolgabírói széket 
választás nélkül töltöttek be.23 1895-től pedig szinte minden állás esetében egy 
jelölt továbbszolgálását hitelesítette a vármegye bizottmánya. Ez a változás, 
melynek során a korábban oly heves politikai küzdelem eltűnt a tisztújítások-
ról, véleményem szerint a hivatali szolgálat bürokratizálódásának következ-
ménye. Talán nem véletlen, hogy a fordulópontot az 1883-as évszám jelezte, 
hiszen éppen az 1883. évi I. törvénycikk 3. és 5. paragrafusa tette képzettségi 
minimumkövetelménnyé a vármegyei alispánok, valóságos és tiszteletbeli 
jegyzők, szolgabírók és segédszolgabírók számára a jogtudományi államvizsga 
sikeres letételét.24 A képzettség tehát az 1880-as években már egyértelmű alkal-
mazási feltétellé lett.25

Származás és karrier

A fenti keretek figyelembevétele mellett 37 főt sikerült azonosítani, akik közül 
hat személy úgy került a vizsgálatba, hogy csupán 1870 és 1886 között volt 
szolgabíró, de 1886 után már nem viselt hivatalt. Közülük két főről – Horváth 
Lászlóról és Perlaky Zénóról – sajnos nagyon kevés adattal rendelkezünk. 

A vizsgálatba vont személyek életrajzi adatai közül első lépésben a nemesi 
címet, a vallási viszonyokat, a képzettséget és a főszolgabírói, szolgabírói hiva-
talba kerülés életkorát elemzem, majd ennek alapján állítok fel életpályamo-
delleket.

Első lépésben a hivatalnokok származását, nemesi rangját vizsgálom meg. 
A tisztségviselők nemesi címe az elemzett korszak kezdetén szinte magától 
érthetőnek tűnik, de kérdés, hogy a vármegye nemessége milyen mértékben 
tudta megtartani szerepét a vármegye középszintű vezetői között a dualizmus 
későbbi éveiben? A nemesség vármegyei hivatalviselésének kérdése természe-
tesen a dzsentrivel kapcsolatos, tradicionálisnak tekinthető diskurzus miatt 
fontos számunkra.26 

22 HmL IV. –402/a 8. rsz. 431–433.
23 HmL IV. –402/a 14. rsz. 436–437.
24 CJH 1882–1883. A köztisztviselők minősítéséről. 
25 Hasonló tapasztalatokról számol be Takács Tibor Nyíregyháza századfordulós hivatalviselőivel 

és választásaival kapcsolatban. (Takács 2008: 55., 2051.)
26 A nemesi hivatalviselésről lásd pl.: Nagy 1981: 147–162.; Gaál 2007: 118–120.; európai összeha-

sonlításra lehetőséget nyújt: Rush 2007: 29–50. és különösen 43–48., fontos azonban megjegyezni, 
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A Heves- és Külső Szolnok vármegyei nemesség létszámát Fényes Elek 1847-
ben 31.620 főre tette, ami a lakosság 12%-ának felelt meg.27 A megyei nemesség 
aránya tehát messze meghaladta az országos átlagot. Erről a rendkívül össze-
tett csoportról Orosz Ernő megyei levéltáros készítette el a múlt század első 
évtizedében a helytörténeti kutatások számára máig meghatározónak tekint-
hető munkát,28 melynek kiegészítése, pontosítása – a korabeli kritika ellenére 
– napjainkig sem készült el.29 A szolgabírók nemesi címének meghatározásánál 
azonban emellett ma már könnyen támaszkodhat a kutató az Arcanum Kiadó 
által közzétett adatbázisokra, Szluha Márton munkáira, Pálmány Béla almana-
chjaira és a gyászjelentések anyagaira.30 Ezen források segítségével megállapít-
ható, hogy a 37 hivatalnok közül csupán két fő – Maczky31 Emil és György – volt 
biztosan polgári származású. Hám Gyula, Horváth László és Siskovich Lajos 
esetében valószínűsíthető, de nem bizonyított a nemesség. Léteztek ugyan ilyen 
nevet viselő nemesi famíliák, de a hozzájuk való kapcsolódást nem sikerült min-
den kétséget kizáróan bizonyítani. Tehát még a dualizmus végén is alapvetően 
a nemesi származásúak domináltak a főszolgabírói karban. 1918-ban a hat állás 
közül egyet Maczky György töltött be, a fennmaradó öt fő azonban kétségte-
lenül nemesi felmenőkkel rendelkezett. A vizsgált hivatalnokok nemesi címei 
döntően a 16–17. századból származtak. A legkésőbbi nemeslevéllel Borhy 
Ádám bírt, kinek armálisát 1693. november 4-én állították ki.32 A járási vezetők 
tehát szinte kivétel nélkül a 16–17. században nemesítettek a köréből származ-
tak, ahová korábban az országgyűlési képviselők zömét is sikerült bekapcsol-
ni.33 Az ún. újnemesség34 teljesen hiányzott a megyei tisztikarból. 

Ez a tény azonban még nem támasztja alá kellő alapossággal a dzsentrivel 
kapcsolatban, főleg a régebbi szakirodalomban gyakran megfogalmazott, és 
újabban gyakran kritikával illetett képet. Hiszen a hivatalviselés nem csupán a 
pozícióőrzés következménye lehetett. Legalább ilyen fontos tényezőként gon-

hogy a szövegben az arisztokrácia (aristocracy), a dzsentri (gentry) és nemesség (nobility) fogal-
mak gyakran keverednek egymással. A dzsentri kérdéssel kapcsolatban lásd: Benedek 1997.

27 Fényes 1847: 236–237.
28 Orosz 1906.
29 Bártfay 1906: 92.
30 Család– és helytörténeti irodalom. Arcanum Digitális Tudománytár, 2013., Családtörténeti 

folyóiratok Arcanum Digitális Tudománytár, 2013., Szluha 2007., Szluha 2005., Pálmány 2002., 
Pálmány 2011.

31 A Maczky család esetleges lengyel nemesi címére – ami gyakran előfordul a helytörténeti iro-
dalomban – nem találtam eddig egyértelmű bizonyítékot. De az bizonyos, hogy ilyen család 
honosítása nem történt meg. A család egyik tagja, Emil 1887-ben feleségének a nemesi címét 
kapta meg, így vette fel a Borbély–Maczky nevet. (Gerő 1938: 75.)

32 Kempelen 1911: 354.
33 Pap 2014: 32.
34 Halmos 1995: 447–451.; A kérdés jelentőségéről részletesen lásd: Ballabás 2013: 37–46. 
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dolhatunk a hivatalviselő családokon belül átöröklődő tradicionális életpálya-
modellekre, foglalkozási stratégiákra. A kérdés megítéléséhez viszont jelenleg 
nem rendelkezem a megye nemessége részéről megfelelő forrásokkal, szemé-
lyes irathagyatékkal, családi levéltárral. A kérdéskört majd olyan családok 
esetében szándékozom tovább vizsgálni, melyek esetében az utókorra maradt 
források – Gál Zsuzsanna fentebb hivatkozott kutatásaihoz hasonlatos – disz-
kurzív életpálya-stratégiái vizsgálatot tesznek lehetővé.

A következő lépésében a famíliák identitásának másik fontos elemét, a val-
lási hovatartozást vizsgálom. Az egyén számára bizonyára fontos szerepe volt 
ennek a tényezőnek, kérdés azonban, hogy milyen mértékben befolyásolta, 
ha befolyásolta egyáltalán a dualizmus kori politikai, közigazgatási karriert. 
A vallási hovatartozás elsősorban a tisztviselők és/vagy családtagjaik gyászje-
lentése alapján rekonstruálható, azzal a megjegyzéssel, hogy ez a forrás nem a 
születés időszakának felekezeti viszonyait mutatja meg számunkra. A feleke-
zet- vagy vallásváltásra találtam példát a vizsgált csoportban. 

A vármegye döntően római katolikus jellege természetesen meghatározta 
annak tisztikarát is. 24 római katolikus és 4 ismeretlen vallású tisztviselő mel-
lett 9 fő volt református. Az ismert személyek 83%-a katolikus, 27%-a pedig 
református volt. A teljes korszakra kiterjedő adatokat értelmetlen összevetni 
a vármegye felekezeti összetételével, hiszen például egy idősíkban 1918-ban 
minden főszolgabíró római katolikus felekezethez tartozott. A területi jelleg 
azonban fontos lehet számunkra. Az 1910-es népszámlálás szerint a várme-
gye 277 656 fős lakosságának 89,5%-a katolikus vallású volt, a reformátusok 
6,8%-ot az izraeliták pedig 3,6%-ot tettek ki. A többi felekezet aránya elenyésző 
volt. A reformátusok alapvetően két járásban csoportosultak, a tiszafürediben 
42,7%, a hevesiben pedig 7,5% volt az arányuk. A többi járásban és a két ren-
dezett tanácsú városban 0,4 és 2,9% között szóródtak adataik.35 A Tiszai/Tisza-
füredi járás területén az 1890-es évek közepéig csak egy római katolikus járási 
vezető fordult elő, azonban az 1895-ös évtől a reformátusok részvétele mini-
málisra csökkent. A nem ehhez a járáshoz kapcsolható további öt református 
járási vezetőkről elmondható, hogy egy kivétellel – Isaák Gyula – mind abban 
a dél-hevesi térségben kaptak szerepet, ahol a reformátusok nagyobb számban 
éltek. A felekezeti faktornak tehát az 1890-es évek közepéig jelentőséget lehet 
tulajdonítani az egyéni karrierek alakulásában, ez viszont természetesen szoro-
san összefügg azzal is, hogy ebben az időszakban a hivatalnokok zöme a járás 
nemesi családjaihoz kötődött, melyek vallási viszonyai a járás felekezeti össze-
tételével függtek össze. A századfordulóra azonban jelentősen visszaszorult a 
reformátusok szerepvállalása. A kilenc személy közül csupán három fő viselt 
1890 után is főszolgabírói hivatalt, 1901 és 1920 között pedig senki. A megye 

35 Népszámlálás 1910: 188–189.
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déli részének református nemesi famíliái tehát látványosan teret vesztettek az 
egyre professzionalizálódó tisztikaron belül.36

A tisztviselők képzettségével kapcsolatos adatok elsősorban a 19. század 
végéről állnak rendelkezésünkre. Az egyik legfontosabb vonatkozó forrásunk 
az 1902-ben összeállított tisztviselői törzskönyv és állománykönyv.37 A korábbi 
időszakok szórt adatait is figyelembe véve, jelenleg 24 fő esetében ismert a 
pontos előképzettség. Ők, négy kivételtől eltekintve, mind Egerben végezték 
jogi tanulmányaikat. Jól látható tehát, hogy a helyi elit számára az egri Érseki 
Jogakadémia volt a legfontosabb oktatási háttérintézmény.38 1887-től pedig, 
alkalmazkodva a törvényi előírásokhoz, minden állást felsőfokon végzettek 
töltöttek be. Visszatérve az előző ponthoz, a felekezeti viszonyokhoz, viszony-
lag kézenfekvő lenne összekapcsolni a két szempontot, és kijelenteni, hogy a 
református nemesi családok gyermekei az 1890-es években azért szorultak ki a 
hivatalokból, mert nem rendelkeztek megfelelő végzettséggel. Erre vonatkozó-
lag azonban jelenleg nincsenek adataim. A későbbiekben Hadobás Eszternek a 
jogakadémiai diákok felekezeti és családi összetételét vizsgáló elemzései nyújt-
hatnak további információkat a reformátusok háttérbe szorulásának okairól.

Az egyéni életpályák vizsgálatánál fontos szerep jut az átlagos hivatalba 
lépési életkor meghatározásának és az attól való eltérések elemzésének. Felté-
telezhetjük ugyanis, hogy aki jobb kapcsolati tőkével rendelkezett, hamarabb 
került ugyanabba a pozícióba és annak karrierje is gyorsabb volt, mint annak, 
aki ezzel a kapcsolatrendszerrel nem bírt. Ehhez a vizsgálathoz természetesen 
ismernünk szükséges a hivatalnok születési idejét. Ez az adat 32 fő esetében áll 
rendelkezésünkre. A vizsgálat során nem a tisztikarba való belépésnek, hanem 
a főszolgabírói, szolgabírói tisztség betöltésének az időpontjára voltam tekin-
tettel. A kapott adatok igen nagy szórást mutatnak, hiszen a minimumot a 26 év, 
a maximumot pedig az 59 év jelenti, a teljes időszak átlaga pedig 36,2 év volt.39 
A teljes időszakot azonban célszerű tovább bontani. A hatvanas évek tisztvise-
lői számára a politikai viszonyok akadályozták a töretlen közigazgatási karrier 
kialakulását. Ezt jól mutatja a magas átlagéletkor (6 hivatalviselő, átlagéletkor: 

36 Hadobás Eszter, az Eszterházy Károly Főiskola Történelemtudományi Doktori iskola – ezzel 
a témával foglalkozó – hallgatójának szóbeli adatközlése is megerősítette, hogy az egri Érseki 
Jogakadémia hallgatói között alacsony volt a reformátusok szerepe (kb. 10%), akik nem is mind 
a megyei családok közül kerültek ki. A kérdés vizsgálata azonban a tanulmány kéziratának 
leadásakor még nem zárult le. 

37 HmL 417/9. Tisztviselők állománykönyve és Tisztviselők törzskönyve.
38 Az érseki jogakadémia anyakönyveiből származó információkat Hadobás Eszter bocsájtotta 

rendelkezésemre. Az anyakönyvek lelőhelye: HmL VIII. 1. b.
39 1872 és 1886 közötti periódus esetén a szolgabírói poszt betöltésének életkorát vettem figye-

lembe, még akkor is, ha 1886 után az adott személy főszolgabíró lett. Tettem ezt azért, mert 1886 
előtt a szolgabírói posztnál nem volt magasabb külső hivatal.
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37,3 év, intervallum: 34–40 év). Külön periódust jelent az 1872 és 1883 közötti 
időszak is, amikor a megnövekedett állásszám – 4 főszolgabíró helyett 11 szol-
gabíró – miatt olyanok is hivatalba kerülhettek, akik egyéb esetben talán nem 
lettek volna járási vezetők. (14 hivatalviselő, átlagéletkor: 40,1 év, intervallum: 
26–59 év) 1872-ben került szolgabírói hivatalba az 59 éves és korábbi szolgá-
lati adattal nem rendelkező Földváry Sándor, és a korábbi törvényszéki ülnök, 
Bedekovics Vilmos. Horkai Lajos, aki 1869-ig ülnökként szolgált, 53 éves volt 
az új állás betöltésekor. Benkó Albert 1867-től beosztott szolgabíróként szol-
gált, 1870-ben 45 éves volt. Szintén a megnövekedett állásszám lehetett az oka 
annak, hogy Hám Gyula 26 évesen lett szolgabíró az 1877-es évben. 

Az 1880-as évek konszolidált periódusában már nem tapasztalhatóak ilyen 
jelentős eltérések, az 1883 és 1918 közötti időszak pályakezdési átlagéletkora 
34 évre csökkent. (11 hivatalviselő, átlagéletkor: 34 év, intervallum: 26–43 év) 
Két személy azonban, az átlagtól jelentősen eltérő adattal rendelkezve, érdekes 
karriert fut be. Ifjabbik Majzik Viktor 1892-ben 26 évesen lett a Gyöngyösi járás 
főszolgabírója, és ebben az esetben a gyors karrier okaként az 1885-ben meg-
halt apa tekintélyét feltételezhetjük. Idősebb Majzik Viktor ugyanis a Tarnai 
járás főszolgabírója, majd 1875 és 1881 között a poroszlói kerület függetlenségi 
párti országgyűlési képviselője, 1881 és 1885 között pedig a megye alispánja 
volt.40 A másik végletet a 43 évesen – 1895-ben – pétervásárai főszolgabíróvá 
lett, Drisnyey Béla esete jelentette. Drisnyeynek szolgabíróként kellett kivárnia 
főszolgabíró apósának, Ivády Miklósnak a nyugdíjba vonulását, hogy azután 
14 évi szolgabíráskodást követően kerüljön annak hivatalába.41 A jó kapcsolat 
tehát gyorsíthatta, de akár lassíthatta is az előremenetelt. A fenti két példával 
ellentétben Maczky Emil fia, György az apai tekintély ellenére is éppen az átla-
gos életkorban – 1916-ban, 34 évesen – került a Hevesi járás élére, pedig az apa 
1908 és 1917 között, a járás területére eső, nagyfügedi kerület képviselője volt. 
György egyébként 1907-ben, két gyakornoki év után kapott szolgabírói meg-
bízást.42 Ez a karrierút tekinthető az általánosnak, hiszen főszolgabíró társai 
egy kivétellel ugyanezt az utat járták be. Úgy tűnik tehát, hogy a családi kap-
csolatokkal rendelkező hivatalnokok karrierje inkább átlagosnak, mint attól 
eltérőnek volt tekinthető. Persze ez annak is következménye, hogy – mint látni 
fogjuk – a személyes kapcsolati tőke birtoklása maga is általános jelenségnek 
számított a korban.

A karrierutak kategorizálásához az utolsó lépést annak meghatározása 
jelenti, hogy minek volt tekinthető a főszolgabírói poszt betöltése: az életpálya 
végső állomásának vagy inkább a központi vármegyei pozíciók, az országos 

40 Bán (szerk.) 2011: 487–488.
41 Bán (szerk.) 2011: 438–439.
42 Bán (szerk.) 2011: 479–480.
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szereplés felé segítő ugródeszkának. Ebben az esetben ki kell hagyni a vizsgá-
latból azt a három személyt, aki a hivatal betöltése közben halt meg. Tizenhat 
hivatalnok számára csupán egy közbülső lépcsőfokot jelentett az életpályán a 
járási vezető szerep. Ők alkotják az első életpálya kategóriát. Közülük hatan 
országgyűlési képviselők lettek. Ők biztosították a közvetlen összeköttetést a 
helyi elit és az országos politikai elit között. Hét személy alispáni pozíciót is 
betöltött. 1881 után (a főjegyzőből alispánná lett Zalár József kivételével) ebből 
a csoportból került ki a megye összes alispánja. Kiemelendő Kaszap Bertalan és 
Majzik Viktor esete, akik előbb főszolgabírók voltak, majd képviselővé válasz-
tották őket, és végül, a képviselőházból hazatérve, az alispáni posztot is betöl-
tötték. Alispántársaik általában egy-egy központi hivatal élére kerültek a járási 
szolgálat és az alispáni pozíció között.

A fennmaradó 16 fő számára, az előző csoporttal szemben, a karrier csú-
csát jelentette a szolgabírói vagy főszolgabírói poszt. Első ránézésre nem sok 
közös található ezen csoport tagjai között, ezért nehéznek tűnik magyaráza-
tot adni arra a kérdésre, hogy miért ragadtak meg ebben a pozícióban. Azt 
tapasztalhatjuk, hogy többségük az 50-es éveinek második felében – nyugdíjba 
vonulva – hagyta abba a szolgálatot. Kis számban ugyan, de megtalálhatjuk 
köztük neves hivatalviselő famíliák tagjait is, ami arra utal, hogy nem csupán a 
kapcsolatok hiánya állt a jelenség hátterében. Két csoportra lehet azonban őket 
osztani, az egyiket a dualizmus végén, az 1890-es évek közepétől főszolgabírói 
hivatalba került hat fő alkotja. A kedvező karrierlehetőségek úgy tűnik, hogy a 
dualista állam bukásával együtt enyésztek el. Az 1918-ban hivatalban lévő hat 
főszolgabíró addig töretlen életpályája látványosan megrekedt. Csupán Oko-
licsányi Imre lehetett 1925 és 1943 között alispán, öt társa számára a hivatali 
karrier csúcsa maradt a főszolgabírói poszt. Ha hozzájuk számítjuk az 1916-
ban nyugdíjba vonult Zaleski Imrét és Korponai Istvánt, akkor a világháború 
és az azt követő átalakulás tűnik egy olyan fontos pontnak, ami a hivatalno-
kok esetében jelentősen akadályozta a továbbemelkedést. A másik csoportot 
az 1870-ben idősebb korban szolgabíróvá lett személyek alkották, akik közül 
tíz fő nem viselt többet magasabb hivatalt. A megnövekedett álláslehetőségek 
tehát nem jelentettek nekik valóságos előlépést, hiszen ez a szolgabírói tisztség 
már korántsem töltötte be azt a szerepet a tisztikar belső hierarchiájában, mint 
a korábbi főszolgabírói cím. A szolgabírók közül továbbemelkedni csak azok 
tudtak, akik vagy kiemelkedősen fontos famíliák tagjai voltak, és emellett eset-
leg 1848-as múlttal is rendelkeztek (Almásy Géza, Kürthy Ferenc, Szentkirályi 
Ödön), vagy fiatalon lettek szolgabírók az 1870-es években (Hám Gyula, Hel-
lebronth Béla).

Az eddigiek alapján úgy tűnik tehát, hogy a két fő karriertípus kialakulását  
leginkább a kor adta lehetőségek befolyásolták. Akik az 1890-es évek elejéig 
be tudták futni az 1870-es években elkezdett pályaívüket, hasonló karrierutat 
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jártak be: számukra ugródeszkát jelentett a járási szolgálat. Az 1870-es években 
idős korban szolgabíróvá lettek, valamint az 1890-es években hivatalba kerül-
tek számára pedig általában végső állomást jelentett a külső vármegyei szolgá-
lat. De még egy szempontot, a rokoni kapcsolatok elemzését, be kell vonni a 
vizsgálatba.

Rokoni kapcsolatok – rokoni hálózatok 

A tanulmányt előkészítő kutatás fontos célja volt a rokoni kapcsolatok feltér-
képezése. Eredetileg azt terveztem, hogy a főszolgabírók közvetlen felmenőit, 
házastársait, hivatalviselő gyermekeit tárom fel. A családfákat vizsgálva azon-
ban szükségesnek láttam a kört tovább bővíteni, és megkísérelni a felmenők 
házassági viszonyainak és lehetőség szerinti hivatalviselésének, képviselői 
karrierjének a feldolgozását. A forrásadottságok tükrében összeállítottam a 
vizsgált 37 személy családfáját, majd rögzítettem a házastársakat és ezek csa-
ládi kapcsolatait, családfáit. A nőági kapcsolatok beemelésével több ún. köz-
vetítő nemzetség43 került a vizsgált sokaságba, de jó néhány olyan família is 
van, amely csak néhány taggal képviselteti magát. Teljes, minden tagra kiter-
jedő adatgyűjtést nem sikerült végeznem, aminek az oka elsősorban a kiterjedt 
házassági viszonyokban keresendő. 1565 személy került a vizsgált mintába. A 
feldolgozott emberek 238 nemzetségbe tagozódnak, melyek 85%-ába 1–10 fő 
tartozik. A Kubinyi (78), Okolicsányi (58), Beniczky (51), Bernáth, Vay (32–32), 
Bárczay, Lónyay, Májthényi (31–31) nemzetségek tagjai kerültek a legnagyobb 
számban a vizsgálatba. Összesen 1176 férfit, 389 nőt, köztük 178 megyei hiva-
talnokot, 295 képviselőt és 1092 családtagot sikerült azonosítanom és a 37 
elemzett személlyel összefüggésbe hoznom. A családfákat a Geno programban 
készítettem el, a családi kapcsolathálózat feldolgozására pedig a Gephi szoft-
vert használtam. Az adatfelvételnél egyéb kapcsolódási lehetőségekre (kereszt-
szülőség, barátság, üzlettársi szerep) jelenleg nem voltam tekintettel.

A vizsgálatba bevont nemzetségek nagy száma miatt az adatgyűjtés koránt-
sem ért véget, de ez lesz az a rendszer, amelyben a kutatócsoportunk mun-
kájának eredményeképpen gyűjtött kapcsolati adatokat elemezni fogjuk. A 
tanulmány terjedelmi korlátai nem teszik lehetővé, hogy részletesen bemutas-
sam a munkamódszer eredményeit, melyek – ezen munka várható megjelenési 
időpontjára való tekintettel – csupán részeredménynek tekinthetők, hiszen a 
295 országgyűlési képviselő családtagjaival és kapcsolatrendszerével lega-
lább tovább fog bővülni a feldolgozásban szerepeltethető személyek száma. 

43 Hasonló vizsgálatra példaként lásd: Gyapay (http://szijarto.web.elte.hu/GYM.html, utolsó letöl-
tés: 2014. 12. 15.)
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A tanulmány készítésekor tehát a 1565 személyből és a felvett 2520 kapcsolat-
ból álló sokaságból több hálózat keletkezik, mely közül a legnagyobb össze-
függő kapcsolati rendszerbe 1273 személy került. A teljes minta természetesen 
tartalmazza a 37 főszolgabírót, a legnagyobb hálózatba pedig 29 fő tartozik. 
Már ebből a megfigyelésből is következtethetünk arra, hogy a vizsgált csoport 
domináns részét rokoni kapcsolatok fűzték egymáshoz. Egy kisebbség kívül 
volt ezen a körön, az ő kapcsolatai hálójuk – eddigi ismereteink szerint – nem 
fonódott össze a nagyobb közösségével. 

A vizsgálatot azonban tovább kell szűkíteni, hiszen a családi kapcsolat léte-
zése csupán annyit jelent, hogy a felmenők között régebben, akár évszázadokra 
visszanyúló kapcsolat létezett. A hálózat szűkítésére az ún. „3 lépés távolságot” 
használtam. Tehát úgy szűrtem le a 37 személy kapcsolatait, hogy mindenki-
től a három „lépésére” lévő családtagokat vettem figyelembe a kapcsolatok 
vizsgálatakor (egy: apa, kettő: nagyapa, három: dédapa). Fontos információ, 
hogy a nőági kapcsolatokat is bevettem a vizsgált mintába, valamint a testvérek 
közötti távolságot egynek és nem kettőnek minősítettem.44 Az ún. másod-uno-
katestvéri kapcsolat kétszer három lépésből áll össze (közös dédapa / dédanya 
esetén) a harmad-unokatestvéri rokonság pedig kétszer négy lépést feltéte-
lezne. Arra voltam kíváncsi, hogy az így szűkített hálózatban miként alakul 
az egyének egymáshoz fűződő viszonya, tehát hány csoport jön létre, és ezek 
a keletkező csoportok kapcsolatba hozhatók-e a fenti elemzés eredményeivel. 

Ebben az esetben a nagy hálózat már több kisebb csoportra esik szét, és 
jelentős számú hivatalnok kerül külön a központi csoporttól. A legnagyobb 
csoportot egy 15 fős rokoni közösség alkotja, melyhez 9 teljes karrierrel bíró 
személy tartozik, négyen az 1870-es években vállaltak szerepet, két fő pedig a 
dualizmus utolsó szakaszában került hivatalba. A nagy hálózaton kívül 22 fő 
helyezkedett el, kilencen a 70-es években jutottak a tisztségükbe, hatan a dua-
lizmus végén, hét fő pedig egyéb karrierúttal rendelkezett. Jól érzékelhető tehát 
a két csoport közötti különbség: míg az elsőben a teljes életpályát befutottak 
domináltak, a másodikban a 70-es években és a dualizmus utolsó szakaszában 
hivatalba kerültek adták a többséget. A 22 különálló hivatalnokból 11 fő négy 
kisebb rokoni alhálózatot alkotott. Külön csoportként jelent meg az Ivády-Dris-

44 Horváth Gyula más módszert használ, a testvérek közötti kapcsolatokat és a nőági leszármazást 
a kapcsolatháló mátrixából – elsősorban egyszerűsítésre, és a fiági leszármazás kizárólagossá-
gára hivatkozva – elhagyja. Horváth indoklása megfontolást érdemel, de rávilágít arra, hogy a 
kapcsolatháló elemzésének módszertana további kérdéseket vet fel, még nem kellően kiforrott 
elméleti kerettel bír. (Horváth 2013: 284–285.) Mivel jelen esetben a kialakult hálózatot nem 
vetettem alá klasszikus hálózatelemzésnek (mátrix, egyéni rokonsági, házassági mutatók sta-
tisztikai elemzése, stb.), csupán a kialakult csoportokat vizsgáltam, a módszertani probléma a 
későbbi kutatások során válik igazán fontossá. 
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nyei-Kovács észak-hevesi és a Lipcsey-Szombathelyi dél-hevesi érdekkör, vala-
mint a nem nemesi származású Maczky család.

Ha azonban kevésbé szoros kapcsolatokat veszünk figyelembe és nagyobb 
távolságot engedünk meg, és a vizsgálati értékünket 5–6 lépésre emeljük, akkor 
csupán 8 fő választódik le a nagy hálózatról. Ők két domináns alcsoportra 
tagolódnak: öten (Bedekovics Vilmos, Benkó Albert, Horkay Lajos, Horváth 
László, Perlaki Zénó) az 1870-es évek átmeneti hivatalviselői közé tartoztak, 
ketten pedig a 20. század első évtizedeiben töltötték be a posztjaikat (Fülöp 
Zoltán, Korponai István). Teljes és sikeres karrierrúttal csak Kaszap Bertalan 
rendelkezett. 

A családi kapcsolatrendszerben feltárt sajátosságok és a tanulmány első 
részében kifejtett életpályatípusok között tehát kapcsolat mutatható ki. A vár-
megye vezetői kara a 19. század második felében egy egymással szoros rokoni 
kapcsolatban álló csoportból került ki. Ebben a nagy hálózatban megfigyelhe-
tőek voltak egymáshoz szorosabban kötődő vallási és lokális körök, és létezett 
egy szűkebb csoport, melynek tagjai igazán közel álltak egymáshoz. Az atyafi-
ság tehát át- meg átszőtte a hivatali apparátust. A valóban sikeres karriert befu-
tók esetében jól érzékelhetőek a rokoni kapcsolatok. Az 1870-es évek szolgabírói 
pedig ebből a szempontból is külön csoportot alkottak. A századfordulón azon-
ban egy lassú változás indult el, ami nemcsak a képzettségi és vallási megosz-
lásban, hanem a rokoni kapcsolati hálóban is megmutatkozott. Egy új csoport 
jelent meg a főszolgabírói hivatalokban. Dominánsan ők is a megyei nemesség-
ből származtak, de korábban kevésbé pozícionálták magukat a megyei eliten 
belül, és lazábban, vagy egyáltalán nem kapcsolódtak a korábbi főszolgabírók-
hoz. Ez a feltörekvő csoport azonban már nem tudta helyzetét stabilizálni, és 
az első világháború alatt/után karrierje megtört. A megye legfelsőbb vezetése 
még az első világháborút követően is az ún. régi elit leszármazottainak a kezé-
ben maradt. Ezt talán az bizonyítja legegyértelműbben, hogy a megye alispánja 
1925. augusztus 8-ig – főispáni kinevezéséig – Isaák Gyula volt, ezt követően 
1943. március 3-ig pedig Okolicsányi Imre lett. Ők mindketten a dualizmus kori 
vezető elit tagjai és leszármazottjai voltak. 

A kutatás során sajnos nem sikerült a tanulmányhoz narratív forrásokat 
kapcsolni, ennek hiányában nem tudom bizonyítani a tudatos rokoni kapcso-
latépítés és az egyéni karrier formálódására ható lépések és stratégiák létezését. 
A feltárt adatok viszont erre is utalhatnak, vagy legalábbis ezt nem zárják ki. 
Nem gondolom azonban, hogy a rokoni kapcsolatháló létezését úgy kellene 
értékelni, mint ami döntő bizonyítéka annak a nézetnek, hogy a hatalom helyi 
szereplői, a hajdani vármegyei nemesek – tökéletesen megfelelve a róluk alko-
tott szépirodalmi képnek – kizárólag családi kapcsolataiknak megfelelően osz-
tották volna el önmaguk között a hivatali posztokat, hiszen egy-egy családon 
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belül olyan érdekellentétek is húzódhattak, melyek a rokonságot felülírhatták.45 
A rokoni kapcsolatok mindenképpen fontos faktorai a kornak, már „csak” az 
ok-okozati kapcsolatok feltárására van szükségünk. Nem szabad elfeledkezni 
azonban arról sem, hogy a hálóban olyan személyek is szerepelnek, akik nem 
megyei hivatalnokok voltak. Velük ebben a tanulmányban nem foglalkoztam. 

A rokoni kapcsolatháló letézése a többgenerációs hivatalviselő „dinasz-
tiák” között szinte természetesnek tekinthető, tehát azok feltárásából még nem 
következik automatikusan a dzsentri hivatalnokokkal összefüggésben meg-
fogalmazott tradicionális kép elfogadása.46 Ki kell emelni azt is, hogy a nem 
nemesi hivatalnokok is házassági kapcsolatba kerültek a megyei nemesi csalá-
dokkal, ugyanis a 19. század második felében ennek már nem volt különösebb 
akadálya. Szintén fontos azonban annak megemlítése is, hogy a rokoni kap-
csolatokból épülő hálózat, már magának a házasságnak a jellegéből adódóan, 
vallási szempontból töredezett társadalmi képet közvetít számunkra, mely 
vegyes felekezetű vidéken jelentős torzítható hatással bírhat. Ennek áthidalá-
sára egyéb kapcsolatok feltárására is szükség van, és csak ezek ismeretében 
rekonstruálható az egyének kapcsolathálója.

A hevesi szolgabírók közvetlen kapcsolatrendszere és hivatali karrierje első-
sorban a vármegyéhez kötődött, azonban 2–3 generáció mélységben, a házas-
sági kapcsolatokat figyelembe véve, egy sokkal tágabb földrajzi környezetbe, az 
észak- kelet-magyarországi nemesi famíliák világába integrálódott. A kutatás-
nak tehát túl kell nyúlnia a vármegye határán. Ezt viszont nem a regionális elit 
létezése teszi szükségessé – amire én sem találtam bizonyítékot –, hanem a kiter-
jedt atyafiság, ami több megyét is átfogott, összekapcsolt.

Fontosnak tartom a későbbiekben annak meghatározását, hogy egyáltalán 
milyen mértékben tekinthető elitpozíciónak a főszolgabírói hivatal? Erre a kér-
désre tanulmányomban igazából nem adtam választ. Tóth Árpád kérdésével 
élve, célszerű-e a weberi bürokratizálódási folyamattal párhuzamosan „elitről 
beszélni a tisztviselőkkel kapcsolatban”,47 vagy bekövetkezett esetleg megíté-
lésükben valami változás a dualizmus időszakában? A probléma tisztázására 
jelenleg nem áll rendelkezésemre megfelelő forrás, de az a megfigyelés, hogy a 
választás eltűnt a rendszerből, tehát megszűnt a hivatal betöltéséért folytatott 
verseny, a presztízscsökkenésre enged következtetni. Erre a kérdésre azonban 
már egy másik írásban fogok kitérni.

45 Cieger 2009: 91.
46 A kérdésről részletesen: Gyáni 2002: 81–84., 93–97.
47 Tóth 1996: 28.
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Acsády Judit – Mészáros Zsolt1

Feminizmus a fővárosban és vidéken  
a múlt századelőn

Bevezetés

A hazai feminista kezdeményezéseket és mozgalmakat a szakirodalom 
hajlamos elsősorban urbánus, helyi jelenségként bemutatni. A múlt 

századelő nőmozgalmait vizsgálva azonban a Feministák Egyesülete kora-
beli dokumentumai és folyóiratai alapján feltérképezhető egy olyan országos 
hálózat, amely fiók- és társegyesületekből, tagokból, szimpatizánsokból, illetve 
azok informális köreiből állt. A lassan, de folyamatosan növekedő hazai bázis 
szervezetileg pedig a budapesti központon keresztül egy világméretű szövet-
séghez csatlakozott. Egyetértünk azokkal az újabb megközelítésekkel, ame-
lyek szerint „cáfolható az a hiányos információkon alapuló vélekedés, hogy a 
mozgalom belvárosi úrinők belterjes köre lett volna,”2 és hasznosnak tartjuk az 
ebbe az irányba mutató új kutatásokat. 

Tanulmányunkban a vidéki fiókegyesületi rendszert vesszük górcső alá az 
I. világháború időszakáig a korabeli feminista sajtó (A Nő és a Társadalom, A 
Nő), az egyesületi levelezés és jegyzőkönyvek alapján.3 Az általunk kiválasztott 
helyszínek: Arad, Nagyvárad, Temesvár és Balmazújváros. Kutatásunk kiegé-
szíti azokat a párhuzamosan folyó vizsgálatokat, amelyek Pécs, Szombathely 
vagy Szeged nőcsoportjainak történetére koncentrálnak.4 A következő kér-
dések mentén vizsgáltuk az egyes vidéki fiókintézményeket: Hogyan alakult 
meg? Milyen szervezeti keret, kommunikáció, kapcsolattartás jellemezte a köz-
ponttal és más vidéki irodával? Milyen viszonyt ápolt a helyi közösségekkel, 
a városvezetéssel? Az Egyesület célkitűzéseinek megvalósításában, a fő tevé-
kenységekben hogyan és milyen módon vett részt? Mennyiben jelentett mást a 

1 Acsády Judit PhD, az MTA TK Szociológiai Intézetének főmunkatársa, Mészáros Zsolt 
doktorjelölt (ELTE-BTK).

2 Elekes 2002: 43. A múlt századforduló magyar feminista mozgalmáról, választójogi küzdelmeiről 
ld. N. Szegvári 1981., Kovács 1994., Horváth 1995., Acsády 1999., Szapor 2004.

3 Néhány, a fiókszervezeti rendszer szempontjából lényeges mozzanat miatt térünk ki az I. világ-
háború időszakára. 

4 Ld. Árvai Tünde nőtörténeti kutatásai Pécsre, Kelbert 2013a és 2013b Szombathelyre, Antoni 
2015.,illetve Csizmadia 2014. és 2015. Szegedre vonatkozóan. A balmazújvárosi csoportról ld. 
Bédy-Schwimmer 1908. és Acsády 1996.
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magyar és a nemzetközi szervezet együttműködése, mint a budapesti központ 
és a vidéki fiókoké? 

A Feministák Egyesülete újfajta társadalmi szerveződési formát honosított 
meg Magyarországon: nem adott párt vagy egyház égisze alatt jött létre és tevé-
kenykedett. Bár szakmai érdekvédelmi szervezetből alakult (NOE) – tagjait a 
későbbiekben nem meghatározott foglalkozás, érdeklődés, osztály, hanem 
közös eszme fűzte össze. Az Egyesület önkéntességen és intézményi együttmű-
ködésen alapult, szervezetileg hálózatosan épült fel, és a nyilvánossággal való 
kommunikáció komplex formáit alkalmazta (pl. a mai flashmobokhoz hasonló 
köztéri akciók, kampányok, rendezvények, újság). A Feministák Egyesülete 
szervezeti struktúrájának, terjeszkedésének és működésének feltárása nemcsak 
egy múlt század elején indult civil mozgalom kibontakozását, hanem a jogszer-
zés szervezett folyamatának korabeli társadalmi, politikai, gazdasági, kulturá-
lis vetületeit, valamint egyéni és kollektív stratégiáit is segít megismerni.

A nemzetközi szervezeti keret

A budapesti Feministák Egyesülete a Nemzetközi Női Választójogi Szövetség 
(International Woman Suffrage Alliance, továbbiakban IWSA) magyarországi, 
helyi tagszervezeteként jött létre.

Az IWSA megalakítására Carrie Chapman Catt tett először javaslatot 1902-
ben az Amerikai Női Választójogi Szövetség ülésén. Szakmai és intézményi 
nemzetközi kapcsolatrendszer kiépítését szorgalmazta, mert a női egyen-
jogúság megteremtését a széles nyilvánosságban látta eredményesnek. Az így 
megalakuló IWSA első kongresszusát 1904-ben, Berlinben rendezték meg, 
amelynek kulcsszavai az „egység, szabadság és a jótékonyság” voltak. A világ-
szervezet a nők jogi egyenlőségéért, valamint olyan társadalmi reformokért 
küzdött, amelyek csökkentik a társadalmi igazságtalanságot, egyenlőtlensé-
geket.5 Egyenjogúsítási programjuk fontos részét képezte a társadalomban élő 
nőkép, elsősorban a nők alárendeltségét közvetítő sztereotípiák okainak, ere-
detének tanulmányozása és megváltoztatása. Kiadványaikkal, előadásaikkal és 
egyéb kezdeményezéseikkel a nőknek pozitív önképet, vállalható női identi-
tást kínáltak.6 A kétévente megrendezett nemzetközi kongresszuson tartalmi, 
elvi, politikai témákon túl az IWSA nagy hangsúlyt fektetett szervezeti kérdé-
sek megvitatására is. Többek között felmerült az egyes országok képviseleté-
nek módja: vajon egy országot egy helyi szervezet képviseljen, vagy az adott 
országból több szervezet is csatlakozhat? Újszerű, a hivatalos diplomáciától 

5 A nőmozgalmak nemzetközi kontextusáról ld. Offen 2000.
6 Acsády 2014: 16.
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eltérő megoldást alkalmaztak például Csehország, Galícia és Magyarország 
esetében, amelyek akkoriban nem önállóan, hanem az Osztrák-Magyar Monar-
chia kereteiben léteztek, mégis a világszervezeten belül külön képviselettel 
rendelkeztek, mint ahogy Ausztria is.7 Felmerült továbbá, hogy a választójogi 
követelések tartalma hogyan alkalmazkodjon a helyi politikai viszonyokhoz. 
Az IWSA végül azt a gyakorlatot követte, hogy minden tagszervezete auto-
nóm módon értelmezhette a küzdelem fontosabb lépéseit, fogalmazhatta meg 
a nők egyenjogúsításához vezető, általuk leghatékonyabbnak tartott, az adott 
országban kivitelezhető módszereket. Elmondható tehát, hogy az IWSA és tag-
szervezetei között a politikai alapelvekben egység érvényesült, a kidolgozott 
stratégiákban pedig autonómiát biztosítottak a helyi szervezeteknek.

Az IWSA elsősorban a Londonban szerkesztett közlönyén, a havonta kiadott 
Jus Suffragiin keresztül tartotta a kapcsolatot tagszervezeteivel, illetve brüsszeli 
központjukból a Szövetség titkára folytatott szervezeti és tartalmi kérdésekről 
levelezést a helyi irodákkal. 

Ezek mellett fontos összekötő szerepet játszottak a Szövetség prominens 
vezetőinek előadó-körútjai, amelyeket a budapesti Feministák Egyesülete szer-
vezett több vidéki település beiktatásával. Így 1909-ben Carrie Chapman Catt, 
az IWSA elnöke, 1912-ben Cicely Corbett, az angol nőmozgalom vezéralakja, 
1914-ben Anna Lindemann, az IWSA alelnöke járta be Magyarországot. Az 
egyes helyszíneken, rendszerint a városháza zsúfolásig megtelt dísztermében 
léptek fel, és beszédeiket Bédy-Schwimmer Rózsa tolmácsolta a közönségnek.8 

Az 1913-as év a magyar nőmozgalom számára kiemelkedő jelentőséggel bírt, 
ugyanis ebben az évben Budapesten rendezték meg az IWSA VII. kongresszu-
sát, amely a nők jogai mellett szociális problémákkal és a háborús fenyegetéssel 
foglalkozott.9 Kínától, Indián az európai országokon át az Egyesült Államo-
kig a világ minden tájáról érkeztek delegációk a magyar fővárosba. Az, hogy 
a budapesti Feministák Egyesülete kapta meg 1911-ben Béccsel versengve a 

7 Zimmermann 2005. Ez a protokoll nem számított ismeretlennek a korban, hiszen az újkori 
olimpiákon Magyarország, Csehország vagy a Brit Birodalom kapcsán India külön vett részt a 
játékokon, és sportolóik külön országjelző táblával és nemzeti zászlóval vonultak fel a nyitóün-
nepségen.

8 Carrie Chapman Catt magyarországi körútja (1909. márc. 6–22.): Nyitra (márc. 7.), Budapest 
(márc. 9.), Nagyvá¬rad (márc. 10.), Temesvár (márc. 13.), Arad (márc. 14.), Kaposvár (márc. 
16.), Pécs (márc. 17.), Szombathely (márc. 19.). Cicely Corbett magyarországi körútja (1912. jan. 
15–29.): Budapest (jan. 19.), Temesvár (jan. 21.), Nagyvárad. Anna Lindemann magyarországi 
körútja (1914. ápr.–máj.): Budapest (ápr. 28.), Szeged (ápr. 30.), Segesvár, Brassó, Nagyvárad, 
Temesvár.

9 Budapesten 2013. május 24-én, az 1913-as kongresszus 100 éves évfordulójának tiszteletére 
egynapos emlékülést tartottak az Országos Széchényi Könyvtárban, amelynek során 
tudományos előadások hangzottak el a kongresszus témáiról, résztvevőiről és korabeli 
fogadtatásról. A nőkongresszusról ld. Zsuppán 1989., Szécsényi 2013., Mészáros 2014.
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szervezés jogát, jelzi munkásságuk nemzetközi presztízsét. A fiókintézmények 
is aktívan részt vettek az előkészületekben (pl. adománygyűjtés, népszerűsítő 
előadások). A kongresszus budapesti programjához szakmai vidéki kirándu-
lások kapcsolódtak. Az egyik ilyen állomásait a gyermekvédelem hazai viszo-
nyainak bemutatására fűzték fel, így jutott el a külföldi delegáció Nagyváradra. 
A későbbiekben majd látni fogjuk, hogy miért pont ide. Egy másik, az aldunai 
kirándulócsoport részére pedig fogadást rendeztek Temesváron.10

Az IWSA tevékenységét a háború alatt korlátozták, például a küldöttek 
egészen 1920-ig nem ülhettek össze. Ugyanakkor a háború évei alatt is aktív 
maradt a szervezet, a tagok elsősorban levelezés, hírlevelek, és a lehetőségek 
szerint személyes találkozások révén tartották fenn a kapcsolatot. A békés ren-
dezés, és a háború okozta károk enyhítésének szorgalmazása mellett komoly 
erőfeszítéseket tettek a hátországban élő nők életkörülményeinek javítására: 
többek között szociális foglalkoztatókat hoztak létre, de más módokon is támo-
gatták a hadi özvegyeket és az árvákat. 

Példa erre a hazai Feministák Egyesületének rendkívüli ülése 1917-ben 
Nyíregyházán. Az Egyesület helyi tagságán kívül jelen voltak a hadbavonult 
férfiak feleségei, édesanyái. A gyűlésen szóvá tették, hogy a hadisegély ala-
csony, és nem követi az élelmiszerek drágulását.  A beszámolók alapján, a 
helyi lakosságnak szüksége volt egyéb segélyekre is az élelmen kívül: ruhára, 
cipőre, tüzelőre, tankönyvekre, valamint orvosi ellátás és gyógyszer térítésére. 
Továbbá sérelmezték, hogy a nőszervezet tagjai, valamint a helybeli asszo-
nyok felhívásaira, panaszaira a helyi hatóságok gorombán válaszoltak. Az 
egybegyűltek véleménye szerint, a hadbavonult férfiak helyett a nők veszik 
ki részüket a feladatok ellátásából, ezért a döntésekbe is be kellene őket vonni. 
A jelenlevők egyhangúlag követelték a háború befejezését. Az ülés jegyző-
könyvét több százan írták alá, amelyben így fogalmaztak: „Azonnali, rögtönös 
békét kívánnak és követelnek az asszonyok, ennek jegyében mindenre képesek 
– ennek hiányában a teljes kétségbeesés, elkeseredés, erkölcsi süllyedés fogja 
nyomon követni a ma még csak anyagi, testi leromlást”.11

A magyarországi szervezeti keret

A Feministák Egyesülete (továbbiakban FE), kiválva a Nőtisztviselők Orszá-
gos Egyesületéből, az IWSA magyar tagszervezeteként alakult meg Glücklich 
Vilma és Bédy-Schwimmer Rózsa vezetésével 1904-ben Budapesten. 

10 Szirmai Oszkárné 1913: 131–133., A kongresszus sikere 1913. 147.
11 MNL OL P999, 1. d. 2. t., 129.
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Alapszabályaikban rögzítették, hogy ismeretterjesztő előadásokkal, szak-
munkák és lapok kiadásával, könyvtárral és vidéki fiókegyesületek létrehozásá-
val, illetve az egyesület keretében önálló működési körrel felruházott csoportok 
alakításával terjesztik eszméiket.12 Az országon belüli hálózatos terjeszkedés az 
IWSA mintájára már a kezdetektől fogva jelen volt a feministák gondolkodá-
sában, hogy minél szélesebb társadalmi bázist tudjanak létrehozni. A kommu-
nikáció egyik eszköze volt az újság kiadása: A Nő és a Társadalom (1907–1913), 
majd A Nő (1914–1928).13 A vidéki szervezkedést Bédy-Schwimmer Rózsa lel-
kesítette, kezdeményezte, majd felügyelte személyes körútjaival. 

A propaganda kitüntetett tételt képezett a szervezet éves költségvetésében. 
A tagokra nemcsak, mint anyagi támogatókra számítottak, hanem aktív közre-
működőkre (agitáció, adománygyűjtés), és olyan kontaktszemélyekre, akiken 
keresztül újabb embereket érhetnek el: például felhívásban kértek tőlük olyan 
vidéki rokonok vagy ismerősök címeit, akikről egyenjogúság iránti nyitottságot 
feltételeznek, hogy az Egyesület nyomtatványokat küldhessen nekik.14 Közben 
az FE megbízottjai járták az országot, és előadásokon, fórumokon igyekeztek 
minél több hívet szerezni a női egyenjogúsítás ügyének (tagtoborzás). A propa-
ganda két részből – eszmeterjesztésből és szervezeti terjeszkedésből – tevődött 
össze. 

A hollandiai IWSA-kongresszust (1908) fontos eseményként értékelték 
a hazai feminizmus szempontjából: „Első eset, hogy magyar vidéki városok 
asszonyai is érdeklődnek nemzetközi feminista kongresszusok iránt”.15 A pes-
tiek mellett Nagysurányból, Kaposvárról, Tiszaújlakról és a párszáz lelkes Kis-
vicsápról is utaztak az eseményre tagok. Rajtuk kívül a balmazújvárosi Földmí-
velő Egylet Női Szabad Szervezete képviseltette magát. Az FE jegyzőkönyvei 
számolnak be arról, hogy egyre többen szeretnének szerte az országból cso-
portosan csatlakozni, de anyagi eszközök hiányában nem tudott az Egyesület 
annyi helyi szervezetet létrehozni, mint amennyi megkeresés érkezett. 

Felmerül a kérdés, hogy miért bizonyos városokban alakultak fiókegyesüle-
tek? Több oka is lehet, amelyek egymással szorosan összefüggnek. Magyaráz-
ható gazdaságtörténettel,16 társadalmi szerkezettel (széles és erős polgárság), 
illetve szervezeti nyomvonal is kirajzolhatónak tűnik. A Nőtisztviselők Orszá-

12 A Feministák Egyesülete törekvéseiről ld. Tájékoztatás a Feministák Egyesületének czéljairól és 
munkatervéről 1905. Az alapszabályt ld. Feministák Egyesületének 1905. évi rendes közgyűlé-
sén elfogadott alapszabály módosítása MNL OL P999. 1. d. 1. t. 

13 Kereszty 2011., Czeferner 2014a.
14 Vidéki agitáció 1908: 156.
15 Nemzetközi kongresszus a nők választójoga érdekében 1908: 113. 
16 Az iparilag fejlett vidéki központok rendelkeztek olyan mérvű női munkássággal, amely társa-

dalmi bázisaként szolgálhatott a helyi feminista szerveződéseknek. Czeferner 2014b: 159., Nagy 
2007.
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gos Egyesületének (továbbiakban NOE) háttérintézménye a Magántisztviselők 
Országos Egyesülete – a korabeli beszámolók alapján – helyi sejtjein keresz-
tül támogatta a feminista kezdeményezéseket akár erkölcsileg, akár úgy, hogy 
átadta saját termeit gyűléseik, programjaik számára. Mind a megalakulások-
nál, mind a későbbi rendezvényeken gyakran ott találjuk a Magántisztviselők 
helyi képviselőit. A NOE és az FE kapcsolatát kölcsönös szakmai támogatás, 
együttműködés, több szervezeti párhuzamosság, személyi átfedés jellemezte 
a hivatalos 1904-es szétválás után is.17 A fiókegyesületek neveiben sem a femi-
nista, hanem a nőtisztviselő meghatározás szerepelt. Később ez változott, pl. 
1911 nyarán a Nagyváradi Nőtisztviselők Egyesülete Nagyváradi Feministák 
Egyesületeként szerveződött újjá, Temesváron pedig 1914-ben a nőtisztviselők 
mellett létrejött egy feminista szervezet is, tehát ott egyidejűleg működött a 
kettő. A NOE és az FE közötti viszony tisztázása azért lényeges, hogy pon-
tosabban lehessen látni a hazai feminista mozgalom szervezeti hátterének és 
társadalmi közegének alakulását.

Az egyes vidéki fiókegyesületek megalapítását fokozatos „talaj-előkészí-
tés” előzte meg. Nagyváradon Glücklich Vilma 1906. december végén tartott 
előadást a nőkérdésről. 1907 elejétől pedig Grossmann Janka, a Nőtiszviselők 
Országos Egyesületének alelnöke magánútjai során tett lépéseket a helyi sejt 
megalakítására. Erőfeszítései nyomán a nagyváradi Magántisztviselők Egye-
sülete elhatározta alapszabályai megváltoztatását, hogy nőket is felvehessen 
soraiba, majd nem sokkal később kollegiálisan támogatta a női külön egyesület 
megalakulását, amely 1907. okt. 20-án történt meg ünnepélyes keretek között.18 
Hasonló folyamat ment végbe Pécsen (1907. okt. 6.), Temesváron (1908. szept. 
6.) és Aradon (1908. szept. 8.). 

A vidéki fiókegyesületek alapszabálya szerint önállóan működtek, de a köz-
ponttal szoros kapcsolatot tartottak fenn, ami a választmányokban való köl-
csönös képviseletet, tagdíj befizetést és a hivatalos lap (A Nő és a Társadalom, A 
Nő) előfizetését jelentette.19 A lap hasábjain az 1908-as évfolyam első számától, 
átvéve a nemzetközi Jus Suffragii gyakorlatát, külön rovatot rendszeresítettek 
a fiókok havi jelentéseinek. A kommunikáció a tagokkal itt, illetve a helyi saj-
tóban (pl. meghívók, közlemények) zajlott. A budapesti iro¬dát folyamatosan 
informálni kellett a tevékenységről, a létszámról vala¬mint a tervezett progra-
mokról, ez utóbbiakat jó előre kérték, hogy az eseményre valakit küldeni tud-
janak a fővárosból. Az alakuló és a választmányi üléseken mindig részt vett 
egy központi küldött megfigyelőként vagy levezetőként, ilyenkor általában 

17 Zimmermann 1999.
18 A Nőtisztviselők Országos Egyesületének jelentése a IX-ik rendes közgyűlésén 1907: 91., Nagy-

váradi Nőtisztviselők Egyesülete 1907: 108., Legfontosabb eseményeink 1907: 179.
19 A Nőtisztviselők Országos Egyesületének jelentése a X. rendes közgyűlésen 1908: 89.
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előadást is tartott valamely a nők helyzetét érintő témában. Ezek a személyes 
látogatások a kapcsolat megerősítését, a buzdítást, és egyúttal az ellenőrzést is 
szolgálták. Az egyes fiókok alakuló ülésein a már létező fiókok is képviseltették 
magukat vagy táviratban gratuláltak. Aradon a szegedi egyesülettől két képvi-
selő jelent meg, a temesvári és a szombathelyi fiók írásos üdvözletét küldte.20

Az éves központi jegyzőkönyvek alapján a szombathelyi és a temesvári fió-
kok munkájával mindvégig elégedett volt az FE. Arad az erős kezdést követően 
elsorvadt. 1909 elején kilépések, lemondások miatt pár hónapig Bédy-Schwim-
mer Rózsa töltötte be ideiglenesen az aradi egyesület elnöki tisztségét. További 
nehézségek léptek fel: újabb személyi változások, pénzügyi válság, helyhiány 
(nincs irodájuk), amely utóbbit a város ígérete ellenére sem orvosolt. A köz-
pontból több ízben tettek eredménytelen kísérletet feltámasztására, de végül 
felfüggesztették az aradi fiókegyesület működését. Vele szemben a nagyváradi 
fiók szervezőtevékenysége az elején pangott, majd 1911-től az új vezetőségének 
köszönhetően felélénkült.

Az FE és a fiókegyesületek közötti viszony szorosabbá tételét tárgyalta az 
1914. szeptemberi országos konferencia.21  Az ülés során számos indítvány 
hangzott el a vidéki képviselők részéről a jobb kapcsolatra és a hatékonyabb 
együttműködésre vonatkozóan. A javaslatokat, némi módosítással ugyan, 
de legtöbbször elfogadták. Ágoston Péterné (Nagyvárad) a fiókegyesületek 
képviselőinek a budapesti választmányi üléseken való részvételét vetette fel. 
Továbbá szükségesnek látta a levelezés gördülékenysége, folyamatossága érde-
kében, hogy kapcsolattartót jelöljenek ki Budapesten. Willhelm Szidónia indít-
ványozta, hogy a választmányi ülések jegyzőkönyvét minden esetben küldjék 
meg a fiókegyesületeknek, illetve az egyeztetés és a szervezés megkönnyítése 
miatt a választmányi gyűlés minden hónap ugyanazon napján legyen. A Egye-
sület akcióit, vitaestjeit, kampányait, egyéb rendezvényeit, valamint fontos 
határozatok meghozatalát illetően előzetes tájékoztatást kért Ágoston Péterné 
a fiókegyesületek részére, hogy maguk is hozzászólhassanak érdemben. Ehhez 
az ügyvezető elnök válaszában hozzájárult ugyan, de hozzátette, hogy néha 
24 órán belül kell dönteni, így nem minden esetben tudják garantálni a fióke-
gyesületek bevonását. Helyette azt javasolta, hogy minden vidéki tagszerve-
zet nevezzen ki megbízottat, aki képviseli őket a központi választmányban. 
Teljesen nem lehetett a válasszal megelégedve Ágoston Péterné, mert a követ-
kezőképpen reagált rá: mivel a választmány határozatai kötelező érvényűek, 
így azokban a vidéki fiókok véleményének is érvényesülnie kell, különösen, ha 
politikai akcióról van szó. Az egyeztetés iránti igény kölcsönösségét bizonyítja 
az elnökség válasza: „számítunk arra, hogy a fiókegyesületek részéről sem tör-

20 Weisz Berta 1908: 186.
21 MNL OL P999, 1. d. 2. t. 2/b, 2–38.
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ténik fontosabb akció anélkül, hogy a központ véleményét kikérték volna”.22 
Végül az ülés határozatai kimondták, hogy minden hónap 3. hétfőjén választ-
mányi gyűlést tartanak, a választmányi ülések jegyzőkönyveit a központ és 
a fiókok kölcsönösen beküldik egymásnak, a központ eljuttatja az időközben 
elhangzott fontosabb előadások szövegét tagszervezeteinek, és a sajtóanyagai-
kat is kölcsönösen elküldik egymásnak.

Szervezeti kérdések korábban is felmerülhettek, éppen emiatt elgondolkod-
tató, hogy az akkor tíz éves múltra visszatekintő egyesület miért tűzte újra 
ezeket napirendre. Valószínűleg a központ-fiókegyesületek közötti viszony 
megváltozásában rejlik a magyarázat. Az ülés jegyzőkönyve az utóbbiak meg-
erősödésére enged következtetni, amely magával hozta a korábban jellemző 
centralizált, hierarchikus irányítás elmozdulását a decentralizált, demokrati-
kusabb forma felé.

Fiókintézmények és a tagság

A NOE éves jelentései által közölt számok alapján nyerhetünk némi informá-
ciót a helyi szervezetek létszámáról (ld. táblázat). 

Település
NOE jelentés taglétszám

1909 1910

Arad 137 130

Nagyvárad 74 nincs adat

Szombathely 169 182

Temesvár 150 187

Központ (Budapest) 2093 2281

Az FE deklaráltan „… minden osztálybeli nők közös érdekeinek védel-
mére alakult”.23 A szakirodalom rendszerint a középosztályhoz köti a femi-
nista mozgalmat, miközben az egyes csoportok számbeli alakulásának, tár-
sadalmi rétegződésének feltárása eddig még nem történt meg, pedig jó volna 
látni adatszerűen, hogy területenként milyen összetételű társadalmi bázis állt 

22 Uo.
23 MNL OL P999, 1. d., 2. t.
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mögöttük. Mindenesetre az egyesület alapításakor megfogalmazott célkitűzés-
rendszer, mind a tevékenységi kör (Gyakorlati Tanácsadók, munkaközvetí-
tők, tanfolyamok, központi konyhák stb.) arra engednek következtetni, hogy 
a földművelőktől a munkásokon át a középosztályig, a nők legkülönbözőbb 
rétegeit érintette a hazai feministák csoportja. A közkeletű vélekedést árnyalja 
az 1908-ban alakult Balmazújvárosi Szabad Nőszervezet, amelyet a Feministák 
Egyesületének helyi tagszervezeteként jegyeztek be, és soraiba elsősorban föld-
művelő asszonyok tartoztak. A budapesti csoportnak, az elnökségnek, vagy 
külön egy-egy aktivistának írt leveleikből elszántság, politikai radikalizmus és 
progresszió iránti elkötelezettség tűnik ki. A nők egyenjogúságának eszméje 
sajátátosan keveredik vallási (biblikus) gondolati és retorikai elemekkel. „Ezzel 
üdvözöljük Svimer Róza TársNőnket és az egész Táborában Való TársNőinket 
Akik velünk Testvériesen Éreznek Isten segícségével igyekezünk Hogy azt a 
szeb és job jövőt Elérhessük minyájan” – fogalmaztak abban az 1908-as leve-
lükben, amely a megalakulásukról értesíti a pesti feministákat.24  Kifejezték az 
együttműködés, és a szervezetek közötti kapcsolat iránti igényüket: „legyünk 
ezért karba öltve egymás keblére borulva akármilyen háborúban (…) Mert 
nőtestvérek, mi Nagyon Elvagyunk Nyomatva Mipedig Mindenkit szívünk-
ből szeretünk”.25 Helyi előadások megtartására hívták a fővárosi aktivistákat, 
illetve, hogy képezzék magukat, könyveket, kiadványokat, folyóiratokat kértek 
a következő témákban: „… családanyák helyzete, a társadalom és a nők szer-
vezése, általános választójog nemi különbség nélkül, a kultúra jogosultsága.”26

Bédy-Schwimmer Rózsa többrendbeli látogatásai során összebarátkozott 
velük. Ez a bizalom indíthatta a balmazújvárosiakat arra, hogy jogi segítségért 
forduljanak hozzá egy, a helyi vásártéren történt atrocitás ügyében. A részle-
tesen leírt történet szerint a napszámot vállaló parasztasszonyok a templom 
körüli piacon gyülekeztek, mert Listyán Dezső ispán megbízottja idénymun-
kásokat keresett. A várakozó nőktől kérték a munkakönyvüket, mikor egy 
asszony odaszólt:  „Hová mentek Lányom, hogy csak a munkakönyveteket 
nyújtsátok és a napszámot nem kérditek”. A felajánlott napi 10 krajcár hírére 
egy „jó öntudatos nő megszólalt, hogy adhatna már ispányúr többet is.” A 
csendőrök elő akarták állítani a szavát felemelő asszonyt, és a karját kezdték 
rángatni. Erre társnői a segítségére siettek, és a csendőrre „ráförmedtek”. Az 
ezt követő méltatlan megjegyzések és a durva bánásmód miatt keresték meg 
levélben a balmazújvárosiak a fővárosi anyaszervezetet.27  

24 MNL OL P199, Rsz3/ Tsz5. 4967/14.
25 Uo.
26 Uo.
27 Acsády 1996: 28.
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A fenti eset mellett rendszeresen beszámoltak a központnak gyűléseikről, 
kezdeményezéseikről, rendezvényeikről, az új tagokról, valamint A Nő és a Tár-
sadalom új előfizetőinek toborzásáról. A feminizmus helyi fogadtatásáról így 
írtak: „széjel néztem a közel levő köségekben (…) elbeszéltem nekik a dolgot. 
(…) eztet csak joban munkásnők fogadták, azok az úrinők a kiknek még öntu-
datosabbnak kelene hogy legyenek azok keveset törődnek a női jogokkal”.28 
Az FE többször fogadta Budapesten a balmazújvárosi csoport tagjait, bevonták 
őket akciókba, rendezvényekbe, így az 1913-as IWSA-kongresszusra is eljutott 
a küldöttségük.

Fiókintézmények és a város

„A társadalom a vidéki városokban is kezdi már megszokni, hogy a város szel-
lemi életében a nőtisztviselők egyesülete számottevő tényező” – olvasható a 
NOE 1910-es választmányi jelentésében29 A városi testületekkel való szoros 
viszony kezdetektől fogva meghatározta a fiókegyesületek működését. Álta-
lában a magántisztviselőkkel, a kereskedelmi és iparkamarával, és a városve-
zetéssel jött létre egyfajta partnerség. Az alakuló ülésen megjelentek ezek dele-
gáltjai, illetve az ő helyiségeiket használták programjaikhoz. A Nagyváradi 
Nőtisztviselők Egyesülete a Magántisztviselők Egyesületének terméért évi 120 
koronát ajánlott fel, majd 1908 májusától az EMKE-palota (ma Astoria Szálló) 
második emeletére költözött a Magántisztviselők Egyesületének új helyisége-
ibe.30 1909-ben már a városháza közgyűlési termében díjmentesen tarthatták 
összejöveteleiket. Havi jelentésük ezt a következőképpen kommentálta: „…
most már nem kell irigykednünk szombathelyi, aradi és temesvári testvéregy-
leteinkre, amelyek mind helyiséget, fűtést és világítást kapnak városuktól”.31 
Az idézet arra a városi pártolásra világít rá, amelyet több fiókegyesület élvezett, 
ugyanakkor ez sem jelentett feltétlenül biztonságot, inkább egyfajta függést, 
amely kiszolgáltatta őket az aktuális személyi, hatalmi viszonyoknak. Erre utal 
a temesvári fiók 1911. júniusi választmányi ülésének határozata a Nőtisztvise-
lő-Otthon létesítéséről, amely az egylet legfőbb vágyát, a saját állandó helyiség 
megvalósítását kívánta teljesíteni.32 

28 Levél Balmazújvárosról az FE budapesti irodájába,1909 IX. 24.-én, MNL OL P199, Rsz3/ Tsz5 
4967/14

29 A Nőtisztviselők Országos Egyesülete választmányának évi jelentése 1910: 107.
30 A Nőtisztviselők Országos Egyesülete hivatalos értesítései. Nagyvárad 1908a: 51., A Nőtisztvi-

selők  Országos Egyesülete hivatalos értesítései. Nagyvárad, 1908b: 88.
31 A Nőtisztviselők Országos Egyesülete hivatalos értesítései. Nagyvárad 1909: 49.
32 A Nőtisztviselők Országos Egyesülete hivatalos értesítései. Temesvár 1911a: 120.
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A fiókegyesületek részt vettek a városok társasági életében. Tevékenységük 
javára teadélutánokat, estélyeket, tombolákat, bálokat, felolvasásokat rendez-
tek szállodákban, éttermekben, kioszkokban. Ezek az alkalmak a pénzszerzé-
sen túl a helyi előkelő közönség mobilizálását, új szimpatizánsok gyűjtését és a 
tagok csoportszellemének megerősítését szolgálták. A helyiek vagy a központ 
által szervezett nyilvános feminista előadásokon a városi notabilitásokat (taná-
rok, orvosok, tisztviselők) nemcsak a hallgatók soraiban, hanem hozzászólók 
és az előadók között is ott találjuk a havi jelentések és a helyi sajtó tudósításai 
szerint.33 

A városi cégekkel (fürdők, színházak, üzletek stb.) szintén jó kapcsolatot 
ápoltak, ez árengedmények vagy támogatás formájában mutatkozott meg.34 A 
fiókegyesületek is tettek gesztusokat a környezetük és a városvezetés felé. Ezt a 
temesváriak szemléletesen példázzák: minden helyi jótékonysági nőegylet 2–2 
pártfogoltjának a tanfolyamaikra való ingyenes felvételéről határoztak, Telbisz 
Károly temesvári polgármestert 25. jubileumán küldöttségileg felköszöntötték, 
Hódosi Adolf városi ügyész halálakor koszorút helyeztek el a ravatalon.35 

A vidéki fiókegyesületek a fővárosi irodához hasonlóan gyorsírói, nyelvi 
(német, angol, francia), könyvelési, gépírási, fodrász, szabászati, csecsemőápo-
lási tanfolyamokat indítottak helyi tanárok, szervezetek, intézmények részvé-
telével, valamint állásközvetítőket állítottak fel, a helyi cégekkel kooperálva. 
A budapesti központ másik feladatának tekintette, hogy a felső kereskedelmi 
iskolákba nők is járhassanak. A temesvári fiók elérte, hogy a 1911-i tanévtől a 
városi kereskedelmi iskola megnyissa kapuit a lányok előtt. 1914-ben Aradon 
és Nagyváradon létesült három évfolyamú felső kereskedelmi lányiskola.36 

A nagyváradi fiók fő profilját Szirmai Oszkárné kezdeményezésére az anya-
védelmi program képezte: gyerekágyas nők segélyezése, házi ápolása, gyá-
rakban szoptató helyiségek létrehozása, gyakorlati tanácsok, tejsegélyezés, 
csecsemőkelengye, szociális támogatások, magándajkaságba adott csecsemők 
szakmai felügyelete. Ebben nagy segítségükre volt dr. Edelmann Menyhért 
országos hírű orvos, a helyi állami gyermekmenhely igazgatója. A női válasz-
tójog híveként belépett az 1910-ben alakult a női választójogot támogató férfi-
ligába, illetve előadásokat tartott a pesti és a nagyváradi feministák egyesüle-
tében. Felesége a nagyváradi fiók ifjúsági és szociális bizottságában dolgozott.

33 Az egyes előadások korabeli vidéki sajtóvisszhangjáról ld. Elekes 1997.
34 Az Aradi Polgári Takarékpénztár 30 koronát adományozott az aradi fióknak. A Nőtisztviselők 

Országos Egyesülete hivatalos értesítései. Arad 1910: 32.
35 A Nőtisztviselők Országos Egyesülete hivatalos értesítései. Temesvár 1909: 195., A Nőtisztvi-

selők Országos Egyesülete hivatalos értesítései. Temesvár 1910: 65., A Nőtisztviselők Országos 
Egyesülete hivatalos értesítései. Temesvár 1911b: 171.

36 Szemle. Mégis mozog! 1910: 195., Felső kereskedelmi leányiskola Aradon 1914: 105. és Nagyvá-
radi Feminista Egylet 1914a: 248.
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A fiókok tehát a helyi oktatási, közegészségi és szociális ügyekben tevéke-
nyen részt vettek. Ez Budapesten is így volt, például a főváros a napközi ott-
honos óvodák működtetésébe vonta be szakértőként az FE-t.37 A vidéki fiókok 
közül különösen Nagyvárad számít sikertörténetnek: meghívták őket a Polgá-
riskolai Tanáregyesület értekezletére (a lány polgáriskolák fejlesztése), 1914-
ben cselédügyi bizottságot alakítottak, és a városnak küldött memorandumuk-
ban a város által tervbe vett cselédotthon és iskola felállításához adtak szakmai 
javaslatokat. Emellett Nagyvárad törvényhatósága 1913. januári közgyűlésén 
megszavazta Ágoston Péter indítványát, hogy a lakás- és élelmezésügyi szak-
osztályokba öt nőtagot válasszanak be: Huzella Gyulánét, a Nagyváradi Femi-
nisták Egyesületének elnökét, Rechtné Bauer Zsófiát, az egyesület alelnökét, 
valamint Schütz Albertné, Molnár Gézáné és Christóné Dús Ilona egyesületi 
tagokat.38 

A vidéki nagyvárosok a helyi feminista kezdeményezéseket befogadó, támo-
gató, segítő magatartására figyelhetünk fel. A fiókegyesületek tevékenysége 
azt bizonyítja, hogy mennyire összefonódott a települések mindennapi életé-
vel. A városvezetéstől fokozatosan vállaltak át bizonyos feladatokat, azokkal 
járó kivitelező és ellenőrző funkciókat, aktívan hozzájárulva lakókörnyezetük 
modernizációjához. 

Összefoglalás

Kutatásaink során a feminista szerveződés vidéki, országos, nemzetközi szint-
jének néhány sajátosságait hasonlítottuk össze az aktivitásra, az együttműkö-
désre, az információáramlás módjaira, valamint a centrum-periféria viszonyá-
nak alakulására vonatkozóan.39

Kapcsolódva az újabban megélénkülő vidéki feminista mozgalmat feltáró 
munkákhoz, a mi kutatásaink is azt mutatják, hogy a magyar feminista moz-
galom nem elszigetelten, hanem éppen ellenkezőleg a társadalmi osztályok és 
intézmények különböző szintjeire beépülve, itthoni és külföldi közegben egy-
aránt hatékonyan működött. A közélet aktív szereplőiként szellemiségük több 
irányban hatott. Az egyesület munkájának elismerésének tekinthetjük, hogy 
Budapest vagy a vidéki városok partnerként tárgyaltak a feministákkal nővé-
delmi, gyermekjóléti és szociálpolitikai kérdésekben.

37 Acsády 1999: 296.
38 Nagyváradi Feminista Egyesület 1914b: 209., Nagyváradi Feministák Egylete 1914c: 58., Szemle. 

A nagyváradi példa 1913: 34.
39 Susan Zimmermann is rámutatott, hogy a múlt századforduló nőmozgalmának elemzése meg-

felelő alkalmat nyújt a történetírás számára a lokális és globális nézőpontok egymást kiegészítő 
és párhuzamos értelmezésére. Zimmermann 2000., és 2010.
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A mozgalom széles kiterjedéssel, hatókörrel, társadalmi kapcsolati hálóval 
rendelkezett, érintett vidéken élő parasztasszonyokat, városi tisztviselőket, 
tanárnőket és munkásokat.

Az FE kapcsolattartása a nemzetközi anyaszervezetével, valamint a vidéki 
fiókegyesületeivel mind tartalmi, mind formai tekintetben sok mindenben 
egyezik, ugyanakkor eltéréseket is mutat. Az origó a folyamatosan megerősített 
közös eszmeiség (női egyenjogúság), amelyhez ismeretterjesztés (kiadványok 
cseréje, terjesztése, vendégelőadások stb.), politikai események elemzése és az 
ezekre adott együttes válasz kapcsolódott.40 Kutatásaink alapján mi úgy látjuk, 
hogy az IWSA az alapelveket fektette le, de szabad kezet adott a helyi straté-
giák kidolgozásában. Az FE viszont formalizáltabb keretek között szorosabb 
egyeztetést várt el fiókegyesületeitől minden kezdeményezés, politikai akció, 
megnyilatkozás kapcsán. Az FE centralizáló törekvései ellen léptek fel a meg-
erősödő vidéki csoportok, és egy demokratikusabb rendszert szorgalmaztak. 

Nemzetközi és országos szinten egyaránt a kommunikáció legfontosabb csa-
tornája a levelezés és a sajtó volt. Emellett a személyes találkozásoknak (ven-
dégelőadás, rendezvény) is jelentős szerep jutott, mivel a mozgalmon belül 
ennek köszönhetően alakultak ki szoros együttműködések, mély barátságok. 
Az IWSA kétévente megrendezett, nagyszabású kongresszusa jelentette azt a 
fő fórumot, ahol a nemzetközi nőmozgalom hálózatának aktivistái találkozhat-
tak, eszmét cserélhettek, és érdemben együttmunkálkodhattak.

A vidéki, az országos és a nemzetközi szint összeérésére ad helyi példát az 
aradi fiók, mikor 1909. májusi közgyűlésükön három embert választottak tisz-
teletbeli tagnak: Bédy-Schwimmer Rózsát, Carrie Chapman Catt-et és Varjassy 
Lajost, a város polgármesterét.41

FORRÁSOK

Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltár (MNL OL) 
P999 Feministák Egyesülete, 1. doboz 1. tétel, 2. tétel, 2. tétel 2/b, 2–38.
P199, Rsz3/ Tsz5. 4967/14.
Tájékoztatás a Feministák Egyesületének czéljairól és munkatervéről. Budapest, 1905. 
B. Sch. R. [Bédy-Schwimmer Rózsa] 1908: Nőmozgalom Balmazújvárosban. A 

Nő és a Társadalom, (2.) 9. 143–145.
Felső kereskedelmi leányiskola Aradon 1914. A Nő (1.) 5. 105.

40 Uo.
41 A teljesség kedvéért hozzá kell tennünk, hogy Bédy-Schwimmer nem fogadta el a címet, viszont 

a másik kettőt hivatalosan beiktatták. A Nőtisztviselők Országos Egyesülete hivatalos értesíté-
sei. Arad 1909: 102.



499

Feminizmus a fővárosban és vidéken a múlt századelőn 

A kongresszus sikere 1913. A Nő és a Társadalom (7.) 9. 147–148.
Legfontosabb eseményeink 1907. A Nő és a Társadalom (1.) 11. 179.
Nagyváradi Feminista Egylet 1914a. A Nő (1.) 12. 248.
Nagyváradi Feminista Egyesület 1914b. A Nő (1.) 10. 209.
Nagyváradi Feministák Egylete 1914c. A Nő (1.) 3. 58.
Nagyváradi Nőtisztviselők Egyesülete 1907. A Nő és a Társadalom, (1.) 6. 108.
Nemzetközi kongresszus a nők választójoga érdekében 1908. A Nő és a Társa-

dalom, (2.) 7. 113–114.
A Nőtisztviselők Országos Egyesülete hivatalos értesítései Arad 1909 [Bisam 

Helén]. A Nő és a Társadalom (3.) 6. 101–102.
A Nőtisztviselők Országos Egyesülete hivatalos értesítései. Arad 1910 [Gőöz 

Aranka]. A Nő és a Társadalom (4.) 2. 32.
A Nőtisztviselők Országos Egyesülete hivatalos értesítései. Nagyvárad 1908a. 

A Nő és a Társadalom (2.) 3. 51.
A Nőtisztviselők Országos Egyesülete hivatalos értesítései. Nagyvárad 1908b. 

A Nő és a Társadalom (2.) 5. 87–88.
A Nőtisztviselők Országos Egyesülete hivatalos értesítései. Nagyvárad 1909. A 

Nő és a Társadalom (3.) 3. 49.
A Nőtisztviselők Országos Egyesülete hivatalos értesítései. Temesvár 1909 

[Lukács Margit]. A Nő és a Társadalom (3.) 11. 195.
A Nőtisztviselők Országos Egyesülete hivatalos értesítései. Temesvár 1910 

[Lukács Margit] A Nő és a Társadalom (4.) 4. 65.
A Nőtisztviselők Országos Egyesülete hivatalos értesítései. Temesvár 1911a 

[Lukács Margit] A Nő és a Társadalom (5.) 7. 120.
A Nőtisztviselők Országos Egyesülete hivatalos értesítései. Temesvár 1911b 

[Lukács Margit] A Nő és a Társadalom (5.) 10. 171.
A Nőtisztviselők Országos Egyesületének jelentése a IX-ik rendes közgyűlésén 

1907. A Nő és a Társadalom (1.) 5. 88–93. 
A Nőtisztviselők Országos Egyesületének jelentése a X. rendes közgyűlésen 

1908. A Nő és a Társadalom (2.) 5. 88–94.
A Nőtisztviselők Országos Egyesülete választmányának évi jelentése. A XII. 

rendes közgyűlés elé terjesztve 1910 évi április 24-én. A Nő és a Társadalom 
(4.) 6. 104–109.

Szemle. Mégis mozog! 1910. A Nő és a Társadalom (4.) 12. 195–196.
Szemle. A nagyváradi példa 1913. A Nő és a Társadalom (7.) 2. 34. 
Szirmai Oszkárné 1913: A kongresszus tagjainak gyermekvédelmi kirándulása. 

A Nő és a Társadalom (7.) 7–8. 131–133.
Vidéki agitáció 1908. A Nő és a Társadalom (2.) 9. 156.
Weisz Berta 1908: Arad. A Nő és a Társadalom (2.) 11. 186.



500

Acsády Judit – Mészáros Zsolt

HIVATKOZOTT IRODALOM

Acsády Judit 1996: „…Csendőr Őrs vezető úr miként Kapczáskodott belénk a 
vásár Téren Május 31dikén…”. Nőszemély (6.) 3. 28–29.

Acsády Judit 1999: A magyarországi feminizmus a századelőn. In: Püski 
Levente – Timár Lajos – Valuch Tibor (szerk.): Politika, gazdaság és társadalom 
a XX. századi magyar történelemben. Debrecen, 295–311.

Acsády Judit 2014: Interetnikai párbeszédek – női kezdeményezések, nőmoz-
galmak nemzetközi kontextusban. In: Bolemant Lilla (szerk.): Nőképek kisebb-
ségben. Tanulmányok a kisebbségben (is) élő nőkről. Pozsony. 15–18.

Antoni Rita 2015: Progresszív nők kisebbségben? A Feministák Szegedi Egye-
sületének alakulása, kezdeti működése és a feminizmussal kapcsolatos kora-
beli attitűdök a helyi sajtó tükrében. In: Bolemant Lilla (szerk.): Nőképek 
kisebbségben III. Tanulmányok a kisebbségben (is) élő nőkről. Pozsony, 
55–63.

Árvai Tünde 2012: Egy pécsi feminista egyesület (valóban) rövid története. 
Pécsi nőtörténet (http://pecsi-notortenet.blog.hu/2012/09/19/egy_pecsi_femi-
nista_egyesulet_es_gyors_bukasa – Letöltés: 2015. január 18.)

Czeferner Dóra 2014a: „Kávéházakban, klubokban, olvasókörökben kérjük A 
Nő és a Társadalom lapot!”. Egy folyóirat a nők egyenjogúságáért. Média-
kutató (15.) 2. 49–61.

Czeferner Dóra 2014b: Az osztrák-magyar nőmozgalom nemzeti és transzna-
cionális jellege. In: Böhm Gábor – Fedeles Tamás (szerk.): Mesterek és tanítvá-
nyok. Tanulmányok a bölcsészettudományok területéről. Pécs, 154–168.

Csizmadia Edit 2014: Feminista élet Szegeden. Egy elfeledett egyesület nyomá-
ban. Szeged (26.) 11. 22–25.

Csizmadia Edit 2015: A feminista Móra. Móra Ferenc és a feministák kapcsolata 
sajtócikkek tükrében (1908–1928). In: A Móra Ferenc Múzeum Évkönyve, 
Szeged, 291–308.

Elekes Irén Borbála 1997: Feminizmus országszerte. Nőszemély (7.) 1. 29.
Elekes Irén Borbála 2002: A századforduló feminista folyóirata. A Nő és a Tár-

sadalom (1907–1913). Könyv, könyvtár, könyvtáros (11.) 9. 40–48.
Horváth Ágnes 1995: Nők és a politika a század első éveiben. In: Valuch Tibor 

(szerk.): Hatalom és társadalom a XX. századi magyar történelemben. Budapest, 
370–388.

Kelbert Krisztina 2013a: Greisinger Ottóné Kerecsényi Ilona. Szombathely.
Kelbert Krisztina 2013b: A feministák pionírjai vidéken. A Szombathelyi 

Nőtisztviselők Egyesületének tevékenysége és szerepe a XX. század első felé-
nek magyarországi nőmozgalmában. Századvég (Új folyam 68.) 2. 121–162.

Kereszty Orsolya 2011: „A Nő és a Társadalom” a nők művelődéséért (1907–1913). 
Budapest.



501

Feminizmus a fővárosban és vidéken a múlt századelőn 

Kovács M. Mária 1994: A magyar feminizmus korszakfordulója. Café Babel (4.) 
11–12. 179–184.

Mészáros Zsolt 2014: „Szorgalmasan agitál a Róza” – Az 1913-as nemzet-
közi nőkongresszus a bulvárban, az élclapokban. Nőkért (http://www.
nokert.hu/index.php/ntoertenet-feminizmustoertenet/feminizmustoerte-
net/1346-2014-11-12-09-50-04 - Letöltés: 2015. január 18.)

N. Szegvári Katalin 1981: Út a nők egyenjogúságához. Budapest. 
Nagy Mariann 2007: A Dunántúl és alrégiói Magyarország gazdasági szerkeze-

tében a 19. század második felében és a 20. század elején. Limes (20.) 3. 35–60.
Offen, Karen 2000: European Feminisms, 1700–1950: A Political History. Stanford.
Szapor, Judith 2004: Sisters of Foes. The Shifting Front Lines of the Hunga-

rian Women’s Movements, 1896–1918. In: Sylvia Paletschek – Bianka Piet-
row-Ennker (eds.): Women’s Emancipation Movements in the Nineteenth Cen-
tury. A European Perspective. Stanford, 189–205.

Szécsényi Mihály 2013: Nőkongresszus Budapesten, anno. Budapest (36.) 7. 2–5.
Zimmermann, Susan 1999: Die bessere Hälfte? Frauenbewegungen und Frauenbest-

rebungen im Ungarn der Habsburgermonarchie 1848 bis 1918. Budapest–Wien. 
Zimmermann, Susan 2000: Conflict between National and International Set-

tings? The Transnational History of Women’s Movements and the Hunga-
rian Case. Konferencia előadás. 19th International Congress of Historical Scien-
ces, Oslo, 6th-13th August 2000. Kézirat.

Zimmermann, Susan 2010: The challenge of multinational empire for the inter-
national women’s movement: The Habsburg Monarchy and the develop-
ment of feminist inter/national politics. In: Karen Offen (ed.): Globalizing 
Feminisms 1789–1945. London–New-York, 153–169. 

Zsuppán Ferenc Tibor 1989: The Reception of the Hungarian Feminist Move-
ment 1904–14. In: Robert B. Pynsent (ed.): Decadence and Innovation. Aust-
ro-Hungarian Life and Art at the Turn of the Century. London, 61–65.



502
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Internacionalista-e népünk vendégszeretete?
A szocialista kori vadászvendég-hívás problematikája

„A mi uraink, hercegeink nemcsak azzal követnek el bűnt, hogy nem 
tesznek eleget kötelességüknek, és nem törődnek szegény alattva-

lóik gondjaival, hanem igen súlyosan bűnöznek azáltal is, hogy mértéktelen 
vadászataikkal megkárosítják, a parasztok nehéz munkával előállított termé-
sét tönkreteszik.”1 A fenti idézet Luther Mártontól származik, aki 1525-ben a 
német parasztháború idején ilyen és ehhez hasonló gyújtó hangulatú beszé-
dekkel kívánta meggyőzni hallgatóságát a feudális uralkodók hatalmának kár-
tékonyságáról. 

Különböző államberendezkedésekben a hatalommal nem rendelkezők 
népszerűség-növelés céljából használták ki a vadászat jelentőségét. Az őskori 
barlangrajzokon szereplő vadászatok és az ahhoz tartozó mágikus jelentések 
az ókori világ városállamaiban és birodalmaiban kiemelt szerepet kaptak. A 
görög mitológiában a vadászat istennője, Artemisz Zeusznak, az olimposzi 
istenek vezérének és a szépsége miatt kiemelkedő Létónak a gyermeke. Az erő 
és a szépség kapcsolata a vadászat allegóriájaként a római, majd a keresztény 
középkori kultúrába is átöröklődött.2 Jelentősége az oszmán világban és a fran-
cia forradalmat követő polgári kormányzatok választott vezetői között is meg-
maradt. Ám jelen kutatás szempontjából nem is az a kérdés, hogy miként is 
maradt meg, illetve tett szert a vadászat elit státuszra a létező szocializmusban, 
mivel ez a korábbi korszakokból átöröklődött úri sportnak vagy szórakozás-
nak számított, hanem sokkal inkább az a kérdés, hogy milyen hatalmi reláció-
kat lehetett átírni és újrakonstituálni a vadászat révén. Hipotézisem szerint a 
vadászat azét unikális tevékenysége a szocialista kori elitnek, mert a nómenk-
latúrában elfoglalt függőségi viszonyrendszerben meglévő pozícióval nem 
ekvivalens lehetőségeket jelentett a vadászati részvétele a politikai elitnek és a 
politika számára jelentősebb értelmiségi holduvarnak, hanem az adott politikai 
súllyal rendelkező személy vagy alulértékelt pozícióba helyezte magát (Kádár 
például ódzkodott nagyvadakat kilőni), vagy státuszát megerősítendő szemé-
lye súlyához képest eltúlzott zsákmányra próbált szert tenni (Marjai József 

1 Bernd: 1984: 78.
2 Gasset: 2000.
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vagy Fock Jenő viselkedése talán a legjellemzőbb példa). A politkai szereplők-
nek a vadászatokon megnyilvánuló magatartása számított a nómenklatúrában 
való előrelépésnél is, ahogy ez több tanácsülésen is előfordult a korszakban 
a fővárosban és vidéken egyaránt. A Somogy Megyei Végrehajtó Bizottság 
1967-ben, amikor új titkárt kívánt választani, akkor felmerült Bognár Józseffel 
kapcsolatban: „nem nagyon szeretik a tsz-tagok, önkényeskedő, s korábban 
volt vadászati afférja. Jelenlegi ügyét pedig átadtuk a főügyész elvtársnak.”3 
Tehát a tervszerűen kiosztott, pozícióhoz kötődő lehetőségek teljesen felbo-
rultak a magyar vadászó elit esetében. Ennek érdekében vizsgálom kiemelten 
a vadászvendég-hívás intézményét, mivel itt az udvariasság, a baráti meghí-
vás és a fontosnak tartott személyekkel törénő kapcsolattartásba beágyazottan 
lehet a vadászati szokásokat vizsgálni. Ez a vadászati világon belüli részkérdés 
természetesen a protokoll vadászatok világába tartozik, amelynek forrásadott-
ságai rendkívül mostohák, ahogy azt a korszak elitjének vadászati szokását 
vizsgáló kutatók is megállapították.4 Ezért a korabeli levéltári anyagok mellett 
forrásként használom a korszak vádászainak visszaemlékezéseit, az újságírók 
és szociográfusok írásait, hogy azzal egy más kontextusba is helyezzem a jelen 
kutatóinak szövegeit.

A szocialista kori magyar vadászat története a második világháború lezárá-
sától kezdődik. A háború hatására szétzilálódott vadászszervezetek hiányában 
a vadállomány vadorzók által megritkult, ez a tevékenység pedig a vadásza-
tok újbóli megszervezése mellett a sajátos körülmények és jogszabályi háttér 
ellenére is tovább folyt. A vadállomány védelmét és a vadászatok szakszerű 
megvalósításához a formálódó új hatalmi elitnek fel kellett használnia a Hor-
thy-korszak prominens közéleti személyiségeit, arisztokratáit, akik a hazai 
minőségi vadászati ismeretek birtokosai voltak. A Rákosi-korszak elején szak-
értőként alkalmazott hivatásos vadászok a háború előtti státusza komoly ran-
got jelentett, amely jelentős anyagi megbecsüléssel járt.5 Hiszen 1949-ben vadá-
szati alkalmazottak között előfordultak olyan arisztokraták,6 mint Kittenberger 
Kálmán, gróf Széchenyi Zsigmond, gróf Teleki József, gróf Esterházy László, 
báró Dudinszki László, Lelovich György, illetve még olyan politikailag terhelt 
személy is, mint Altai Emil, aki Horthy Miklós fővadásza volt.7

3 MNL OL XXXV.1.c. 1967.
4 Majtényi György jegyzi meg, hogy a minisztériumi selejtezési és irattározási rendszer anarchi-

kussága és ad hoc természete miatt a protokoll vadászatokról rendkívül kevés írott dokumen-
tum maradt fenn a levéltárakban. Majtényi 2006: 8.

5 Széchenyi Zsigmond afrikai és indiai útjait elemzi: Vincze 2014: 56.
6 Zoltán János vadász beszámolója alapján azonban többségében voltak az arisztokrata szárma-

zás nélküli, vadásztársaságoknál dolgozó szakemberek, akik a szocialista időszakban lényegé-
ben újra kitermelődtek. Dr. Zoltán: 2001.

7 Majtényi 2009: 25.
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A Rákosi-korszakban a már korábban vadászó közéleti és politikai veze-
tők alapítottak először vadásztársaságokat. Így például a Tildy Zoltán vezette 
Gemenci Vadásztársaság tagja volt Nagy Ferenc és Varga Béla is. Rövid időn 
belül az új elit is megjelent a porondon. 1950-ban megalakult a Magyar Köz-
alkalmazottak Szabad Szakszervezetének Sportszakosztálya – az ún. KASE –
mely Nagy Imrét választotta elnökül.

A diktatórikus politikai hatalom látszólagos intaktsága és hierarchiája külö-
nös fénytörésben jelenik meg, amikor különböző vadászati lehetőségekhez kap-
csolódó helyzetek alapján nézzük. Szederjei Ákos, aki Horthy Miklós egykori 
kormányzó Színben lévő medvéskertjének volt a kialakítója, a második világ-
háború után is át tudta menteni hatalmát, és a Magyar Állami Erdőgazdasági 
Üzemeknél (MÁLLERD) volt a vadászati osztály vezetője. Két évvel később, 
1947-ben a Szabad Földben jelent meg egy írás „Ahol még mindig nyüzsögnek 
a grófok címmel” címmel, amiben a MÁLLERD reakciós mivoltáról értekezett 
az újságíró. A publikálást követően a lap főszerkesztője, Fehér Lajos a kom-
munista nómenklatúra egyik meghatározó személye, mégis, félve attól, hogy a 
jövőben nem kap lehetőséget jó vadászatokra, képes volt volt Szederjei szobá-
jában egyfajta Canossa-járásként megtaposni a kucsmáját és a jó viszony fenn-
tartása érdekében kirúgni az újságírót.8

A vadászatokon keresztül lehetővé válik bemutatni és nyomon követni a 
különböző elittagok személyes kapcsolatainak alakulását. Részben ezért dol-
gozta fel Majtényi György az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárá-
ban található anyagok alapján dr. Nagy Endre és Rákosi Mátyás kapcsolatát.9

A vadászat kapcsán az ország külkapcsolatai teljesen más fénytörésben 
jelennek meg, mivel addig nem hangsúlyozott szempontok és személyek is 
jelentőséget kaphatnak. A hidegháború kezdetén, a kölcsönösen a harmadik 
világháborútól való folytonos rettegés ellenére, az 1954-es düsseldorfi Nemzet-
közi Vadászati Kiállítás fontos változtatásokat eredményezett. Miközben Kifut 
János szakmai szempontból úgy tapasztalta, érdemes a magyar vadgazdálko-
dást minőségi szintre emelni, addig a belügyi vonalon ott tevékenykedő tisztek 
arra próbálták rávenni a vezetőséget, engedélyezzék a bérvadászatot az ország 
minél nagyobb területén, mert így könnyebb lehetőség nyílik beszervezésre 
vagy az ellenségesnek tekintett országokról titkos információk beszerzése.

A szocialista rendszer kiépülésével az 1950-es években már csak az állam 
által fenntartott úgynevezett minisztériumi vadászterületeken lehetett vadat 
lőni térítésmentes vadászjeggyel. A szocialista időszak politikai-társadalmi 
változásának bemutatása a vadászati szokásokon és kapcsolatokon keresztül 

8 Majtényi 2009: 32.
9 ÁBTL 3.2.4. K-2248.
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rávilágít a nómenklatúrában10 alapvetőnek vélt függelmi viszonyok újraértéke-
lésére, a vadászat mint színtér beemelésével átértékelhető a formális pozíciók 
súlya és az informális hatalmi egyensúlyok felvázolása, ahogy azt a Szederjei 
és Fehér közötti vita is mutatja. Nagyobb léptékben nézve is megfigyelhetőek 
különbségek, mivel  a Rákosi-korszak prominensei sokkal inkább preferálták 
az egymástól elkülönülő vadászati eseményeket. Például amíg a főtitkár leg-
többször Gyulajon, addig Farkas Mihály Gemencen és Horváth Márton pedig 
Galgamácsán vadászott.11 Miközben a Kádár-korszak idején társadalomkuta-
tók12 az Egyetértés vadásztársaság 1968–1986 között készült trófeabemutatói 
alapján hálózatkutató módszerekkel arra jutottak, hogy elég kevés politikai 
szempontból befolyásos személy vadászott a párt első titkárától elkülönülten.13

A Kádár-korszakra vonatkozó vadászati változások és informális hálózatok 
feltérképezését nehezíti az erre a tevékenységre vonatkozó adatok szisztemati-
kus gyűjtésének hiánya. A vadászatok egyre inkább családi programmá is vál-
tak az új vezetés körében. Példának okáért Biszku Béla, Fehér Lajos, Fock Jenő 
vagy Szűcs Ferenc gyereke is megtanult vadászni. Sőt mi több, az asszonyok 
közül Kádár Jánosné vagy Aczél Györgyné is fegyvert ragadott bizonyos alkal-
mak esetén.14

Óriási változást jelentett a kidolgozott szabályokkal működő vadásztár-
saságok létrehozása, amelyek például az NDK, de más szocialista országok 
esetében is teljesen ismeretlenek voltak. Az 1963-ban megalakuló Egyetértés 
mellett létrejött honvédelmi vonalon a Zalka Máté Vadásztársaság is.15 Noha 
kezdetben tiltva volt a kettős tagság, mégis rendelkezünk olyan forrásokkal, 
amelyeket olyan személyek írtak, akik mindkét helyen vadásztak, mint például 
a hivatalosan orvosként, de valójában szenvedélyes cserkelőként16 jelen lévő 
Dr. Zoltán János.

A kádár-kori vadászat a Rákosi-korszakkal szemben még inkább alkalmas 
arra, hogy az ország külkapcsolatait a vadászaton keresztül mutathassuk be. 
Fidel Castro, Brezsnyev vagy Tyereskova látogatásán kívül egyre megszapo-
rodtak a nyugati országokból származó diplomaták és államférfiak is.17

10 Huszár 2007.
11 Majtényi 2008b: 289–320.
12 Bozsonyi – Horváth – Kmetty 2012: 157–184.
13 Majtényi 2014: 61–71.
14 MNL OL XXVIII-K-10 1. d.
15 Dr. Zoltán 1996.
16 „A cserkelés apró, rövid lesek sorozata. A lesvadászatnál nehezebb és nagyobb ügyességet 

igényel. A cserkelő vadász a vadat annak eszén és érzékszervein túljárva igyekszik felkeresni 
pihenő-, búvó- és táplálkozási helyén, illetve váltói közelében.” Nagy 2012: 189.

17 Szántó 2013.
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1971-ben Magyarország lehetőséget kapott a Vadászati Világkiállítás meg-
szervezésére.18 Minthogy ez egy nemzetközi esemény volt, ahova a bipoláris 
világrendszer mindkét táborába tartozó országok meghívást kaptak, az ese-
mény több aspektusában felelevenítette a magyar vadászati hagyományokat 
és így a Habsburg kor tradicionális, akár vallásos elemeit (Hubertus mise a 
Mátyás templomban).19

A Rákosi-korszak idején emigrálni kényszerülő Kittenberger vagy Nagy 
afrikai vadászatairól szóló könyvek alapján a korszak embere betekintést nyer-
hetett abba, hogy a szocialista vezetők milyen utakra mentek el jó vadászati 
lehetőségek érdekében.20 Azonban arra a ma történésze is csak következtetni 
tud, hogy mely politikai vezetők engedhették ezt meg maguknak, és kik nem. 
Például Kádár János említette Zoltán Jánosnak, hogy szívesen menne, de nem 
tud most annyi valutát ezért összegyűjteni. Tehát képet kaphatunk a politikusi 
személyiségek viselkedéséről is az ilyen utazások felkutatása alapján. Nem 
beszélve az állambiztonsági szolgálatok ekkori tevékenységéről.21

A vadászati élet egyben társasági életet is jelentett. Az ország első embe-
rének szokásai mellett (ulti, káposztás cvekedli, száraz fehér bor)22 bemutat-
hatóvá válik, miként éltek szociális életet a kor prominens közéleti szereplői. 
Milyen baráti beszélgetések fajulhattak el akár késhegyre menő vitákig. Ezek 
közül az egyik legjobb eset Marjai József moszkvai magyar nagyköveté volt. 
Fock Jenő állítólagos undok viselkedése folyamatosan feszélyezte a környeze-
tét.23 Sajnálatos módon történtek balesetek is, amelyek még inkább aláhúzzák 
az orvos vadásztársasági tagok jelentőségét. Babót Árpád egykori Szocialista 
Hazáért kitüntetett politikussal szemben az V. kerületi pártbizottság kérésére 
indult fegyelmi eljárás, mivel megsebesítette társát egy vadászat során.24

A Fácán Matyi, illetve az olyan prominens vendégnek, mint Hofi Gézának az 
előadásai és anekdotái a korabeli helyzet feltérképezésére adnak lehetőséget. 
Ezekről az eseményekről kevés írott dokumentum maradt fenn, elsősorban a 
Fácán Matyi egykori számai, vagy azok borítói szolgálnak iránymutatásul az 
adott időszak vadászati botrányaival és pletykáival kapcsolatosan. Az éves 
fogadásokról, amelyeken Hofi Géza is részt vett előadóként, viszont elsősorban 
csak a meghívót vagy a slágvortokban megfogalmazott műsort ismerjük. Így 
a vadászati világban meglévő baráti vagy szorosabb személyes kapcsolatokra 
elsősorban az oral history segítségével következtethetünk, mivel az érintettek-

18 MNL OL XXXV.1.a.4. 1971.
19 Majtényi 2008a: 489–508.
20 Tomai – Zoltán 1987: 23–84.
21 Majtényi 2009: 20–42.
22 Majtényi 2012: 78.
23 Dr. Zoltán 1996: 31–60.
24 MNL OL XXXV.1.a.4. 1978.
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kel készített életútinterjúk révén kaphatunk behatóbb, de átinterpretált képet 
a viszonyokról.  Az egyik ilyen dilemma a korszakban, vajon mennyiben ápolt 
jó viszonyt Kádár János Tóth Sándorral, a Mezőgazdasági és Élelmezésügyi 
Minisztérium Vadászati és Vadgazdálkodási Osztályának vezetőjével. Mind-
két személyről az volt a benyomása a kortársaknak, hogy rendkívül puritán 
életmódot és képet mutatnak magukról.25 Köszönhető valamilyen hatalmi tech-
nikának, hogy 1982-ben az erdő- és vadgazdaságok irányítását egy új miniszté-
riumi főosztály, a Vadgazdaság-felügyeleti Főosztály vette át.26 Az ilyen kérdé-
sek tisztázása a közelmúlt történelmének megértéséhez is jó adalékul szolgál, 
ha arra gondolunk, hogy az új főosztály pénzügyi vezetője a későbbi OTP-ve-
zető Csányi Sándor volt.

A kutatásból látható, hogy az 1980-as években erősödik meg a társadalom 
széles rétegei felől az ellenállás az úgymond úrizáló vadászat ellen. Már 1984-
ben a Politikai Bizottság arról értekezik, hogy a vadászat és a horgászat kap-
csán csak az utóbbi esetében nem tapasztalható társadalmi ellenállás. A tanul-
mányomban annak a magyarázatára is kísérletet teszek, hogy 1985-ben Kádár 
egy levelében miért fogalmazott úgy, hogy a vadászati kérdés „közmondáso-
san nehéz ügy nálunk”.27 Míg végül egy PB-határozatot követően Váncsa Jenő 
mezőgazdasági és élelmezésügyi miniszter 1989. május elsejével megszüntette 
a térítésmentes vadászatot. A korszak így véget ért, az Egyetértés Silvanus 
néven újjáalakult, de a pártok vezetői csak 1995-ben kezdtek új szerveződésbe.

Nimród vadászserege?

1983. május 19-én a Magyar Nemzetben egy cikk sokkal kevésbé vehemens 
stílusban szintén megemlíti, hogy a szocialista Magyarországon azok, akik 
vadászhatnak, nem teszik ezt olyan hatásfokkal, ami megfelelő lenne.28 A vad-
állomány olyan óriásira duzzadt, hogy már károkat okoz a mezőgazdaságnak. 
Nem beszélve arról, folytatja a cikk, hogy a Budai-hegységben rendkívül körül-
ményesen lehet csak kirándulni, mivel a terület majdnem háromnegyede el van 
kerítve. Az újságíró nyilván nem Luther Mártonhoz hasonló kirohanást kívánt 
idézni a szocialista vezetők ellen, de éppen ezért nagyon jól rámutatott arra, 

25 Interjú Cseke Sándorral 2013. 12. 02-án. Csekő Lászlóként 1976-tól 1990-ig a Nimród Vadászújság 
főszerkesztője volt. Cseke László Szabad Európa Rádió (SZER) munkatársa miatt változtatta 
meg erre az időszakra a nevét. A rendszerváltás után alapította meg a Magyar Vadászlapot.

26 Majtényi 2006: 8.
27 MNL OL M-KS 288 f. 47. cs. 774. ő. e.
28 Magyar Nemzet, 1983. május 19. 8. (Az írás előzménye volt Antalffy Gyula újságíró és Dr. Fodor 

Tamás, a Nimród főszerkesztő-helyettesének vitája egy Börzsönyben lelőtt medve kapcsán.)
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hogy a nem vadászó emberek ugyan eltérő okokból, de teljesen másként látják 
a vadállományt, mint a szakemberek és közhivataluk okán tapasztalt vadászok.

Merán Fülöpnek a rendszerváltást követően megjelent írása a következő-
képpen panaszkodik: „az öreg Kádár gondoskodott – általános elismerés sze-
rint – a mértékletességről. Az új szabad és bulvársajtóban mindennapos, gusz-
tustalan támadások az uralkodó osztály »privilégiumai« ellen biztosan nem 
használnak a vadászat ügyének.”29 Az idézet rávilágít egyrészt arra, hogy az 
1990-es években is nyilvános támadás érte a vadászó vezetőket, másrészt meg-
jelenik a fenti két véleménnyel szemben a mértékletesség hasznos és szükséges 
volta. 

Merán véleménye szerint a 18. századi francia abszolutisztikus uralkodók 
vadászati szokásai jobbak voltak, mint a forradalmi évek alatti szabad vadásza-
tok, aminek következtében ma is vadban szegény egész Franciaország. A nem-
zetközileg elismert vadász érvelésének alábbi részlete alapján a kelet-európai 
országok demokratikus küzdelmei, a megszakított polgárosodás és az utolérő 
fejlődés problémája teljesen új fénytörésben jelenik meg. „Maradjunk a tények-
nél és a csupasz igazságnál. Keleti országokban az úgynevezett »forradalom« és 
a csírázó szabadság idején több vadat ejtettek el a vadorzók, mint a kommunista 
uralom 40 éve alatt. Az orvvadászat pedig dögre lőtt vadat jelent, vezértehenek, 
vemhes anyaállatok lemészárlását, reményteljes őzbakok és szarvasbikák lelö-
vését, engedély nélküli lövöldözést.”30 A vadaknak tulajdonítható autoritás és 
diktatúrapártiság abból a szempontból fontos kérdés, hogy az egyes államok 
vadállománya milyen mennyiségben és minőségben maradt meg.

Politikai kérdés-e vadra lőni?

Az egykori csendőrtiszt és Hatvany Ferenc lányának férje, Dr. Nagy Endre 
hivatásos vadász is elismerően nyilatkozott a szocialista időszak vadgazdál-
kodásáról. „Közismert tény, hogy... sikerek eléréséhez... szükséges... népünk 
rátermettségén kívül a második világháború utáni évek vezetőinek a vadászat-
tal szemben tanúsított hozzáállása is... megszerették a vadászatot, megismerték 
annak szépségeit... Megtanulták becsülni a magyar vadállományt, mint nem-
zeti kincsünket, és éjt nappallá tevő munkájukkal, nemegyszer életük kockáz-
tatásával védő hivatásos vadászokat. Megtanulták becsülni a szakembereket 
is, akiknek a múltja az ő szemükben az ún. »nemkívánatos« kategóriába tar-
tozott.”31 Nagy Endre interpretációjában, ha ironikusan akarjuk kezelni, akkor 

29 Merán 1992: 122.
30 Merán 1992: 122.
31 Dr. Nagy 1999: 12.
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azt mondhatjuk, az internacionalista állami vezetők szinte reakcióssá váltak a 
vadászat idejére. A kommunista hatalomátvétel egyértelmű vesztesének tekin-
tett Nagy, aki 1952-ben már disszidálásra kényszerült, az 1971-es Vadászati 
Világkiállításon már Kádárt próbálta kedvesen meggyőzni, hogy a rekordele-
fántúkat nem csak úgy találták, hanem valóban ő lőtte.32

A laikus többség és a szűk szakmai elit véleménye közötti különbség bemu-
tatása azért szükséges, hogy láthatóvá váljon, milyen problémát is okozott és 
miért a vadászvendég-hívás kérdése a szocialista időszakban. Alapvetően a 
vadászvendég meghívása az adott megyei, vagy, országos szervnek számító 
politikai, vagy, gazdasági szereplők számára nyújtandó élmény, aminek a 
jelentősége részben csökkent, ahogy egyre fontosabbá váltak a külső kapcso-
latok miatt a minél szélesebb körökből (gazdasági, társadalmi szervek részé-
ről) érkező vendégek. Ezt jól szemlélteti a Békés Megyei Végrehajtó Bizottság 
ülésének témája, ahol a Mezőhegyesi Állami Gazdaság szerepkörét a követ-
kezőképpen vizionálták: „Gazdaságunk vadállományban gazdag területe 
nagymértékben vonzza a bel- és külföldi vadászokat. Ahhoz, hogy vadász-
vendégeink rendszeres látogatói legyenek gazdaságunknak, emelnünk kell 
a vadászatok hangulatát, szinvonalat.”33 A vadászati élmény kialakításának 
egyik legfontosabb céljaként a vendégek hívását nevezték meg az ülés során, 
mivel a külső kapcsolattartás szempontjából a saját állami gazdaságuk sikeres-
ségének bizonyíthatósága érdekében az egyik leghasznosabb lehetőség a ven-
dégeken keresztül jó hírét vinni az intézménynek, így a vadászvendég-hívás 
alább tárgyalt problémái ellenére a fenti megfontolások miatt volt végig fontos 
szempont az állami szerveknek.

A kérdés érzékeltetéséhez álljon itt szemléltetésként két példa. A moszkvai 
magyar nagykövetet, Marjai Józsefet meghívták egy nagy jávorszarvas-vadá-
szatra. Dr. Zoltán János elmondása szerint „ez nagyméretű hajtóvadászat volt, 
amelynek során az, akire véletlenül rámegy valamely jávorszarvas, legyen az 
bika, tehén vagy borjú, meglövi, ha tudja.”34 Éppen ezért a hajtók és a vadá-
szok rendkívül baljós előjeleket sejtve hallgatták a Marjai standja felől hallatszó 
lövéseket. Nyilvánvalónak vélték, hogy hibázik és elijeszti az állatokat, vagy 
ami még ennél is rosszabb, megsebzi a vadakat. Marjai óriási meglepetéssel 
várta őket. Öt fekvő nagyvadat találtak. Egy bikát, három tehenet és egy borjút. 
Olyan paprikás lett a hangulat, hogy „vendégszeretet meg protokoll ide-oda, 
mérgesen szemrehányást tettek”35 a szovjet nagykövetnek, mondván egy ven-
dégnek csupán egy jávor elejtése volt lehetséges.

32 Beretz 2001: 195.
33 MNL BML őe. 454.
34 Dr. Zoltán 1996: 57.
35 Dr. Zoltán 1996: 58.
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A fenti esetet leíró Dr. Zoltán János és felesége 1975-ben megjelentették közö-
sen írott könyvüket Ketten az afrikai őserdőben címmel. Egy évvel később Sopo-
nyán vadászat közben egy vadásztársuk hívta fel Zoltán János figyelmét arra, 
hogy a Tolna Megyei Népújságban Ordas Iván a könyv kapcsán rendkívül kriti-
kus írásban rágalmazta meg őket.. Zoltán felesége Aczélnél is járt az ügy miatt, 
de az akkor már csupán PB-tag36 nem támogatott semmilyen válaszcsapást. 
Ezt követően a vadásztársak kerülni kezdték őket, az évi esedékes kacsaröpte-
tésre se kaptak meghívót. Később szerencsére összefutottak Gáspár Sándorral 
a Széchenyi fürdőben, aki kérte, hogy rá hivatkozva kérdezzék meg Németh 
Károlyt, mi a baj. Németh ekkor a Központi Bizottság gazdaságpolitikai titkára 
volt és az Egyetértés vadásztársaság alapító elnöke. Mikor visszahívták őket, 
közölték a Zoltán házaspárral, pontosan azzal vádolják őket, hogy nyugatné-
meteket vadásztattak az Egyetértés területén vendégként a viszontmeghívás 
reményében, illetve a vád szerint nyilván az ezekért kapott nyugati valutából 
tudták finanszírozni az afrikai vadászútjukat. Az Egyetértés vezetése fegyelmit 
indított ellenük, de végül Németh megnyugtatta őket, a vizsgálat bizonyította 
ártatlanságukat.

A vadászó eliten belül felmerülő ilyen jelentős konfliktusok arról tanúskod-
nak, hogy habár figyeltek a korban a vadállomány jó szinten tartására, mégsem 
volt mindegy, valaki mennyit is lő ki, még ha ez a vadmennyiség egyes helye-
ken mezőgazdasági problémaként jelentkezett is.

A szocialista országokhoz képest Magyarország kivétel volt, mint olyan 
ország, ahol hivatalosan szabályozták az állami vezetők vadászatát. Maga a 
vadászvendég-hívás kidolgozott rendszere szintén meglepetésre adott okot a 
testvéri országokból érkező vendégeknek. Az NDK vadászati hivatalától érkező 
két tisztviselő, akik általában keletnémet vezetők vendégvadászatát készítették 
elő, nem győzött csodálkozni, amikor kiderült számukra, hogy részt vehetnek 
egy kormányvadászaton fegyverrel. Megjegyezték, hogy Magyarországon 
nagyon liberális az élet, mert „nálunk bezzeg nem így van – panaszkodtak –, 
a vadászat előtt a rendőrség és a katonaság körülzárja az erdőt, egy lélek se 
teheti be a lábát a vadászatra kiszemelt területre, nem beszélve a vadászházról, 
amelyet úgy őriznek, hogy minden ajtó és ablak előtt áll egy fegyveres őr.”37 
Az idézet első fele arról tanúskodik, hogy a keletnémet állami vezetők a tra-
dicionális német rendszerű vadászatot gyakorolták. Más a magyar vadászírók 
által „ponyvás” vagy „kerített” vadászatnak hívott forma, amikor több ezer hajtó 
ponyvákkal és hálókkal bekerített területen belülre kergette a vadat, hogy a 

36 Aczél Györgyöt támogatta az új gazdasági mechanizmust, majd annak leállításakor Fock Jenő-
vel, Nyers Rezsővel egyetemben 1974-ben került ki a Központi Bizottságból.

37 Dr. Zoltán 1996: 10.
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vadászok könnyebben célt érjenek.38 Az idézet második fele viszont arról árul-
kodik, hasonló körülmények között folyhattak az NDK-ban a vadászatok, mint 
Magyarországon az 1950-es években, amikor az ÁVH-s tisztek jelentéseikben 
azon mérgelődtek, miként lehetnek élesre töltött fegyverrel megbízhatatlannak 
ítélt egyének, egykori csendőrtisztek a nép bölcs vezére, Rákosi Mátyás köze-
lében.39 A vadászati alkalmazottak hibáit gyakorta könnyen összegezték így: 
„Abnormális, egzaltált dzsentri.”40

Az etikus vadász elképzelése

A Magyar Vadászok Országos Szövetségében belül létező Országos Vadásze-
tikai Bizottság 1974-ben a probléma rendezése érdekében kiadta A vadászven-
dég-hívás és a meghívás elfogadásának etikai normáiról szóló normaszöveget, ami-
hez minden vadásznak illet tartania magát.

Ez az etikai iránymutatás tartalmazta a vadászok egymás közötti szolidáris 
viselkedését, illetve a vendégbarátsággal való vissza nem élés gondolatát. A 
jól kiépült szervezettség okán már nem is merült fel a szövegben a vadásztár-
saságokon kívüli, harmadik fél tulajdonát képező vadak elejtésének tilalma. 
1957-ben egy vadászvendéghíváson még volt erre példa. Mikebudán Jerasztov 
tábornokot eligazították, mire lőjön és mire nem. Vagy nem volt jó a magyarok 
orosz nyelvismerete, vagy a tábornokot nem érdekelték a vadászok beszéde, 
de ahogy meglátott egy vaddisznót, Kabán!, Kabán! felkiáltással szinte azonnal 
leterítette az állatot. A közeli tanyából sírva rohanó asszony hosszan ecsetelte 
családjuk jólétének zálogát eddig milyen gondosan nevelték, míg a vadászok 
meg nem térítették a kárát.

Az etikai szöveg tartalmazta a vendéghívás gesztusának mértékletes elfo-
gadását is, vagyis nem szabad visszaélni vele, ahogy azt fentebb Marjai József 
esetében láttuk. Ugyanakkor kötelezte a meghívottat a visszahívásra, ez a 
momentum volt, amit felhasználtak a Zoltán család elleni rágalmak esetében is.

Az Országos Vadászetikai Bizottság egyaránt elítélte, ha valaki nem hív 
vadászvendéget, noha megtehetné, illetve azt is, ha „végtelen eszem-iszo-
mokat rendeznek... az indokolt és a kulturált ellátás mellett”.41 Másszóval a 
„népünk életében mélyen gyökerező kedves hagyomány”-ként élő vendégfo-
gadás és annak elfajuló formáját az indokoltság és kulturáltság különbözteti 
meg. A döntés valós szempontjai viszont egyáltalán nem magától értetődőek. 

38 Dr. Zoltán 2006: 114–115.
39 Főként Nagy Endre személye sértette az államvédelmi tiszteket. (Majtényi 2009: 82–83.)
40 MNL OL M-KS-276 f. 90. cs. 54. ő. e.
41 Tóth 1998: 103.
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Tóth Sándort az 1970-es évek vége felé a Honvédelmi Minisztérium proto-
koll osztálya hívta fel, mert a szovjet szárazföldi haderők parancsnoka akkor 
Magyarországon tartózkodott. Megkérték Tóthot, hogy egyrészt szervezzen 
egy vízivad vadászatot, másrészt engedélyezze egy trófeás vad elejtését. Úgy 
érezte nem tagadhatja meg a kérést. A K-vonalon egy félóra múlva már a szov-
jet parancsnok kért személyes találkozót a részletek ügyében. Olyan sokan 
jöttek el hozzá, hogy „a Kossuth tértől a folyosókig minden szegletbe jutott 
egy váll-lapos kísérő, a szobám (ti. Tóth szobája előtt) ajtaja előtt már sokcsil-
lagos állt.”42 A belépő vezérezredes segédjei pakolták az asztalára nagyméretű 
bronzplaketteket, szovjet köszönés mellé pedig dísztőrt ajándékoztak neki, 
miközben a „a szobámban a Krasznaja Moszkva [híres orosz vodka – B. T.] 
tömény illata kerengett.”43

A vadászvendég-hívás ugyanakkor egy igazán úriemberes, gavallérszokás 
is volt. Az etikai ajánlások betartása mellett is rendkívül drága mulatsággá 
válhatott egy-egy vadászat. Az egyik leghíresebb a győtai világrekordnak az 
űzése volt. A vendég Schausberger, aki elejtette a vadat, világrekordot lőtt, így 
a Vadgazdálkodási Alapnak jogszabályi kötelezettségből nem teljes egészében 
kellett a bérvadászat ellenértékét megtérítenie, hanem csak a 25%-át, a töb-
bit ugyanis rekord esetén a Vadgazdálkodási Alapnak kellett állnia. Komoly 
izgalom támadt, hogy miként fogják ezt megtéríteni és felmerült az ötlet, hogy 
nem kellene-e az egészet a német vadászra terhelni. Végül az Alap kifizette, 
és a következő évben a CIC (Nemzetközi Vadászati és Vadvédelmi Tanács) 
Edmond-Blanc-díjat44 kapta meg a terület, ahol a rekordot lőtték, mint az év 
legjobb vadászterepe.

A vadászvendég-hívás külső szemmel

Szász Imre írónak több alkalommal volt lehetősége vendégvadászként bele-
kóstolni a magyar vadászati életbe. Tapasztalataiból megírt Ez elment vadászni... 
című szociográfia megjelenését követően az Egyetértés tagjai többet nem gon-
dolkodtak azon, hogy meghívják-e egy-egy alkalommal. Írásában egy kisebb 
fejezetet szentelt a vendégfogadásnak, bár a kezdő mondatban tisztázta, nem 
ennek kellene a legrövidebbnek lennie, „ha abból indulunk ki, mennyi szen-
vedélyt és felháborodást vált ki a téma.”45 Véleménye szerint egy vadászven-
dég-hívás olyan, mint egy reprezentációs vacsorameghívás vagy, köznapian, 

42 Tóth 1998: 107.
43 Tóth 1998: 107.
44 Francois Edmond-Blanc, a CIC egykori főtitkára 60 ezer frank tőkével alapította meg a díjat.
45 Szász 1984: 226.
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pár kör egy borozóban. Ám itt a költségek teljesen mások, emiatt a meghívás-
nál „az érdek és a vendéglátói szívesség”46 sokkal átgondoltabban keveredik.

Egyfelől természetesnek tartja, ha a vadállomány megengedi, hogy külföldi, 
vadászni szerető államférfiak lőhessenek. Így az ország egy szép vaddal ked-
veskedhet, bár Szász számára érthetetlenül erről a hazai sajtó nem tudósított, 
talán csak a Stern, „ha a Magyarországra látogató politikus történetesen német 
volt.”47 Szász álnaivnak feltüntetett értetlenkedése nagyon tudatos kritikát 
fogalmaz meg: habár közös fegyverbaráti vadászatokon vesz részt a hazai 
állami vezetők csoportja nyugatnémet, kapitalista vezetőkkel, ezt mégsem 
tekintik nyilvánosnak. A testvéri országoknak, ahogy az NDK-s tisztviselők 
értetlenkedését láttuk, talán a rosszallását válthatná ki a nyugati vezetőkkel 
közös vadászat.

A fő kérdés Szász számára, mikor válik a vendéghívás elfogadhatóból elfo-
gadhatatlanná. Összefoglalóan úgy találja, amint az adott közösség érdekei 
helyett a meghívó személyes előnye vagy hálája mozgatja. Passzív változat-
ban ugyanilyennek tartja, ha a meghívó fél nem utasíthatja vissza. Előfordult 
ugyanis, hogy az állami erdő- és fagazdaságok munkatársa hatályos rendeletek 
alapján nem engedélyezte egy bika kilövését, ám ezt a döntését egy nem sokkal 
később érkező telefon hatására meg kellett változtatni, amennyiben továbbra is 
ott akart dolgozni. Előfordult, hogy a vendéggel cserkelő vadász előzőleg azt 
az utasítást kapta, nem lőhet ez a bizonyos fontos személy bikát. Amikor kettő 
is lőtávolba került, a vadász és a vendég közötti vitát az zárta le, hogy vissza-
térve a vadászházba felhívták az előbbi főnököt, aki mérgesen annyit közölt: „ő 
nem azt mondta, hogy a vendég nem kapott engedélyt bikára, hanem azt, hogy 
nem lőhet bikát.”48 Tehát a vadász felelőssége, hogy ne is lőjön.

A hivatásos vadászok számára kiutalt politikai tevékenység, minthogy főnö-
keinek politikai és személyes érdekeit kellett kiszolgálnia, sokszor idézett elő 
komikus helyzeteket. G. Károly elmondása szerint két osztrák vendégük volt, 
egyiküknek szabad volt bikát lőni, míg a másikuknak semmilyen szín alatt 
sem. Az utóbbival olyan helyeken járt, ahol nem szoktak bikák lenni, ám ekkor 
épp az osztrák szeme elé került egy. „Ott állok a sógor háta mögött, integetek a 
bikának a kalapommal meg a zsebkendőmmel a bikának, de az a szamár bika 
nem törődik vele.”49 Szinte már politikusi cselvetés volt, mikor az osztrákot 
meggyőzte, álljon hátrébb egy másik fához, mert onnan jobban tud lőni. Ekkor 
a vendég elcsúszott, a bika pedig az öreg vadász örömére elugrott.

46 Szász 1984: 226.
47 Szász 1984: 226.
48 Szász 1984: 228.
49 Szász 1984: 229.



514

Bezsenyi Tamás

1978-ban és 1979-ben az összes kilőtt bikák döntő többségét külföldi vendé-
gek ejtették el. A ’78-as 1437-ből 1117-et, míg ’79-ben az 1651-ből 1457-et lőttek 
ki külföldiek.50 Ebben persze szerepet játszhatott annak a viccnek a valós alapja, 
ami az Egyetértés tagjainak szóló Fácán Matyiban jelent meg.51 Egy vadászatra 
meghívott külföldi a rudli szarvas láttán azzal utasította vissza a puskát, hogy: 
„ha feltétlenül szükségük van egy szarvasra, lőjék meg önök. Én ugyan meg 
nem lövöm, hiszen hazámban az állatvédő egyesület elnöke vagyok!”52

Természetesen az országon belül az önmeghívatások sem voltak ritkák, 
ilyenkor a sokszor kínos feladatot szintén a szakemberek, fővadászok kapták, 
mondván ők biztosan szakmai alapon hívnak valakit. Főleg, ha előtte kijelölik 
számukra, hogy kit is hívjanak azon a bizonyos szakmai alapon. A honi ven-
dégek által lőtt állatok adott évben könnyen a személyzet által lőtt vadaknál 
nagyobb számot tett ki. 1978-ban 186-ot vendég, míg 134 bikát a személyzet 
lőtt ki.53

A fő problémát természetesen a vadállomány nem pontos, hanem csak meg-
becsülhető állománya adja. A Szász által meginterjúvolt szakember szerint a 
gazdaságokban hiába lehet évente megközelítőleg csak egymillió vadat lőni 
ajándékba, a valóságban akár több mint másfél millió megy így el.54

Az állami vezetők a legritkább esetben voltak tisztában az adott gazdaság, 
állami terület valós vadállományával. Mint a fenti példából kiderült, ha ilyen 
információ vadászati szakemberek ismeretei alapján mégis rendelkezésre állt, 
akkor a politikai indokok gyakorta felülírták. Noha a Fácán Matyiban is jelentek 
meg olyan karikatúrák, ahol a vaddisznó „Ne lőjön, létszám stop van!” felkiál-
tással fogadta a vadászt.55

A vadászat, a rekordkilövések az elit számára az egyéb luxuscikkekkel, szol-
gáltatásokkal mérhetők össze. Amíg ez utóbbiaknál viszont egyértelműen lehet 
számolni ezek költségvonzatával, hiszen az aranyékszerek, luxus hotelszobák 
elérhetősége, értéke egyszerűen megállapítható, addig a vadászat esetében sok-
szor a vakszerencse dönti el, hogy egy az ország számára fontos államfő, vagy 
egy szinte névtelen külföldi vendég lő-e nagyvadat egy látogatás alkalmával.

Erre példa B. anekdotája, aki a gabonatrösztnél dolgozott, és a vadhúsgaz-
dálkodás megszigorítása után a főnökének a helyzetet a következő példával 
próbálta elmagyarázni. „»Ha valaki gabonát kérne tőled, te adnál?« Mire az 
igazgató méltatlankodva azt felelte: »Már hogyan adhatnék? Az leltárban 

50 Szász 1984: 228.
51 A Ludas Matyi szerkesztőgárdájának külön lapja az Egyetértés Vadásztársaság tagjai számára.
52 Dr. Zoltán 1996: 19.
53 Szász 1984: 228.
54 Szász 1984: 230.
55 Dr. Zoltán 1996: 65.
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van.«”56 A gabonatröszt vezetőjének szavait parafrazeálva feltehető a kérdés, a 
leltár hiánya egyfajta egyenlőséget segített volna elő?

A második világháború után a vadorzók megakadályozására, illetve a kije-
lölendő új vadászterületek érdekében olyan jogszabályt hoztak, amely megál-
lapítja, mekkora vidéken hány vadász lehet. A nagyvadas területeken három-
száz, míg az apróvadason ötszáz hektár után kerülhet oda egy vadász.57

Ám a fenti példák rávilágítottak, hogy a vadállomány legpontosabb meg-
becslői politikai okok miatt sokszor teljesen hektikusan a vadállomány védel-
mére vagy kárára kaptak utasítást. Szász egy alkalommal egy fővadász vadgaz-
dálkodásához, mikor az úgy felelt: „de nem tesszük közhírré, mert akkor 
megszállnak bennünket a vendégek.”58

Befejezésül szeretnék visszautalni az írás elejére, ahol a laikus többséget 
szimbolizáló reformátor és újságíró, szemben a később idézett szakemberekkel, 
egyaránt nem érezte a vadkilövés korlátozásának szükségességét. Valójában a 
vendégek éppen e két tábor között foglalnak helyet és minthogy nincsenek tisz-
tában a valós állomány nagyságával, illetve annak reprodukciós képességével 
és idejével, könnyebben követelik a szerintük nekik pozíciójuknál vagy hatal-
muknál fogva járó trófeákat. Vagyis a szocialista kori Magyarországon súlyta-
lanabb politikai vagy közéleti szereplők is részesülhetnek befolyásos politiku-
soknak járó kegyben, mint más luxus javak esetében.
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Színház és vidéki társadalom
Győr 1980–1982

Az 1980/81-es évadtól a győri színházban az akkori legfiatalabb rendező-
generáció egyik tagja, Szikora János lett a főrendező. Szikora Pécsről, 

a pécsi színháztól érkezett Győrbe, és azt fiatal rendezőgenerációt képviselte, 
akiknek munkái a magyar színházi élet 1970-es években kibontakozó átalaku-
lásának alappillérét jelentették. Ezek az alkotók elégedetlenek voltak a korszak 
hivatalos színházával, és intézményes keretek között keresték a lehetőséget a 
színházi kifejezés és gondolkodásmód megváltoztatására, s döntően vidéki 
színházakban hozták létre progresszív műhelyeiket.

Tanulmányomban a korszak egyetlen új színházépülete, a győri színház 
megépítése hátterének, illetve a kísérletező, határokat feszegető Szikora János 
Győrbe kerülésének, illetve onnan való eltávolításának bemutatása mellett 
elsősorban azt vizsgálom, használhatóak-e a korabeli művelődésügyi/színházi 
statisztikák1 bizonyos színházi folyamatok leírására, és ha igen, hogyan. A sta-
tisztikák elemzésétől elsősorban azt vártam, hogy segítséget adnak a színház és 
közönség kapcsolatának számszerű leírásához.

Színház élet az 1970–1980-as években

Az 1970-es években egyre vitatottabbá vált a színházi terület struktúrája, mely 
lényegében a színházak 1949-ben történt államosítása után alakult ki. Mindez 
a gyakorlatban azt jelentette, hogy a kultúrpolitika a szubvencióért cserébe alá-
rendelte a színházakat a politikai akaratnak, azaz a politikai vezetés határozza 
meg a bemutatható darabokat, a színházak hol szigorúbban, hol lazábban, de 
állandó ellenőrzés alatt álltak.2 A darabok engedélyezési mechanizmusa nem 
egyszerűen cenzúra volt, hanem annál is több: nemcsak az egyes darabokról 
döntöttek, de az sem volt mindegy, hogy az adott színművet melyik színház, 
kinek a rendezésében akarta bemutatni. Az 1980-as évek elején megszigorodott 
a színházak központi irányítása, melynek okaként a nemkívánatos jelenségek 
számának gyarapodását jelölték meg, így például a külföldi és magyar klasz-

1 Színházi statisztikák. MNL OL XXXII-20.
2 Ehhez lásd pl. Imre – Ring 2010.
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szikusok általánosító vagy durván aktualizáló „társadalomkritikai” rendezé-
seit. Hogy az ilyen jelenségeket időben tudják elhárítani, többlépcsős műsor-
tervezési rendet vezettek be. Előrehozták a műsortervek leadási határidejét. 
A minisztérium részéről a műsortervezést Tóth Dezső tartotta kézben, és ő 
készítette el az előterjesztést az MSZMP Agitációs és Propaganda Bizottsága 
részére. A nem ismert művek szövegét a próbák megkezdése előtt két hónap-
pal bekérték, és csak elolvasásuk után született meg a végleges döntés bemu-
tathatóságukról. Miután a darabok hármas szűrőn mentek át — hiszen azokat 
az illetékes tanács, a minisztérium és az Agitációs és Propaganda Bizottság 
is felülvizsgálta —, szinte természetes volt, hogy a tervezett bemutatók egy 
részét valamely szinten nem fogadták el.3 Volt olyan évad, melyben kétszáz 
bemutatóval számoltak és negyven darabot hagytak ki valamilyen okból az 
évad összesített műsortervéből.4 Az 1981–1982. évi évad műsorterve már több 
lépcsőben készült, azaz a bizottság számára először február végéig előzetes, 
majd a nyár folyamán végleges műsortervet kellett előterjeszteni, de a pozitív 
döntés sem jelentett minden esetben végleges jóváhagyást, hiszen az ülésen 
újabb észrevételek hangoztak el, melyeket a minisztériumnak érvényesítenie 
kellett a nyár végén megtartott színházigazgatói–főrendezői értekezleten. Nem 
egy olyan darab volt (Örkény István: Forgatókönyv, Schwajda György: Mari, 
Nádas Péter: Temetés, Czakó Gábor: Mint a mókus fenn a fán és Szemes Zsuzsa: 
Út a csillagokig), melynek bemutatását csak megfelelő biztosítékok mellett, a 
végleges szövegek ismeretében, azok szükséges megváltoztatása után, a rende-
zői koncepció elfogadása után és próbanézések lehetőségének fenntartásával 
engedélyezték.5.

A színházi rendszer teljesen megmerevedett, a színházak élén hosszabb 
ideje lényegében ugyanazok az alkotók álltak, a színház kvázi hivatallá vált, 
ahol a legfőbb cél a papíron igazolt nézőszám és a tervek teljesítése volt. A poli-
tikai vezetés kívülről strukturális átalakításokkal és személycserékkel próbálta 
a megoldást megtalálni, mert a kereteket nem gondolták alapjaiban megvál-
toztathatónak. A szakmai sajtóban cikksorozat indult, mely színházi vitákat 
generált és változásokat sürgetett.6 Ezzel párhuzamosan a kibontakozó és meg-

3 Révész 1999: 271.
4 Jegyzőkönyv az Agitációs és Propaganda Bizottság 1981. június 30-i üléséről. MNL OL M-KS-

288. f. 41. cs. 368. ő.e.
5 Jegyzőkönyv az Agitációs és Propaganda Bizottság 1981. június 30-i üléséről. MNL OL M-KS-

288. f. 41. cs. 368. ő.e.
6 A Népszabadság 1971 nyarán kezdeményezett vitát a témában, majd a Színház című folyóirat 

hasábjain indult vita a hagyományos és az új dramaturgia kérdéseiről. Mindez nem maradt 
visszhang nélkül, a Színházművészeti Szövetség egy egész napos közgyűlést rendelt a cikkek 
és a bennük jelzett problémák megvitatására, amit az Új Írásban hónapokon át tartó cikksorozat 
követett. 
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erősödő második nyilvánossághoz tartozó vagy másképpen amatőr/alternatív 
együttesek munkáinak hatására a hivatalos színházak váltásra kényszerültek.7

A színházi viták (1973/1974, 1975/1976, 1978/1979, 1981/1982) a strukturális 
problémáktól kezdve egészen az esztétikai-művészeti kérdésekig elemezték 
a magyar színház helyzetét. Természetesen, nyilvános vita lévén, a színházi 
struktúra alapjainak és elvárásainak, valamint a Kádár-korszakot meghatározó 
tabuknak és konszenzusoknak a megkérdőjelezésére nem kerülhetett és nem 
is került sor. A színházi viták ellenére, és bár a struktúra hátrányai láthatóak 
voltak, alapvető változtatások mégsem következtek be, csak kisebb intézke-
désekkel, személycserékkel próbálták megoldani a felmerülő problémákat. Az 
1960-as évek közepén a státusrendszerről áttértek a szerződtetési rendszerre, 
megszűnt a Színházművészeti Főiskolát végzettek kötelező vidéki gyakorlata.8 
Az erősen központosított irányítás fokozatosan decentralizálódott, a színhá-
zak többségének közvetlen felügyelete a tanácsok hatáskörébe került.9 Magát 
a színházi struktúrát a hatalom nem gondolta megváltoztathatónak, mert úgy 
vélték, az a társadalom rendszeréből következik, amely a művészeteket intéz-
ményesen szervezi, tartja fenn és látja el. Így a kérdés csak az volt, hogy ezeken 
az adott kereteken belül mit lehet megváltozatni. 10

A válság megoldására átfogó koncepcióra lett volna szükség, ilyen azonban 
nem jött létre, csak kisebb-nagyobb reformokkal, strukturális kiigazításokkal 
próbálkoztak. Ez a valós krízishelyzet az 1970-es évek közepén pedig még 

7 A színházi és kulturális intézményrendszerrel való szembenállás két alapvető formában 
jelentkezett. Az egyiket a Halász-Koós-Bálint-féle Kassák Ház, míg a másikat a Malgot-Fodor-
féle Orfeo vagy a Paál vezette Szegedi Egyetemi Színpad működésével írhatjuk le. Míg az előbbit 
a politikai attitűd szinte teljes és szándékos hiánya jellemezte, addig a másik a tényleges és aktív 
politikai cselekvésre és szerepvállalásra való hajlamot állította előtérbe. Halászékkal a hatalom 
azért nem tudott mit kezdeni, mert az alapfeltevésben – a művészet átpolitizálhatóságában – 
nem értettek egyet, s ezért kényszeríttették őket 1975-ban az ország elhagyására. Az Orfeo és 
a Szegedi Egyetemi Színpad esetében, mindkét csoport elfogadta a politikai beszédhelyzetbe 
kényszerítést, s ezen belül a politikus gondolkodást az információk terjesztésében, a tabuk 
és konszenzusok szélesítésében és a közösség-közönség megteremtésében gyakorolták. Az 
előadásaik által feltett kérdéseikre az adott korszakot meghatározó tabukon és konszenzusokon 
kívül kerestek radikális válaszokat. Az Orfeo a politikai kívülállást hangsúlyozta és bizonyos 
fokig egyfajta „ellen” közösségi-létet állított előtérbe. Mivel alapfeltevésük a színház politikai 
funkciójáról azonos volt, a hatalom számára kevésbé tűntek radikálisnak. Ennek ellenére a 
lehetséges diskurzusok ellenőrzésének okából lassan, de biztosan felszámolták ezeket, a hatalom 
szempontjából zavaró jelenségeket. Imre 2008. Ehhez lásd még Várszegi 1990., Várszegi-Sándor 
1993., Nánay 1998., Nánay 2007., Ring, 2008.

8 Malonyai 1973: 37.
9 Színházművészetünk helyzetéről. Tájékoztató jelentés a Művelődési Minisztérium 

miniszterhelyettesi értekezlet részére. Budapest, 1981. szeptember. MNL OL XIX-A-
2-ad-993-1981. (121. doboz).

10 Ungvári 1973: 117.



521

Színház és vidéki társadalom

politikai–hatalmi színezetet is kapott az Aczél György és Pozsgay Imre közötti 
ellentét révén. Aczél Györgyöt 1974-ben felmentették a Központi Bizottság-
ban viselt tisztségei alól és 1982-ig — amellett, hogy a Politikai Bizottság tagja 
maradt — „csak” a Minisztertanács elnökhelyettesének tisztét töltötte be. Aczél 
György és Pozsgay Imre viszonya az utóbbi önállósodási törekvéseivel pár-
huzamosan romlott meg, amely egybeesett Aczél egyre erősödő törekvésével, 
hogy a KB-titkári pozíciót visszaszerezze. A kulturális miniszternek ugyanis 
sikerült olyan viszonyt kialakítania a fiatal színházvezető generációval, ami-
lyet Aczélnak nem. Ezzel éppen személyi kapcsolatok terén veszélyeztette az 
ezekre igen sokat adó Aczél dominanciáját, aki joggal tartott attól, hogy a gene-
rációváltással az erőviszonyok Pozsgay javára fognak eltolódni.11

A pesti kőszínházakat többségükben Aczél megbízható emberei vezették. Az 
újat akaró tehetséges fiatalokat vidékre küldték. Emögött részben az a gondolat 
állhatott, hogy a vidéki színházakban úgy is mindent kell játszani a gyerekek-
nek szóló daraboktól az operettig, ami eléggé korlátozó körülmény volt ahhoz, 
hogy a fiatalok ne mehessenek el túlságosan a modern színházi formák felé.12

Így elsődlegesen vidéken alakultak ki progresszív színházi műhelyek 
(Kaposvár, Szolnok, Kecskemét), ahonnan aztán 1978-ban a „színházi rob-
banás” évében az alkotók nagy részre – Pozsgay Imre tudatos szándékának 
köszönhetően – a fővárosba került, hogy megrendítsék a merev fővárosi intéz-
ményeket.13

Győri színház 

Győr az 1980-as években a nagyjából 120 ezres lélekszámával az ötödik volt 
a magyar nagyvárosok sorában. Gazdasága az iparra épült, jelentős üzemei, 
gyárai voltak.

Az első győri kőszínházat a 18. század végén építették14, majd 1927-ben 
lebontották és helyére ideiglenes nyári faszínházat emeltek. 1927 és 1934 között 
a színtársulatok a Győri Llyod nagytermében játszottak, majd 1934-től a Laka-
tos Kálmán tervei szerint felépült Győri Kultúrház színháztermében.15

1949-ben a színházak államosítása után hat állandó állami társulatot hoztak 
létre Budapesten kívül, közöttük győri székhellyel a Dunántúli Tájszínházat, 

11 Révész 1999: 267–268.
12 Spira é.n. http://www.spiraveronika.hu/kaposvar.pdf (utolsó letöltés 2015. március 18.)
13 Bozóki, 1998.
14 A Reinpacher József építette színház Győrszigeten állt (mai Radó-sziget). Ez az épület adott 

otthont először a német, majd 1811-től a magyar társulatoknak is, egészen 1927-ig. Cenner 
1978: 2.

15 Belitska Scholcz 1978: 26.
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melynek feladata volt a győri mellett a soproni, szombathelyi, kaposvári és 
veszprémi színházi igényeket is kielégíteni. Ez az időszak 1951-ig tartott, ami-
kor létrehozták az Állami Faluszínházat a tájelőadások nagy részének ellátá-
sára, így a győri színház – mely ekkor vette fel Kisfaludy Károly nevét – játszási 
körzete is szűkült. 

Az MSZMP Győr-Sopron Megyei Bizottságának Pártbizottsága 1964. január 
14-i ülésén határozott egy 600–700 fős új színház felépítéséről.16 Az építését 
1973-ban kezdték el és 1978. november 2-án avatták fel az épületet. Az épí-
tőmesteri és épületgépészeti munkák kivitelezője a Győr megyei Állami Épí-
tőipari Vállalat, a színpadtechnikai munkáké pedig a Rába Magyar Vagon- és 
Gépgyár volt.

Az építkezésre közvetve a győri egyetemi beruházás csonkítása miatt kerül-
hetett sor. Az Elnöki Tanács 1963. évi 5. törvényerejű rendelete rendelkezett 
arról, hogy Győrben műszaki egyetem létesül, mely az 1969/69-es tanévben 
négy karral kezdi meg a működését.17 1966-ra hosszas huzavona után azonban 
eldőlt, hogy ez mégsem valósulhat meg.18 Az ezzel járó „politikai hátrányokat 
ellensúlyozandó” az MSZMP Központi Bizottsága jónak látta Győrben létre-
hozni egy felsőfokú technikumot (ebből végül főiskola lett), valamint a szín-
házat.19

A színház helyét a belvárosban jelölték ki, amelynek több tömbje szaná-
lásra került, és ennek során több városképi jelentőségű épület is áldozatul 
esett. Ráadásul az állami költségvetésből a város lakásépítésre kapott pénzt, 
amivel összekapcsolva a színházi beruházás is realitássá vált, ugyanakkor az 
anyagi forrás olyan szűken méretezett volt, hogy a lakóépületek esetében csak 
panelre futotta, valamint a színház is csak a panelekkel karöltve épülhetett fel. 
A két beruházás összekapcsolása azonban olyan komoly megtakarítást jelen-

16 Az MSZMP KB 1963. december 5-i – az 1964. évi népgazdasági tervről hozott – határozata 
ismertetése, az abból fakadó feladatok. Határozat az építőipari és közlekedés tervfeladatainak 
végrehajtására. MNL GYMSMGYL XXXV.415/1964/41.ő.e. 1964. január 14. Ezúton szeretnék 
köszönetet mondani a Magyar Nemzeti Levéltár Győr-Moson-Sopron Megye Győri Levéltára 
munkatársainak, a kutatásban nyújtott segítségükért.

17 3097/1963 sz. MT határozat a műszaki egyetemi beruházásokról, valamint a győri Műszaki 
Egyetem megvalósításával kapcsolatos kérdésekről. MNL OL XIX-A-83-a-0080/1963.03.07.

18 Az MSZMP Politikai Bizottsága több alkalommal foglalkozott a kérdéssel. Jegyzőkönyv a 
Politikai Bizottság 1963. február 5-i üléséről. MNL OL M-KS 288. f. 5. cs. 291. ő.e., illetve 
MNL OL M-KS 288.f. 5. cs. 359. ő.e. A 3175/1966. számú MT határozat a magyar népgazdaság 
harmadik ötéves tervéről intézkedett az 1963. évi 5. tvr hatályon kívül helyezéséről azzal, hogy 
a művelődésügyi miniszter feladatául szabta, hogy tegyen előterjesztést a kormányhoz Győrött 
felsőfokú műszaki tanintézet létesítésére. MNL OL XIX-A-83-b-3175/1966. (408.d.)

19 Jelzőkönyv a Politikai Bizottság 1966. január 21-én tartott üléséről. (7. napirendi pont: Jelentés a 
megyék általános helyzetéről és továbbfejlesztésének irányelveiről.) MNL OL M-KS 288f. 5.cs. 
385.ő.e.
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tett, hogy az építés mellett döntöttek. A színház így is jobbára helyi források 
felhasználásával épült meg, s ebben kiemelkedő szerepe volt a Győri Vagon és 
Gépgyárnak, melynek vezetője a „vörös báróként” ismert Horváth Ede elérte, 
hogy a gyár profitjának nagy része a városban maradhatott és nem került 
állami elvonásra, így volt pénze a városnak olyan „luxuskiadásokra” is, mint a 
színházépítés. Az építkezés költségének csupán mintegy 5%-át finanszírozták 
a központi költségvetésből, az egyéb forrásokat a megyének és a városnak kel-
lett megtalálnia.20

A győri színház több tagozattal működött, a hagyományos prózai és zenei 
tagozat mellett, 1979-től ez volt a Markó Iván vezette Győri Balett székhelye is.

A színház 1978 után három játszási hellyel rendelkezett: egy 671 fős nagy-
színházzal, egy 588 fős kamaraszínházzal és egy 70 fős stúdió előadásokra 
alkalmas teremmel. Emellett vidéki színház lévén sok tájelőadást is tartottak.

A Kisfaludy Színházat 1975-től Cserhalmi Imre21 igazgató és Meczner János22 
főrendező vezette. 1978 előtt az elavult színház épület méltatlan körülményei 
csaknem lehetetlenné tették a koncepciózus társulatfejlesztést, műsortervezést 
és műhelymunkát. Így nem voltak adottak a színvonalas színház személyi fel-
tételei sem, mivel a színészek sem szívesen szerződtek Győrbe, a szerepkörök 
egy részét nem tudták betölteni és nagyon kevés volt például a rendező is.23

Szikora János Győrbe kerülése

Nyilvánvaló volt, hogy egy színvonalas társulat megteremtéséhez néhány erős 
művészegyéniségre volt szükség. Így az 1979/1980-as évadra Cserhalmi Imre a 
színházhoz hívta művészeti vezetőnek Törőcsik Marit, aki szerette volna nem-
zetközi műhellyé alakítani a színházat.24 A színháznak legalább egy erős ren-
dezőegyéniségre is szüksége volt. Több emberrel is tárgyaltak, végül Törőcsik 
az akkor Pécsett dolgozó Szikora Jánost szerződtette a színházhoz. Azonban 
mire Szikora megérkezett Győrbe, Cserhalmi lemondott és Törőcsik Mari is 

20 http://moderngyor.com/2013/03/01/gyori-nemzeti-szinhaz/ (utolsó letöltés 2015. március 28.)
21 MSZMP Győr-Sopron Megyei Bizottsága – Javaslat Cserhalmi Imre kinevezésére. MNL 

GYMSMGYL XXXV.415/1975/27.őe. 
22 Meczner János 1973–1975 között a győri Kisfaludy Színház rendezője, 1975–1977 között vezető 

rendezője, 1977–1980 között pedig főrendezője volt.
23 Feljegyzés Tóth Dezső miniszterhelyettes részére a győri Kisfaludy Színház helyzetéről. MNL 

OL XIX-I-7-dd-Színházi Főosztály anyagai-1979. (24.d.)
24 Feljegyzés Tóth Dezső miniszterhelyettes részére a Győri Kisfaludy Színház helyzetéről. 1979. 

augusztus 32. Készítette:Ézsaiás Erzsébet főelőadó. MNL OL XIX-I-7-dd-Színházi Főosztály 
anyagai-1979. (24.d.)
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távozott a színháztól.25 Cserhalmi Imre lemondása26 után a színház vezetését 
Vass Károly megbízott igazgató látta el, 1981 januárjáig.

Szikora Győrbe szerződésnek feltételéül szabta, hogy magával vihessen 
néhány színészt Pécsről27, illetve hogy színpadra állíthassa Nádas Péter Takarí-
tás című darabját, melyet az előző évben Pécsett betiltottak.28 Az előadás dísz-
letét, ahogyan Pécsett is, Rajk László tervezte. Szikora Nádas és Rajk személyé-
ben két olyan munkatárssal dolgozott, akik a politikai vezetés és személyesen 
Aczél György számára nemkívánatos személyek voltak.29 Erős politikai fel-
ügyelet mellett (be kellett mutatni a díszletterveket a megyei pártbizottság első 
titkárának, aki a próbákra is bejárt, és referált Aczélnak)30 jött létre a premier, 
amelynek csak szakmai visszhangja lehetett, az egyéb lapokat eltanácsolták 
attól, hogy írjanak róla.31

1981 tavaszára tervezték Genet Paravánok című darabjának bemutatóját, ami 
még nagyobb ellenállásba ütközött, mivel a szerző az egyik legkövetkezete-
sebben elutasított-tiltott írónak számított.32 Hivatalosan egyrészt a Rajk által 
tervezett túlságosan nagy díszletet kritizálták, és kezdtek felerősödni azok a 
hangok, mely szerint a prózai tagozat a színház pénzét gyanús, trágár előa-

25 Bogácsi 1991: 39.
26 A Cserhalmi Imre Megyei Tanács Művelődési Osztályán először szóban jelentette be, hogy 

felmentését kéri a színház igazgatói tiszte alól, majd ezt írásban is megerősítette. A vele folytatott 
tisztázó megbeszélésen kifejtette, hogy nem hajlandó együtt dolgozni a Győri Balett vezetőjével. 
MSZMP Győr-Sopron Megyei Bizottságának jegyzőkönyve az 1980. július 1-jén megtartott párt-
végrehajtóbizottsági ülésről. MNL GYMSMGYL XXXV.415/1980/20. ő.e.

27 Bán János, Frajt Edit, Kovács Krisztina, Németh Nóra. Új tagok a Kisfaludy Színházban. Kisal-
föld, 1980. június 8. XXXVI évf. 133. szám: 5.

28 Az 1979/1980-as színházi évad műsortervében még szerepel Nádas Péter: Takarítás című darabja 
a pécsi bemutatók között, az évadról utólag készített beszámolóban már nem. MNL OL M-KS-
288. f. 41. cs. 328. ő.e., illetve MNL OL 288. f. 41. cs. 347. ő.e. Szikora visszaemlékezése szerint a 
darab csak a színház vezetése és a felsőbb irányítás közötti hosszas huzavona után kerülhetett 
a műsortervbe, később azonban mégis visszavonták a játszási engedélyt. Bogácsi 1991: 36. A 
pécsi bemutató leállításakor a darab díszletei is készen voltak már, melyeket a játszási engedély 
visszavonásakor megsemmisítettek. Interjú Rajk Lászlóval, 2014.

29 Nánay 1998.
30 „A Takarítás c. darab a győri színház stúdiójában kerülne bemutatásra, Szikora János rendezésében. 

A rendező a produkció ügyében közvetlen konzultációs kapcsolatban áll az MM illetékes munkatársa-
ival és személyesen Tóth miniszterhelyettes elvtárással is; produkció elkészülésének folyamatát az MM 
gondosan figyelemmel kíséri (próbák megtekintése, konzultációk stb.) Így egyetértünk a vállalkozással.” 
Az 1980/1981-es színházi évad műsortervének visszaigazolása. A Kulturális Minisztérium 
Színházművészeti Osztályának feljegyzése Tóth Dezső miniszterhelyettes részére. MNL OL 
XIX-I-7-dd-Színházi anyagok-1980. (43.d.)

31 Nádas Péter: Takarítás. Bemutató: 1980. november 14. Bogácsi 1991: 40–41. A próbafolyamatot 
Nádas részletesen megörökítette az Egy próbanapló utolsó lapjai című munkájában. Nádas 1996: 
274–310.

32 Bogácsi 1991: 42.
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dásokra szórja el.33 Emellett feljelentések érkeztek a pártbizottságra is a darab 
tartalma miatt. Ennek hatására bekérték a szövegkönyvet, és azt elolvasva „fel-
tűnt”, hogy a darabban több nyers kifejezés is előfordul. Huzavona kezdődött 
– a helyiek azt akarták, hogy a minisztérium tiltsa be, a minisztérium pedig azt, 
hogy a helyiek34 –, hogy mit kell kigyomlálni a szövegből, hogy bemutatható 
legyen, majd végül két héttel a premier előtt betiltották az előadást.35 Közben 
a színház 1981-ben új igazgatót kapott a korábbi veszprémi igazgató Pétervári 
István személyében, aki a régi generációt képviselte és a hatalom számára fel-
tétlenül megbízható volt.36

Szikora és a vele szimpatizáló színészek kezdtek elszigetelődni a társulaton 
belül. A legélesebb ellentétek a balettal alakultak ki.37 A Paravánok betiltása után 
azonnal műsorra tűzték Goldoni Nyári kalandozások című művét, ami hatalmas 
sikert aratott, és úgy tűnt, ezzel elcsitulnak a kedélyek.38

A következő évad nagy érdeklődésre számot tartó Hamlet előadása után39, 
melyet Szikora Bódy Gáborral közösen rendezett, és melynek díszlete ismét 

33 A győri színházban nem csak zenei és prózai tagozat működött, hanem ez volt Markó Iván 
vezette balett társulat székhelye is, melynek alapját a Balettintézetben 1979-ben végzett osztály 
alkotta. A balett társulat és a prózai tagozat Szikora rendezősége idején végig szemben állt 
egymással. Ehhez lásd Bogácsi 1991: 54-55., Nánay 1998., György 1998.

34 A Győr-Sopron Megyei Tanács VB ülésére ellátogató Tóth Dezső miniszterhelyettes erről a 
következőket mondta éppen a Paravánok című darab kapcsán: „A műsorterv kialakításánál 
a felügyelő tanács kell, hogy elmondja a véleményét és nem szabad annak előfordulni, hogy 
a minisztériumba felkerülő színházi terv ne tartalmazza az illetékes tanács véleményét. […] 
Amennyiben a megyei tanácsnak aggályai vannak egy darab bemutatásával kapcsolatban, 
akkor mondjanak nemet és erről tájékoztassák a minisztériumot.” Győr-Sopron-Megyei Tanács 
VB ülés jegyzőkönyve. MNL GYMSMGYL XXIII-2-1978. március 2. 2/c napirendi pont. (Az új 
győri színház műsorpolitikája és fejlesztési kérdései.)

35 Jean Genet (1910–1986) francia író az 1968-as párizsi diáklázadások idején vált politikailag 
aktívvá. Paravánok című darabjáról a következő értékelés olvasható az Agitációs és Propaganda 
Bizottság anyagában: „Újabban divat-jelleget kezd ölteni a színpadi szabadosság, a közönségízlés ver-
bális eszközökkel vagy szituációs megjelenítésekkel való provokálása. Már a jelen évadban is voltak olyan 
előadások, amelyek a jóízlés határait súrolták, sőt Genet Paravánok c. darabja ilyen okokból nem is került 
színpadra.” Jelentés az MSZMP KB Agitációs és Propaganda Bizottsága számára az 1980/1981-
es színházi évad előzetes műsorkoncepciójáról, valamint az 1981-i nyári színházi programról. 
MNL OL M-KS-288. f. 41. cs. 365. ő.e 

36 Propaganda és Művelődési Osztály javaslata a Kisfaludy Színház igazgatói funkciójának 
betöltésére. Jegyzőkönyv az 1981. január 27-én megtartott párt-végrehajtóbizottsági ülésről. 
MNL GYMSMGYL XXXV.415/1981/8. ő.e. Pétervári István korábban a Kecskeméti Katona József 
Színháznál, majd a Veszprémi Színháznál dolgozott, rendezői, igazgatói, igazgató-főrendezői 
pozíciókban.

37 A Győri Balett deklaráltan is bizonyos fokú önállóságot élvezett a színházon belül. A Művelődési 
Minisztérium Színházi Osztályának feljegyzése Tóth Dezső miniszterhelyettes részére az 1980. 
november 21-i győri megbeszélésről. MNL OL XIX-I-7-dd-Színházi anyagok-1980. (43.d.)

38 Carlo Goldoni: Nyári Kalandozások. Bemutató 1981. április 24. Bogácsi 1991: 46.
39 William Shakespeare: Hamlet. Bemutató: 1981. október 2. 
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problémákat okozott, Hrabal Bambini di Praga című művéből készült adaptá-
ciót mutattak be.40 A tervek szerint az előadás színrevitelénél három csehszlo-
vák vendégtervezővel számoltak. 1981. október 31-én Pétervári István igazgató 
és Szikora János prózai tagozatvezető írásban jelentette be a minisztérium 
Színházi Osztályán, hogy a csehszlovák tervezőkkel való kapcsolat a próbák 
megkezdése előtti utolsó pillanatban megszakadt, és ezért magyar díszletter-
vezőket bíztak meg a feladat elvégzésével.41 A darab díszleteit és jelmezeit 
olyan tervezők készítették (Bachmann Gábor, Erdély Miklós, Haraszty István, 
El Kazovszkij, Pauer Gyula, Rajk László, Szegő György), akiknek személye és 
munkái a korabeli kultúrpolitikában jellemzően nem a támogatott kategóri-
ába tartoztak.42 A darab díszletkerete egy pályaudvar volt, váltókkal, amihez 
minden tervező tervezett egy jelentet. Nagyszabású látványszínházi produk-
ció született. A balettel ekkorra már szakításig fajultak az ellentétek, és mikor 
a Bambini di Praga bemutatója miatt egy balettelőadást el kellett halasztani, a 
teljes balett-tagozat beadta a felmondását.43 A Bambini di Praga előadását Aczél 
György is megtekintette, látogatása után Szikorát azonnali hatállyal eltávolítot-
ták a színháztól. Arra hivatkozva, hogy a műsorfüzet „problematikus anyagai” 
miatt a csehszlovák állam diplomáciai jegyzékben tiltakozott, a produkciót 
letiltották, díszleteit pedig lényegében azonnal megsemmisítették.44

A Hamlet egy rövid ideig még Szikora távozása után is műsoron maradt, 
azonban az utolsó meghirdetett előadást nem lehetett lejátszani, mert kigyul-
ladt a díszlet. A tűz okát, bár sokan szándékos gyújtogatást emlegettek, a hiva-
talos vizsgálat elektromos zárlatban határozta meg.45

40 Bohumil Hrabal: Bambini di Praga. Bemutató: 1982. december 19. (1982. a csehszlovák dráma éve 
volt.)

41 Tóth Dezső miniszterhelyettes feljegyzése Aczél György részére 1982. január 7. MNL OL XIX-I-
9-g-239-1982. (23.d.)

42 Aczél György győri látogatása után kért magyarázatot a Művelődési Minisztériumtól a Bam-
bini di Praga színrevitelének körülményeiről, különös tekintettel arra, hogy a díszlettervezők 
együttes bevonását ki hagyta jóvá. Az ügyről készített feljegyzésében a minisztérium igyekezett 
minden felelősséget a helyi pártbizottságra hárítani. „A darab színrevitelének a műsorterv ponto-
sítását követő 100.000 Ft-tal való támogatása a minisztérium részéről teljes jóhiszeműséggel és indokol-
tan történt. […] a politikailag nemkívánatos elemek támogatása nem róható a Művelődési Minisztérium 
számlájára. […] Megjegyzem még, hogy ha a helyi körülményekről nyilván legjobban informált pártbi-
zottság menetközben jelzést ad a KB illetékes osztályának (esetleg közvetlenül a minisztérium illetékes 
vezetőjének), a minisztérium kész lett volna hibáját azonnal korrigálni, állami vonalon energikusan köz-
belépni.” Tóth Dezső miniszterhelyettes feljegyzése Aczél György részére 1982. január 7. MNL 
OL XIX-I-9-g-239-1982. (23.d.)

43 Bogácsi 1991: 54–55.
44 Nánay 1998., Bogácsi 1991:57., illetve Interjú Rajk Lászlóval, 2014. 
45 Bogácsi 1991: 58.
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A győri társadalom és a színház

A bevezetőben említett statisztikák46 feldolgozásának segítségével össze-hason-
lítást készítettem a pécsi és a győri színház nézőszámának alakulásáról 1976–
1983 között. Az elemzéssel az volt a célom, hogy megvizsgáljam: a Szikora János 
által a győri színházban rendezett darabok milyen hatást gyakoroltak a színház 
nézőszámának alakulására. 

A Győr-Pécs összehasonlítás lehetőségét az teremtette meg, hogy Pécs 
hasonló lélekszámú város volt, mint Győr, és Pécsett ugyanúgy három tago-
zatú színház működött, mint Győrben. A kiválasztás ezen szempontja azért is 
lényeges, mert a statisztikai adatok bizonyos része a teljes színházakra vonat-
kozik, így nem lehet szétválasztani a különböző tagozatokra vonatkozó adato-
kat, az összevetésnél pedig nem lett volna szerencsés egy többtagozatú és egy 
egytagozatú színház összevetése.

A nézőszámot ábrázoló grafikonon a százalékokat az eladott jegyek szá-
mából igazolható látogatottság, illetve az eszmei látogatottság (azaz a rendel-
kezésre álló férőhely) arányában számoltam. A látogatottsági adatokat csak a 
helyben tartott előadások esetében vetettem össze, hiszen a tájelőadások külön-
böző helyszíneinek47 korabeli férőhelyadatai nem állnak rendelkezésre.

A statisztikák értékelésekor szem előtt kell tartanunk, hogy azokban a „papí-
ron igazolható” nézőszám jelenik meg. Azok azonban, akik megvették a szín-
házjegyet, nem feltétlen mentek el az előadásra, a korszak jellemző problémája 
volt ugyanis az ún. fantomnézők48 igen magas száma. Vannak olyan korabeli 
statisztikák, melyek a fantomnézőkre vonatkoznak, pl. a Nemzeti Színház ese-
tében, a győri színház előadásaival kapcsolatban idáig ilyet nem sikerült fel-
lelni. Így a fantomnézők számszerűsítésére nincsen mód, de az bizonyos, hogy 
a jelenség létezett Győrben is.49

A probléma abból adódott, hogy a színházak érdeke a kötelező tervteljesí-
tés miatt az volt, hogy bérletben minél több helyet eladjanak, s mivel a jegy/
bérletárak mesterségesen alacsony szinten voltak, az emberek meg is vették 
ezeket a bérleteket, de aztán nem biztos, hogy elmentek az előadásra. A pécsi 
és a győri adatokat összehasonlítva (1. ábra) a papíron igazolt nézőszám ala-

46 Az elemzésekhez az 1976-1983 közötti színházi statisztikákat használtam fel. Színházi 
statisztikák. MNL OL XXXII-20.

47 Ezek általában kisebb kultúrházak színháztermei voltak.
48 A fantomnézőknek nevezték azokat, akik csak megveszették a jegyet, de nem mennek el az 

előadásra. Lásd ehhez például: Színházaink közönségkapcsolatának vizsgálata. 1978. MNL OL 
XIX-I-7-dd-Színházi Főosztály anyagai-1978. (13.d.)

49 A színházak munkáját értékelő különböző dokumentumok gyakran foglalkoznak ezzel a 
jelenséggel, melyet általános, bár nem mindenhol egyforma mértékben megjelenő problémaként 
írnak le. 
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kulásából az látszik, hogy amellett, hogy a Győri Színház látogatottsága szinte 
mindig magasabb, az adatokban egy komoly kiugrás van, amikor megnyílik az 
új színházépület. Az azt követő évad erős zuhanása után, Szikora János rende-
zősége idején emelkedés tapasztalható, az ő távozása után viszont van egy erő-
teljes visszaesés. Itt nyilván nem pusztán az ő személyes vonzerejéről van szó, 
hanem arról is, hogy vele együtt több jelentős színész is elhagyta a színházat.

1. ábra. A nézőszám százalékos alakulása a Pécsi Nemzeti és a Kisfaludy Szín-
házban 1976–1983 között.

Egy adott előadás megtekintésre vonatkozó biztos akaratot elsősorban a 
pénztári jegyvásárlók esetében feltételezhetünk. Éppen ezért készítettem egy 
olyan grafikont is, ami azt ábrázolja, hogy egy adott évadban az eladott jegyek 
milyen megosztást mutatnak (2. ábra). Ebből kitűnik, hogy a jegyeknek kb. 
40-40%-át értékesítették átlagosan pénztárban és bérletben, és valamivel keve-
sebb, mint 20%-át közönségszervezők. Az átlag 40%-os bérleti arány igazodott 
a vidéki színházak statisztikáihoz, sőt alatta is marad az átlag 55%-os arányá-
nak.50 A színházi férőhelyek ilyen nagyarányú bérletezése komoly problémát 
okozott a színház számára, ahogy ez egy 1980-ban készült jelentésben is meg-
fogalmazódott:

„Színházunkban gondot okoz, hogy az egyes színházi előadásokra a pénztáraknál 
már nem váltható jegy, ugyanakkor az előadásokon üres helyek vannak. A statisztikai 

50 A fantomnézőknek nevezték azokat, akik csak megveszették a jegyet, de nem mennek el az 
előadásra. Lásd ehhez például: Színházaink közönségkapcsolatának vizsgálata. 1978. MNL OL 
XIX-I-7-dd-Színházi Főosztály anyagai-1978. (13.d.)
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nézőszám kedvező, de ettől a tényleges, előadásokon megjelenő nézők száma jelentős 
mértékben eltér. Ennek oka a túlbérletezettség [...] kedvezőtlen hatása, hogy nincs mód 
az előadások iránt alkalmanként jelentkező spontán színházlátogatási igény kielégíté-
sére.”51

2. ábra. Eladott jegyek vásárlás módja szerinti eloszlása 1976-1983 között a 
Kisfaludy Színházban.

Azt is grafikonon ábrázoltam, hogy hogyan viszonyult a Szikora János által 
rendezett darabok nézőszáma a színház átlagos nézőszámához (3. ábra). Ebből 
úgy látszik, hogy a statisztikákkal nem igazolhatóak azok a korabeli hivatalos 
dokumentumokban feltűnő megállapítások, mely szerint a nézők értetlenül 
szemlélték Szikora tevékenységét, és ne lettek volna kíváncsiak az előadásaira. 
Különösen így van ez, ha azt is figyelembe vesszük, hogy Szikora előadásai 
közül azok is telt házzal mentek, melyekre csak a pénztárban lehetett jegyet vál-
tani, tehát feltételezhetjük, hogy akik jegyet vettek, meg is nézték az előadást.52

51 Az új győri színház működési feltételei. Az MSZMP Győr-Sopron Megyei Bizottsága által 
összeállított anyag Tóth Dezső miniszterhelyettes részére. 1978. április 6. MNL OL XIX-I-7-dd-
Színház Főosztály anyagai (13.d.)

52 „Teljes elégedetlenség van a Győry Kisfaludy Színház műsorpolitikája, az előadások színvonala miatt. Pél-
daként említik a színházlátogatók a Hamlet, a Bambini di Prága c. darabok méregdrága színpadra állítá-
sát, és sikertelenségét, bukását. Mind gyorsabban fogalmazódik meg a dolgozókban, hogy a nagy pénzeket 
felemésztő sikertelen előadásokért ki a felelős, egyáltalán, történik-e felelősségrevonás?” MSZMP Győr-
Sopron-Megyei Bizottság iratai. Munkabizottságok. Apparátus iratok. MNL GYMSMGYML 
XXXV: 1982/3. ő.e. 1982. január havi információs jelentés. 18. oldal.
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3. ábra. Szikora János által rendezett darabok nézőszámának aránya viszo-
nyítva a színház átlagos nézőszámához  

Felvetődhet a kérdés, hogy mennyiben tekinthetőek hitelesnek a korabeli 
statisztikák. Mivel a statisztikák az eladott jegyek mellett a bevételt is tartal-
mazták, azt gondolom, a színházaknak nem állhatott érdekében a statisztikák 
megmásítása, hiszen a bevétellel el kellett számolni. A statisztikák értelmezési 
nehézsége sokkal inkábban abban rejlik, hogy jelenleg a fantomnézők arányára 
csak szórványos adatok állnak rendelkezésre. Ennek ellenére úgy vélem, hogy 
ezek a statisztikák megfelelő forráskritikával kezelve alkalmasak lehetnek 
bizonyos színházi folyamatok leírására.

A statisztikák tehát azt mutatják, a győri társadalom támogatóan állt a szín-
ház mellett, követték a színházi eseményeket, fogékonyak voltak az újdonsá-
gokra, akár az új színház épület felépüléséről, megnyitásáról, akár a beinduló 
vagy átalakuló különböző tagozatokról volt szó, és érdeklődve fogadták a fia-
tal, progresszív rendezőként a városba érkező Szikora János munkáit is. 
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A szocialista agrárlobbi hálózatai

Amikor a szocialista agrárlobbi történetét feldolgozó könyvem kéziratán 
dolgoztam, előkerültek olyan érdekes kapcsolódó témák, amelyek rész-

letes kifejtése már nem fért bele a kötet koncepciójába. A félretett kérdések egy 
része ráadásul nem is volt megválaszolható azzal a politikatörténeti megkö-
zelítéssel, amelyet a monográfia elkészítése során alkalmaztam. A jelen tanul-
mány középpontjába egy olyan kérdést állítottam, amelyet a hálózat-kutatás 
tapasztalatainak alkalmazásával fogok megvizsgálni.1

Közismert, hogy a pártállami struktúrában a hatásköri listák miatt egy-egy 
részterület/ágazat érdekeinek érvényesítéséhez a vezető testületekben kellett 
pozíciókat szerezni.2 Az agrárlobbi kutatása során viszont azt figyeltem meg, 
hogy miközben a képviselőik szintén igazodtak ehhez a vertikálisan felépülő 
struktúrához, ugyanakkor olyan hálózatokat építettek ki, melyekkel horizon-
tálisan átjárhatóvá tették a pártállami rendszert. A mostani elemzésben ennek 
a folyamatnak a különböző fázisait tekintem át az 1953-as új szakasztól az új 
gazdasági mechanizmus időszakáig. 

I. Politikai megbízhatóság kontra szakértelem 

Az 1940-es végén kiépülő pártállami rendszer óriási arányú cserét eredménye-
zett a politikai élet vezető posztjain.3 Az államosítások révén ez a folyamat a 
gazdaság ipari és kereskedelmi szektoraira is kiterjedt.4 A mezőgazdaságban 
bizonyos fáziseltolódással ment végbe: az állami gazdaságoknál, erdőgazda-
ságoknál gyorsan lezajlott a vezetőcsere, s ahogy haladt előre az erőszakos 
kollektivizálás, úgy kerültek az újonnan létrejövő tszcs-k élére megbízható 
szegényparaszti származású vagy a városból falura küldött munkáskáde-

1 A társadalmi hálózatok kutatása napjainkban a társadalomtudományok egyik legdinamikusab-
ban fejlődő területe. Jól mutatja ezt az a lexikonszerű tömörségű kézikönyv, amely több mint 
600 oldalon foglalja össze a kialakult irányzatokat a módszertani bázisukkal és eredményeikkel 
együtt. Scott – Carrington 2011.

2 A tanulmány megírásához a politikai hálózatok kutatásának az a típusa segített legtöbbet, 
amely a pozíciókra és a szerepekre koncentrál. Uo. 434–446.

3 Gyarmati 2011: 123–147.; Kornai 1993: 65–75 
4 Honvári 2006: 106–127.; Pető–Szakács 1985: 76–82, 95–104.
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rek. A politikai megbízhatóság alapján végrehajtott személycserék nemcsak a 
korábbi szakemberek félreállításával, az addigi szakértelem leértékelődésével 
jártak együtt, hanem az új „elitnek” azonosulnia kellett a Szovjetunióból érkező 
tudás-transzferrel. 

A politikai megbízhatóság kontra szakértelem dilemmájából adódó problé-
mák rövid idő alatt jelentkeztek a termelésben.5 Az ipari vállalatok teljesítmé-
nyéről a tervgazdasági rendszerben azonban már nem a piac, hanem az Orszá-
gos Tervhivatal (OT) mondott értékítéletet, így a problémák a közvélemény 
előtt egy ideig rejtve maradtak. A sztálini kolhoz-modell erőszakos átülteté-
sével összefüggő válságjelenségek jóval szembetűnőbben jelentkeztek. Több 
mint egymillió katasztrális hold maradt műveletlenül, a termelés évekig nem 
tudta elérni az utolsó békeév szintjét, stb.6 A többi szocialista országhoz képest 
is szembetűnő volt a magyar agrárszektor drámai helyzete.7 

Amikor Sztálin halála után, szovjet kezdeményezésre Magyarországon is 
megindult a korrekció, a mezőgazdasági szektor kiemelt figyelmet kapott. A 
magyar pártvezetés 1953. júniusi moszkvai „eligazításán” legtöbbet a mező-
gazdaság problémáival foglalkoztak a szovjet vezetők, szinte egymást túllici-
tálva sorolták a szektor problémáit.8 Nagy Imre miniszterelnökké való kineve-
zése mellett az egyik fő érv éppen az lett, hogy „ismeri a mezőgazdaságot”.9 
Neki az 1920-as évekből személyes tapasztalatai voltak a hazai agrárviszo-
nyokról, a moszkvai emigrációban kutatóként is foglalkozott ezekkel a kér-
désekkel, majd pedig a Rákosi-rendszerben begyűjtési miniszterként szembe-
sült a magyar viszonyoktól olyannyira idegen sztálini agrármodell erőszakos 
transzferének következményeivel.10 Ezek a tapasztalatok, s az ő tudományos 
igényű gondolkodása együttesen vezetett arra, hogy miniszterelnöki kinevezé-
sét követően nem elégedett meg a gyors „tűzoltó” intézkedésekkel.11 Még 1953 
őszén kezdeményezte egy tudományos fórum létrehozását. Összehívott közel 
150 agrárszakembert azzal a céllal, hogy dolgozzák ki mezőgazdasági termelés 
fejlesztésének távlati programját.12 Ezt a társaságot egy hónapra elszállásolták 
a Vörös Csillag és a Normafa szállókban a Szabadság-hegyen, hogy egymással 
konzultálva, vitatkozva kialakítsák javaslataikat. Nagy Imre nemcsak a kez-

5 Germuska 2012: 50–53. 
6 Honvári 2006: 160–208.; Pető – Szakács 1985: 203–212.
7 Swain 2014: 525–529.
8 T. Varga György 1992: 234–269.
9 T. Varga György 1992: 241.
10 Rainer 1996; Sipos 2010: 220–222.
11 1953 második felében közel ötven mezőgazdasággal kapcsolatos minisztertanácsi határozat, 

illetve rendelet látott napvilágot. Erről bővebben: Honvári 2006: 243–254.; Pető – Szakács 1985: 
250–261.

12 Romány 2006: 99–108. 
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deményezője volt ennek az átfogó munkálatnak, hanem mindvégig szellemi 
irányítója maradt. Részletes vezérfonalat készített, s amikor csak tudott, részt 
vett a vitákon.13

Az ún. hegyi bizottság a résztvevők emlékezetében úgy rögzült, mint az a 
fórum, ahol végre a szakmaiság előbbre való volt az ideológiánál. Ezt bizonyí-
totta az a tény is, hogy meghívást kaptak pártonkívüli szakemberek, például 
egykori jószágigazgatók, gazdatisztek, akiknek az volt a „fő bűnük”, hogy 
meg a Horthy-korban szerezték tudásukat és tapasztalataikat. Az is kiderült 
a visszaemlékezésekből és az általam készített interjúkból, hogy nem a szovjet 
mezőgazdaság dicsőítése volt a kiindulópont, hanem a magyar adottságokra 
és tradíciókra figyelve folyt a tervezőmunka.14 Nagy Imre sikerének tekinthető, 
hogy az elkészült szakmai anyag a Minisztertanács és a Magyar Dolgozók Pártja 
(MDP) Központi Vezetőség közös határozataként jelent meg 1953. december 
23-án.15 1954 első hónapjaiban azonban kiderült, hogy azok a minisztériu-
mok, főhatóságok, amelyeknek végre kellett volna hajtani a mezőgazdaság- 
fejlesztési határozatot, nem siettek a cselekvéssel. Még a szaktárcára sem iga-
zán számíthatott a miniszterelnök, mivel a Földművelésügyi Minisztérium 
(FM) élén Gerő Ernő bizalmi embere, Hegedűs András állt.16 

Ebben a feszült helyzetben Nagy Imre jelentős személycserékre szánta el 
magát.17 1954 őszén menesztette a gazdasági csúcsminisztérium, az Országos 
Tervhivatal elnökét és két elnökhelyettesét. Az egyik új – a mezőgazdaságért 
felelős – elnökhelyettes a parasztpárti politikusként induló, majd a szövetkezeti 
irányításban tevékenykedő, Erdei Ferenccel szoros kapcsolatot ápoló Márton 
János lett. Hegedűs Andrást az FM élén Erdei Ferenc váltotta. Rainer M. János 
életrajzi könyvében hangsúlyozta, hogy Nagy Imre kezdettől szövetségeseként 
tekintett Erdeire, annak ellenére, hogy a Rákosi-rendszer legkeményebb évei-
ben, 1949 és 1953 között irányította az agrártárcát.18 Nagy Imre közvetlen mun-
katársa, Pogácsás György került az újból megszervezett Állami Gazdaságok 
Minisztériuma élére. Az új kinevezéseknél jól látható, hogy az agrárium szem-
pontjából fontos helyekre olyan embereket állított az ágazat érdekeit tartották 
szem előtt. „A mezőgazdasági kormányzatban Erdei és Pogácsás személyében 

13 A szerző interjúja Dimény Imrével, 2011. október 17. (A szerző tulajdonában.)
14 Varga 2013: 25–31.
15 1.080/1953. sz. MT határozat a mezőgazdasági termelés fejlesztéséről. TRHGY, 1953. 222–236.
16 Terjedelmi korlátok miatt nem közlöm a tanulmányban szereplő agrárpolitikusok életrajzait. 

Ezek megtalálhatók: Estók–Fehér–Gunst–Varga 2003: 366–377; Varga 2013: 257– 270.
17 A személycserék indokairól tájékoztatta a szovjet nagykövetet is. Lásd: Andropov feljegyzése 

Nagy Imrével folytatott beszélgetéséről, 1954. október 11. In: Baráth 2002: 200–203.
18 Rainer 1999: 81–95.
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olyanok »emelkedtek«, akikhez Nagy Imrét szorosabb baráti, illetve munka-
társi kapcsolat fűzte.”19

Erdei kapcsán fontos kiemelni, hogy az 1945 előtti falukutató tevékenysége, 
valamint parasztpárti politizálása révén rendkívül széles kapcsolatrendszer-
rel rendelkezett, s ezáltal kulcsszerepet játszott a falusi származású káderek és 
értelmiségiek lelkiismeretének felébresztésében. Erdei még tudományos köz-
életi szerepvállalása révén, az akadémiai berkekben is igyekezett támogatást 
nyújtani a Nagy Imre-féle agrárpolitikának.20 Említést kell tenni Fehér Lajosról 
is, akivel Nagy Imre a háború utáni években a Szabad Föld szerkesztőségében 
dolgozott együtt, majd a későbbiekben a politikai és emberi szimpátia révén 
mélyült el a kapcsolatuk. Nagy Imre agrárfelfogása nagy hatást gyakorolt 
Fehér Lajosra, aki a médiában népszerűsítette az új szakasz intézkedéseit. 1954 
nyarától a párt központi lapjánál, a Szabad Népnél vezette az agrárrovatot.21 

A Rákosival való hatalmi harc és a szovjet politika 1954/55 fordulóján bekö-
vetkező változása miatt, mint közismert, Nagy Imrének nem maradt ideje a 
jelzett kezdeményezéseket végigvinni. S nemcsak ő került ki a központi dön-
téshozó szervekből, hanem hívei közül többeket elmozdítottak addigi poszt-
jukról. Erdeit 1955-ben távolították el az FM éléről, az új miniszter a pártköz-
pont Mezőgazdasági Osztályának vezetője, Matolcsi János lett. Mennie kellett 
Fehér Lajosnak is a Szabad Néptől.22 

Ugyanakkor a pártállami apparátus második, harmadik vonalában dolgozó 
vezetők között figyelemreméltó kontinuitás figyelhető meg. Az FM-ben pél-
dául a helyén maradt Soós Gábor, Nagy Gyula, Hont János. Általuk került 
be az OT-ba a Mezőgazdasági Főosztály élére Dimény Imre, aki Erdei Ferenc 
aspiránsa volt, s 1951-54 között maga is az FM-ben dolgozott. Ugyancsak az 
OT-ban maradt Garamvölgyi Károly. Volt tehát egy fiatal – a húszas évei 
végén, a harmincas évei elején járó – korosztály, amelynek tagjai, ha nem is 
vettek részt helyi szinten a Rákosi-korszak tsz-szervezési kampányaiban, az 
országos párt és állami irányító szervekben már fontos pozíciókat töltöttek be 
1953 előtt. Ennek a zömében paraszti származású, többnyire agrárdiplomával 
rendelkező csoportnak, akik között számos Győrffy- és népi kollégistát talá-
lunk, az 1953-as új szakasz esélyt adott az előző években elhallgatott, elfojtott 
problémákkal való szembenézésre, és a jobbító szándékú cselekvésre. Közülük 
többekkel sikerült interjút készítenem, s egyöntetűen vallották: gondolkodá-

19 Uo. 87.
20 Huszár 2012: 160–163., 294–324.
21 Papp 2010: 249–263.
22 Rainer 1999: 118–124.
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suk, értékrendjük formálódásában az 1953/54-es Nagy Imre-féle „új szakasz” 
vízválasztónak bizonyult.23 

Így érthető, hogy azt a fajta szemléletet, aminek Nagy Imre teret nyitott, 
éppen ez a társaság őrizte meg, s vitte tovább. Elősegítette ezt, hogy Nagy Imre 
szövetségesének, Erdeinek maradt valamennyi mozgástere, hiszen a Miniszter- 
tanács elnökhelyetteseként őhozzá tartozott a mezőgazdaság. Amikor 1956 
tavaszától egyre komolyabb válságjelenségek jelentkeztek az agrárszektorban, 
az apparátusban is erősödött a kritika. Több helyütt (pl. Márton János irányí-
tása alatt az Országos Tervhivatalban, Erdei titkárságán) reformszellemű prob-
lémakezelési javaslatokat dolgoztak ki.24 Ekkor még csak az asztalfióknak… 

II. Pozíciófoglalás a pártállami szervezetben 

Néhány hónappal később ezek a szakmai háttéranyagok rendkívül felérté-
kelődtek, mert alapot teremtettek a frissen megalakult Kádár-kormánynak 
ahhoz, hogy konszolidálni tudja az élelmiszerkészletek felett rendelkező 
parasztsággal való viszonyát. Ez kulcsfontosságú volt, hiszen így a kormány 
összpontosítani tudta erejét részint a munkástanácsok és a sztrájkoló munkás-
ság ellenállásának megtörésére, részint a szétzilálódott párt- és állami appará-
tus, s az erőszakszervezetek újjászervezésére.25 

A mezőgazdasággal kapcsolatos gyors és hatásos problémakezelés révén 
Fehér Lajos fontos érdemeket szerzett, s bár a szovjetek többször is kifejezték 
bizalmatlanságukat vele szemben, Kádár – a vitáik ellenére is – kitartott mel-
lette. Ebben döntő szerepet az 1945 előtti illegalitásban kialakult kapcsolatuk 
játszott. Fehér Lajos tehát bekerült a legszűkebb pártvezetésbe, s egyúttal meg-
bízást kapott az ún. Falusi Osztály (későbbi nevén: Mezőgazdasági Osztály) 
megszervezésére.26 

Fehér Lajos a hirtelen megerősödött pozícióját két irányban is igyekezett 
kihasználni. 1956/57 fordulóján úgy tűnt, hogy a kádári vezetés elszánta magát 
a gazdaságpolitika újragondolására, amit jelzett a Varga István-féle Közgazda-
sági Reformbizottság létrejötte.27 Ezt a reform-hajlandóságot kihasználva Fehér 
Lajos kezdeményezte egy új agrárpolitikai program kidolgozását.28 Ezt a mun-

23 Pogány 2002: 219–240.
24 Közülük kiemelendő az új szövetkezeti törvény előkészítése. Pál 1997: 225–239.
25 Varga 2006: 299–315. 
26 Sipos 2006: 105–114.
27 Szamuely 1986: 189–192.
28 Ezt a munkát az Agrárpolitikai Bizottság irányította. Tagjai: Borbás Lajos, Boros Gergely, Dégen 

Imre, Dögei Imre, Gyenes Antal, Hodek József, Lázár Vilmos, Magyari András, Molnár Fri-
gyes, Nagy Gyula, Rácz Gyula. Később lett tagja a bizottságnak: Gosztonyi János, Hont János, 
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kálatot kivitte a pártvezetés berkeiből a szélesebb nyilvánosság elé.29 Erre nagy 
szükség volt, mert a Dögei Imre vezetése alatt álló FM nem osztotta a Fehér Lajos 
által irányított Mezőgazdasági Osztály nézeteit. Míg Fehérék szakítani akartak 
az 1956 előtti agrárpolitikával, addig Dögeiék csak annak „túlkapásait” akar-
ták korrigálni. Fehér Lajos egy ilyen vitán Dögeiék támadásaira így válaszolt: 
„minket nem hat át semmiféle parasztimádat, hanem kizárólag a népgazdasági 
érdek: 1. iparnak nagyobb legyen a nyersanyagbázisa, 2. a nép még jobban éljen, 
3. a népgazdaságnak segítsen export növelésével és ebből a szempontból mond-
juk meg, hogy soha nem teljesítették a mezőgazdaság beruházásait.”30

Az Agrártézisekről féléven keresztül, országszerte folyó vita katalizátor 
szerepet töltött be a formálódó agrárlobbi hálózatépítése szempontjából. Nyil-
vánosan lehetett bírálni a Rákosi–Gerő-féle sztálinista agrárpolitikát, s ebben 
a légkörben aktivizálódhattak a Nagy Imre agrárfelfogását vallók, ekkor már 
természetesen Nagy Imre nevének emlegetése nélkül.31 Az így kirajzolódó 
nézetazonosság döntő szemponttá vált, amikor Fehér Lajos mint az MSZMP 
legszűkebb döntéshozó testület tagja személyi előterjesztéseket tett.32 Tudato-
san törekedett arra, hogy az agrárium érdekeit felvállaló, s azokért cselekedni 
is kész, hozzáértő embereket helyezzen el a pártközpont különböző osztályain 
csakúgy, mint a miniszteriális szervekben és a főhatóságoknál. 

Ugyanakkor ez a makroszintű hálózatépítés nem lehetett teljes az agrártárca 
nélkül. Dögeitől és híveitől (Keresztes Mihály, Szőke Mátyás, Márczis Antal) 
a kollektivizálás félidejében sikerült megszabadulniuk Fehéréknek. Ekkorra 
olyan komoly ellátási és munkaerő problémák jelentkeztek a Dögeiék által 
képviselt kollektivizálási politika következtében, hogy Kádár belátta: három 
évvel 1956 után nem engedheti meg e feszültség további éleződését. Dögeinek 
és híveinek menni kellett.33

Dögei helyére 1960 februárjában Losonczi Pál barcsi tsz-elnök került.34 Köz-
tudott volt, hogy a barcsi Vörös Csillag sikerének egyik titka abban rejlett, hogy 

Matolcsi János és Sághy Vilmos. MNL OL M–KS 288. f. 28. cs. /1957/ 18. ő.e. Az Agrárpolitikai 
Bizottság anyagai.

29 Fehér Lajos helyettese, Keserű János visszaemlékezésében leírta, hogy „összesen közel 10 
ezer emberrel vitatták meg a tervezetet és 1500 ember véleményét dolgozták össze egységes 
iránymutató programmá.” Keserű 2007: 81.

30 MNL OL M–KS 288. f. 5. cs. 18. ő.e. Jegyzőkönyv az MSZMP Ideiglenes Intéző Bizottság 1957. 
március 12-i üléséről.

31 Romány 2006: 120–122.
32 Az MSZMP vezető testületi (Politikai Bizottság [PB] és a Titkárság) jegyzőkönyveiben a 

„Személyi javaslatok” között számos bizonyítékot találhatunk erre. MNL OL M–KS 288. f. 5. cs.
33 A minisztercsere hátteréről bővebben lásd: Huszár 2003: 128–140.
34 Losonczi Pál munkájának segítésére Fehér Lajos helyettese Keserű János 1960 nyarán átkerült 

a pártközpontból az FM-be, ahol a termelési ügyekért felelős miniszterhelyettesként 1967-ig 
dolgozott. Keserű 2007: 109. 
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eltértek a szovjet kolhoz-alapszabálytól. Losonczi kinevezésének tehát üzenet- 
értéke lett. Hamarosan kiderült, hogy ez a váltás elindított egy új irányú háló-
zatépítést is, amit az is előmozdított, hogy az FM Szövetkezetpolitikai Főosz-
tály élére is egy tsz-elnök, K. Nagy Sándor került. 1960-tól rendszeressé vált 
a tsz-elnökökkel való minisztériumi konzultáció, amire korábban is volt már 
példa, de ekkoriban egy új tsz-elnöki gárda formálódott. Míg a kollektivizálás 
korábbi szakaszai során a hatalom a politikailag megbízható munkáskádereket 
látta szívesen a tsz-ek élén, addig most engedményt tett és így sok helyütt helyi 
emberek, köztiszteletben álló, jó gazdák kerültek vezetői tisztségbe. (Sőt még 
egykori kulákok is bekerülhettek a tsz-vezetőségébe.) Ez lett az a több ezer fős 
talapzat, amely fokozatosan beépült a járási, megyei pártállami apparátusba is, 
s amelyre a lobbi országos vezetői támaszkodni tudtak a későbbiekben.35 

A Fehér Lajos körül formálódó agrárlobbit tovább erősítette, hogy 1960-ban a 
nagyhatalmú Országos Tervhivatal egyik elnökhelyettesi posztját is megszerez-
ték. Ide az OT addigi Mezőgazdasági Főosztályvezetője, Dimény Imre került. 
Az ő munkájával annyira meg volt elégedve Fehér Lajos, hogy amikor 1962-
ben miniszterelnök-helyettes lett, a KB Mezőgazdasági Osztályának vezetését 
Diménynek adta át.36 Kulcsfontosságú tárcának számított a Pénzügyminiszté-
rium (PM), ahol 1962-ig maga a miniszter, Nyers Rezső (korábbi SZÖVOSZ 
elnök) is a szövetségesek közé tartozott, utána pedig gazdaságpolitikai KB-titkár- 
ként számíthatták rá. Nyers távozásának évében a PM egyik miniszter-helyet-
tesi posztjára Fehér Lajos addigi szakreferense, a pártközpont Mezőgazdasági 
Osztályának munkatársa Garamvölgyi Károly került. Az agrárszektor gazdál-
kodási feltételrendszerére nagy befolyással bírt az Országos Anyag- és Árhiva-
tal, valamint a Magyar Nemzeti Bank is. Mindkét helyen Fehér emberei álltak a 
mezőgazdasági főosztályok élén: az MNB-ben Páles Gyula, majd a későbbiek-
ben Kiss Pál; az Árhivatalban pedig Vallus Pál.

Ez a kapcsolati tőke képessé tette az agrárlobbit arra, hogy ne csak az aktuá-
lis döntéshozatal befolyásolására, korrigálására törekedjen, hanem a napirend-
képzés igényével is fellépjen. Fehér Lajosék az 1960-as évek első harmadában 
elindítottak egy mezőgazdasági reformmunkálatot, melynek részét képezte 
egy új ár-, adó- és pénzügyi rendszer kidolgozása, az irányítási szervezet 
felülvizsgálata, továbbá az új termelőszövetkezeti törvény előkészítése.37 A 
reformmunkálat az agrárlobbi hálózatépítése szempontjából is meghatározó-
nak bizonyult. Jó lehetőséget teremtett arra, hogy a különböző főhatóságokkal 
való konzultációk során kiderüljön, hol vannak potenciális szövetségesek. S itt 

35 A két említett szint közötti kapcsolattartás csatornáiról, sajátosságairól bővebben lásd: Varga 
2001: 66–92.

36 Dimény Imre utóda az OT-ban Sághy Vilmos lett, akit 1967-ben Hont János követett. 
37 Varga 2000: 253–282.
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nemcsak azokra kell gondolni, akik vidéki származásuk vagy éppen népi kol-
légista múltjuk miatt kapcsolódtak a lobbi vezetőihez. Kapcsolódást teremthe-
tett a sajátos magyar érdekek képviseletének igénye. 1956 tanulságaiból okulva 
sokan gondolták úgy a pártközpontban és a minisztériumokban is, hogy a 
magyar párt és az ország érdekeit nem szabad mindenben alárendelni a szov-
jet törekvéseknek. A későbbiekben még az is közös platformot teremtett, hogy 
megnőtt a szakmai tudás súlya a különböző apparátusok professzionalizáló-
dásával.38 

Fehér Lajos fontos újítása volt, hogy a különböző minisztériumokban, főha-
tóságoknál tevékenykedő „lobbistákkal” való kapcsolattartás érdekében létre-
hozott egy állandó egyeztető fórumot. E tanácskozó testület anyagaira Fehér 
Lajos miniszterelnök-helyettesi iratai között bukkantam rá.39 E pozíciójában a 
mezőgazdaság is felügyeleti körébe tartozott, s erre hivatkozással tudta intéz-
ményesíteni az agráriummal kapcsolatos koordinációt.40 A koordinációs ülése-
ken - ahol minden fontos kérdésben egyeztetni tudott Fehér az illetékes veze-
tőkkel és szakemberekkel – mindig részt vett a pártközpont Mezőgazdasági 
Osztályának vezetője, hiszen az Osztály jelentette a miniszterelnök-helyettesi 
pozícióban lévő Fehérnek a szakmai bázist. A földművelésügyi és az élelmiszer- 
ipari tárcákat vagy a miniszter, vagy az első helyettese képviselte. Ott találjuk 
az állandó résztvevők között a funkcionális (fő)osztályvezetőket az Országos 
Tervhivatalból, a Pénzügyminisztériumból, a Magyar Nemzeti Bankból, az 
Országos Anyag- és Árhivatalból valamint a Belkereskedelmi Minisztérium-
ból. Meghívottként gyakorta részt vett a koordinációs megbeszéléseken a tudo-
mányos kutatás képviselőjeként, Erdei Ferenc is. 

Két évvel később, már a gazdaságirányítási reform előkészületei közepette 
ugyancsak Fehér Lajos kezdeményezésére és az ő elnöklete alatt alakult meg 
a Központi Bizottság Szövetkezetpolitikai Munkaközössége.41 A tagok között 
találjuk az agrárlobbi szűk belső csapatát: Erdei Ferencet, Losonczi Pált, K. 
Nagy Sándort és Dimény Imrét, aki a titkári teendőket is ellátta miniszteri 
kinevezéséig. A titkári posztot ezt követően Romány Pál vette át.42 Természe-

38 Huszár 2005: 129–150.; Sztárayné 2005: 151–198.
39 MNL OL XIX–A–2–ll Fehér Lajos miniszterelnök-helyettesi iratai. 38. d. Koordinációs 

emlékeztetők 1964–1973.
40 Érdemes lenne megvizsgálni a továbbiakban azt is, hogyan használták fel a lobbi tagjai a 

vadászatot hálózatuk erősítésére. Közismert, hogy Fehér Lajos is szenvedélyes vadász volt, de 
ő, ha tehette az Egyetértés Vadásztársaság helyett, saját szűk baráti körét választotta. Az ilyen 
alkalmakat Fehér Lajos „narodnyik-vadászatnak” nevezte. A szerző interjúja Tóth Sándorral, 
2009. június 20. (A szerző tulajdonában.)

41 MNL OL M–KS 288.f. 4. cs. 85. ő.e. Jegyzőkönyv az MSZMP Központi Bizottság 1966. december 
3-i üléséről.

42 MNL OL M–KS 288. f. 38. cs. 1. ő.e. Emlékeztető a Szövetkezetpolitikai Munkaközösség 1966. 
december 20-i üléséről.
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tesen mind az OKISZ,43 mind a SZÖVOSZ elnöke részt vett a Munkaközösség 
munkájában. Fehér Lajos a korábbi bevált gyakorlat alapján bevonta az Orszá-
gos Tervhivatal és az MNB illetékes vezetőit is. Olyan nagy tekintélyű, sikeres 
tsz-elnökök is felkerültek a taglistára, mint Sümegi János a szécsényi Rákóczi 
Tsz elnöke és Varjas Gyula, aki a székesfehérvári Szabad Élet Tsz elnöke, a fia-
talabb korosztályból pedig a nádudvari Szabó István.44 Szabó Istvánnal egyi-
dejűleg lett tagja Munkaközösségnek 1969-ben Csizmadia Ernő is, aki ekkor a 
Közgazdaságtudományi Egyetem rektor-helyettese volt, de Nagy Imre egykori 
aspiránsaként, Fehér Lajos bizalmát élvezve, sokféle poszton segítette az agrár-
lobbi törekvéseit.45 

III. Hálózatépítés a tudományban, a médiában és az oktatásban

Fehér Lajos számára óriási segítséget jelentett, hogy 1957-től kezdve létezett 
egy olyan szakmai műhely, amelynek javaslataira, érveire bármikor támasz-
kodhatott. Ezt a háttérintézményt, az MTA Mezőgazdasági Üzemtani Intézetét 
(későbbi nevén: Agrárgazdasági Kutató Intézet) az aktív politizálástól vissza-
vonult Erdei Ferenc szervezte meg.46 A kezdetben kis létszámú intézet, rövid 
idő alatt jelentős befolyásra tett szert. Erdei bekapcsolódott az Agrárpolitikai 
Tézisek kidolgozásába, hiszen az 1956 előtti agrárpolitikával való szembenézés 
őt is arra ösztönözte, hogy keresse a korrekció, a hibák kijavításának lehetősé-
gét. Erdei azt vallotta, hogy a kiútkereséshez legelsőként a tényleges gazdasá-
gi-társadalmi viszonyokat kell megismerni. Éppen ezért kezdettől fogva nagy 
figyelmet fordított a saját adatbázis kiépítésére, s egyúttal intenzív együttmű-
ködést alakított ki a KSH Mezőgazdasági Főosztályával is, melynek vezetőjét, 
Fazekas Bélát, részint még a Parasztpártból, részint az FM-ből jól ismerte.47

Erdei Ferenc úgy vélte, hogy a kiútkeresés másik irányát a nyugati agrárvi-
lágban végbement fejlődés megismerése, a legjobb tapasztalatok átvétele jelent-
heti.48 Egyrészt az intézet munkatársai nyomon követték a friss szakirodalmat, 

43 Országos Kisiparos Szövetség.
44 Romsics 2012: 89–114.
45 Fekete 1988: 467–486.
46 Ez az akadémiai intézet az MTA martonvásári Mezőgazdasági Kutató Intézetéből jött létre oly 

módon, hogy az Üzemszervezési Osztályból 1956 nyarán, budapesti székhellyel megalakult az 
Üzemtanulmányi Csoport. Az MTA az Üzemtanulmányi Csoportból 1957 elején alakította meg 
a Mezőgazdasági Üzemtani Intézetét. Az Agrárgazdasági Kutató Intézet története, 1954–1969. 
Budapest, 1970. 3–16.

47 Csahók 1998: 7–14.
48 Erdei az 1930-as években több nyugat-európai országban is járt, hogy tanulmányozza a fejlett 

mezőgazdasági kultúrákat, s egyúttal modernizációs mintát találjon Magyarország számára. 
Varga 2007: 21–32.
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s amint lehetett, bekapcsolódtak a nemzetközi tudományos szervezetek mun-
kájába. Másrészt pedig Erdei, akadémiai főtitkárként a többi kutatóintézetből 
beáramló információkat is közvetítette a pártközpont, elsősorban Fehér Lajos 
felé. Ilyen módon kialakult az a csatorna, amelyen keresztül a tudományos 
kutatás eredményei eljutottak a döntés-előkészítés szintjére.49 Azáltal, hogy 
Erdei 1957 decemberétől az MTA főtitkára lett, megnőtt az agrárlobbi moz-
gástere a nemzetközi kapcsolatok fejlesztése terén. Ez a pozíció egyúttal azt is 
lehetővé tette, hogy intézetében politikai menedéket és újrakezdési lehetőséget 
nyújtson az ún. 56-osoknak.50 

Az 1960-as évek során Erdei rendkívül fontos közvetítővé vált az agrárium 
helyi szereplői (gazdasági vezetők és funkcionáriusok), valamint a döntés-
hozó pozícióban lévő Fehér Lajos között. Ráadásul Erdei nem pusztán továb-
bította alulról felfelé a gyakorlatban felmerülő problémákat, hanem gyakran 
már megoldási javaslatokat is tett, s ezeket tudományos érvanyaggal, illetve 
külföldi példákkal alátámasztotta. A szakmai újdonságok, a bevált gyakorlati 
kezdeményezések minél szélesebb körű elterjesztése érdekében 1957-ben meg-
alapított egy szakmai folyóiratot, a Gazdálkodást. A mezőgazdasággal foglal-
kozó szakemberek tájékoztatásában a későbbiekben a Mezőgazdasági Kiadó 
– Sárkány Pál és Horváth Sándor tevékenységének köszönhetően – szintén 
fontos szerepet töltött be. Csakúgy, mint a Dimény Imre kezdeményezésére a 
Mezőgazdasági és Élelmezésügyi Minisztériumon belül 1967-ben megszerve-
zett Információs Központ (későbbi nevén: Agroinform).51 

A szélesebb közvélemény befolyásolását célozta a lobbi hálózatépítése a 
médiában. Nagymértékben elősegítette ezt, hogy Fehér Lajos – mint már volt 
róla szó – széleskörű kapcsolatrendszerrel rendelkezett a médiában. Így a párt 
központi és megyei lapjaihoz, valamint a Rádióhoz majd a Televízióhoz is igye-
kezett olyan embereket helyezni, aki a felelősséget éreztek a mezőgazdaságért. 
A Népszabadság újságírói közül meg kell említeni Tóth Benedeket, Almási Ist-
vánt, Cserkúti Ferencet, Csák Gyulát. A Rádióban a Mezőgazdasági Rovatot 
hosszú ideig Fehér egyik bizalmi embere, későbbi titkárságvezetője Kovács 
Mihály vezette.52 

Volt még egy harmadik hálózat is, amire ki kell térni. Az oktatás alatt egy-
részt a pártoktatást értem, hiszen nagy jelentősége volt annak, mi került be a 
különböző szinteken oktatott tananyagokba. Másrészt az agrár-szakoktatásra, 
azon belül a felsőoktatásra külön is ki kell térni. Az 1960-as évek közepétől az 

49 Varga 2010: 223–247.
50 Donáth Ferenc, Fekete Ferenc, Márton András és Márton János (a későbbi igazgató) mellett 

érdemes megemlíteni Újhegyi Gyulát, Göncz Árpádot. 
51 Molnár 2014: 52–55.
52 Kovács Mihály-interjú. Készítette Pór Edit és Hanák Gábor. Országos Széchényi Könyvtár 

Történeti Interjúk Tára.
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agrár-szakoktatás egész rendszere (középfok, felsőfok, felnőttképzés) kiemelt 
támogatásban részesült. Az akkori Művelődésügyi Minisztérium több esetben 
kezdeményezte, hogy az agáregyetemek és a főiskolák kerüljenek az irányítása 
alá, az agrárlobbi azonban sikerrel hárította el ezeket a törekvéseket. Maguk az 
érintett intézmények meg voltak elégedve az agrártárca irányításával, annál is 
inkább, mert minisztériumi forrásokból je lentős korszerűsítésre került sor épület- 
állományukban, eszközfelszereltségükben, a kollégiumi férőhelyek bővíté-
sében. Pozitívan értékelték azt is, hogy kutató-egyetemekként működhettek, 
termelésfejlesztő, szaktanácsadási központokká válhattak, és hallathatták sza-
vukat az agrárpolitika formálásában is.53 A lobbi szempontjából ez volt a jövő-
beli tervek egyik záloga, hiszen egy modern szemléletű képzési rendszerrel 
biztosítani lehetett azt a szakember gárdát, amely majd élni tud a lobbi által 
kiharcolt lehetőségekkel. 

* * *

Az 1960-as évek közepének termelési eredményei egyre inkább igazolták kezd-
ték azt a különutas politikát, amit Fehér Lajos és hívei kezdeményeztek, s amit 
a pártvezetés többsége eleinte csak kényszerű engedményként tűrt el. Az agrár- 
lobbi tehát az évtized közepétől egyik sikert a másik után könyvelhette el, s ez 
a sorozat 1967-ben tetőzött. Április 14-én megalakult a Mezőgazdasági és Élel-
mezésügyi Minisztérium (a továbbiakban: MÉM), vezetésével Dimény Imrét 
bízták meg. A volt földművelésügyi miniszter, Losonczi Pál az Elnöki Tanács 
elnöke lett. Az új minisztérium koncepcióját Dimény Fehér Lajossal és Nyers 
Rezsővel egyeztetve alakította ki.54 

1967-ben Fehér Lajos a legnagyobb álmát is megvalósította azzal, hogy a 
kiformálódott érdekhálózatot eljuttatta az intézményesülésig. Ebben az évben 
megalakultak a tsz-ek érdekképviseleti szervei a területi szövetségek. Országos 
központjuk is létrejött a Termelőszövetkezetek Országos Tanácsa (a további-
akban: TOT) néven, melynek elnökévé a nádudvari Vörös Csillag Tsz elnökét, 
Szabó Istvánt, főtitkárává pedig K. Nagy Sándort választották. 

Szabó István így emlékezett vissza az érdekképviseleti szervezet létreho-
zására: „A Termelőszövetkezetek Országos Tanácsa […] az ereje és hatalma 
teljében lévő Fehér Lajos és Erdei találmánya volt […]. Ezt azzal a céllal kezde-
ményezte Fehér, hogy a szövetkezeteknek, és révükön az egész agrárágazatnak 
legyen egy állandó érdekvédelmi szerve. Az elgondolás nagyon jól illeszkedett 
Nyers Rezső és társai mechanizmuskoncepciójához, amelynek a gazdaság- 

53 Dimény 2005: 89–90.
54 Dimény 2005: 89–90.
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irányítás szorosan vett reformján túl eredetileg az érdekek megjelenítésének 
intéz ményesítése is részét képezte. […]”55

Ez a példátlan sikersorozat egyrészt megerősítette az agrárlobbi pozícióit, 
másrészt viszont kiszélesítette ellenfeleik körét, akik majd az 1970-es évek ele-
jén, a gazdasági reform lefékeződésével párhuzamosan erősödtek meg annyira, 
hogy támadást indítsanak az agrárlobbi prominensei ellen…
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A polgári feminista nőmozgalom vidéken  
a 20. század kezdetén1

Mivel a női nem társadalomtörténetéhez kapcsolódó témák csak az 1970-
es évektől kerültek a magyar történészek és szociológusok kutatása-

inak homlokterébe, a kérdéskör számos aspektusa máig feltáratlan maradt. 
Szapor Judit és Borbíró Fanni emelik ki egy-egy munkájukban, hogy Magyar-
országon „máig nem beszélhetünk a nőtörténelem módszeres feldolgozásá-
ról”,2 hiszen a női szerepek átalakulásához köthetően mindezidáig egyetlen 
átfogó történeti monográfia sem született.3 Fontos továbbá, hogy a nők által 
alapított civil szerveződésekről, illetőleg a 19. század végén kialakuló érdek-
védelmi szervezetekről is csupán néhány rövid cikk látott napvilágot.4 Éppen 
ezért nem lepődhetünk meg azon sem, hogy a polgári feminista nőmozgalom 
létrejötte és intézményesülése az 1800-as évek utolsó, valamint az 1900-as évek 
első évtizedeiben, továbbá a budapesti anyaegyesületek vidéki központokban 
működő fiókszervezeteinek története szinte teljes egészében feltáratlan.5

E tanulmány elsődleges célja azon folyamat fontosabb mozzanatainak fel-
villantása, amely során a polgári feminista nőmozgalom Budapest mellett a 
vidéki városokban is megszerveződött. A Nőtisztviselők Országos Egyesülete 
(Budapest, 1896), illetőleg a Feministák Egyesülete (Budapest, 1904) által életre 
hívott fiókszervezetek felépítésének és működésének górcső alá vétele mellett 
igyekszem válaszokat keresni arra a kérdésre, hogy miért éppen Szombat-
hely, Szeged, Nagyvárad, valamint az alábbiakban említett központok váltak a 
Feministák és a Nőtisztviselők vidéki bázisaivá? Ezen aspektusokhoz kapcso-

1 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 működte-
tése országos program című kiemelt projekt keretében zajlott. A projekt az Európai Unió támo-
gatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.

2 Borbíró: 1. 
3 Szapor 2007: 129–145.
4 A rendszerváltás előtt erre ld. pl. Koncz Katalin és Nagyné Szegvári Katalin, valamint Ara-

nyossi Magda és Mucsi Ferenc munkáit, amelyek nézetrendszere napjainkra meghaladottá vált. 
5 Ez alól három kivétel említhető: Kelbert Krisztina, Mészáros Zsolt és Árvai Tünde. Kelbert (...), 

Mészáros (...). Árvai Tünde a pécsi „városanyákról” megjelentetett munkájában részletesen tár-
gyalta a mecsekaljai városban szerveződő nőegyesületek célkitűzéseit és munkásságát a dualiz-
mus időszakától 1945-ig.
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lódva fontosnak tartom a német mintakövetés, valamint az osztrák, német és a 
magyar egyletek között kimutatható tudástranszfer egyes elemeinek bemutatá-
sát is. A fiókok által szervezett programokon kívül kitérek arra is, hogy milyen 
szerepük volt az intézményes szakoktatás hiányosságainak orvoslásában.

Országos intézményi keretek

A tanulmány kezdetén alapvetőnek tarom, hogy röviden kitérjek a hazai pol-
gári feminista mozgalom intézményi kereteire. Nem célom a magyar nőmoz-
galom történetének elemzése, azonban érdemes kihangsúlyozni az 1896-os év 
választóvonal jellegét. Ez év decemberében kezdte meg működését Schwim-
mer Róza vezetése alatt a Nőtisztviselők Országos Egyesülete (NOE),6 amely a 
régebbi, tradicionális alapokon szerveződő nőegyletekkel szemben – amelyek 
karitatív tevékenységgel és a nőoktatással foglalkoztak – az irodai alkalmazot-
tak, továbbá a postás- és telefonos kisasszonyok gazdasági jogainak védelmét 
is célkitűzései között tüntette fel.7 Néhány évvel később, 1904-ben – a NOE 
tagságából kiválva – alakult meg a Feministák Egyesülete (FE), amely nyíltan 
deklarálta, hogy a „gyengébb nem” érdekeit az élet minden területén képvi-
selni kívánja.8 A szervezet létrejötte után máris jelentős nemzetközi kapcsola-
tokkal rendelkezett, ugyanis 1905-től az International Woman Suffrage Alli-
ance (Nemzetközi Választójogi Nőszövetség) tagegyesülete lett.9 Utalnunk kell 
emellett arra is, hogy a két egyesület vezetői és tagsága között számos ponton 
átfedés mutatható ki, vagyis nagyon sok nő – és férfi – mindkét csoport mun-
kájában aktívan közreműködött.10 A FE és a NOE közötti kooperáció 1904 után 

6 Az egyesület aktívabb tagjai közé tartozott Willhelm Szidónia, Grosszmann Janka, valamint 
Gergely Janka. Zimmermann 1999: 39.

7 Burucs 1993: 15–19. Az egylet tagjai az alapításról 10 évvel később így emlékeztek meg: „(...) 
maguk az alapítók sem sejtették, hogy Magyarország legnagyobb szociálpolitikai nőegyleté-
nek alapkövét tették le. (...) Az egyesület alapszabályzatát sokan utópisztikus érthetetlenségnek 
tekintették, annyira, hogy néhány hónappal a megalakulás után a kishitűek fel is akarták osz-
latni.” A Nő és a Társadalom, 1907–1913. A magyar nőtisztviselők szervezkedése. 1907. október 
13. 165–166. (A továbbiakban: NT)

8 Tájékoztatás 1904: 1. 
9 Zimmermann 1999: 50., NT, 1907–1913. Bédy Schwimmer Róza: Nemzetközi nőszövetségek. 

1907. június 1. 97–98. 
10 A Feministák és a Nőtisztviselők éves jelentéseit összevetve rekonstruálható az átfedés. Bédy 

Schwimmer Róza és Glücklich Vilma mellett mindkét szervezetet erősítette Szenczy Margit – a 
NOE ellenőre, valamint a FE számvizsgáló bizottságának tagja –  (NT, 1907–1913. A NOE jelen-
tése a IX. rendes közgyűlésén. 1907. május 1. 88–93., A FE hivatalos közleményei. 1908. április 1. 
68.), Pikler Blanka – a NOE választmányi tagja, a FE titkára –, továbbá Galló Paula, Békássyné 
Z. Gizella, illetve Kuruczné E. Hedvig. Neveiket mindkét egyesület választmányi tagjai között 
megtaláljuk. (NT 1907–1913. A NOE hivatalos értesítései. 1911. május 1. 81.) A férfiak közül 
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is szoros maradt: 1907-től 1913-ig együtt jelentették meg A Nő és a Társadalom 
című folyóiratot, a magyar nőmozgalom történetének első feminista periodiká-
ját, melynek utódlapját, A Nő című folyóiratot is közösen publikálták egy ideig. 

A két egyesület célkitűzései közül itt csak azokat emelem ki, amelyek a téma 
szempontjából relevánsnak tekinthetők.11 A nőképzéssel kapcsolatos prob-
lémák megoldása mellett elengedhetetlennek tartották, hogy a nők hivatást 
válasszanak, illetőleg azt, hogy olyan munkát végezzenek, amely biztosítja 
önálló megélhetésüket, függetlenségüket. Magyarországon a 20. század kezde-
tén igen fontos volt a szakszerű gyermeknevelés elveinek elterjesztése, hiszen 
rengeteg csecsemő halt meg a gondatlan ápolás miatt. A nők politikai jogaiért 
folytatott harc talán 1910 és 1914 között, valamint 1917/1918-ban vált a legin-
tenzívebbé. Egy további aspektust is ide kell sorolnunk, amelyet a korszakban 
„kettős morálnak” neveztek. Ez azt jelentette, hogy a férfiak esetleges kicsa-
pongó magatartása gyakran esett más megítélés alá, mint ugyanezen viselke-
désformák a „gyengébb nem” esetében. E problémakör különösen hangsúlyos 
szerepet kapott a vidéki településeken, ahol az erkölcsök szigorúbbak, a szoká-
sok pedig merevebbek voltak a fővárosiaknál.12 

A NOE és a FE első „hídfőállásai” – a kezdetekben 1000 fő körül mozgó 
taglétszámokkal – természetesen Budapesten létesültek, azonban mindkét 
szervezet tisztában volt azzal, hogy szükséges a vidéki nők szervezése is, amit 
programjaikban is lefektettek.13

Osztrák–német mintakövetés

A 19. század és az ipari forradalom innovációi az oktatás intézményesülését 
szabályozó törvényekkel fokozatos átalakulást hoztak a nők mindennapjai-

Márkus Dezsőt, az Igazságügyi Minisztérium jogászát és a korszak jeles jogi szakíróját, vala-
mint Gold Simon ügyvédet kell megemlítenünk. NT 1907–1913. A FE 1910. évi jelentése. 1911. 
május 5. 82–85.   

11 Tájékoztatás: 1905. 1–6. A Feministák programját érdemes összehasonlítani a hasonló 
profilú osztrák és német csoportok célkitűzéseivel: osztrák viszonylatban pl. Allgemeiner 
Österreichischer Frauenverein-nal (Bécs, 1902): Neues Frauenleben, 1902–1918. Auguste Fickert: 
Zur zweiten Generalversammlung des Bundes Österreichischer Frauenvereine. 1903. június 1. 
19–21. (A továbbiakban: NFL) Német vonatkozásban pl.: Allgemeiner Deutscher Frauenverein- 
nal (Lipcse, 1865): Statut: 1865. 1–2. 

12 A Feministák és a Nőtisztviselők kulcskérdésként tekintettek a vidéki nők egyesületi keretek 
között megvalósuló védelmére, hiszen „a család és a társadalom előítéletei” itt sokkal jobban 
„megkínozzák az önállóságra készülő” asszonyokat, mint a fővárosban. NT, 1907–1913. A 
magyar nőtisztviselők szervezkedése. 1907. október 13. 165–167. 

13 Tájékoztatás 1905: 1–6., Zimmermann 1999: 39. 
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ban.14 Bár jelen munka célja legkevésbé sem a változások elemzése – amelyek 
egyébként az egyes régiókban eltérő időpontokban éreztették hatásukat –, 
egy aspektus mégis fontos lehet. Ez a szervezett keretek között megvalósuló 
nőmozgalom születése, amelynek kibontakozása tekintetében a közép-európai 
régión belül is jelentős időbeli eltérések mutatkoznak.15 Jól szemlélteti mindezt, 
hogy az első modern német és osztrák nőegyesületek már az 1848-as forra-
dalmi hullám során megszerveződtek.16 

Az 1848-as fellángolást követően a német területeken 1865-ben, Lipcsében 
jött létre az Allgemeiner Deutscher Frauenverein (Általános Német Nőegylet 
– ADF) Louise Otto-Peters és Auguste Schmidt vezetésével. A főként polgári 
származású nőket tömörítő csoport célkitűzéseit a következőképpen foglalta 
össze statútumában: „Az Általános Német Nőegylet feladata az, hogy a nők 
felsőfokú képzéséért, valamint a női munkaerő érvényesüléséért küzdjön.”17 
Ez pedig azért fontos, mivel a néhány évtizeddel később alapított osztrák és 
magyar egyesületek alapító okirataiban is hasonló célok tükröződnek vissza.18

A magyarországi szervezetek felépítése és működése mellett a vidéki fióke-
gyesületek szervezése tekintetében is érdemes kitérni a német területeken és 
Ausztriában zajló vidéki szervezés gyakorlatára. A rendelkezésre álló források 
ugyanis egyértelműen bizonyítják, hogy ezen országok nőmozgalma minden 
tekintetben irányt mutatott a magyarok számára. A Nő és a Társadalom rend-
szeresen beszámolt az osztrák és a német nőmozgalom eredményeiről, erő-
feszítéseiket pedig kivétel nélkül minden esetben példaértékűnek tüntette fel 
olvasói előtt. Egy 1909-es lapszámban pl. a német császári statisztikai hivatal 
felmérésének eredményét osztották meg, mely szerint a német nőegyesületek 
„több mint egy millió asszonyt számlálnak”, amely a korabeli Magyarországon 
szinte elképzelhetetlennek hatott.19 

14 Mühlbacher-Maissen 2007: 8., Simonton 2002: 1–3.
15 Weiland 1983: 18. 
16 E szervezetek többsége kérészéletűnek bizonyult, legtöbbjük csupán néhány hétig működött. 

Erre ld. pl. Wiener Demokratischer Frauenverein. Hauch 1999: 75–96., Statut 1848: 1–2.
17 Statut 1865: 1. 
18 A FE és a NOE előtt magyar viszonylatban az Országos Nőiparegyletet (Budapest, 1872/1873), 

valamint a Mária Dorothea Egyesületet (Budapest, 1885) kell említenünk. Előbbi a nők ipari 
munkájának előmozdításáért, utóbbi pedig a tanítónők érdekvédelméért szállt síkra. Zimmer-
mann: 1999. 403–404. 

19 A lap szerint „az Általános Német Nőegyletnek 48 fiókegyesülete és 639.305 Márka vagyona 
van”. (NT, 1907–1913. A német nőmozgalom számokban. 1909. március 1. 45–46.) Egy másik, az 
ADF vezetősége által készített összesítésből tudjuk, hogy a szervezetnek néhány évvel később 
14 helyi szervezete és 57 tagegyesülete létezett szinte minden nagyobb városban. (Neue Bahnen, 
1866–1919. Helene Lange: Geschäftsbericht über die Tätigkeit des ADFs. 1913. október 15. 156–
158.; A továbbiakban: NB) A tagszervezetek listájához csatolt pénzügyi kimutatásból kiderül, 
hogy az ADF egyik alapítványának (Ferdinand- und Louise Lenz-Stiftung) összvagyona az 
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A feldolgozott kútfők alapján bizonyos, hogy a hazai feministák tisztában 
voltak azzal, hogy a vidéki német egyesületek száma már az 1880-as években 
messze meghaladta az 50-et. A helyi szervezetek vonatkozásában azonban 
– különösen Ausztria esetében – óvatosan kell kezelnünk az optimista hang-
vételű magyar forrásokat. Tény, hogy a századforduló időszakára itt is előre 
haladt a vidéki szervezkedés, azonban ezt az 1869 és 1918 között érvényben 
lévő egyesületi törvény nagymértékben hátráltatta.20 Mindazonáltal a három 
ország közötti tudástranszfer – és a magyar részről megfigyelhető mintaköve-
tés – amely az oktatás, valamint a civil szerveződések területén a korszak során 
kitapintható volt, a nőmozgalom tekintetében is intenzívnek bizonyult.

E mintakövetés egyrészről a parlamentek képviselőházának címzett kér-
vényekben realizálódott: ez a német és osztrák tartományokban már az 1870-
es években kezdetét vette, az után, hogy a postán és a telefonközpontokban 
nőtisztviselőket alkalmaztak.21 S bár az 1860-as évek végén már a magyar 
állami hivatalok is foglalkoztattak nőket, a hazai nőmozgalom jellegéből adó-
dóan a „petíciózási hullám” csak a 20. század első évtizedében indulhatott 
meg. Másrészről a központi egyesületek – és ezek vidéki fiókjainak – program-
jai között is számos átfedést találunk: a különböző nyelvi és szakirányú tovább-
képző kurzusok, jogsegélyszolgálatok, valamint állásközvetítési irodák ötlete 
minden kétséget kizáróan – osztrák közvetítéssel – Németországból érkezett 
hazánkba.22 Auguste Fickert – az Allgemeiner Österreichischer Frauenverein 
(Általános Osztrák Nőegylet) vezetőjének – ún. Heimhof projektjét valamennyi 
közép-európai ország nőmozgalma ismerte. A magyaroknak – akik nemcsak 
Budapesten, hanem vidéki városokban is – német periodikákra fizettek elő, 
tisztában kellett lenniük azon nőtisztviselő-otthonok működésével, amelyek 
a 19. század végétől gomba módra szaporodtak Németországban.23 E téren is 
szembetűnő a magyarországi mozgalom fáziskésése, ugyanis hasonló munkás-
nőotthonokról az 1910-es évek kezdetén Budapesten és Temesváron még csak 
tervek körvonalazódtak.24

1912-es évben összesen 19.468 Márkára rúgott. NB, 1866–1919. Kassenbericht der Ferdinand 
und Louise Lenz Stiftung des ADFs. 1913. november 15. 169.

20 Ez „minden külföldinek, nőszemélynek és kiskorúnak megtiltotta, hogy politikai egyesület 
tagja legyen.” Illustriertes Konverstation 1900: 140. 

21 Weiland 1983: 16.
22 Bader-Zaar 1999: 365–383. Az egyesületek üléseinek jegyzőkönyveiből egyértelmű, hogy e terü-

leteken a budapesti mellett a vidéki fiókok is jó eredményeket mutattak fel.
23 Weiland 1983: 16., Tätigkeitsbericht 1910: 1–4., NFL 1902–1918. Ein Beamtinnenheim. 1908. 

január 1. 15–16.
24 NT 1907–1913. Lukács Margit: Temesvár. 1911. július 1. 120.
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A fiókszervezetek létrejötte és szervezeti felépítése

Bédy Schwimmer Róza, illetve Glücklich Vilma – akik mind a FE, mind pedig 
a NOE irányításában oroszlánrészt vállaltak – célja az volt, hogy minden tele-
pülésen szervezzenek fiókegyesületet, ahol 20-nál több nőtisztviselő tevékeny-
kedik.25 Az első világháború előtti hazai és nemzetközi feminista mozgalom 
vezetőegyéniségei26 ezt rendkívül tudatos koncepció alapján kívánták megva-
lósítani, azonban munkájuk során számos akadályba ütköztek. A NOE alap-
szabályában foglaltakhoz mérten célkitűzéseik a következők voltak: „(...) szak-
tanfolyamok fenntartása, állások közvetítése, művelő, oktató és szórakoztató 
előadások rendezése, tanácsadás és tájékoztatás, könyvtár fenntartása és üdü-
lőtelep létesítése, vidéki tisztviselőnők szervezése, szaklap kiadása.”27 

A Budapest területén kívül szervezett közös konyhák működésének bátorítása 
mellett az egyletek vezetősége számos vidéki programot és propaganda-előadást 
szervezett, ezek azonban csak részlegesen érték el céljukat.28 A részint önreklám 
érdekében folytatott előadókörutak a viszonylag alacsony költségvetéssel gaz-
dálkodó szervezetek számára anyagilag megterhelőnek bizonyultak, amit a NOE 
1907-ben készített éves jelentése is alátámaszt. A választmány ebben egyrészről 
elégedetten nyugtázta, hogy az egyesület az alapító okiratban foglalt feladatokat 
többé-kevésbé teljesítette. Ezen kívül megosztotta, hogy „kezdeményezések tör-
téntek a vidéki szervezkedés érdekében is”.29 Azonban „ehhez a munkához is, 
mint mindenikhez pénz és munkaerő kell. A munkát vállalták volna tagtársaink, 
ha a költségeket egyesületünk fizethette volna. Egyesületünk anyagi helyzete 
azonban nem engedte meg, hogy erre a célra költhessünk.”30

25 NT, 1907–1913. A magyar nőtisztviselők szervezkedése. 1907. október 1. 165–166.
26 Haan – Daskalova – Loutfi 2006: 163, 484–488.
27 NT, 1907–1913. A magyar nőtisztviselők szervezkedése. 1907. október 1. 165–166. A FE tájékoz-

tatása a célokról ezt a következő jogi kitétellel egészítette ki (11. §): „A vidéki fiókegyesületek 
megalakulása, valamint feloszlása vagy megszűnése tudomásulvétel végett az illetékes tör-
vényhatóság útján a magyar kir. belügyminiszternek esetről esetre bejelentendő.” Tájékoztatás 
1905: 6.  

28 1907-ben a következő településeken működtek központi konyhák: Arad, Gyulafehérvár, Igló, 
Kaposvár, Kassa, Komárom, Lúgos, Nagyvárad, Pápa, Pécs, Pozsony, Rákospalota, Szabadka, 
Temesvár, Zenta. NT 1907–1913. Közös konyhák. 1907. október 1. 172.

29 NT, 1907–1913. A NOE jelentése a IX. rendes közgyűlésén. 1907. május 1. 88–93.
30 E jegyzőkönyvből, valamint a Nőtisztviselők 1906–1907. évi eredmény-számlájából kiderül, 

hogy minimális összeget sem tudtak a fővároson kívüli élő nők szervezésére fordítani. A 12.009 
Koronás költségvetésből 808 Koronát fizettek az egyesületi helyiség bérléséért (VI. kerület, And-
rássy út 83.), 874 Koronát tettek ki az állásközvetítés költségei, a tanfolyamok ára pedig 3.456 
Koronára rúgott. A következő évre előirányzott büdzsébe már a lapkiadás költségeit (várhatóan 
1.600 Korona) is bekalkulálták. A 13.755 Koronára tervezett költségelőirányzat szerint azonban 
így is csupán 200–200 Koronát tudtak a vidéki szervezkedésre és propagandára elkülöníteni. 
NT, 1907–1913. A NOE jelentése a IX. rendes közgyűlésen. 1907. május 1. 88–93.   
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A Feministák és a Nőtisztviselők munkája eredményeként az első világhá-
ború kirobbanásáig 10 fiókszervezet létesült, amelyeket 1914-ben további kettő 
követett. Meg kell említenünk még azon kisebb – nem intézményesült – femi-
nista jellegű csoportokat is, amelyek kevéssé népes településen munkálkodtak. 
Az egyletek taglétszáma 50–150 fő körül alakult, amely függött az ott lakók, 
valamint a városban kereseti tevékenységet vállaló nők számától is.31 Az ala-
pításokkal kapcsolatban meg kell jegyezni, hogy a németországi csoportok 
sokkal nagyobb függetlenséget élveztek az anyaegyesületektől, mint a hazai 
„társaik”. Ezt jól szemlélteti, hogy előbbiek gyakran önálló periodikákat jelen-
tettek meg, melyek száma a századfordulóra elérte a 70-et.32 Mindez – a magyar 
központosítottsággal ellentétben – egyértelműen a német föderális szemléletet 
tükrözi.33

1907 őszén – mintegy fél éves előkészítő munka után – Pécsett (október 6.) és 
Nagyváradon (október 20.) jöttek létre az első fiókszervezetek. A pécsi egyesü-
let Kertész Teréz, majd Rosenspitz Berta vezetése alatt 42 rendes és 36 pártoló 
taggal kezdte meg munkáját.34 A nagyváradi fiók alapítás utáni taglétszámáról 
nem állnak rendelkezésre adatok, azonban a vezetőség és a választmányi tagok 
nevének listája korunkra maradt.35 Röviddel a pécsi és a nagyváradi egylet után 
létesültek az aradi, a szegedi, a szombathelyi és a debreceni fiókok. Egyesületi 
kereteket kapott még a szervezkedés Temesváron, Szabadkán, illetve 1909-ben 
alakult egy felvidéki fiók Nyitra központtal.36 1914-től működött a Nyíregyházi 
Feministák Egyesülete.37 Nagybecskereken, Kaposváron és Balmazújvárosban 
szintén tevékenykedtek kisebb „feministád” csoportok.38

Felmerülhet a kérdés, hogy vajon miért éppen e településeken jöttek létre 
a fiókegyesületek? A felvidéki alapítás magyarázata egyértelmű: a polgári (és 

31 A NOE 1908–1909-es évre vonatkozó jelentése szerint az anyaszervezet 2093, az aradi fiók 137, 
a temesvári 150, a nagyváradi 74, a szombathelyi pedig 169 taggal működött. NT, 1907–1913. A 
NOE választmányának XI. évi jelentése. 1909. június 1. 103–110. 

32 Bittermann – Hoffmann 2001: 355–384. 
33 Magyar viszonylatban nem feledkezhetünk meg a kiéleződő nemzetiségi kérdésről sem. A 

hazai egyesületek minden esetben kiemelték, hogy kizárólag gazdasági alapon hajlandóak fiók- 
egyesületeket szervezni. E megfontolásból 1909-ben meghiúsították a brassói magyar nőtiszt-
viselők egyesületbe tömörülését, mivel a városban már működött egy szász hivatalnoknők 
által alakított csoport. NT 1907–1913. A NOE választmányának XI. évi jelentése. 1909. június 
1. 103–110. 

34 NT 1907–1913. Vidéki szervezkedés. 1907. november 1.   190.; NT 1907–1913. A NOE jelentése a 
X. rendes közgyűlésen. 88–94. 

35 Uo.
36 NT 1907–1913. Legfontosabb eseményeink. Legfontosabb eseményeink. 1907. november 1.  179.; 

NT 1907–1913. A vidéki fiókegyesületek közleményei. 1908. január 1. 16.
37 A Nő 1914–1918. Nyíregyházi fiókegyesületünk. 1914. február 5. 53. 
38 NT 1907–1913. Vidéki előadásaink. 1907. november 1. 189. 
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arisztokrata) rétegekhez tartozó hölgyek – akik nyitottnak mutatkoztak a pol-
gári feminizmus eszméi iránt – az itteni fürdővárosokban töltötték a nyarakat. 
Ezt az anyaegyesületek ki is használták: rendszeresen szerveztek előadás-so-
rozatokat – gyakran ismert külföldi előadókkal –, összejöveteleket pl. Tátra-
füreden vagy Pöstyénben.39 A leányegyesületek földrajzi elhelyezkedéséhez 
hozzájárulhattak még az ország alrégióinak dualizmus kori gazdasági sajátos-
ságai és fejlődése is. Ennélfogva a dunántúli szervezetek alacsony számát (2) – s 
esetlegesen a pécsi fiók 1909-es megszűnését is40 – magyarázhatjuk azzal, hogy 
a régióban az 1870-es évektől mind az iparosodás, mind pedig a gazdasági fej-
lődés megtorpant. A dunántúli városok egy ideig képtelenek voltak tradicio-
nális gazdasági szerkezetük átalakítására, s elvesztették versenyképességüket 
az innovatívabb keleti országrész településeivel szemben.41 Mivel pedig a fel-
ső-magyarországi és tiszántúli városokban az innováció dinamikusabb volt, az 
ipari és szolgáltató szektor gyorsabban fejlődött, egyre több nő állt munkába, 
akiknek egyesületi kereteken belül megvalósuló védelme elengedhetetlen volt. 
E körülmények mellett magától értetődően a vidéki szervezkedés vezetőinek 
egyéni rátermettsége is fontos lehetett.42

„Nem tudtam”43 – Programok, felmerülő problémák 

A fiókszervezetek közleményei, felhívásai, valamint az általuk szervezett prog-
ramok listája külön rovatban volt elérhető A Nő és a Társadalomban. A lap szer-
kesztői szinte minden számban arra buzdították a tagságot, hogy elsősorban 
e rovatokat kövessék, hiszen a lehetséges programokról az egyesületek csak 
kiemelt esetekben küldtek meghívót.44 A vidéki rendezvényekről legtöbbször a 
helyi sajtó is tájékoztatott. 

A szervezetek éves programját előzetesen összeállított munkatervekben sza-
bályozták. Ezekből kettő készült: egy a nyári hónapokra, egy pedig az őszi-
téli időszakra. Júniustól szeptemberig a budapestihez hasonlóan a vidékiek is 

39 NT 1907–1913. Vidéki agitáció. 1908. szeptember 1. 89. A feministák Balaton-parti fürdőváro-
sokban tett hasonló kísérlete eredmény nélkül maradt.

40 A feloszlatás okát a NOE azzal indokolta, miszerint a pécsiek „szeparatisztikus irányt követ-
tek”, az anyaegyesület „kikért véleményét nem tették magukévá, és csatlakoztak a Pécsi Keres-
kedelmi Alkalmazottak Egyesületéhez.” NT 1907–1913. A NOE választmányának évi jelentése. 
1909. június 1. 103–110. 

41 Nagy 2007: 35–61. 
42 E kérdéssel kapcsolatban azonban még további kutatások szükségesek.
43 NT 1909–1913. Nem tudtam. 1908. február 1. 21. 
44 E közlemény rendszeresen olvasható a lapban: „Fontos, hogy elsősorban az egyesületi rovato-

kat olvassuk és az összejövetelek keltét előjegyezzük.” Pl. NT 1907–1913. Az egyesületek mun-
kaévadja.  1911. szeptember 1. 143. 
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„nyári álmukat aludták”, a tagok tevékenysége „a nagy melegre való tekin-
tettel” ilyenkor heti egy összejövetelre és néhány kirándulásra korlátozódott.45 
Augusztus-szeptemberben választmányi üléseket tartottak, amelyekre az 
anyaegyesület vezetőségét is meghívták. Hetente kétszer került sor könyvtári 
órákra, egyesületi fogadóórákra, tanácsadásra és hivatalos órákra, ahol az aktu-
ális teendők megbeszélése mellett a tagság jogi, munkahelyi és családi problé-
máit igyekeztek megoldani. A középfokú szakoktatás hiányosságait – a német 
mintákhoz illeszkedve – vidéken is a legkülönbözőbb nyelv- és szaktanfolya-
mokkal (gépírás, gyorsírás, üzleti levelezés stb.) pótolták, amely különösen a 
kereskedelmi alkalmazottaknak és a nőtisztviselőknek szolgáltatott alkalmat 
az önképzésre. Vagyis a Budapesten kívüli fiókok tevékenysége illeszkedett az 
anyaegyesületek profiljába. A fővárosiak természetesen a fiókegyletek tagjaitól 
is elvárták, hogy aktívan részt vegyenek a nőmozgalom munkájában: feladatuk 
tagtoborzásból, adományok gyűjtéséből és propaganda-anyagok osztogatásá-
ból állt. Cserébe ők is kihasználhatták a fővárosiak által üzemeltetett üdülőtele-
pek kedvezményes ajánlatait, valamint részesülhettek a FE és a NOE valameny-
nyi tagjának járó fürdő- és vasúti kedvezményekből.46

A különböző városok egyesületeinek hatékonysága eltérő volt. Önállóan 
működtek, de a választmányi ülésekre – ahogy erre utaltam – a vidékieknek 
és a fővárosiaknak kölcsönösen meg kellett hívniuk egymást. A kapcsolat szo-
rosságát a közösen publikált lap is garantálta. A szombathelyi, a felvidéki, a 
nagyváradi és a temesvári fiókok bizonyultak hosszabb időn át a legeredmé-
nyesebbeknek, amit az anyaegyleteknek küldött beszámolók is igazolnak. A 
vidéki csoportokról a következőket olvashatjuk A Nő és a Társadalom 1912. janu-
ári számában: „Fiókegyesületeink buzgó munkával kezdték a téli időszakot.”47 
Beszámoltak a felvidékiek által szervezett előadó estről, valamint a nagyvá-
radiak nevelési értekezletéről.48 Az elismerő szavak mellett azonban gyakran 
kifejezésre jutott a budapestiek elégedetlensége is. 1907-ben – röviddel az első 
két helyi szervezet intézményesülése előtt – így feddték meg a fővároson kívül 
élő tagokat: „Vidéki tagtársaink (tisztelet a kivételnek) igen sok gondot okoz-
nak pénztárosunknak, mert velük szemben nem jöhet segítségre buzgó pénz-
beszedőnk. Pedig lapunk megindulása óta vidéki tagtársaink is részt vesznek 
– habár közvetve – egyesületünk minden munkájában, kérjük segítsenek lelki-
ismeretesen jelentékeny anyagi terheink viselésében.”49 

45 NT 1907–1913. Szombathely. 1910. augusztus 1. 141.
46 NT 1907–1913. Újabb kedvezmények. 1908. június 1. 106.
47 NT 1912./1. 
48 Kiderül azonban az is, hogy a felvidékiek munkáját kolerajárvány akadályozta. NT 1907–1913. 

Fiókegyesületeink. 1912. január 1. 16. 
49 NT 1907–1913. Felhívás a tagsághoz. 1907. július 1. 125. 
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A szegedi nőtisztviselő-egyesület izolált maradt, 1914-ig szinte semmilyen 
kapcsolatot nem tartott fenn a fővárosiakkal. Az aradi szervezkedést hosszú 
ideig az egyesületi helyiség hiánya, a szombathelyit pedig az 1908-as tífuszjár-
vány nehezítette.50

Helyi, országos és nemzetközi dimenziók: kitekintés

A nőmozgalom három szintje, vagyis a helyi, az országos, és a nemzetközi 
dimenzió rendszeresen találkozott egymással. E kapcsolódási pontok között 
a kétévente megrendezett választójogi nőkongresszusok kapták a legnagyobb 
publicitást. A mozgalom vezetői 1913 júniusában Budapesten gyűltek össze az 
aktuális kérdések megvitatására. Ez az esemény jelentette a háború előtti hazai 
feminista mozgalom tetőpontját, amelyet az 1900-as évek kezdetén külföldön 
még szinte sehol sem jegyeztek.51 Az összejövetel a fővárosiak mellett a fióke-
gyesületek számára is kulcsfontosságú volt, melynek szervezési munkálataiból 
is aktívan kivették a részüket.52

Az 1914. augusztusi hadüzenetek hatására a feministák célja a nők férfiak-
kal való egyenjogúságának megszerzéséről egészen más dolgokra terelődött. A 
legfontosabbá a hátország gazdasági összeomlásának megakadályozása vált. 
A vidéki egyesületek a háborús évek során is a budapesti csoportok útmutatá-
sát követték, azonban számos egyéni kezdeményezés is született a részükről. 
Ezek többnyire az állami szociálpolitika hiányosságainak pótlására, csecsemő-, 
anya- és gyermekvédelemre, valamint a munkaközvetítésre irányultak. Lénye-
ges még, hogy a mozgalom országokon felül álló dimenziói sem halványultak 
el teljesen, hanem mindinkább a nemzetközi békemozgalomban öltöttek testet.

A fentiekben általános körképet igyekeztem nyújtani a fiókegyesületekről, 
azonban számos kérdés továbbra is megválaszolatlan. A csoportok „belső élete 
mellett” ilyen, a fiókszervezetek megítélésének fokozatos átalakulása a helyi és 
az országos sajtóban, továbbá szerepük az 1913-as kongresszus szervezésében 
és lebonyolításában. Célszerű lenne megvizsgálni a helyi csoportok első világ-
háborús szerepvállalását, hiszen nekik is köszönhető, hogy a hátország gazda-
sága nem omlott össze, s a frontvonalak mögött nem voltak emberáldozatok. 
Feltáratlan továbbá az is, hogy mi történt a fiókegyletekkel az első világháború 
lezárása után.

50 Ez azt mutatja, hogy a szervezkedés vidéken a budapestinél is nehezebben haladt, hiszen beha-
tárolt volt a társadalmi közeg, amelyre az anyaegyesület vezetői támaszkodhattak. 

51 Länge – Bäumer 1902: 187–188.
52 NT 1907–1913. Pogány Paula: A Nők Választójogi Világszövetségének VII. kongresszusa. 1911. 

november. 191.
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Nagyközségi rang, kisvárosi tudat, falusi térség
– Nagyatád és környékének kapcsolata a lakosok életmódja 

és identitása tükrében 1920–1940 között

Nagyatád város Somogy megye déli területeinek hozzávetőleges földrajzi 
középpontjában fekszik. A jelentős történeti múlttal1 rendelkező egykori 

mezőváros, majd nagyközség, 1971-től ismét városi rangot kapott. Az 1872 
után községi, majd 1901-től nagyközségi település vizsgált korszakunk végére, 
1943-ra a járási főszolgabírói hivatal mellett már járásbírósági hivatallal, körzeti 
adóhivatallal, állami dohánybeváltó teleppel rendelkezett.2 A magántőkét két, 
100 fő feletti munkáslétszámmal dolgozó gyár és három takarékpénztár kép-
viselte. 1929–1931 között egy lovascsendőr-alosztályt, 1931 után határőr-zász-
lóaljat telepítettek Nagyatádra.3 A városi szerepkörre „jogosító” intézmények 
megjelenésével a falusias település külsőségeiben is kezdett megváltozni. A 
gyógyfürdővel is rendelkező nagyközségben kövezett út és járda épült, kiala-
kult a villamos hálózat, közparkot nyitottak.4 Errefelé a városias jelleg „abban 
mutatkozik, hogy a telkek aránylag kicsinyek s így emeletes házak építésére 
kényszerülnek a tulajdonosok” – jegyezte fel Burics László, lokálpatrióta tanár 
1930-ban.5 Majd így folytatta észrevételeit: „Ma a község rendezettnek mond-
ható. Bár kellő szabályrendelet hiányában, különösen az új telepeken az épít-
kezés rendszertelenül folyik, ami a külső hatást kissé hátrányosan befolyásolja, 
gondoskodás történt, hogy az utcák, gyalogjárók elég szélesek legyenek, azo-
kat befásítsák s kellőleg árkolják.”6 

Mint a fentiekből kiderül, Nagyatád képe ekkor valójában nem emlékeztetett 
sem falura, sem városra, a nagyközségi státusz pedig kizárólag közigazgatási 
tekintetben volt értelmezhető. Életminőséggel, településképpel kapcsolatos tar-
talmat semmi estre sem tulajdoníthatunk a közigazgatási besorolásnak. Nagya-
tád „kinézete” furcsa módon leginkább a 17–18. század magyar mezővárosaira 

1 Bősze 2001.
2 Dömjén é.n. [1930.]: 67.
3 Burics 1933.: 22.
4 Dömjén é.n. [1930.]: 234.
5 Burics 1933.: 30.
6 Burics 1933.: 60. 
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emlékeztethetett. A mezővárosi jellegre utal, hogy belső szerkezetét tekintve 
két részre oszlott. Egy „városmagra”, mely az egykori piactér, a Széchenyi tér 
körül szerveződött. Ha hihetünk a szemtanúnak, a településnek ezen a részén 
kizárólag iparosok és kereskedők laktak.7 Ezt a polgárosodott településköz-
pontot a „külső város” vette körül, ahol továbbra is a falusias utcakép maradt 
a meghatározó. A házak udvarát deszkakerítés rejtette el az avatatlanok szemei 
elöl. A porták előtt virágos kertek és pihenőpadok emlékeztették a Nagyatádra 
érkezőt arra, hogy a község egy mezőgazdasági jellegű térség központja.8

A városmag fejlődése elsősorban a külsőségekben, sokszor kimondottan 
presztízsberuházásokban mutatkozott meg. Nagyatádnak ugyan volt közpar-
kja, de nem volt vezetékes vízellátása és a csatornázás is csak nagyon lassan 
haladt előre.9 Az 1920-ban már húsz éves múltra visszatekintő helyi villanyhá-
lózat és az artézi fürdő komfortos épületei azonban olyan kuriózumnak számí-
tottak, amellyel egyetlen más somogyi nagyközség sem büszkélkedhetett.

A már „Trianon előtt” is „kisvárosszerű” településként emlegetett nagy-
község helyi központi szerepkörének erősödését, gazdasági gyarapodását, 
lakosságszámának növekedését a korabeli államigazgatás is érzékelte. Ezért 
kerülhetett sor 1941-ben a közeli, környező települések, Bodvica és Henész 
„bekebelezésére” Nagyatádba.

Amikor 1901-ben Nagyatád nagyközséggé alakult, érdekes közigazgatási 
helyzet állt elő a nagyatádi vidéken. Az önálló nagyközség ezután helyt adott a 
főszolgabírói hivatalnak és a községi hivataloknak és testületeknek is. Ugyan-
akkor azonban Nagyatádon volt a székhelye az úgynevezett Nagyatád Vidéki 
Körjegyzőségnek is, melynek települései még 1897-ben szakadtak el az akkor 
még létező Nagyatádi körjegyzőségtől.10 A Nagyatád Vidéki Körjegyzőség az 
1930-as évekre közigazgatási értelemben már anakronisztikussá vált. Községei 
közül Bodvica ekkorra lényegében „összeért” Nagyatáddal. Henész és Kivadár 
csekély népességű puszta volt – utóbbit „eszmei községnek” nevezték11 –, egy-
kori lakosaik igyekeztek Nagyatádon, a „magtelepülésen” lakáshoz jutni. Bod-
vica lakossága, bár helyben maradt, a nagyatádi vállalkozásokban és a Nagya-
tád környéki uradalmakban talált magának munkát. A körjegyzőség falvai 
közül csak kettő, a gazdaságilag szintén Nagyatádhoz kötődő Ötvös és Kónyi 
volt az, mely valóban önálló községi funkciókat látott el. A kialakult helyzetben 
nem egyszer adódhattak hatásköri problémák is. Elsősorban azonban a köz-
igazgatás racionalizálására való törekvés játszott szerepet abban, hogy 1938-

7 Burics 1933.: 30.
8 Burics 1933.: 30.
9 Burics 1933.: 61.
10 A közigazgatás történeti adatokra vonatkozólag ld.: Leidecker 2006: 23–72
11 MNL SML V. 314. Nagyatád község képviselőtestületi jegyzőkönyvei. 1941. január 11-i ülés. 1/

kgy.1941. sz.
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ban a felsőbb hatóság elrendelte a Nagyatád Vidéki Körjegyzőség megszün-
tetését. A körjegyzőség megszüntetésével együtt sor került Nagyatád, Henész 
és Bodvica egyesítésére is. Ötvös és Kónyi esetében pedig a belügyminiszteri 
rendelet nyitva hagyta annak kérdését, hogy önálló települést alkothatnak-e, 
avagy hosszú távon e két település is beolvasztják Nagyatádba.

Az 1938. évi településegyesítés körüli viták, vélemények rávilágítottak azon-
ban arra is, hogy a „Trianon után” dinamikusan fejlődő településen élők iden-
titása alapvetően megváltozott. Az egykori mezőváros polgárai valóban úgy 
érezték, hogy az 1920 utáni fejlesztések, a település térségközponttá emelke-
dése egyben egy olyan polgárosodási folyamatot indított el, melynek „végén” 
Nagyatád fejletsége, városi jellege közelíthet a mintának tekintett Nagykani-
zsához és Kaposvárhoz. Ez a szemlélet pedig konfliktushelyzetben, mint ami-
lyen a településegyesítés volt, hamarosan annak megfogalmazásához vezetett, 
hogy mitől polgár a nagyatádi lakos és miben különbözik a környező falvak, 
puszták lakóitól. Vagyis az identitás meghatározására már nem kizárólag pozi-
tív tartalommal került sor.

A fentiekben bemutatott fejlődési ív pozitív ugyanis lénygében pozitív tar-
talommal töltötte meg a nagyatádiak identitását. A takarékpénztár alapítása, 
a cérnagyár működése, később a konzervgyár – helyi vállalkozóknak a taka-
rékpénztár tőkéjének bevonásával – megalapítása éppen úgy ezt a pozitív 
identitásképet szimbolizálta, mint a már ismertetett közigazgatási változások, 
melyek egyre „feljebb” sorolták a közigazgatási rendszeren belül a települést. 
Ez az identitáskép látványos megerősítést kapott akkor, amikor 1936-ban a bel-
ügyminiszter – a nagyatádi segédjegyzői állás engedélyezésekor – így nyilatko-
zott a településről: “A helybeli selyemgyár és dohánybeváltó hivatal állandóan 
több munkást foglalkoztat, s így az emberek beszivárgása Nagyatádra foko-
zódik. Nagyatád nagyközség kisebbszerű városi életet él, amelyben az ipar, a 
kereskedelem nagyon intenzív, mit bizonyít az a körülmény, hogy Nagyatá-
don 254 önálló iparos és 97 kereskedő lakik.”12 

Ehhez képest két évvel később a nagyatádiakat hidegzuhanyként érte a 
már említett településegyesítés híre. Henész, Bodvica és Kivadár Nagyatádba 
kebelezése lényegében a három kisebb település önállóságának megszünteté-
sét jelentette, ugyanakkor Nagyatádot mind létszámában, mind területében 
megerősítette. Vagyis „papírforma szerint” Nagyatádnak nem lett volna oka 
tiltakozni a közigazgatási változtatás ellen. Ehhez képest a központi akarattal 
történő szembeszállás hangadója éppen Nagyatád képviselőtestülete volt. Az 
ezzel kapcsolatban készült tiltakozó jegyzőkönyv tartalma rávilágít arra, hogy 
miért.

12 MNL SML V. 314. Nagyatád község képviselőtestületi jegyzőkönyvei. 1936. október 15-i ülés. 
58/kgy./1936. sz.
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Amikor a belügyminiszter egyesítési határozata nyilvánosságra került, az 
összes érintett megfogalmazta tiltakozását.13 A nagyatádi hangulatot jól jel-
lemzi, hogy a képviselőtestületi ülésen a belügyminiszteri rendelet ismertetése 
után, testületi vita előtt, Gorliczki Nándor községi jegyző az elöljáróság képvi-
seletében a miniszteri döntést elítélő határozatot terjesztett elő. Az egyébként 
leginkább panasznapra emlékeztető „vitában” Steiner Béla, Kogler Béla, Dr. 
Bodó Ernő, Dr. László Vilmos, Dr. Szetsey István, Mayer István és Gasparics 
Pál, mind-mind nagyatádi kereskedők, pénzintézeti tisztviselők és tulajdono-
sok, az egyesítés ellen szólaltak fel. Ezt követően tiltakozó petíciót fogalmaz-
tak, melyet felterjesztettek a vármegye alispánjához is.

RA képviselőtestület súlyos aggályokat támaszt a tervezett egyesítés ellen.” 
– fogalmazták meg a korabeli határozatban. Majd a továbbiakban részletes 
indoklását adták a tervezett közigazgatási változtatás elutasításának: „A ter-
vezett egyesítés ugyanis Nagyatádhoz, mely napról napra úgy kulturális, 
mind gazdasági téren fejlődő fürdőváros, 3 olyan kisközséget óhajt a javaslat 
egyesíteni, amely községek messze állnak attól a nívótól, amelyet Nagyatád 
magának hosszú évtizedes harccal és verejtékes áldozatkészséggel kiharcolt. 
Nagyatád nagyközség jelenlegi polgársága át- és át van hatva attól a tudat-
tól, hogy Nagyatád az isteni adományként jelentkező gyógyvízével arra van 
hivatva, hogy nemcsak Somogy vármegye, de a Dél-Dunántúl keresett fürdője 
legyen, mely amellett, hogy a szenvedő emberiség szolgálatában áll, egyúttal 
a kulturális élet központja is legyen. Ezért minden áldozatot meghozott eddig, 
kulturális, gazdasági, egészségügyi intézményeket létesített és szándékozik a 
jövőben is létesíteni. Ezzel szemben a csatolni kívánt kisközségek mentalítása 
távol ezen eszmék szolgálatától, mert hisz erre eddig még nem is gondolhattak, 
de különben is, a csatolni kívánt községek lakosságának összetétele is olyan, 
hogy ilyen gondolkodás náluk lehetetlen. Tisztára földmívelőkből áll e közsé-
gek lakóssága, akiknek életfelfogása, célja szöges ellentétben áll minden olyan 
irányzattal, mely a lakosság anyagi áldozatának igénybevételével gazdasági, 
kulturális intézmények létesítését és a fürdő fejlesztését célozza.”14

A határozat fenti bevezető sorai után részletes elemzését adták a közigazga-
tási hivatalok átalakításával járó várható hivatali problémáknak éppúgy, mint 
a „gazdasági racionalitás védelmének” köpönyegébe azon félelmüknek, hogy 
az egyesítés után Nagyatád relatívan kevesebb pénzből lesz kénytelen gazdál-
kodni. A fenti szövegből azonban az is jól érzékelhető, hogy a községgazdál-

13 MNL SML V. 314. Nagyatád község képviselőtestületi jegyzőkönyvei. 1938. augusztus 3-i ülés. 
50/kgy./1938. sz.

14 MNL SML V. 314. Nagyatád község képviselőtestületi jegyzőkönyvei. 1938. augusztus 3-i ülés. 
50/kgy./1938. sz
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kodási érvek valóban csak az érzelmi, az identitási tényezők racionalizálását 
szolgálták.

A nagyatádiak identitástudatában nagyon erősen jelen volt a falusi nép-
től való elkülönülés. Annak hangsúlyozása, hogy a becsatlakozó községek 
lakossága tisztán „földmívelőkből” áll egy olyan érv, ami azt bizonyítja, hogy 
a paraszti tevékenységtől, életformától történő elhatárolódás az egyik stabil 
eleme volt a nagyatádi polgárságnak. Nagyatádinak lenni ekkor azt is jelen-
tette, hogy életmódban, kultúrában különböztek a környék más lakóitól. Hiába 
volt a település hivatalos jogállása továbbra is nagyközség, az itt élők és – ami 
valószínűleg fontosabb volt – Somogy megye lakossága is Nagyatádot kisvá-
rosnak, nem pedig „nagy falunak” tekintette.15 Ez a kivívott presztízs volt az, 
amit a nagyatádiak – felfogásuk szerint – elveszíthettek a beáramló paraszti 
tömegekkel. Hiszen ha Bodvica és Henész lakossága, akik nélkül egyébként 
a cérnagyár és a konzervgyár nem tudott volna működni, szintén nagyatádi 
lesz, akkor az a kép sérül, amit 1920 után a „magtelepülés” lakói felépítettek 
magukról. Ha a lakosságon belül többségbe kerülnek a kétkezi munkások, 
akkor Nagyatád – vélték – nem a fürdő és a közpark lendületes polgárvárosa 
lesz, hanem „visszacsúszik”. Visszacsúszik oda, ahonnan elindult: a mezőgaz-
dasági nagyközség helyzetébe. 

Valójában persze, mint minden identitás-kérdés esetében, e félelem és az 
ezzel járó emocionális megnyilvánulások árnyalásra szorulnak. Az alábbi táb-
lázatból jól látható, hogy Bodvica és Henész lakosságának „beolvadás” azt 
jelentette, hogy az összlakosság 25%-t az egyesítés után e két korábbi település 
lakói alkották. Ugyanakkor ezen lakosok jelentős része szavazati képességében 
korlátozott volt, a „városképet” pedig már csak azért sem változtathatták meg, 
mert – szezonális gyári munkásként – korábban is bejártak Nagyatádra.

15 Dömjén é.n. [1930.]: 67.
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A „nagyatádi vidék” foglalkozási struktúrája 
az 1930. évi népszámlálás szerint16

Nagyatád Bodvica Henész Összesen

Őstermelők
kereső 598 274 295 1167

eltartott 744 245 378 1367

Ipar
kereső 845 55 57 957

eltartott 826 38 50 914

Kereskedelem és 
hitelélet

kereső 140 4 1 145

eltartott 179 2 1 182

Közlekedés
kereső 34 8 2 44

eltartott 79 13 10 102

Közszolgálat, 
szabadfoglalkozás

kereső 219 8 3 230

eltartott 229 6 8 243

Véderő
kereső 46 – 2 48

eltartott 29 – – 29

Napszámosok
kereső 33 – – 33

eltartott 31 – – 31

Járadékosok
kereső 125 10 5 140

eltartott 127 4 6 137

Házicselédek
kereső 96 6 15 117

eltartott 23 1 21 45

Egyéb
kereső 44 - - 44

eltartott 140 6 2 148

Összesen
kereső 2180 365 380 2925

eltartott 2407 315 476 3198

16 Az 1930. évi népszámlálás. II. rész. Foglalkoztatási adatok. 1934. 8–21.
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Fontos azonban figyelembe venni, hogy 1930-ban a köztisztviselők és csa-
ládtagjaik aránya Nagyatád község lakosságán belül közel 10%-os (9,7)% volt. 
Ez a relatív magas arány azt is jelentette, hogy felértékelődtek az állami és köz-
ségi alkalmazottak egzisztenciái. Az 1920–1930-as évek gazdaságának viszo-
nyai között ugyanis a (kis)polgári jólét érzetének fenntartásához egy kistele-
pülésen elegendőnek bizonyultak a közalkalmazotti rétegek mégoly szerény 
jövedelmei is 17 Természetesen erősen kétséges, hogy ne akadt volna olyan kis-
birtokos a bodvicaiak és henésziek között, akik hasonló vagy nagyobb jöve-
delemmel rendelkeztek. Ez pedig, tehát a jövedelmi viszonyban tapasztalható 
szerény különbségek, felerősítették azt az érzést a „magtelepülés” lakóiban, 
hogy önmagukat kulturálisan különböztessék meg „a parasztoktól”.

* * *

Végül szólni kell annak a forrásnak a „sorsáról” is, mely bepillantást engedett 
a nagyatádiak identitáskérdéseibe. A jegyzőkönyvben rögzített tiltakozó hatá-
rozatot az alispán felterjesztette a belügyminiszterhez, ő azonban a petíciót 
elutasította. Ezt követően az 1939. január 30-i vármegyei törvényhatósági köz-
gyűlésen az egyesítéshez a „Somogy megye parlamentje” belegyezését adta. 
Több mint egy év kellett ezután még ahhoz, hogy a belügyminiszter 1940. ápri-
lisában az egyesítést elrendelje, majd újabb közel egy esztendő az egyesülés 
napjáig, 1941. január 11-ig.18
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17 Rendelkezésünkre állnak a nagyatádi községi alkalmazottak 1938. októberi fizetési adatai. E 
szerint Goriczki Nándor főjegyző havi fizetése 255 pengő volt, míg Sárdi János bíró 70 pengőt 
vihetett haza. A település rendőrei 80–80 pengőt kerestek. Nagyatád nagyközség – járulékok 
nélkül – összesen 1878 pengőt fizetett ki havonta 21 alkalmazottjának. Ld.: MNL SML. V. 314. 
Nagyatád község képviselőtestületi jegyzőkönyvei. 1938.

18 MNL SML V. 314. Nagyatád nagyközség képviselőtestületi jegyzőkönyvei 1941. január 11. 1./
kgy.1941. sz.
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„Közelebb kerül a falu a városhoz”
A szabadidő eltöltésének lehetőségei Vas megye falvaiban 

a hatvanas évek elején

Bevezető

A harmadik – 1958/1959–1961 közötti – kollektivizálási szakasszal hivata-
losan lezárult a termelőszövetkezetek megszervezése. Vas megyében ez 

az utolsó időszak hozta a legjelentősebb változásokat: a települések körülbelül 
kétharmad részében ezekben az években alakítottak először a tsz-eket.1 Így a 
megyében – az országszerte zajló tendenciákkal párhuzamosan – a tsz-tagsá-
got elkerülni kívánó falusi tömegek Szombathelyen kerestek szakképzettséget 
jórészt nem igénylő gyári munkát. Az 1960-as évek első felében évente átlago-
san körülbelül 1100 emberrel nőtt a városban élők száma, 81%-uk bevándorló 
volt.2

A megyeszékhely a megkésett beruházások és az elmaradt fejlesztési ter-
vek miatt azonban nem minden esetben tudta munkalehetőséggel, s főleg nem 
lakással ellátni a gyári munkára jelentkezőket.3 A falvakat és a várost egyaránt 
érintő problémát többféle módon próbálták orvosolni. 1961-et követő egy-két 
évben jóval több beruházás történt Szombathelyen, mint az azt megelőző több 
mint 15 év alatt összesen: fejlesztették a város infrastruktúráját, elkezdték fel-
építeni az első nagyobb lakótelepeket és a könnyűipari üzemek bővítésére is 

1 A megyében 1949 előtt hat településen végződött eredményesen az agitációs munka. 1953-ra a 
megye településeinek mintegy egyharmadában kezdte meg működését a közös gazdálkodás 
valamelyik formája, de az ötvenes évek kilépési hullámai során az addig létrehozott termelőszö-
vetkezetek jelentős része is felbomlott. (Zsigmond 1965: 162–183.). A közös gazdaságok meg-, 
illetve újjászervezéséről széles körű az irodalom. A Vas megyében végrehajtott kollektivizá-
lást lásd: Lénárt 2010: 111–134. Az utolsó kollektivizálási szakasz makroszintű elemzését lásd: 
Varga 2012: 101–115. 

2 Horváth: 2010a: 233–247.
3 960-ban Szombathely lakásállománya 13887 volt, amelyeknek csak 13,4%-a épült 1945 után, s ez 

a szám 1960–1967 között csak 4241 lakással növekedett. (Horváth 2010b: 85–110.) A város lakos-
ságának egy hosszabb időtávú vizsgálata is alátámasztotta, hogy jelentős volt a betelepülés: 
1949–1970 közötti időszakban a város lakosságszámának gyarapodásának 54%-át a bevándor-
lás tette ki. (Horváth: 2010a: 233–247.)



570

Kisőrsi Zsófia

jelentős összegeket fordítottak.4 Mindemellett a megye vezetésének fő célki-
tűzésévé a falusiak otthon, leginkább termelőszövetkezetben tartása vált. A 
gyári munka választásának az egyik fő oka a biztos és kiszámítható jövedelem 
volt, ezért ezt az otthon maradtak számára is megpróbálták biztosítani. Az új 
munkadíjazási és jövedelemelosztási formák bevezetésével csökkentették az 
első évekre jellemző munkafegyelmi problémák gyakoriságát. Több tsz-ben 
nősülési és bevonulási segélyt adtak, s a patronáló gyárak segítségét igénybe 
véve könnyítettek az aratási munkákon. Számos helyen a téli időszakban is 
foglalkoztatták a nőket, véradó mozgalmat, tisztasági és szocialista munkaver-
senyt vezettek be, brigádokat szerveztek. S arra is törekedtek, hogy a városok-
hoz hasonló – új típusú – kikapcsolódási lehetőségeket alakítsanak ki.

A szórakozási lehetőségek – korban használatos kifejezéssel élve – „moder-
nizálása” terén több okból is különösen nehéz helyzet állt elő. A legtöbb család-
ból csak egy fő vállalta a tsz-tagságot, s a család többi tagja az állami gazdaság-
ban vagy az iparban helyezkedett el.5 Így a falvak lakosságának jelentős része 
napi vagy ritkább időközönként történő ingázásra kényszerült. Az országos 
tendenciáknak megfelelően itt is az idősebbek – az új típusú szórakozási lehe-
tőségekre kevésbé nyitottak – képviseltek nagyobb arányt a tsz-tagok között. 
Akik az első években (közismert) kihívásokkal küzdöttek: közös termőterület 
és állatállomány kialakítása, korábban ismeretlen munkadíjazási formák beve-
zetéséből adódó létbizonytalanság.6 

A jelzett nehézségek ellenére a falvak szórakozási lehetőségeinek bővítése a 
hatvanas évek elején a népművelési mozgalom egyik fontos céljává vált. Mind 
a helyi, mind az országos pártvezetésben kiemelt figyelmet élvező téma a saj-
tóban is jelen volt. Feladatként a „városihoz hasonló kulturális viszonyok” 
megteremtését, a közösségi tudat formálását, a mezőgazdasági szakműveltség 
emelését tűzték ki. S mindezt komplex, egységes népművelési munkával ter-
vezték megvalósítani.7

Vas megyében 1960-ban alapították meg a Népművelési Tanácsadót. Az 
MSZMP Vas megyei Végrehajtó Bizottsága (továbbiakban: VB) 1963-ban hatá-
rozta meg a konkrét népművelési feladatokat. S 1964-ben a megye minden köz-
ségét érintő népművelési terv alapján próbálták átalakítani a falusi lakosság 

4 Az első nagyobb szabású lakótelep kialakításának 1963-ban fogtak neki, és 1969-ig 1505 lakást 
adtak át. A magánerőből épített házak száma is nőtt. (Horváth 2010b: 85–110.). A gyári alkalma-
zottak növekvő létszámát mutatja, hogy a város legnagyobb könnyűipari üzemében, a Szom-
bathelyi Cipőgyárban 1957-ben 1550-en a hatvanas évek közepére már 3500-nál is többen dol-
goztak. (Egyed 1985.).

5 Vas megyében 1961-ben a tsz-családok száma: 31143, míg a tsz tagok száma csupán: 35785 fő 
volt. (Horváth 1962.)

6 Kezdeti nehézségek makro-szintű elemzését lásd: Varga 2001: 58–81. 
7 Bányai 1961: 430–437.; Kálmán 1962: 5–7.
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szabadidő eltöltési lehetőségeit.8 1965-ben pedig már azt hirdették: „az egész 
megyében tervszerűvé vált a népművelés.”9

Jelen tanulmányban a kor írott sajtójának és interjúalanyaim elbeszéléseinek 
összevetésével, Vas megyei falvak példáján megpróbálom érzékeltetni a falusi 
népművelési törekvések gyakorlati megvalósulását.10 A dolgozat a könyvtár-
fejlesztés, a színjátszás, a szervezett üdültetések, a kultúrotthonok, klubélet 
változásaira koncentrál. Az említett szabadidő eltöltési formákat a következők 
szerint vizsgálja: az adott szórakozási lehetőség hogyan jelent meg a hivatalos 
diskurzusban, hogyan próbálták megvalósítani az ideológiai célkitűzéseket a 
gyakorlatban, s mi lehetett minderre a lakosság válasza. 

Könyvtárfejlesztés és olvasásnépszerűsítés

A termelőszövetkezetek megszilárdításával párhuzamosan megpróbálták – 
minden községre kiterjedően – kiépíteni vidéki könyvtárhálózatot. A sajtóban 
is kiemelt figyelmet szenteltek az olvasás népszerűsítésének és szerepét a hiva-
talos ideológiának megfelelően magyarázták: „eljutunk oda, hogy elméleti fel-
készültség nélkül lehetetlen lesz a gyakorlatban jól gazdálkodni.”11 

Az évtized közepére Vas megye minden településén és üzemében működött 
könyvtár. 1964-ben: 284 tanácsi, 156 szakszervezeti, összesen 442 könyvtári 
egység állt az ekkor 229 községgel rendelkező megye olvasóinak rendelkezé-
sére. A megye könyvtári ellátottságának mértéke kimagaslott az országos átlag-
ból.12 Mindez még sem jelenthette a falusi könyvtárhálózat sikeres kiépülését. 
A korszakban készült felmérésekben, s tudományos igénnyel írt elemzésekben 
mind megyei, mind országos szinten látszateredmények titulálták a könyvtá-
rak nagy számát.13 Főbb problémákként a következőket említették: alacsony a 

8 Vas megye falvaiban a hatvanas évek első felében véghezvitt népművelési törekvéseket lásd: 
Kuntár 1965: 496–515.

9 Kuntár 1965: 496–515.
10 A megyei napilap, a Vas Népe és a közel fél milliós példányszámban megjelenő Szabad Föld mel-

lett 1960–1965 között Vas megyében megjelenő periodikákat vizsgáltam. Amelyek közül csak az 
1962-től megjelenő Vasi Népművelés adott hírt a falvak által nyújtott szórakozási lehetőségekről. 
Elemzésemet orális forrásokra is kiterjesztettem. 2012 őszétől rögzítettem életinterjúkat. Eddig 
körülbelül negyven 2–2,5 órás beszélgetést rögzítettem az egykori Szombathelyi Cipőgyár 
falusi és városi származású tűzőnőivel s egykori tsz-tagokkal. (Az interjúszövegeket megszer-
kesztve és stilizálva közlöm.) 

11 Vas Népe, 1961. július 27, 5. A parasztság új technikával való megismertetése fontos ideológiai cél 
volt. S ez összhangban volt a tisztasági mozgalom jelszavaival és a tsz akadémiák feladataival is.

12 Kuntár 1965: 496–515. 
13 Lásd: Varga 1967: 34–48. ; Arató 1969: 71–77.; Ughy 1965.; Dr. Szabady – Erdész (szerk.) 1968. 

Művelődésstatisztikai adattár 1952–1970. 1972.
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kötetállomány, rossz a felszereltség, hiányzik a könyvtárszoba, rövid a nyit-
vatartási idő, szakképzetlenek a könyvtárosok és nem megfelelő a különböző 
művek aránya sem.14 A tanulmányi terjedelmi korlátai miatt csak az utóbbi – 
talán legérdekesebb – kritikai észrevételre térnék ki bővebben. 

Vas megyében 1960-ban „Vidéki könyvtári szakemberek bevonásával kivá-
lasztották azt a 700 könyvet, amelyeknek az olvasók és a szakemberek véle-
ménye szerint minden falusi könyvtárban ott a helye […] meghatározták, hogy 
milyen legyen a különféle művek aránya. […] hétről-hétre megjelölték, hogy 
melyek azok a kötetek, amelyekre a falusi könyvtárak törzsgyűjteményében 
szükség van.”15 A központilag kiadott lista létjogosultságát azzal indokolták, 
hogy a korábban összeválogatott könyvek, inkább a városok lakóihoz szóltak. 
A magyarázat érdekessége, hogy ebben az időszakban a népművelési mozga-
lom sokat hangozatott – ennek részben ellentmondó – célja a hasonló kulturá-
lis lehetőségek megteremtése volt.16 A kiragadott idézet nem volt egyedi eset. 
A hatvanas évek folyamán különböző felmérések eredményeire támaszkodva 
mindvégig hangsúlyozták a falusiak eltérő könyvigényeit. Általában a mező-
gazdasági témájú könyvek és „könnyű” szépirodalmi igénnyel megírt könyvek 
magasabb arányát propagálták.17 

Interjúalanyom a következőképp emlékezett a választékra: „Csak ki volt 
rakva néhány könyv. De hát olyan, hogy én most Ady Endrét akarom vagy 
József Attilát vagy Mikszáthot vagy mit tudom én, ilyen válogatás nem volt, 
[…] ha ott valakit érdekelt, belenézett, de különösebben nem [olvasták].”18

A könyvtárak népszerűségét (vagy legalább annak látszatát) többféle – inter-
júalanyaim számára ismeretlen – módon próbálták növelni: például irodalmi 
estek, író-olvasó találkozók kötelező szervezésével.19 A könyvtárosoktól elvárt 
feladatként a település házainak végigjárása, könyvek ismertetése mellett a 
beiratkozottak kartonjainak tanulmányozása is megjelent.”20 Hogy ezt az egy-
részt kivitelezhetetlen, másrészt felesleges munkát volt-e olyan, aki elvégezte, 
nem tudni. De interjúalanyaim elképzelhetőnek tartották, hogy „ilyenformán 

14 Erdész – Pártos (szerk.) 1969.
15 Vas Népe,1960. november 26, 5. (Kiemelés tőlem – K. Zs.)
16 Szabad Föld hasábjain is nem egyszer arról számoltak be, hogy „az emberek egyre kevésbé 

különböznek a város lakosságától műveltségben és ízlésben.” Szabad Föld, 1962. június 3, 13.
17 Lásd: Mit olvasunk? 1965.; A demográfiai tényezők hatása a népművelésre 1967.
18 Interjú Sz. I.-nével 2014. március 27-én.
19 Vasi Népművelés, 1962/3, 9. A realitástól még nagyobb mértékben elrugaszkodó törekvésként 

kisebb lélekszámú településeken és tanyákon ládakönyvtárak, cukrászdákban, talponállókban 
és éttermekben pedig könyves-sarkok létesítését tűzték ki célul. (Vas Népe, 1961. június 17, 3. ; 
Szabad Föld, 1961. június 18, 6. ; Vas Népe, 1962. június 12, 4.) A falusi író-olvasó találkozók sike-
reiről lásd: Szabó 1962: 210.

20 Lásd például: Vasi Népművelés, 1962/1, 5.; Szabad Föld, 1962. június 15, 9.
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akarták felmérni, hogy melyik az értelmesebb falu.”21 S mivel a lakosság könyv-
tárhasználatáról is százalékos kimutatások készültek a nagyobb látszatsikerek 
elérése érdekében, „a könyvtári órákat a klubfoglalkozás elé állították be 3–6 
óráig […], és a fiatalok szórakozni szerettek volna, ugyanis többen már 5 órakor 
megjelentek, – könyvtári óra alatt viszont mással nem foglalkozhattak, – ismét 
kénytelenek voltak a folyóiratokat nézegetni.”22 

Interjúalanyaim úgy vélekedtek, ahogy egyik, több évtizeden keresztül tsz-
ben dolgozó társuk is mondta: „Egy könyvtár volt […], hát én nem hiszem, 
[hogy olvastak ott]. Tudod mi volt a szórakozás? Tollat fosztottak, aztán a fiúk 
mentek oda hujjogatni.”23 B. E.-né szerint: „Akkor nem is volt rá arra, hogy na, 
most hobbiból ráérjenek […] akkor mindenki meg volt keveredve […], legalább 
a betevő falat legyen meg. Szőlővel inkább jobban foglalkoztak.”24 Úgy gon-
dolom, hogy ez a kiragadott pár sor is remekül érzékelteti a régi, hagyomány-
nyal rendelkező szabadidő eltöltési formákhoz való kötődést, másrészt a fal-
vak lakóinak munka-centrikus életfelfogását. Akik pedig ekkor már a városban 
laktak, takarékoskodás és a szülők segítése céljából földet művelni jártak csak 
haza. A már Szombathelyen dolgozók sokszor még otthon laktak és naponta 
ingáztak, ami rendkívül megterhelő volt, hiszen hatvanas évek elején még nem 
volt rendszeres buszjárat. Sokszor műszak előtt és után is 15–20 km-es kerék-
párútra kényszerültek. Ennek ellenére a cél – és a Vas Népe szerint elért siker 
– az volt, hogy a „ »tiszta szoba« egyik sarkában sok szeretettel és gondosan 
rendezgetve 100 vagy esetleg több száz kötet könyvet lát a vendég.”25 

21 Interjú K. K. -nével 2012. november 3-án.
22 Vasi Népművelés, 1962/3, 9. Az újságokban a könyvtár hasznosságát is százalékos eredmények 

szerint közvetítették, s természetesen mindig beszámoltak a kikölcsönzött/eladott könyvek és a 
kölcsönzők/vevők számának növekedéséről is. 

23 Interjú T. L -nével 2014. március 30-án.
24 Interjú B. E. -nével 2013. március 15-én.
25 Vas Népe, 1960. október 18, 3. Ennek érdekében minden községben biztosították a könyvvásár-

lást.  Az Olcsó Könyvtár sorozat után megjelent a Kincses Könyvek sorozat is, amelynek köteteit 
két kiló kenyér aráért lehetett megvásárolni.
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Klubélet, művelődési otthonok26

1964-ben Vas megyében a községek 82%-ában – összesen 188 faluban – műkö-
dött művelődési otthon.27 Ezek azonban általában nem megfelelő épületekben 
kaptak helyet, és sokból hiányzott a klub, a könyvtár és a szakköri szoba is. 
A felszereltségük sem volt kielégítő. A művelődési otthonok 75%-a nem ren-
delkezett magnetofonnal, 78%-a diavetítővel, 43% lemezjátszóval, 38%-a pedig 
tévével.28

Klubokat ugyan a nagyobb gyárakban is szerveztek, de elsődleges szerepük 
a tsz-ekben volt.29 Számos feladatot láttak el: például a tsz-híradó szervezését, 
tsz-eket érintő rendeletek ismertetését. S ami talán ennél is fontosabb, a fiata-
lok visszahívását is a kultúrélet fellendítésében látták: „[Művelődési otthont] 
jövőre, ha átadják […] megoldódik a falu művelődési problémája és bizonyos, 
hogy sokkal szívesebben maradnak majd otthon a fiatalok Sitkén is.”30 

A klubok által valóban nyújtott és a hivatalos diskurzus szerint elvárt szó-
rakozási lehetőségek nagymértékben különböztek egymástól. S ezt a kor saj-
tójában is elismerték: „Bár jelenleg talán [a klubokban] még túlsúlyban van a 
szórakozás, de ezzel is sokat tettek az ifjúság összehozása, nevelése, szórako-
zásának helyes irányba terelése terén.”31A Vasi Népművelésben többször írtak a 
művelődési otthonok ideálisnak tartott vezetési módszereiről és az úgynevezett 
komplex népművelési mozgalomról.32 Hanglemez-koncerteket és délutánokat, 
bábelőadásokat, komolyzenei esteket, diavetítéseket, mesedélelőttöket, szak-
köröket, háziasszony klubot, gyerekek és felnőttek számára kitalált játékokat 
is soroltak fel. S – ideologikus – tervként megjelent, hogy „legyen a falusi klub 
színhelye a különböző családi ünnepek megrendezésének is.”33 Hangsúlyoz-

26 Klub és művelődési otthon szót a jelen tanulmányban szinonimaként használom. A klub 
fogalma a korszakban is vitatott volt, a szót nem következetesen használták. A fogalom tisz-
tázására azóta sem vállalkoztak történészek. Jelen esetben mindkét fogalmon olyan közösségi 
teret értek, amelyet a népművelési mozgalom által propagált célokra próbálták felhasználni. 
Lásd Bényei 1962: 85–90. Horváth M. 1962: 1–18.

27 Kuntár 1965: 496–515. A művelődési otthonnal kezdetben nem rendelkező községekben a közös 
programok általában az iskolában kaptak helyet. Az évtized végére mindegyik község rendel-
kezett művelődési otthonnak nyilvánított teremmel/házzal. 

28 Kuntár 1965: 496–515. Bútorok terén is hiányos volt a felszerelés. Ezt jól mutatja, hogy még 
annak is hírértéke volt, amikor egy klub új székeket kapott. Lásd például: Vas Népe, 1961. 
augusztus 5, 6.; Vasi Népművelés, 1962/3, 4.

29 Szente 1961: 580–582.
30 Vas Népe, 1960. október 14, 3. Újságok hasábjain többször jelent meg az, hogy a gyárakban dol-

gozó fiatalok „kulturális igényeiket itthon elégítik ki.” Szabad Föld, 1962. július 1, 4.
31 Vasi Népművelés, 1962/3, 4. A kluboknak is éves programot kellett készíteniük. 
32 Jelen esetben azt jelentette, hogy a könyvolvasást, a filmvetítést, az író-olvasó találkozókat, 

illetve egyéb előadásokat is össze kell hangolni.  
33 Vasi Népművelés, 1962/3, 1.
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ták, hogy „Attól is meg kell óvni [a művelődési házat] hogy kizárólag mozivá 
és táncteremmé váljon.”34

A tárgyalt időszakban több, kifejezetten falusiaknak szóló rádióadást sugá-
roztak.35 S a klubok a közös rádióhallgatás leginkább propagált színterei is 
voltak. Így gyakori kritika volt az is, hogy a rádiót a „legtöbbször arra hasz-
nálják, hogy az összegyűlt fiatalok tánczenét, labdarugó mérkőzés közvetítést 
hallgassanak. […] Pedig milyen sok kérdésre ad feleletet a rádió!”36 A televízió 
nézéssel kapcsolatban is hasonlóakról írtak a népművelők: „A tv műsorokat 
jobban kell tudatosítanunk és szervesen beillesztetnünk a művelődési otthon 
ismeretterjesztő programjába.”37 

Interjúalanyaim elbeszélései és egyéb napilapokban megjelent kritikus 
hangvételű cikkek a művelődési otthonok munkáját másik, a sajtóban kriti-
zált oldaláról mutatták be. Sz. I.-né így emlékezett: „A hatvanas évek legelején, 
[…] akkor építettek egy kultúrházat, akkor járt oda a fiatalság össze […] az 
már ott jó volt! Ott gramofon volt […] lehetett táncolni. Játékok voltak, sakk, 
dominó, kártya […] összejött a fiatalság, már ott lehetett szórakozni meg játsza-
ni.”38  „Filmet vetíttek, de nem kellett ám fizetni! A majorban volt egy cseléd-
ház, és annak a tűzfalára felhúzták a vásznat, és mindenki vitte magának a kis 
stokendliját […], régi magyar filmeket vetítettek végig!”39 Ekkor huszonéves 
interjúalanyaim mindannyian szívesen jártak a községeikben szervezett film-
vetítésekre.40 

Színjátszás

Már az ötvenes években is hagyománya volt a falusi színjátszásnak. Interjú-
alanyaim évente két-három darabot mutattak be a falujukban és a környező 

34 Vasi Népművelés, 1962/3, 3.
35 Falurádió című műsort a Kossuth rádió minden reggel öt órakor húsz percben sugározta. 

Ezen kívül Egy falu, egy nóta című adás volt a Petőfi rádión. A Gazdaszemmel a nagyvilág 
mezőgazdaságáról a Kossuth rádió pénteki műsorában szerepelt. S minden vasárnap reggel 
Falusi életképek címmel is volt kimondottan a vidék lakóinak készített műsor. Szabad Föld, 1962. 
június 3, 13.

36 Vasi Népművelés, 1962/3, 6.
37 Vasi Népművelés, 1962/1, 7.
38 Interjú Sz. I. -nével 2013. március 15-én.
39 Interjú Sz. I. -nével 2013.március 15-én.
40 Szombathelynek a hatvanas években két filmszínháza volt, amelyek hétköznaponként kettő, 

illetve három, hétvégénként négy-öt filmet játszottak, s a peremrészekben is működött négy 
keskenyvásznú mozi és négy körzeti filmszínház is. Falun élő és dolgozó interjúalanyaim nem 
jártak Szombathelyre szórakozni. A falusi mozik színvonaláról sokszor gúnyosan nyilatkoztak 
a sajtóban. Lásd Szabad Föld gúnyrajzait. (Például: Szabad Föld, 1962. július 29, 16.)
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községekben. Mindannyian szeretettel gondoltak vissza iskolai tanáraikra, 
darabok rendezőire is. Ahogy Sz. I.-né mondta: „Fiatalok így összeálltak a téli 
hónapokban, és színdarabokat tanultak meg […] a szomszéd falukban mentek 
[szerepelni] vele.”41

A sajtóban azonban gyakran jelent meg kritika a falusi rendezőkkel szem-
ben.42 Három szinten kezdték meg a rendezők képzését és kétéves színjátszó 
akadémiát is szerveztek.43 Szombathely nem rendelkezett saját színházzal.44 A 
helyi kezdeményezések mellett az Állami Déryné színház járta a községeket. 
„Pecölben volt Déryné színház […] a tsz minket elvitt oda!”45 Interjúalanyaim 
úgy vélekedetek: „Annyira nem is kellett ám nekünk a vándorszínház, mert mi 
magunk játszottunk ám színdarabokat! […] meg mentünk szerepelni színdara-
bokkal meg operettekkel.”46 

A sajtóban legtöbbször az jelent meg, hogy „a nívó nem mindig kielégítő”47 
pedig a közönség „igényli, hogy a falusi kultúra színvonala magasabb legyen”48 
mivel a nézők „a színdarabokban is a haladást keresik.”49

Számok alapján értékelték a színházakat is: felsorolták, hogy a településeken 
mennyi darabot mutattak be. A teljesítmény mérésekor az előadások között a 
felvonások száma alapján tettek különbséget. S legnépszerűbbnek a prózai víg-
játékokat nevezték. A színjátszáshoz kapcsolódtak egyéb, hagyománnyal nem 
rendelkező – inkább ideológiai, mint valós elvárásokat kielégítő – kezdeménye-
zések. Irodalmi színpaddal több helyen is kísérleteztek.50 Többször írtak arról, 
hogy a falusiak a komolyzenét is igényelték: „Csehimindszenten szövetkezeti 
parasztokból és gyerekeikből álló „Béke dalárda” alakult, akik hamarosan a 
közismert népdalok és mozgalmi dalok mellett Liszt és Bartók művekkel gaz-
dagítják műsorukat.”51 A községekben – népszerű – hangversenyeket is tartot-
tak: „[…] a közönség jórészt sötétedésig a mezőn dolgozott, mégis sok ráadást 
kértek a zenészektől […] Bartók és Kodály egy-egy kórusművét, egy klasszikus 
szerző dalát és három mozgalmi dalt énekeltek.52 

41 Interjú Sz. I. -nével 2013.március 15-én.
42 Szabó – Slezák – Boda 1962: 70–79.
43 Vas Népe, 1962. július 15, 7.
44 A városnak csak 2007-ben lett saját, állandó színháza. 
45 Interjú T. L -nével 2014. március 30-án.
46 Interjú B. E. -vel és B.E. -nével 2013.október 5-én.
47 Vasi Népművelés, 1962/3, 4.
48 Vasi Népművelés, 1962/3, 4.
49 Szabad Föld, 1962. július 1, 4.
50 A Vas Népe szerint irodalmi színpadot a megyében 17 helyen szerveztek. Vas Népe, 1961. június 

4, 6.
51 Vas Népe, 1961. június 10, 3.
52 Szabad Föld, 1961. július 9, 12.



577

„Közelebb kerül a falu a városhoz”

Utazás

A szabadidő eltöltésének régi és új formái mellett – korábban a falusiak szá-
mára jórészt ismeretlen – utazásokat is szerveztek: „Újfajta utazók a hazai és 
nemzetközi járatokon […] az új vonatok újfajta utasai a fejlődés újfajta útjára 
lépett dolgozó parasztok. Forradalmi változást él át napjainkban a parasztság 
[…] Gyökeres szakítás azzal a múlttal, amit a helyhez kötöttség jellemzett […] 
szép számmal akadnak olyanok a külföldre utazók között […] olyan parasztem-
berek, akik korábban a falujuk határáig sem jutottak el.”53 Az IBUSZ programjai 
többször megjelentek az újságokban. Voltak különvonatos, és autóbusz-külön-
járatos kirándulások is. Érdekes, hogy a gyerekek nyári üdüléséről megjelent 
cikkekben külön kiemelték, hogy a nyaralók közül mennyi a falusi.54 A kirándu-
lások programjai a sajtó szerint a következők voltak: a tsz névadója életútjának 
megismerése, Budapesten a vidámpark és az állatkert látogatása, Balatonon és 
Hévízen pihenés, külföldi utakon a nevezetességek mellett a mezőgazdasági 
üzemek látogatása, a szovjet kolhozok életének tanulmányozása. A cikkek töb-
bek között azt próbálták érzékeltetni, hogy a falusiak a városiakhoz hasonló 
megbecsülésben részesültek. Sokszor, az utazásokba nagy aránnyal bekap-
csolódó falusiakra hivatkozva hirdették, hogy szeptember végéig maradnak 
nyitva a motelek és üdülők a Balatonnál.55 A hatvanas évek első felének sajtója 
a falusi származású utazók magas arányáról szólt, ami az adott – a bevezetőben 
is felvázolt – körülmények ismertében további kutatásra ad okot.56 

Az utakat az IBUSZ a Mezőgazdasági-, Erdészeti- és Vízügyi Dolgozók 
Szakszervezetével (továbbiakban: MEDOSZ) és SZÖVOSZ összefogva, vagy a 
Termelőszövetkezeti Tagok Biztosítási és Önsegélyező szervezete bonyolította 
le. Utóbbinak a Vas Népe beszámolója szerint Vas megyében 1961-ben tízezer 
tagja volt.57 Ekkor a tsz-ben dolgozó családok száma 31143, a tsz tagok száma 
35785 fő volt, amihez viszonyítva soknak – körülbelül 30%-nak – tűnik az emlí-
tett tízezer fős taglétszám.58 A legtöbb családból azonban kettő-négy ember is 
dolgozott a község tsz-ében. Így az, hogy Vas megyében 1961-ben 275 falusi 
vett részt az üdülésen azt jelenti, hogy a tsz-ben dolgozók becsült számának 
kevesebb, mint 0,5%-a részesült az üdülésben.59 Ha országos adatokat vizsgál-

53 Szabad Föld, 1960. augusztus 7, 10. (Kiemelés tőlem – K.Zs.)
54 Például: Szabad Föld, 1960. július 17, 1. 
55 Vas Népe, 1961. augusztus 19, 4.
56 Az üdülésben résztvevő szövetkezetek között régóta működők és az utolsó hullám során meg-

szervezettek egyaránt voltak.
57 Vas Népe, 1961. szeptember 21, 3.
58 Horváth S. 1962.
59 A Termelőszövetkezeti Tagok Biztosítási és Önsegélyező szerveztében az említett tagsági díj 

25%-ból bel- és külföldi utazásokra küldték a termelőszövetkezeti tagok egy részét. Vas Népe, 
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juk, hasonló arányokkal találkozunk.60 S az alacsony százalékot támaszthatja 
alá, hogy a beszámolókban az utazás jutalom jellegét is hangsúlyozták.61 

Interjúalanyaim tapasztalatai is egybevágnak a számsorokkal. Többségük a 
tsz-ben eltöltött körülbelül harminc év alatt párszor – a ’70-es évek második 
felében – volt egynapos kiránduláson a Balatonnál: „Elmentünk, minden évben 
elmentünk busszal. Csak reggel mentek és este jöttek […] Munkatársaikkal, 
nem a családdal […] Fizette a tsz, a szakszervezet, valami ilyesmit kellett fizet-
ni.”62 S csak egy idős asszony nyilatkozott úgy, hogy ő minden évben el tudott 
menni Badacsonyba, és az ország más kedvelt kirándulóhelyein is járt.  

Kitekintés

A korszak folyamán egyre jelentősebb méreteket öltő ingázás motivációinak 
megértéséhez fontos – ennek ellenére még is csekély figyelmet kapott – kutatási 
témának tartom a falvak változó szabadidő lehetőségeinek feltérképezését. 

A központilag kiadott falusi népművelést érintő rendelkezések ugyan az 
adott falusi társadalmi közeg hozzáállása szerint valósultak meg, azok mégis 
országszerte hasonló tulajdonságokkal rendelkeztek. Az új vagy megújuló szó-
rakozási lehetőségek sikerességét a falvak lakóinak – talán – legnehezebb éve-
iben több oldalról lehet értékelni. Ha a népművelési mozgalom célkitűzéseit, s 
azok gyakorlati megvalósulását vetjük össze, akkor kudarcot könyvelhetünk 
el. Ha a faluról történő elvándorlás és ingázás egyre növekvő méreteire gondo-
lunk szintúgy. Ha azonban a kezdeményezések hatását mikroszinten próbál-
juk meg rekonstruálni, másképp vélekedhetünk. Ebben az időszakban kiépülő 
és vagy megújuló falusi könyvtárak, klubok, művelődési otthonok, mozik, 
színházak teremtették meg a következő évtizedek társas érintkezéseinek fon-
tos színtereit. A propagandisztikus keretek között megszerveződő szabadidő 

1961. szeptember 21, 3. Ebben az időszakban a gyárakban sem volt magas a kedvezményes 
üdülésben részesülők száma.1962-ben például a Szombathelyi Cipőgyár dolgozóinak még 6%-a 
sem kapott beutalót.

60 A Szabad Föld beszámolója szerint 1960-ban az IBUSZ vonatain, autóbuszain az egész országból 
csaknem százezer falusi utazott valahova. Szabad Föld, 1961. július 23, 7. A Szabad Föld idézett 
beszámolója szerint 1961-ben hatezer falusi utazott külföldre, szintén ebben az időszakban. 
Vas Népében megjelent cikk pedig 600 Szovjetunióba utazottat vidéki említett. Vas Népe, 1961. 
augusztus 17, 4. 

61 A cikkek általában csak pár sorosak voltak és számszerűen összegezték, hogy pontosan mennyi 
busszal hány ember utazott el az adott tsz-ből. A Budapesten megrendezett mezőgazdasági 
kiállításra is a „legszorgalmasabb tagokat” küldték. Vas Népe, 1962. augusztus 29, 5. Emiatt az 
Ismerd meg megyédet mozgalmat is propagálták. Vas Népe, 1962. július 8, 5.

62 Interjú K. E. -nével 2014. március 30-án. 
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eltöltési formák a községek igénye szerint formálódtak, így – ugyan változó 
mértékben, de – megfeleltek az adott falu igényeinek. 
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„Felhívattak az üzemvezetőhöz,  
hogy kapok egy lakást”

Zalai olajipari lakótelepek

Az olajipar megtelepedése, az 1930-as évek előtt a földhiány, a kiterjedt 
agrárszegénység, a nehéz megélhetési lehetőségek jellemezték a „sötét 

Zalát.” Az egész Dél-Dunántúl ipari fejlettsége igen alacsony szinten állt,1 így 
a munkanélküliek időszakos munkára elvándorló tömege azt eredményezte, 
hogy Zala megye volt a harmadik legnagyobb summáskibocsátó megye az 
országban az 1930-as években.2 Az olajipar megérkezése jelentette a kiutat 
ebből a nyomorból, és természetesen a központi szerepkört betöltő falvak gyor-
sabban fejlődtek a többihez képest az életkörülményeket, az infrastruktúrát, a 
lakosságszámot és a kulturális lehetőségeket tekintve. 

A Dunántúlra jellemző aprófalvas településszerkezetben üde színfoltként 
születtek meg a magyar kőolajipar központi települései. Ezekben a községekben 
– Bázakerettyén, Lovásziban és Gellénházán – az intenzív építkezések a biztató 
termelési eredmények után kezdődtek meg: az ipari létesítmények, műhelyek, 
raktárak, irodák mellett a lakótelepek létesítése igazi változást jelentett a fal-
vaknak. A Kerettyén épülő „új falu” mellett jelentéktelennek tűnt az a néhány 
ház, amely az eredeti falut képezte. Lovászi településképe úgy változott meg, 
hogy az eredeti két falurészt összekötő út mentén épült fel minden, így Kútfej 
kibővült, a régi lovászi falurész pedig gyakorlatilag érintetlen maradt, mert 
távolabb feküdt az épülő új falurésztől. Ebben a két faluban konfliktus nélküli 
volt az olajipar megjelenése és terjeszkedése, és szervesen be tudott épülni a 
települések életébe. Gellénházán a megérkező olajosok és a falusiak között a 
kölcsönös egymásrautaltság révén jó kapcsolatok alakultak ki,3 ám ez a kez-
deti jó viszony elmúlt, amikor megsokasodtak a munkálatok során jelentkező 
földrombolások, károkozások és az őslakos gellénháziaknak szemet szúrt az 
olajosok jóléte, kiszolgálása, aminek hatására kialakult a „telepiek” és a „falu-
siak” ellentéte.4

1 Simonffy 1987: 14.
2 Petánovics 1987: 305.
3 Legeza 2009: 221.
4 Kovács 2009: 197.
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Az olajipari munkálatokat irányító Eurogasco5 szabályzata előírta, hogy a 
fúrásokon alkalmazott mérnököknek természetbeni juttatásként bútorozott 
lakást, fűtést, világítást és vizet, illetve vízvezetéket kell biztosítani; az ameri-
kai mintát pedig a MAORT is követte.6 Az ipari létesítmények építéséhez és az 
üzemek működéséhez elengedhetetlen volt a víz- és gázvezetékrendszer kiépí-
tése, valamint az áramszolgáltatás biztosítása is, ezért az épülő lakótelepen is 
megvalósították ezeket.

A külföldi mérnökök számára nagyon korán elkezdték építeni a mérnök-
lakásokat Bázakerettyén és Lovásziban is, így az ő lakhatásuk gondja hamar 
megoldódott. A városról idekerülő magyar mérnökök eleinte magánházaknál 
laktak, később pedig ők is szolgálati lakásba költözhettek. Akinek nem jutott 
hely a tisztviselőházak egyikében, azok Nagykanizsáról jártak ki dolgozni. Az 
ipari szakemberek, a mérnökök és a vezetők lakóházai Kerettyén és Lovásziban 
is egy elkülönült lakótelepen, az ún. mérnök camp-en helyezkedtek el, amelyek 
fizikailag is távolabb voltak a munkások lakásaitól.

5 European Gas and Electric Company.
6 Csath 2009: 138.

 
1. kép. Göcseji lakóház. Magyar Olaj- és Gázipari Múzeum
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A MAORT Bázakerettyén, Lovásziban, Pusztaszentlászlón és Újudvaron 
épített lakásokat, az első két településen Antal Dezső budapesti építész tervei 
alapján. A lakóházak külső jegyeit a göcseji népi építészeti hagyományok ins-
pirálták, de belső elosztásuk, berendezésük és közművesítettségük a legkor-
szerűbb városi kívánalmaknak is megfeleltek. A meglehetősen nagy, 184 m2 
alapterületű lakásokban két hálószoba, konyha, kamra, nappali, ebédlő, für-
dőszoba és cselédszoba fért el. A házakat már 1938-ban elkezdték építeni, így 
a világháborús előkészületeknek megfelelően a pincében páncélajtós óvóhely 
is kialakításra került. A mérnökök bebútorozva, vízzel, gázzal és villannyal, és 
„természetesen” telefonnal ellátva költözhettek be ezekbe a jó minőségű alap-
anyagokból épített házakba. A tisztviselőlakások ikerlakások voltak, egyenként 
közel 90 m2 alapterülettel. A lakásokba az oszlopos tornácon keresztül lehetett 
bejutni: a nappaliból a hálószobába és a konyhába vezetett az út. Fürdőszoba 
és spájz itt is volt. Az alagsorban a két pince között közös mosókonyha kapott 
helyet. A munkáslakások kb. 43 m2 alapterületűek voltak, de a másfél szobán 
és a konyhán kívül más helyiség nem volt, a közművesítés azonban itt is tel-
jes volt. Az egy-egy család számára épült házakon túl a munkások a leány- és 
legényszállókon és a falusi házaknál bérelt szobákban juthattak hajlékhoz.

 
2. kép. Mérnökkemp. Magyar Olaj- és Gázipari Múzeum
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Az Antal Dezső által tervezett lakóházak olyan telken épültek, amelyeken 
nem álltak gazdasági épületek és még kerítés sem vette körül a portákat. Vete-
ményest sem tartottak, legfeljebb virágágyásokat gondoztak a házak utcára 
néző oldalán. Lovásziban és Kerettyén is dombon, lejtős területen épültek ezek 
a házak, így nem is lehetett volna nagyobb földterületeket művelés alá venni. 
A települések legnagyobb része bányateleknek minősült és szinte az egészet 
behálózzák az olajvezetékek, ezért nem is lehetett 1 méternél mélyebb föld-
munkákat végezni. A kerítés és a gazdasági épületek hiánya tehát egyszerre 
tekinthető amerikai mintának, sajátos bázakerettyei és lovászi építészeti stí-
lusnak és az olajipar által meghatározott ipari jellegnek. Lovászi esetében lát-
ványosan elkülöníthető a régi, szalagtelkes útifalu és a szabadon álló, parkos 
jellegű olajos lakótelep.

Kerettyén és Lovásziban különösen látványosan különül el a lakó- és ipar-
telep, és a lakóházak is típusaik és lakóik alapján differenciálódnak. Bázake-
rettyén mérnök-, úri és kódiskempnek, Lovásziban mérnök- és nádkempnek 
nevezték azokat a település-részeket, ahol a nevének megfelelő státuszú dol-
gozók kaphattak lakást. A mérnökkempben lévő házak voltak a legnagyobb 
alapterületű, legszínvonalasabb lakások, amelyeket a legmagasabb pozíciókat 
betöltő szakemberek kaphattak meg. Az úrikempben a középvezetők, tiszt-

3. kép. Mérnöklakás. Magyar Olaj- és Gázipari Múzeum
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viselők éltek; a kódiskempben pedig a legegyszerűbb munkáslakások álltak. 
Lovásziban „azért mondták nádkempnek, mert abban az időben favázas házak 
épültek, és préselt nádpadlónak vagy nem tudom, minek mondták ezt a pré-
selt lemezt, ugye ebből épültek. A dolgozók mentek bele lakni. Jó volt, szépek 
voltak, és akkor később mind át lett alakítva téglaépületté. Nagyon szép az a 
lakótelep.”7 A három különböző háztípus egységes képet alkotó, egymástól jól 
elkülönülő halmazokat alkotott a két településen. A lakóház elhelyezkedésé-
ben és felszereltségében pontosan tükröződött tehát az üzemi hierarchiában 
betöltött pozíció.8

Az, hogy a telkeken nem álltak gazdasági építmények, az nem jelenti azt, 
hogy az itt élők közül senki ne foglakozott volna állattartással. A legtöbb mun-
káscsaládnak voltak állatai, főleg baromfit, disznót, nyulat tartottak és az ólak 
a lakóházakhoz közel, szabálytalanul helyezkedtek el. A világháború idején és 
az ’50-es években nagyobb jelentősége volt ennek, hiszen a vállalat gondos-

7 Részlet az F. Györggyel készített interjúból.
8 A társadalmi státusz és a jövedelmi viszonyok szerinti tagolódás országos szinten is jellemző 
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kodása ellenére itt is akadhattak problémák például a húsellátással, ráadásul 
a beszolgáltatási kényszer itt is érvényben volt. „A munkásember is csak egy 
disznót vághatott, abból is le kellett adni. Egyet lehetett vágni. Egy évben egyet 
és le kellett adni a zsírt. A leadás mindenkire vonatkozott, a másodikat már 
csak feketén lehetett levágni. Itt mindenki tartott disznót, mert húst nem lehe-
tett venni.”9

A rendezett településkép megtartása érdekében az ’50-es évek legvégén 
lebontatták az összetákolt tyúk- és disznóólakat és helyettük a telepen 3–4 
helyen betonból építettek újakat. Kerettyén a gazolintelep felé vezető úton, a 
sorház felett, az erdő szélén, Lovásziban a pontházak mellett álltak ezek az 
építmények, amiket el is lehetett keríteni. „Ez a „kitelepítés” nem ment simán. 
Beadványok, tiltakozások és fellebbezések követték egymást ez ügyben. Pedig 
a nagyon következetes disznóhizlalók és baromfitenyésztők még mindig bol-
dogulhatnak. A telep végében, messzi a lakóházaktól, kijelölt helyen ólak sora-
koznak.”10

Ezen a két településben szinte konfliktusmentes volt az új lakók megtele-
pedése, Gellénházán annál több probléma adódott. Ebben az egykori nemesi 
faluban az előző két olajos központhoz képest később, az ’50-es évek legelején 
érkezett meg az olajipar. A falu már benne élt a Rákosi-rendszer mindennap-
jaiban, amikor a falvak hátrányai tovább csak tovább növekedtek, a gazdasági 
és politikai viszonyok behatárolták a családok lehetőségeit, és a túlélés és a 
rövidtávú gondolkodás vált az életstratégiák legfontosabb elemévé;11 ebben az 
időszakban kezdődtek meg az olajipari építkezések, többek között a fejlett inf-
rastruktúrájú lakótelep építése is. A lakótelepen modernnek számító lakások és 
munkásszállók készültek el, amelyekbe bevezették a vizet, a gázt és a villanyt; 
mindenhol volt fürdőszoba és minden lakást bekötöttek a szennyvízhálózatba 
is. Ezek a fejlesztések nem jutottak el a falu régi részéhez, amit különösen 
nehezményeztek az „őslakosok.” 

A falvak életében látványos változást hozott az utak megépülése és a fúró-
tornyok, ipari létesítmények, irodaházak, teherautók megjelenése. Néhány év 
alatt teljesen megváltozott a falvak – elsősorban Bázakerettye és Lovászi – képe 
is: a néhány házból álló faluból egy kisváros nőtt ki, a lakóházak csoportjától 
távolabb műhelyek, raktárak, irodák épültek, a templomnál pedig még a fúró-
tornyok is magasabbra nyúltak. 

A falvak intenzíven bekapcsolódtak az úthálózatba, valamint a megye és az 
egész ország gazdasági vérkeringésébe. Az út menti, völgyi települések képét 
teljesen átformálta az ipari településsé válás: a régi faluközpont – a templom, 

9 Részlet a Sz. Máriával készített interjúból.
10 Salamon 1961: 646.
11 Valuch 2004: 386.
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a tanító- és jegyzőlakás, a bolt – mellett új központ jött létre, amelyet a legfon-
tosabb iroda- és ipari épületek alkottak. A zsúpos tetejű, kisablakos, fehérre 
meszelt parasztházak és a poros utcák eltűntek. A meglévő iskola helyett lassan 
újat kellett építeni, mert a falu ugrásszerűen megnövekedett lakosságszáma és 
így a tanulók száma is indokolttá tette ezt. Új paplak is épült Kerettyén és Lová-
sziban, a mérnöklakásokhoz hasonló tervek alapján. A mérnök-, tisztviselő- és 
munkáslakások, pont- és sorházak nem csak új otthont teremtettek az itt dol-
gozók számára, hanem új életvitelt, korszerű higiéniai feltételeket és városi 
színvonalú infrastrukturális szolgáltatásokat is biztosítottak. A MAORT 1938 
és 1945 között Kerettyén 89, Lovásziban pedig 139 lakást épített fel.12 A szociális 
ellátáshoz hozzátartozott a teljes körű szolgáltatásokat nyújtó bolthálózat meg-
szervezése (pékség, élelmiszerbolt, hentesüzlet, műszaki és ruhabolt), külön 
férfi és női fodrászatok nyitása, és az egészségügyi ellátás feltételeinek bizto-
sítása (körzeti és fogorvosi rendelő, gyógyszertár). Nem hiányzott az üzemi 
étkezde vagy étterem, a presszó és az italbolt sem. A munkások „kulturált szó-
rakozására” a MAORT Munkásotthon biztosított helyet. A városi színvonalú 
kikapcsolódást a strand, a foci- és tekepálya biztosította. Az amerikai mérnö-
kök számára teniszpályát is létesítettek.

A MAORT működését alapvetően meghatározta a második világháború, a 
hadigazdálkodás és az állami kezelésbe vétel, a kötelezően itthon befektetendő 
bevételek pedig a dolgozók javát és létbiztonságát szolgálták. Már a háborús 
előkészületekhez hozzátartozott, hogy az amerikai vállalat berendezkedett a 
háborúra és az önellátásra: a lakótelepeken légvédelmi pincerendszert és bun-
kereket hoztak létre. A zalai olajmezők 1944-es bombázása idején a lakosság 
ezekbe a légópincékbe menekült. A háborús berendezkedés része volt az önel-
látáshoz a széles bolthálózat megszervezése is. Élelemtár jellegű üzletházat, 
sütödét, hentesüzletet és hűtőhelyiséget hoztak létre. Sertés- és marhavágóhi-
dat létesítettek, a zsír- és hússzükséglet biztosítására sertéshizlalási szerződé-
seket kötöttek.

Zala megyében az infrastrukturális fejlesztések igen elmaradott állapotban 
voltak még az ’50-es évek elején is, leginkább csak a legnagyobb városokban 
történt ilyen irányú fejlesztés. 1955-ben csak Nagykanizsán, Bázakerettyén, 
Lovásziban és Nagylengyelben volt vízvezeték; Zalaegerszegen és további 260 
községben nem volt.13 A vízvezetékrendszer kiépítése csak az olajipari üzemek 
központi települését érintette, a szomszédos falvakba való bevezetése alapve-
tően nem az olajipari vállalat feladata volt. A települések villamosítása először 
a Nagykanizsai és a Zalaegerszegi járásban kezdődött meg 1950-ben,14 előtte a 

12 Bajzik 2013: 44.
13 Zala Megyei Tanács VB Tervosztálya jelentése.
14 Káli 1999: 116.
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villany már megjelent Bázakerettyén és Lovásziban is. Nem siették el a falvak-
ban a villany bevezetését: miközben Bázakerettyén már 1938-ban volt áram, 
addig a szomszédos Lispeszentadorjánban 1960-ban, Kiscsehiben 1961-ben, 
Lasztonyára 1964-ben vezették be a villanyt.15

Kerettyén és Lovásziban a kőolajat földgázzal együtt termelték. Ekkor még 
nem állt rendelkezésre megfelelő technika a földgáz ipari feldolgozására és 
nem jártak sikerrel a földgáz-értékesítési kísérletek sem, ezért adott volt, hogy 
a fúrásoknál használt gőzüzemű kazánokat lecseréljék gázüzeműekre, és 
ellássák az ipar- és lakótelepet is földgázzal. Budafán 1938-ban 17,3 millió m3, 
1940-ben 73,8 millió m3, Lovásziban 2 millió m3 földgázt termeltek.16 Ebből a 
mennyiségből rengeteg gázt felhasználatlanul engedtek a levegőbe, mert azt 
a kezdeti időkben sem feldolgozni, sem megfelelő kompresszorokkal a réte-
gekbe visszasajtolni nem tudták. A világháború alatti kőolajtermelés is jóval 
nagyobb volt annál, amit a földtani adottságok megengedtek. 

„Érdekes, hogy a MAORT bizonyos dolgokat nem akart kiemelten kezelni. 
Ilyen volt a földgáz értékesítése. A földgáz sokáig hulladékterméknek számí-
tott. Ezért az üzemekben, aki szerzett magának selejt termelőcsövet, az vihette 
és csinálhatott magának gázvezetéket mindenhova, akár a tyúkólba is. Először 
ingyen, aztán nagyon kedvezményesen használhatta a gázt.”17

A földgáz távvezetéken keresztül eljutott a nagykanizsai MAORT-irodához 
és a lakótelepre, majd 1943 után az egész városba is. A földgázszolgáltatásért 
a háztartások nem fizettek, így a vállalat nem jutott ezáltal bevételhez. Sőt, a 
háztartásokban felhasznált gáz mennyiségét nem mérték, a tüzelőberendezé-
sek alacsony hatásfokúak voltak, a fogyasztók pedig pazaroltak. A könnyen 
megszerzett javakkal nem takarékoskodtak, a lakásokat gyakran túlfűtötték 
és állandóan szellőztettek, nyitva hagyták az ablakokat. Gyakran mondták: 
„melegítik az olajosok a várost.”18

A gázvezetékrendszer kiépülésével tehát nem csak a környező falvakban 
vezethették be a gázt a háztartásokba, hanem a főváros energiaellátásának 
problémáin is enyhített a zalai olajipar. A gázvezetékrendszer kiépítése (illetve 
ennek a lehetősége) nem jelentette azt, hogy a települések élnek is ezzel a lehe-
tőséggel, hiszen a háztartások nem tudtak egyik évről a másikra átállni a fatü-
zelésű kemencékről a gáztüzelésre. A vállalat államosítása után, az 1950-es 
évektől kezdve lassan megszűntették a háztartások számára az ingyenes gáz-
szolgáltatást, és már a pontos fogyasztást figyelembe véve kellett mindenkinek 
fizetnie. Ezek az árak leginkább csak jelképes összegek voltak. 

15 Kasza 1998 I: 218., 237., 246.
16 Szabó 1974: 394.
17 Horváth 1999: 15.
18 Szabó 1974: 390.
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„Kezdettől fogva itt csak gázzal fűtöttek. Amikor elkezdték a házakat épí-
teni, attól fogva. És voltak ilyen kis vaskályhák a szobákban, a konyhában asz-
tali tűzhely, és abban is ilyen gázégő volt. A fürdőszobában hengeres tartály 
volt, amit szintén gázzal fűtöttünk és lehetett őket szabályozni. Eleinte mind 
rézből voltak ezek a tartályok, aztán később a réztartályok, ugye valami tör-
tént vele, meg hát kellett pálinkafőzéshez, aztán akkor kicserélték, már mikor 
kiment a divatból, mert nagyon sok helyen ebből lettek a pálinkafőző tartá-
lyok, amit aztán a fináncok előszeretettel össze is szedtek. Na még a sorházban, 
mikor odaköltöztünk, ott is cserépkályha volt. Az nagyon jó meleg volt. Mind-
két szobában volt egy cserépkályha. Attól függ, hogy mekkora volt a szoba, 
egyik szobában nagyobb, a másikban kisebb. Plusz a fürdőszobában volt a gáz-
konvektor, a konyhában falibaba vagy konvektor és még azon kívül a tűzhely, 
később a gáztűzhely.”19

Az olajipari lakótelepen élők számára magas szintű közműszolgáltatások és 
fejlett infrastruktúra állt a rendelkezésükre, és ebből akár a környező községek 
is részesülhettek, némi időbeli eltolódással. Már nem kellett a vízért kútra járni, 
a téli tüzelőről már nyáron gondoskodni és este a petróleumlámpa kevéske 
fényénél olvasni… Ezek a szolgáltatások és lehetőségek mind a városiasodás 
velejárói, de fontos különbség, hogy ezek az olajipari központok mind megma-
radtak: falunak.

A dolgozók nem kényszerültek rá másodállás vállalására, de még állattar-
tásra vagy konyhakert művelésére sem. Lehetett gyarapodni: aki szolgálati 
lakáshoz jutott, annak szinte csak a berendezésre volt gondja. Aki saját házat, 
netalán Balaton-parti nyaralót szeretett volna építeni magának, az kedvezmé-
nyes vállalati és állami kölcsönt vehetett fel hozzá, az építőanyag és a fuvar 
szervezésében segített a vállalat, a brigádtagok pedig kalákában segítettek az 
építkezésnél. A közművesítés adott volt, tehát fürdőszoba, villanyvilágítás 
mindenhol volt, és már az országos átlagnál hamarabb terjedhettek az elektro-
mos háztartási eszközök: a rádió, mosógép, hűtő, porszívó és a tévé. A ’60-as 
években már a saját autó sem bizonyult elérhetetlen álomnak. 

A dolgozók számára tehát biztos megélhetést, magas színvonalú szolgáltatá-
sokat biztosított a vállalat. Országos viszonylatban is élen jártak a lehetőségek – 
és az igények tekintetében is, amelyek a városias életmódú ipari munkásságra 
voltak jellemzőek. Egy alapvetően mezőgazdasággal foglalkozó településen 
ilyen lehetőségek és adottságok szinte elképzelhetetlenek voltak.

Az olajos lakótelepek és a dolgozók ellátására minden igényt kielégítő bolt-
hálózatot szervezett a vállalat, a vásárlási lehetőségek pedig tovább erősítették 
a községek központi szerepét. A ’30-as évekig létező bolthálózat meglehetősen 

19 Részlet a Sz. Máriával készített interjúból.
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ritka volt, és az árukészlet sem volt szélesnek mondható. Mindez a környéken 
élők önellátásának oka és következménye is egyszerre. 

A gyorsan iparosodó településeken a szociális intézményrendszer kiépíté-
sébe beletartozott a bölcsődék és óvodák alapítása is. A nők munkába állása 
következtében nagyobb szerepet kapott az intézményes gyermeknevelés,20 
tehát egyre inkább rászorultak a bölcsődék és óvodák nyújtotta lehetőségekre. 
A gyes bevezetése előtt fél év szülési szabadság járt az anyáknak, ezért a dol-
gozó nő számára sok esetben nehézséget okozott gyermekük napközbeni elhe-
lyezése. Az igények kielégítésére Bázakerettyén 1952-ben óvoda, 1954-ben 
bölcsőde, Lovásziban 1951-ben óvoda, Gellénházán pedig 1960-ban145 óvoda 
és 28 fős bölcsőde nyílt.

Amilyen könnyen hozzá lehetett szokni a vállalati lakások nyújtotta kénye-
lemhez, olyan nehéz volt hozzájutni egy lakáshoz. A vállalat legmagasabb 
beosztású munkatársai számára nem okozott gondot a lakhatás kérdése, de 
a középvezetőknek már igen. Egy bázakerettyei olajmérnök így jutott lakás-
hoz az ’50-es évek legelején: „Nős voltam, akkor kaptam egy albérletet, aztán 
a mérnöki kempen, egy volt MAORT-lakást kaptunk S. Pál elektromérnökkel 
közösen, hogy kettéválasszuk. Később odahoztam a szüleimet meg a nővére-
met is. Szűken voltunk.”21

A vállalati hierarchiában betöltött pozíció alapján lehetett egyre jobb lakás-
hoz jutni. F. György segédmunkásként kezdett dolgozni Lovásziban, de mivel 
kiskanizsai származású volt, szeretett volna bejutni a legényszállóra. „Tele volt 
az egész szálló, minden, rengeteg ember dolgozott, és akkor fölvettek bennün-
ket, akkor itt a faluban sem kaptunk lakást, Tornyiszentmiklóson családnál 
kaptunk ágyat. 40 forintot fizettünk egy hónapban lakbért.”22

C. Gyula és családja is az új beosztásának köszönhetően jutott Gellénházán 
vállalati lakáshoz. Azelőtt Pákáról járt be naponta dolgozni. „Az volt a lényege, 
hogy azért kell odamenni, mivel főfúrómesternek kineveztek, művezetőnek, 
nehéz volt így elérni, nem volt telefon. Felhívattak az üzemvezetőhöz, hogy 
kapok egy lakást, megvan, hogy melyiket, oda kéne menni lakni, hát elfoga-
dom-e. Hát mondom, én egyedül nem dönthetek, meg kell beszélni a felesé-
gemmel. Hazajöttem, elmondtam, de nem tetszett neki. De hát mondtam neki, 
vagy elmegyünk, vagy nem tölthetem be azt a beosztást. Akkor az anyósom 
mondta, hogy jobb, ha elmegyünk. Jobb hely lesz ott, meg gondolom, ott az 
üzemben is, ahol dolgozott, az építőipari ktsz-ben, mondták, hogy nyugodtan 

20 Cseri – Sári 2010: 13.
21 Horváth 1996: 49.
22 Részlet a F. Györggyel készített interjúból.
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csak menjen el. Mondta, hogy mondjam meg, ha adnak munkahelyet, akkor 
elfogadjuk. Májusban odaköltöztünk.”23

A MAORT államosítása után ugyan tovább folytatódtak a vállalati lakás-
építések, azonban az ’50-es évektől a jellegzetes „göcseji-amerikai” stílusú 
lakóházak helyett a szocialista gazdaságnak jobban megfelelő, panelekből 
összeállított, többemeletes ún. pontházak és sorházak épültek fel. A vállalati 
típusházakba való költözés mellett lehetőség volt ún. bányász saját házat is épí-
teni. Ennek keretében az igénylők kedvezményes kölcsönt és ingyenes építési 
tervet, valamint építőanyag-szállítási lehetőséget kaptak. „Volt az ’50-es évek-
ben egy olyan lehetőség, hogy az emberek kaphattak egy ún. bányászkölcsönt, 
ami egy rendkívül kedvező kölcsön volt. Kaptak egy C-típusúnak nevezett 
szállítási lehetőséget, hogy kedvező áron lehetett hazahordatni a cementet, 
téglát, satöbbit, szóval ami kellett az építkezéshez, a fuvart. Ez egy nagyon jó 
lehetőség volt az embereknek, olcsón kapták a telket, és valami egészen jelen-
téktelen összeget kellett fizetni havonta, és hosszú lejáratú volt.”24

A ’60-as, ’70-es évektől megsokasodtak a magánépítkezések, amelyeket ked-
vezményes vállalati és állami kölcsönökkel támogattak. Bázakerettyén a Lete-
nye felé vezető Fő utcán olyan elrendezésű telkeken építkeztek, ahol a „koc-
kaház” mögött még gazdasági melléképületek is helyet kaptak, ezzel pedig 
biztosították az állattartás és a kisebb földművelés lehetőségét. Lovásziban tel-
ket is biztosított a vállalat az építkezőknek, és igyekezett minél több segítséget 
adni nekik: „A ’60-as években, akik akartak építeni, a vállalat megvett egy terü-
letet a Kútfeji faluvégen, az Olajbányász utcában. Az összes fuvart lerendezte, 
a cementtől, mésztől, homoktól kezdve a vállalat mindent lerendezett. Akkor 
ment a segítség kalákában, ha egy munkatársunk épült, akkor a brigádok meg 
akik voltunk, összefogtunk, és akkor mentünk, segítettünk az építkezésen és 
nagyon sok lakás így épült fel. Szegény emberek, egyedül kereső emberek is 
épültek gyönyörű szép házakat.”25

Gellénházán a telket akár ingyen is megkaphatták a „telepiek”, ezért a „falu-
siak” kaptafalunak hívták azt a településrészt, ahol azok a házak épültek, amit 
az olajosok kaptak. Gellénházán egy 1960-ban keletkezett minisztertanácsi 
határozat értelmében, városfejlesztés szempontokat is figyelembe véve, a lakó-
telep már nem volt tovább bővíthető, ezért a vállalatnak a közeli Zalaegersze-
gen kellett lakásokat építenie. Az összkomfortos, két hálószobafülkés lakások 
típustervek alapján készültek el 1963-ban. Még a ’70-es években is korlátozott 
volt a munkások állami lakáshoz juttatása, ezért az állam magánlakás-építés 
keretében nyújtott kedvezményes feltételeket. A szobák számától függően 

23 Részlet a C. Gyulával készített interjúból.
24 Részlet a C. Gyulával készített interjúból.
25 Részlet a F. Györggyel készített interjúból.
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60–100 ezer forint vissza nem térítendő állami támogatást és a költségek 70%-át 
fedező, 1% kamatozású, 35 év lejárati idejű kölcsönt kaphattak a jelentkezők.26 
Maga a vállalat is kamatmentes kölcsönökkel támogatta a dolgozóit: például 
1981-ben 5,3 millió forintot fordítottak erre a célra. (Ebben az évben a vállalat 9 
munkásszállót tartott fenn, ez 600 dolgozó elhelyezését biztosította.)27 

A szocialista településfejlesztési koncepció jelentősen éreztette hatását a 
Zala megyei aprófalvakban. A városok aránytalan, nagymérvű fejlesztése, 
Budapestnek a „vidék” rovására történő centralizálása torzítóan hatott a falvak 
infrastruktúrájára és településszerkezetére is. Azonban a dunántúli bányász-
települések fejlődését nem lehetett visszafogni, az indusztrializáció különösen 
kedvezően érintette ezeket a községeket, városokat. Átalakult a foglalkozási 
struktúra, javult a szociális ellátottság és különösen a jövedelmi színvonal, 
megváltoztak az életmód és a fogyasztás mintái is. A társadalmi tagozódást 
nem a vagyoni helyzet, hanem a munkamegosztásban betöltött pozíció hatá-

26 Olajmunkás 1978. július 31.
27 Olajmunkás 1982. február 15.

5. kép. Gellénháza. Magyar Olaj- és Gázipari Múzeum
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rozta már meg.28 Miközben az olajipar központi települései a virágkorukat 
élték, addig a szomszédos „nem fejlesztendő” falvak a stagnálás után elkezd-
tek visszafejlődni, főleg az 1980-as, ’90-es években. A mezőgazdasági főfoglal-
kozású településeken a tsz és a háztáji fejlődése aligha érhette el az olajipari 
települések modernizációjának intenzitását és színvonalát.

Az olajipar olyan intenzív fejlődést indított el elsőként a fúrási-termelési 
üzemek központjául szolgáló településeken – Bázakerettyén, majd Lovásziban 
és Gellénházán – és a vonzáskörzetükbe tartozó falvakban – amely így szinte 
egész Zala megyét lefedte –, amely nélkül ez az archaikus, a polgári és ipari fej-
lődésben lemaradt táj végképp megrekedt volna azon az alacsony életszínvo-
nalon, amelyben egyéb lehetőségek híján voltak kénytelen élni az emberek. A 
legfontosabb az ipari létesítmények megépítése volt, mindez igazán látványos 
változásokat hozott a települések képébe. Ezen kívül minden igényt kielégítő 
szociális és kulturális intézményrendszer is létrejött, amely a dolgozók és a 
falubeliek jólétét szolgálta. Bölcsőde, óvoda, iskola épült, az egészségügyi ellá-
tást a helyben élő körzeti orvos, a gyógyszerész, az orvosi és fogorvosi rendelő, 
valamint a gyógyszertár biztosította ezekben az olajos központokban.

Az olajipar megjelenésével a korábbitól teljesen elütő gazdasági rendszer 
alakult ki a központi településeken, ezzel együtt járt a társadalom átalakulása 
is. A kívülről jövő, idegen, gépesített ipari munka új munka- és értékrendet 
honosított meg. A folyamattal együtt járó változások több fajta forrás feldol-
gozásával, más-más tudományág módszereivel és néprajzi látásmóddal ered-
ményesen vizsgálható. Az eddig kirajzolódott összképet árnyalhatja a további 
kutatásokba bevont zalai és alföldi települések és társadalmuk vizsgálata.
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Bányász – vidék – társadalom
20–21. századi helyzetkép Észak-Borsodban

Helyi források és kutatások

„Szóval, a hol eddig jólét, megelégedés, szép kereset boldogította a nép 
jelentékeny részét, most a szegénység, nélkülözés, minden jobbra való 

kilátás nélkül tette be és vetette meg a lábát.” – írta Gömöri Miklós több mint 
száz évvel ezelőtt az egykori Gömör-Kishont vármegyén belüli Sajó völgyé-
ben tapasztaltakkal kapcsolatban.1 „A kilátástalanság borsodi szinonimája” 
– kapta a megbélyegzést az ezredfordulón az alig 2000 lakosú, Ózd melletti 
Farkaslyuk, amely az elmúlt években a bánya újranyitása miatt ismét feltűnt 
a híradásokban. Egy évszázad tükrében bezárult egy körfolyamat, gazdaság- 
és társadalomtörténeti vonatkozásában lényegi fejlődés és előrelépés nélkül.  
Lokális szintű vizsgálatunk sajátos példán keresztül szemlélteti ezeknek a vál-
tozásoknak a főbb állomásait. Miközben az egykor virágzó bányász települések 
gazdag folklórja, kulturális értékekben és hagyományokban gazdag népélete, 
mindezekkel együtt lényegében a munka világa által teremtett, meghatározott 
és közvetített szocializációs értékei elenyésztek, s feledésbe merültek, a rend-
szerváltozást követően kezdetét vette a folyamatos leépülés, a bányászkolóniák 
pusztulása, valamint a szociális gettósodás folyamata.

A térség ipari múltjával, helyben folyó bányászatával kapcsolatban több 
összefoglaló munka, illetve tanulmány született, amelyből csupán válogatva, 
nem tudunk teljes bibliográfiai listát nyújtani. Mivel a borsodi nagyüzemi 
szénbányászat kezdete Ózd vidékén indult meg elsőként, nem véletlenül fogal-
mazott Lehoczky Alfréd, a megyében folyó szénbányászat történetét három 
kötetben feldolgozó mű szerzője úgy még az 1960-as években, hogy Borsod 
„oly jelentőssé váló ipara a megye kiterjedt széntelepeinek köszönheti létét.”2 
A Borsodi és az Ózdvidéki Szénbányászati Tröszt kiadványa időben a 19. szá-
zad közepétől a Tanácsköztársaság időszakáig, 1919-ig foglalja össze az ágazat 
történeti fejlődését, külön kitérve és részletezve a Miskolc-Diósgyőr környéki 
állami bányák mellett az Ózd környéki telepeket is. Az érezhetően jellegzete-

1 Gömöri 1903: 285.
2 Lehoczky 1965: 5.
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sen marxista terminológiát használó írt alkotás fogalomhasználata (pl. finánc-
burzsoázia, proletárhatalom, tőkés-bányamunkás „harca”) ellenére mind sta-
tisztikailag, mind egyéb adatszolgáltatás terén jól hasznosítható. 1910-ben 70 
településen összesen 5333 keresőt3 említ a bányászatban dolgozók körében a 
népszámlálási adatsorok alapján, differenciált társadalmukat pedig nemek, 
nemzetiségek, illetve helybeli, telepített és vidéki munkások szerint elemzi, 
kiemelve a folyamatos migrációt is. Körükben – vizsgált térségünk, azaz Ózd 
környéke esetében is – jelentősnek bizonyult a falvakból származó, agrárere-
detű elemek aránya. 1845 után végül a Gömöri Vasművelő Egyesület, majd a 
fúzióval létrejött Rimamurányvölgyi Vasművelő Egyesület létrejöttével az ózdi 
vasgyár egyre nagyobb szerephez jutott a szénterületek megszerzésében, majd 
kitermelésében, a Rimamurány-Salgótarjáni Vasmű Részvénytársaság (RMST) 
1881-es megalakítása pedig annak központi üzemmé válását és számos tárna 
nyitását eredményezte. A már meglévő karui, csépányi, arlói, nádasdi és bán-
szállási bányákban, illetve az ezt követően, Járdánházán (Vajácson), majd Kir-
áldon nyitott tárnákban a századfordulón már 1526 bányász dolgozott, még 
nagyszámú külhonos telepítettel. Több falu esetében a kereső népességen 
belül aránybeli, s abszolút többséget meghaladó fölényük egyértelművé vált 
1900-ban (pl. Csokván 54,3%, Ományban 53%), miközben a gyári munkások 
száma ezeken a településeken ekkor még elenyészőnek mondható.4 A 2014-ben 
centenáriumát ünneplő farkaslyuki bánya az első világháború idején, a foko-
zatosan kimerülő Bánszállást „váltva” nyílt meg, egyben kedvezőbb feltétele-
ket teremtve a lakóhely-munkahely közötti távolság tekintetében földrajzilag 
közelebb bányászfalvak számára (a már említett Csokva és Omány mellett Sáta 
és Csernely munkásainak).

Lehoczky művének felhasználásával készült el négy évvel később gépiratos 
formájú helyi kiadványban a királdi bányászat történetét pontos kronológiai 
sorrendben feltáró munka5, míg a későbbi Farkaslyuki Bányaüzem kiadásában 
az akkor Ózdhoz tartozó településrész 1914 utáni történetét végül Nagy Károly 
iskolaigazgató és helytörténész foglalta össze 1989-ig, azaz csaknem a bánya 
1990-es bezárásáig terjedő időszakát feldolgozva.6 A szerző tíz évvel később 
megjelent kistérségi helyismereti gyűjteménye már külön fejezetben foglalko-
zik az 1999. május 1-jén önállóvá vált községgel, kiemelve a bányaüzem „cél-
bánya” szerepét, amelynek elsődleges feladata az Ózdi Kohászati Üzemek 
(ÓKÜ) szénigényének (pl. generátorgáz, gőzmozdonyok fűtése) biztosítása 
volt. Helyhez kötődését mutatja, hogy Nagy Károly a bányászélet megannyi 

3 Lehoczky 1965: 110. A 38. sz. táblázata adatai alapján.
4 Lehoczky 1967: 110.
5 Vozár Ottó (szerk.) 1969.
6 Nagy 1989.
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kulturális értékét is feleleveníti munkájában: így az alulról fűthető medencével 
és napozó terasszal ellátott strandot, az Olvasóegyletet, s az azon belül megala-
kult Bányász Dalárdát, fúvószenekart, néptánc- és színjátszó csoportokat, az 
aktív sportéletet (pl. röplabda), vagy éppen az óvodai és iskolai nevelés és okta-
tás fejlődését.7 Nagy másik kötete, a ma is Ózd város peremkerületéhez tar-
tozó bányásztelepülés, Somsály történetét feldolgozó mű8 végkövetkeztetése 
szinte azonos benyomást kelt a mai kor viszonyainak tükrében: a bányászat 
által megteremtett közeg egy kemény munkára és megélhetésre alapozott, ám 
mégis élhetőbb környezetet teremtett az itt élők számára, mint napjaink gaz-
dasági lehetőségei. A szerző egyik előtanulmánya ennél jóval korábban, a ma 
is aktív ózdi honismereti kör akkori évkönyvében, a Lakóhelyünk Ózdban jelent 
meg két rézkarc fotókópiáját (a Benéte bányáról és a Somsályfői főtárnáról) is 
tartalmazva.9

Az 1980-as évek közepén a „Rima” Sajóvölgyi bányacsoportjához tartozó 
Rozsnyó-vidéki vasércbányákat is magában foglaló gömöri Bányavidék törté-
netével – néprajzi szempontokat előtérbe helyezve – Paládi-Kovács Attila írt 
tanulmányt. Az etnográfus ebben közölt (átvett) adatai a 19–20. század for-
dulóján 500 fő fölötti bányászlétszámról szólnak, kiemelve, hogy az Ózdon 
kohókat és acélművet kialakító RMST szervezeti struktúrája e vidéken bár 
jelentős gépesítést és modernizálást hajtott végre, a vasipart elsorvasztotta a 
bányászat növekvő szerepe mellett.10 A több adatközlő személy bevonásával 
készült tanulmány kitér a bányászok mindennapi életéhez kötődő munka- és 
szállító eszközökre, különböző tárgyakhoz kapcsolódó elnevezés- és névvál-
tozatokra, a táplálkozási szokásokra, egyes munkakörökhöz köthető felada-
tokra, a viselet- és öltözködéskultúrára és a folklór fellelhető sajátosságaira, 
népi emlékanyagára. Fontos végkövetkeztetés ebben a térségi vizsgálatban 
is, hogy a bányász, kohász, szénégető életformához kötődően egységes „népi 
műveltség”, kvázi identitás jött létre, amit a táj és vidék gazdasági jellege, az 
ipari foglalkozások közössége és a hasonló kulturális szintek határoztak meg 
elsődlegesen, nem pedig a nyelvhatár és különböző területekről és körökből 
rekrutálódott lakosság.11   

A kutatási eredmények összesítése a Magyar Néprajz nyolc kötetben több 
részében is megjelent. A 2000-ben kiadott „Társadalom” című rész ipari mun-
kásokkal foglalkozó, több illusztrációval is ellátott fejezetét szintén Paládi-Ko-
vács Attila írta, belevéve a bányászokat is. Statisztikai adatokkal alátámaszt-

7 Nagy 1999: 125.
8 Nagy 1985.
9 Nagy 1981.
10 Paládi-Kovács 1985: 300, 303.
11 Paládi-Kovács 1985: 320.
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ható megállapítás, hogy az ipar és a munkásság egyenlőtlen területi eloszlású 
volt a Kárpát-medence területén, miközben egyes régiókban a területi átlag-
számok a sűrűsödés gócpontjait sem mutatják kellőképpen. Különösen kitű-
nik viszont, hogy már 1910-ben több északi vármegyében (pl. Gömörben, 
Szepesben) 30%, míg Nógrádban 25, Borsodban 19% volt az iparból és bányá-
szatból élők aránya12, az 1930-as években pedig, a szociográfus Szabó Zoltán 
már egyes települések esetében tárt fel ezeket meghaladó számbeli arányokat. 
Sajókazinc esetében például 30%-ban adta meg a bányamunkásság arányát, 
mint a már legszélesebb, de korántsem vezető pozíciót betöltő társadalmi réteg 
helyzetét bemutatva.13 A kisbirtokosság köréből kikerültek mellett bevándo-
rolt telepi munkásokat említ, amely Ózd környékén is hasonló rétegződéshez 
és sokszor társadalmi elkülönüléshez vezetett. További, az életmódra vonat-
kozó, főként néprajzi vonatkozású ismertető olvasható a Magyar Néprajz I. 1. 
kötetének tájegységi bontásában, az egyes kulturális régiók, valamint etnikai 
és néprajzi csoportok helyzetét tárgyaló részfejezetekben (pl. Barkóság, Med-
vesalja, Gömör vonatkozásában).14 Szvircsek Ferenc történész-muzeológusnak 
a bányaművelés Nógrád megyei történetét feldolgozó „Bányászkönyve” ugyan-
csak 2000-ben jelent meg, amely összehasonlító kvantitatív adatokat is közöl: 
Salgótarján és Ózd viszonylatában például 1910-ben a bányászat és kohászat 
ágazatokból összetevődő „iparforgalom” előbbi település esetében 70%-os, 
utóbbinál 75,3%-os arányt mutatott az aktív keresők körében.15

Az átfogó monográfiák sorában – térségünk tekintetében – az egyik legje-
lentősebb alkotás Paládi-Kovács Attila 2007-ben napvilágot látott Ipari táj című 
könyve volt, amely 12 korábbi dolgozatának rendezett és kiegészített, megí-
rásának a szerző ózdi gyökerei által is indíttatott gyűjteménye. Az észak-ma-
gyarországi bányászat esetében a felföldi ércbányászokból lett szénbányászok 
közötti történeti átmenet felvázolásán túl az előzőekben már hangsúlyozott, az 
egyes szakmákból eredő, s tradíciók által vezérelt érték- és szokásrendjére, cso-
portidentitására, mentalitására és életmódjára is bepillantást nyerhetünk. Az 
etnográfia módszerei a hétköznapok életvilágát hozza közelebb azáltal, hogy 
akár egy Egercsehi környékéről származó falusi munkáscsalád heti étrendje 
alapján körvonalazza az ún. kétlaki bányászok életvitelét és egyben táplálko-
zási szokásait a 20. század első évtizedeiben.16

Egercsehi példája ugyanakkor nem véletlen. Kriston Pál rövid, a Heves 
megyében folyó szén-, érc- és kőbányászat történetét is érintő összegzése17 

12 Paládi-Kovács 2000: 247.
13 Szabó 1938: 165.
14 Paládi-Kovács 2011: 744–767.
15 Szvircsek 2000: 82.
16 Paládi-Kovács 2007: 206.
17 Kriston 1992.
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mellett a közelmúltban (2014-ben) elhunyt Csiffáry Gergely történész és levél-
táros által 2011-ben összeállított és publikált forrásgyűjtemény az Egercsehiben 
folytatott mélyművelésű nagyüzemi szénbányászat történetének dokumentu-
mait, válogatott forrásait – adattárral ellátva - tartalmazza 700 oldalt megha-
ladó terjedelemben, hét korszakot átölelve a kezdetektől (1904-től) egészen 
1990-ig. Forrásértékét nagyban növeli, hogy a közölt jelentések, szerződések, 
tervezetek, levelezések, kérvények, jegyzőkönyvek, kimutatások és egyéb ira-
tok az Ózdvidéki Szénbányászati Tröszthöz tartozó Egercsehi mellett számos 
más település határában működő bányával, azok működésével kapcsolatban is 
szolgáltatnak adatokat, tehát széles körben hasznosítható alkotás született. Öt 
év vonatkozásában (1939, 1946–1949) a Szarvaskő – Kesely-táró levelezéseiből 
például a farkaslyuki, a somsályi, a nádasdi, tehát több Ózd környéki bányák 
átlagos napi termelését, az összteljesítményt, illetve a dolgozói létszámot 
mutató adatsorokat találunk.18 Az egercsehi bánya bezárása – Farkaslyukhoz 
hasonlóan – végül 1990-ben történt, amely Heves megyében is hasonló, számos 
családot érintő egzisztenciális problémákhoz és kilátástalansághoz vezetett.

A farkaslyuki szénbányászat múltját megörökítő alkotások sorában a cente-
náriumi kötet prioritást élvez. 2014-ben, Fürjes Judit újságíró szerkesztésében 
állt össze a Farkaslyuk történetét, bányászatát, közigazgatását, kulturális és 
sportéletét feldolgozó többszerzős kötet, amely kiegészítő tanulmányokat és 
24 szóbeli interjú alapján készült visszaemlékezést is tartalmaz számos illuszt-
rációval és egy dokumentumfilm (DVD) melléklettel. Ahogy a lektor, Dr. Nagy 
Lajos, az Országos Bányászati és Kohászati Egyesület elnöke fogalmazott: „A 
bánya nyitása, üzemeltetése az, ami hozzájárult ahhoz, hogy Farkaslyuk, mint 
település kialakulhatott. Ezért sem lehet a bánya történetét és a település törté-
netét külön kezelni. Mindvégig erős kölcsönhatásban volt a bánya és a telepü-
lés. A bánya meghatározta a település szerkezetét, ellátását, de befolyással volt 
a település kulturális, és oktatási tevékenységére is.”19 Ugyanez elmondható a 
közeli Csokvaományról, amelynek többszerzős történeti összefoglalója ugyan-
ebben az esztendőben jelent meg.

A bányászat és a kohászat ugyanakkor egymástól elválaszthatatlan, egymást 
fejlődését indukáló ágazatpárrá vált. A gyártott acélokkal az anyagtechnoló-
gia és a korszerű gépgyártás alapjait is meg lehetett teremteni, ehhez viszont a 
korábbi faszénnel végzett hőtermelési folyamatok már csekélynek bizonyultak, 
és a nagyobb energiatartalmú, kőszenekhez kellett nyúlni. A bányászat mellett 
fejlesztésre szorult az infrastruktúra is, amit a 19. században leginkább a vasút 
előretörése jelentett. Rónavölgyi Zoltán 2014-ben megjelent, az Ózd vidéki 
ipar- és bányavasutak történetét áttekintő, 300 oldalt meghaladó terjedelmű 

18 Csiffáry (szerk.) 2011: 365.
19 Nagy 2014: 296.
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dolgozata minden tekintetben hiánypótlónak nevezhető. A farkaslyuki bánya 
vasútjait ismertető rész ily módon kitér az ózdi vasgyár fogaskerekű vasútja, 
illetve a farkaslyuki normál nyomtávú iparvágány közötti kapcsolatra, vala-
mint a föld alatt futó vonalakra.20 Ahogy a szerző fogalmaz: „A vasút, a bányá-
szat, kohászat, erdő- és mezőgazdaság olyan kiszolgálója, amely ezek fejlődé-
sét képes volt követni korszerűségben, kapacitásban és ugyanakkor lehetővé 
tette számukra, hogy egyre nagyobb mennyiségeket termeljenek, gyártsanak. 
Ezeken túl egy olyan társadalmi réteg – a vasutasság – kialakulását vonta maga 
után, amely társadalmilag is nagyon jelentős volt. Mind a kohászat, mind a 
bányászat alkalmazta a vasutakban rejlő lehetőségeket és bár a kapacitás függ-
vényében különféle nyomtávokon, de gyakran egészen a munkahelyek szint-
jéig fektették a vasutakat.”21

Mára se vasút, se bánya, se gyár. Az egykor virágzó munkáskolóniák mai álla-
potának ismérvei, mint válságjelenségek szóba kerültek többek között a Kövér 
György által vezetett, a 19–20. századot vizsgáló MTA-ELTE Válságtörténeti 
Kutatócsoport 2013 novemberében tartott szakmai megbeszélésen (ELTE BTK), 
majd publikálásra kerültek a Korall Társadalomtörténeti folyóirat „Válság/történe-
tek” című tematikus számában is.22 A Somsályt és Farkaslyukot egyaránt érintő 
változásokat a gazdaság, a társadalom és a kultúra oldaláról megközelítve 
tettünk kísérletet azon válságjelenségek megvilágítására, amelyek egy adott 
válságrégión belül a rendszerváltozás igazi veszteseit helyezik előtérbe, így az 
ipari munkásság valódi „örökösök” nélkül maradt alsó társadalmi rétegeit, az 
egykor lakó- és munkahelyet jelentő közeget, illetve az ott (meg)maradt (vagy 
nem maradt) létfeltételeket. A fenti kutatócsoport céljaihoz igazodva a rövid 
és hosszú távú gazdaság- és társadalomtörténeti válságjelenségek, de egyút-
tal már a válságkezelés lehetséges módozatainak vizsgálata is célkitűzés lehet, 
emellett pedig a mentalitástörténet problémáinak, vagyis a válságpercepciónak 
a feltárása, azaz hogy az emberek hogyan élték meg helyben a válságkorszako-
kat. Egyes mikroszintű lokális vizsgálatokkal, több térséget felölelő adatgyűj-
téssel adott korszak (ebben az esetben az 1990 utáni évtizedekre fókuszálva) 
társadalomtörténete mint helyzetfeltárás segítheti a különböző válságjelensé-
gek orvoslását és megoldását. Habár utóbbi szinte megoldhatatlan kérdéseket 
feszeget, történtek kísérletek az ezredfordulót követően: a farkaslyuki bánya 
2011 végén történt újranyitása új reményeket ébresztett a még helyben maradt 
egykori bányászok családjaiban, az új, helyben felnövő generáció tagjaiban, a 
csoda azonban mégis elmaradni látszik. 2015 elején szinte háttérbe bújtatott 
módon jött a hír: a megnyitott tárna ismét leállt, az elmúlt években kiképzett 

20 Rónavölgyi 2014: 67–76.
21 Rónavölgyi 2014: 4.
22 Alabán 2013.
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bányászokat elbocsájtották. Nem először vált bizonyossá: nincs, nem is lehet 
perspektivikus jövőképről beszélni azon a mára sivárrá váló ipari tájon, ahol a 
nehézipar, azon belül pedig a bányászat és/vagy a kohászat háttérbe szorulása 
és fokozatos eltűnése az ipari válságzóna gócpontjába juttatta a településeket és 
azok népességét, a gazdasági szerkezetváltás teremtette kedvező feltételek és 
lehetőségek viszont érintetlenül hagyták ezeket az országrészeket és régiókat. 

Sajátos példa kitekintő vizsgálatokkal: Tólápa – rabtelep, 
bányászkolónia, szegregátum

„A fiúk a bányában dolgoznak”, azaz „a magyar Gulágon”. Így is nevezték 
a Népgazdasági Tanács által 1951. december 1-jei hatállyal létrehozott Közér-
dekű Munkák Igazgatóságát (vagyis a KÖMI-t,), amely – élén Garasin Rudolf 
(1895–1969) kommunista funkcionáriussal, egyúttal NKVD-ezredessel – a szov-
jet mintára megvalósuló Rákosi-diktatúrában alkalmazott terror részeként az 
internálás egyik szimbolikus formája lett. Az 1950-ben az önállóvá vált és egyre 
inkább megerősödött Államvédelmi Hatóság (ÁVH) a proletárdiktatúra jogi 
(valójában az élet minden területére kiterjedő) hatalmának korlátlanná válásá-
val  a börtönök, a gyűjtő-, szűrő-, internáló-, kitelepítő- és munkatáborok fel-
ügyeletét is maga alá vonta. Ezzel párhuzamosan a Belügyminisztérium a bün-
tetés-végrehajtási szervezet centrális és katonai jellegű irányításának további 
erősítése érdekében létrehozta a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksá-
gát, a vállalatok központi irányítását pedig az NT 407/21/1951. sz. határozat-
tal létrehozott KÖMI vette át. A szervezetet 1952. március 29-én helyezték a 
belügyminiszter felügyelete alá23, a letartóztatottak, továbbá internált és kato-
nai elítéltek kényszer- illetve rabmunkáltatása ezzel rendszerré szerveződött. 
Utóbbiak száma 1951 tavaszán kb. 23 ezer fő lehetett, míg a szovjet GULAG-ok 
mintájára kialakított magyarországi kényszermunka összesen 34 munkahelyen 
zajlott. 

A KÖMI feladatkörén belül megfogalmazták, hogy „a népgazdaság érdeke 
egyrészt, és a büntetés végrehajtási szempont másrészt megkívánják, hogy a 
letartóztatottak termelőmunkában történő foglalkoztatása egységesen és önálló 
vállalat, valamint önelszámoló egységek keretében történjen. A vállalatokat az 
építőipar, kőbányászat és mezőgazdaság keretében kell megszervezni…”24 A 
leginkább csak rablógazdálkodásnak nevezett rendszer egyik területe tehát a 
kényszerbányászat volt, amellyel részben a munkaerő problémák megoldást 

23 T. Varga 2002: 161–162.
24 Bank 2010.
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is szorgalmazták.25 1953 júniusára a letartóztatottak, internáltak és katonai elí-
téltek összlétszáma már meghaladta a 40 ezret, ebből a dolgozók száma 28 032 
fő volt.26 Az elítéltek nevelésének, fegyelmi felelősségre vonásának, feltételes 
szabadságra bocsátásának szabályozásában az 1950. évi 39. sz. törvényerejű 
rendelet (Btáé.) tartalmazott előírásokat, majd „az 1955-ben megjelent Bünte-
tés-végrehajtási Szabályzat – szigorúan belső használatra – rögzítette, hogy 
a szervezet fő feladata a biztonságos őrzésre és a gazdaságos elítélt-munkál-
tatásra irányul.”27 Lényeges kiemelnünk, hogy a Nagy Imre első miniszterel-
nöksége idején (1953–1955) született amnesztiarendelet sem a KÖMI-t, sem a 
rabmunkáltatást nem szüntette meg az országban. 

Bank Barbara gyűjtése alapján KÖMI felügyelet alatt működő börtön-pa-
rancsnokság létesült Farkaslyukon, míg KÖMI tábor, illetve munkahely az Ózd 
melletti Ladánybányán és a ma Csokvaomány község külterületének számító 
Tólápán.28 A rabtáborok világát számos visszaemlékezés őrzi, melyek közül az 
akkor szintén perbe fogott és teljes vagyonelkobzásra ítélt egyetemi hallgató, 
Ernst Ervin 2015-ben megjelent memoárja a  Komárom-Esztergom megyé-
ben lévő Csolnokon eltöltött időszakot (1954–1956) eleveníti fel. A szénbánya 
meddőhányója mellett elhelyezkedő 250–300 fős barakkokba, azok 60–80 fős 
helyiségeibe zsúfolt elítéltek között eltérő korú, vallású, nézetű és társadalmi 
helyzetű embereket találunk, akik számára a hajnali 4 órakor kezdődő és – 
például az omlásveszély miatt – igen kockázatos bányászélet igen megeről-
tetőnek bizonyult. „A bányában nem volt vasárnap, ünnepnap, pihenőnap. 
Semmi. Gyakran a kimerültségtől, fáradtságtól a műszak végén a feljövetel is 
majdnem olyan nehéz volt, mint az első napokban.”29 Egy másik beszámoló 
szerint „az elítéltek – a kevés »megfigyelőnek, besúgónak (vamzernek)« szán-
dékosan ide hozott köztörvényestől eltekintve – politikai foglyok voltak, több 
éves, »mázsás« súlyú bírói »végzésekkel«, megannyi a Párt és az ÁVH által 
koholt, koncepciós per áldozata. Földbirtokosok, kulákok, gyártulajdonosok, 
munkások, papok, honvédtisztek, Jehova tanúi, illetve nyilasok, keresztény-
demokraták, kisgazdák, szociáldemokraták, kommunisták. A világtól elzártan 
s a bányamunkában egymásra utalva. A táborból nap mint nap közvetlenül 
leszállhattak a függőleges IX-es akna liftkasában a föld mélyébe, nehéz munká-
val szenet termelni. A bányában találkozhattak a munkájukat irányító, képzett 
bányászokkal, akik szánalomból leveleiket kicsempészték, üzeneteket hoztak 

25 Pelle 2013.
26 T. Varga 2002: 173.
27 Mezey (szerk.) 2004.
28 Bank 2010.
29 Ernst 2015: 61.
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nekik, összegyűrt újságpapírt felejtettek mellettük »véletlenül«. Így a külvilág-
ról is volt némi értesülésük.”30 

Csolnok a Rákosi-rendszer utolsó munkatáboraként egészen 1956 végéig 
működött, ahova az ország többi, időközben megszűnőben lévő KÖMI-tábo-
rából még a nyári hónapokban is ide gyűjtötték össze azokat az elítélteket, aki-
ket nem helyeztek szabadlábra.  Ernst Ervin végül a „Feltételes szabadságra 
bocsátott igazolványa” szerint szervezkedés bűntette miatt 2 év 7 hónapot és 18 
napot töltött a csolnoki „büntetés-végrehajtási munkahelyen”, s 1956. október 
31-én szabadult.31 A rabtábor katonáinak helyét csolnoki nemzetőrök foglalták 
el, de csupán néhány napra, majd a második orosz intervenciót (november 4.) 
követően a tábor gazdátlanná vált. Történetét az ezredfordulón (2004 és 2006 
között) készült közel két órás dokumentumfilm is megörökítette valódi emberi 
tragédiák „megszólaltatásával”.32 

Csolnoktól eltérő „fejlődési utat” járt be a ma még mindig lakott Tólápa-la-
kótelep. Az Ózdtól mintegy 20 km-re fekvő Csokvaomány külterületén 1952-
ben létesítettek rab-munkatábort. Mivel a Farkaslyukhoz tartozó szénterület 
északkeleti folytatása Ózd és Sajóvárkony mellett kiterjedt a közeli Sáta, Csern-
ely és Csokvaomány határának jelentős részére is, a rabok munkája az aknához 
kapcsolódott. Egy 1953. január 4-én összeállított jelentés szerint Tólápán 694 
rab és 97 fős őrség tartózkodott, amely szám jóval magasabb volt a ladányi 
250 fős kényszermunkára kötelezett fogvatartotti létszámnál.33 A beszámolók 
alapján sanyarú helyzetüket jól mutatja, hogy – más táborokhoz hasonlóan – 
a kapun áthaladva abban különböztek szabad bányász társaiktól, hogy nekik 
számuk, azoknak nevük volt a bányában. Megalázó helyzetükre és a velük 
való kegyetlenkedésre többen ma is emlékeznek: egyiküket például az őrök 
által nem ellenőrzött, a felesége számára írt ún. „fekete levél” megtalálása miatt 
verték meg korbáccsal meztelenül egyik év szilveszterén, miután egyik társa 
beárulta.34 Rabruhában, folyamatos megaláztatás közepette végezték munká-
jukat, fizetségüket pedig nem kaphatták kézhez, hanem abból levonva a mun-
katábor költségeit, a fennmaradó részhez szabadulásukkor juthattak hozzá.35 
A teljesítmény alapján ennek idejét akár csökkenteni is lehetett. Szükség ese-
tén a fogva tartottakhoz a farkaslyuki bánya legendás orvosa, Dr. Péchy Dezső 
László járt ki sokszor gyalog, akinek emberségét, figyelmességét és kollegialitá-
sát maguk az elítéltek is elismerték. A család személyes iratai között máig őrzik 

30 Fakász 2000.
31 Ernst 2015: 96–98.
32 Varga Ágota (rend.): A csolnoki rabtábor. Inforg Stúdió, 2007.
33 Sőregi 2014: 392.
34 Interjú Barta Csehes Ernővel. Készítette: Fürjes Judit. Farkaslyuk, 2013. szeptember 15. Fürjes 

2014: 288.
35 Bárdi 2014: 58.
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azt a levelet36, amit az egyik rab írt neki szabadulása után, 1954 májusában, s 
amelyben egyéniségét, „úri mivoltát” méltatta elismerő szavakkal.

Az 1955-től már dolgozók iskoláját is működtető rabtábor végül 1956 tava-
szán szűnt meg, ahonnan az elítélteket Tiszaszederkénybe (a későbbi Lenin-
városba) szállították.37 Helye azonban nem maradt üresen: a Farkaslyuki 
Bányaüzem bányatelepe és Csokvaomány község öt (majd négy) külterületé-
nek egyike lett, hét lakóépületébe más megyéből is érkeztek lakók, óvodája, 
iskolája, mozija lett, a népesség száma pedig az 1960. évi népszámlálás idején 
még megközelítette az 450 főt. A következő összeírások folyamatos létszámbeli 
visszaesésről tanúskodnak; Csokvaomány egészének, illetve azon belül Tólá-
pának demográfiai változásait a szocialista éra ezen szakaszában az 1. táblázat 
foglalja össze.

1. táblázat. A lakónépesség nemek szerinti megoszlása 
Csokvaományban és Tólápán a Kádár-korszakban

Település
1960 1970 1980

össze-
sen férfi nő össze-

sen férfi nő össze-
sen férfi nő

Csokvaomány 1923 936 987 1702 826 876 1386 680 706

Tólápa 
(külterület) 443 214 229 370 193 177 190 96 94

(Forrás: Népszámlálás 1961: 345; 1972: 82–83.; 1982: 224–225.)

Az adatok tanúsága szerint tíz év alatt (1960–1970) népességének 16,5%-át 
elveszítette a telep, majd további visszaesést (1970 és 1980 között: -9,1%) köve-
tően lakónépessége 200 fő alá esett, amely két évtized távlatában az itt élők 
több mint a felének eltűnését jelentette (-57,1%). Az inkább nőtöbbletet mutató 
Csokvaomány egészével szemben, a nemek szerint szinte kiegyenlített helyi 
(telepi) lakosságon belül az aktív keresők gazdasági ágak szerinti megoszlása 
is egyenletes képet mutat: mindhárom vizsgált időpontban többségük az ipar-
ban-építőiparban (leginkább a farkaslyuki bányában) tevékenykedett: 1960-
ban a 132 fő 85,6%-a, 1970-ben a 117 fő 86,3%-a, 1980-ban a már csupán 73 fő 
87,7%-a. A női foglalkoztatás jelenlétét mutatja ugyanakkor, hogy ruhagyár is 
létesült (Ruhaipari és Kereskedelmi Kisszövetkezet).38 Utóbbi három felmérési 

36 Mácsai Istvánné Péchy Judit tulajdonában. Fürjes 2014: 341.
37 Bárdi 2014: 58.
38 Népszámlálás 1961: 345., 1972: 83.; 1982: 225.
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időpontot tekintve, a falu egészének keresői megoszlását nézve is igen magas 
az iparban foglalkoztatottak aránya (1960-ban még 54%, 1970-ben 69,6%, 1980-
ban már 74,3%), amely az Ózdi Kohászati Üzemekben való munkavállalással 
is magyarázható: a szakmunkások mellett több helybeli származású felsőfokú 
(egyetemi), kohó- és gépészmérnöki végzettséggel, vagy középvezetői munka-
kört (pl. művezetői, csoportvezetői) betöltve dolgoztak a gyárban.

1. kép. Iskolás gyerekek a bányatelepen. Csokvaomány-Tólápa, 1969. 
Forrás: Magánarchívum

1990-ben a farkaslyuki szénbánya 76 év utáni bezárása megpecsételte a 
bányásztelep és még meglévő lakóinak sorsát. A folyamatos elvándorlás, a 
negatív irányú migráció következtében az 1990. évi népszámlálás idején mind-
össze 43 lakóegységben 124 fős lakónépességet regisztráltak39, míg a 2001. 
február 1-jei állapot szerint 51 lakásban már csak 109-en laktak itt.40 Tíz évvel 
később kb. 80 fős lakosság maradt, a lakótelepet lényegében az autóbusz-köz-
lekedés is alig érinti: csupán munkanapokon vannak járatok Tólápáról Ózd, 
illetve Putnok irányába reggelenként kétszer, ám visszafelé csupán egy (a 
hét utolsó munkanapján kettő) munkásjárat közlekedik a 2013 nyarán felújí-

39 Népszámlálás 1991: 75.
40 www.umvp.eu/files/ksh_telepulesek_080101.xls (Utolsó letöltés: 2015. augusztus 9.)
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tott – összekötő – aszfaltúttal rendelkező csokvaományi külterület irányába. 
Kétszintes, még összesen 3 lakható épületében tömbönként mintegy 16 önkor-
mányzati bérlakás található, azonban csupán 3 rendelkezik fürdőszobával. A 
vezetékes víz egyikbe sincs bevezetve, a telepen mindössze két közkút talál-
ható. A fűtés fával történik (kályha, tűzhely). Más, korábbi épület lebontásra 
került. A lakások mérete nem minden esetben kicsi: a 15 éves Horváth Zoltá-
néknál például 3 szoba található konyhával és mellékhelyiséggel (wc, feltölt-
hető tartállyal). A fűtés kályhával történik, s bár az életkörülmények nem a 
legjobbak, a fiú elmondása szerint a mára itt maradtak többsége szeret itt élni. 
2015 végére a telepen 62 fő maradt, amely 10 családot és további 3 egyedül 
élőt jelent. Az együtt élők körében jellemző a házasságkötés hiánya, vagyis az 
élettársi kapcsolatban élés gyermekvállalással is. A lakók szinte kivétel nélkül – 
más lehetőségek hiányában – közmunkát, illetve alkalmi jellegű munkákat (pl. 
szőlőművelés Tokaj, Eger, Verpelét környékén) kénytelenek vállalni. Anyagi 
helyzetüket jól mutatja, hogy a Csokvaomány főterétől közel 5 km távolságra 
található Tólápán egy családnak sincs saját kocsija, vagy más gépjárműje.41

2. táblázat. Családok és háztartások népességadatai Tólápán 2016-ban

Család neve
Lét-
szám 
(fő)

Háztar-
tások 
száma 
(db)

Háztartások 
megoszlása (db) Kisko-

rúak 
száma 

(fő)

Nyug-
díjas 

korúak 
száma 

(fő)

Laslett-féle 
tipológia* 
szerinti 

háztartás-
típus

1 
fős

2 
fős

3 
fős

4 
fős

5 
fős

Bari család 17 4 X X 1 1 2 8 X 4 nukleáris

Bercsényi 
család 2 1 X 1 X X X X 1

1 család-
mag 
nélküli

Bozó 
család 2 1 X 1 X X X X X 1 nukleáris 

(csonka)

Bors 
család 4 2 1 X 1 X X 1 X

1 nukleáris, 
1 egysze-
mélyes

Dömötör 
család 5 1 X X X X 1 3 X 1 nukleáris

41 Interjú Horváth Zoltánnal.



609

Bányász – vidék – társadalom

Család neve
Lét-
szám 
(fő)

Háztar-
tások 
száma 
(db)

Háztartások 
megoszlása (db) Kisko-

rúak 
száma 

(fő)

Nyug-
díjas 

korúak 
száma 

(fő)

Laslett-féle 
tipológia* 
szerinti 

háztartás-
típus

1 
fős

2 
fős

3 
fős

4 
fős

5 
fős

Horváth 
család 10 3 X 1 1 X 1 3 1

2 nukleáris, 
1 
családmag 
nélküli

Janics 
család 8 2 X X 1 X 1 4 X 2 nukleáris

Puskás 
család 5 1 X X X X 1 2 X

1 több 
család-
magból 
álló

Váradi 
család 4 1 X X X 1 X X 2

1 nukleáris 
(kiskorú 
nélküli)

„P.” István 2 1 X 1 X X X X X
1 
családmag 
nélküli

Csáki 
Gábor 1 1 1 X X X X X 1 egysze-

mélyes
özv. 
Gregor 
Sándorné

1 1 1 X X X X X 1 egysze-
mélyes

Oláh Attila 1 1 1 X X X X X X
egysze-
mélyes 
(tanyán él)

Forrás: Saját gyűjtés alapján.

* Peter Laslett (1915–2001) angol történész azóta Laslett-féle háztartástipológiaként ismert klasz-
szifikációjának kategóriái közül a vizsgált telepen az egyedül élők „egyedülálló” és „özvegy” 
háztartásaival, az egyszerű családi háztartások házaspárok-élettársak, gyermekkel, vagy anél-
küli formáival, a többcsaládos háztartások lemenő másodlagos családi egységével találkozha-
tunk. Laslett tipológiájára lásd: Husz 2000.
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A rabtáborból lett bányásztelepen korántsem volt könnyű az élet, mégis a 
visszaemlékezők életük (főleg gyermekkoruk) legszebb időszakaként számol-
nak be az itt eltöltött évekről. Természetesen a középpontban a mindent meg-
határozó bánya állt. Az 1932-ben született Czene Pálné (sz. Köves Anna) közel 
húsz évvel később itt ismerkedett meg későbbi férjével, akivel 1952-ben kötött 
házasságát követően hat évig Tólápán éltek. Számára a bányászfeleség „sze-
rep” szép életet hagyott maga után. 1958-tól a pár Farkaslyukra került, amely 
hasonló szép emlékeket őriz a múltból, leginkább az összetartó helybeli embe-
rekkel való együttélés kapcsán: „Nem számított az, ki milyen színű, odalenn a 
mélyben mindenki fekete volt, egymásra voltak utalva, egymáson múlt az éle-
tük, figyeltek egymásra. A bányászok között elemi dolog volt a szolidaritás.”42 

A származás itt nem volt mérvadó. Haraszti József 1969-től tősgyökeres far-
kaslyukiként dolgozott a bányában, majd mozdonyvezető lett, ám roma szár-
mazása miatt soha nem érzett hátrányos megkülönböztetést. Egykori munka-
helyében munkához szokott emberként a biztos egzisztenciát látta: „Volt mire 
tervezni, a ’70-es években bátran mertem fogni az építkezésbe. Az üzem segí-
tette a dolgozóit az építkezéshez szükséges anyagokkal, és a fuvar 2 forint volt 
kilométerenként. A kollégák pedig kalákában jöttek segíteni.”43 A romakérdés 
társadalmi problémáit, ezzel együtt pedig az Ózdon és környékén kialakult 
szegregátumok, illetve a szociális gettók helyzetére való figyelemfelhívást 
azonban nem lehet megkerülni. Stalter György, korábban több képes hetilap és 
az Amaro Drom című volt roma lap szerzője és fotóriportere Horváth M. Judit-
tal közösen készítette el 1998-ban „Más Világ” című fotóalbumát, amelynek 
az 1980-as évek elején, Tólápán készült felvételei a helyi társadalmi viszonyok 
mélyben gyökerező, aktualitásukat el nem vesztő, máig érvényes jellegű prob-
lémáira világítanak rá. 

42 Interjú Czene Pálnéval. Készítette: Fürjes Judit. Farkaslyuk, 2013. szeptember 15. Fürjes 2014: 
292.

43 Interjú Haraszti Józseffel: Készítette: Fürjes Judit. Farkaslyuk, 2013. október 5. Fürjes 2014: 309.
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2. kép. „Más világ, Tólápa I.” Csokvaomány-Tólápa, 1982
Forrás: Stalter György felvétele. http://staltergyorgy.hu (utolsó letöltés: 2015. 
augusztus 9.)

Mindezt jól reprezentálják Kerényi Györgynek, az albumhoz írt előszavának 
részletei: „Cigányországból lassan minden emigrál, csak az emberek marad-
nak. Nekünk nincs, de a két fotós számára volt mondanivalójuk: virág, spar-
helt, magnó, feleség, gyerek.”44 Egy-egy megragadott pillanatkép a társadalmi 
kiszolgáltatottság, az anyagi elesettség és a szegénység állapotát tükröző szo-
ciofotó. A hazai kortársművészetet preferáló Kogart Galéria „Analóg” című, 
2013 nyarán tartott és a szociális érzékenyégre fókuszáló kiállításán is bemu-
tatott gyűjtemény egyik leginkább szemléltető darabja egy csupasz és lerob-
bant osztályteremet ábrázol, benne futkorászó gyerekekkel, a csupasz belső tér 
egyneműségébe pedig csak „a falon pöffeszkedő Kádár-címer rondít bele”.45 
A képek láttán a „szegénységi spirál” motívuma tűnik fel előttünk, amelynek 
hátterében áll a kilátástalan szegénység, miközben a „zsibbasztó nyomor fogva 

44 http://www.litera.hu/netnaplo/stalter-gyorgy-fotonaploja-1 (Utolsó letöltés: 2015. augusztus 9.)
45 Szathmáry 2013.
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tart, lehetetlenné teszi a menekülést. Elérhetetlen a megfelelő iskolázottság, a 
tudatlanság pedig lehetetlenné teszi a munkavállalást.”46

Lokális és regionális szinten is „kitekintve” is márpedig megállapítható, 
hogy a vidéki szociális gettókban élők strukturális hátránya súlyozottan 
mutatja ezeket a jelenségeket. Az 1990. évi népszámlálás számlálókörzeti ada-
tai alapján készült elemzésükben Kertesi Gábor és Kézdi Gábor leíró statisz-
tikai módszerrel azonosította a szegregált cigány körzeteket, a szegénység és 
az etnikai elszigeteltség problémáit koncentráltan tartalmazó szegregált kör-
zeteket, az ún. etnikai gettókat. A négy csoportba osztott számlálókörzeteken 
belül megkülönböztették a szegregált körzeteket, vagyis ahol a népszámlálási 
adat szerint legalább 50%-ban romák laktak; a valószínűleg cigány körzeteket, 
ahol a becslés szerint legalább 50%-ban romák laktak, de a népszámlálási adat 
ennél kevesebb volt; a vegyes körzeteket, ahol a roma népesség aránya sem a 
népszámlálási adat, sem becslésünk szerint 0-nál több, de nem érte el az 50%-
ot, illetve a nem cigány körzeteket, amelyekben a népszámlálási adat szerint nem 
éltek romák és arányuk a becslés szerint sem érte el az 50%-ot. A módszer szá-
mos bizonytalanságot takar, amely az adatbázisokból adódik, illetve a becslési 
lehetőségek következménye.

3. táblázat. A csokvaományi szegregált normál (méretű) cigánykörzet adatai 
1990-ben

körzet-
ben lakó 
szemé-

lyek 
száma 

(fő)

körzet-
ben lakó 
romák 
száma 

(fő)

gazda-
sági 

aktívak 
száma 

(fő)

munka-
nélkü-

liek 
száma 

(fő)

szociális 
segélye-
zettek 
száma 

(fő)

körzetben 
élő 

családok 
száma

háztar-
tások 
száma

lakóházak 
száma

ösz-
sze-
sen

kom-
fort 
nél-
küli

124 69 31 11 0 33 42 43 38

Forrás: Kertesi-Kézdi 1997: 40.

Külön csoportosítási szempont volt a szegregált cigány körzeteken belül 
elkülönített normál és a – főként külterületeken létrejött – kis körzetek (pl. tele-
pek) egymástól történő elválasztása. A vizsgálat végül Ózd esetében 12 szeg-
regált (10 normál és 2 kicsi), valamint 23 valószínűleg cigány körzetet, Csok-

46 Száraz 2007: 174.
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vaomány esetében 1 szegregált normál cigány körzetet, Csernelynél pedig 1 
szegregált kis körzetet mért.47

Habár az akkor még nem önálló Farkaslyuk ebben a vizsgálatban még nem 
szerepelt, egy, a településről szóló tanulmányban már rámutattunk a Központi 
Statisztikai Hivatalnak arra a 2001-es adatokkal dolgozó kimutatására, amely 
az ózdi kistérség öt településén 29 szegregátumot határozott meg közel 12 
ezres népességgel. Szempontrendszerén belül, az aktív korú népesség eseté-
ben a legfeljebb általános iskolai végzettség és a rendszeres munkajövedelem-
mel nem rendelkezők 50% fölötti aránya volt az egyik kulcsindikátor.48 Alig tíz 
évvel később, egy másik vizsgálat már 8 faluval és 23 szegregátummal számolt, 
beleértve a gettósodás útjára lépett egykori bányásztelep Farkaslyukot is. Csok-
vaományban egyébként az ezredfordulót követően a lakosságból alig vallotta 
magát valaki roma származásúnak (2001-ben 6, 2011-ben 16 fő), Farkaslyukon 
viszont előbbi időpontban, az akkor 2035 fős lakosság 22%-a (447 fő), 2011-
ben pedig az 1730 főre lecsökkent lakónépesség közel 47%-a (811 fő).49 Utóbbi 
helyen („akcióterületen”) a szociális gettóra jellemző ismérvek jelenlétére utal, 
hogy a „Közösségi felzárkóztatás a mélyszegénységben élők integrációjáért” 
projekten belüli TÁMOP-5.1.3.-09/2-2. számú „Sáfárkodj okosan” elnevezésű, 
a mélyszegény családokat támogató és szervezeti együttműködést fejlesztő 
közösségi program (2012–2014) olyan, a pénzügyi tudatosságra nevelést célzó 
terveket is megfogalmazott hosszútávon, mint a képzésbe bevont családok 
uzsora csapdából való kiszabadítása, valamint jogi és adósságkezelési tanács-
adás.

A bányászat által egykor szintén érintett, a fenti projekt akcióterületei közé 
tartozó, továbbá összehasonlítási és kitekintési alapként is kezelhető Csern-
ely helyzete sem jobb. Az Ózd-Eger közúti vonalon, a közvetlenül Farkaslyuk 
utáni faluban a Miskolci Egyetem szociológusai és antropológusai vizsgálták a 
roma-magyar együttélést, melynek 222 háztartás bevonásával elkészült tanul-
mányaiból kiderül: a főként az iparból élő település fénykor az 1980-as évek-
ben még kitűnő lehetőségeket és perspektívákat nyújtott az itt élők számára. A 
rendszerváltozással és a munkahelyek tömeges megszűnésével a lokális társa-
dalom képe alapvetően változott meg: ma főként nyugdíjasokból álló, elöre-
gedett inaktív, egy-két fős háztartásokban élő magyar lakosságot, ingázókat 
és helyi vállalkozókat, illetve az őslakos és az Ózdról, valamint más telepü-
lésekről beköltöző roma családokat találunk itt (is). Arányait tekintve a közel 

47 Kertesi-Kézdi 1997: 25.
48 Alabán 2014: 35.
49 Népszámlálás 2001: 4.1.11: A népesség nemzetiségi hovatartozás szerint. http://www.nepszam-

lalas2001.hu/hun/kotetek/06/05/data/tabhun/4/load01_11_0.html - utolsó letöltés: 2015. augusz-
tus 9.; Népszámlálás 2013: 197.
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50 roma család a népesség megközelítőleg 40 %-át adja.50 A lakosságszám itt 
is jelentős visszaesést mutat: a 2011. évi népszámlálás idején az 1960-as évben 
összeírtak (1496 fő) felét (791 főt51) lehetett összeszámolni, iskoláját részben 
emiatt már 2009-ben bezárták. 

A csernelyi biomassza alapú hőtermelő rendszer-innovációs projekt kom-
munikációs stratégiája és alkalmazott antropológiai hátterét vizsgálva több 
dolgozat is született, amelynek egyik legfontosabb szociológiai vizsgálati 
eredménye a magyar-cigány együttélés vonatkozásában a pusztulás narratíva 
legfőbb attribútumainak felmérése volt. Kotics József tanulmánya alapján ide 
sorolható „az elöregedés52, az életkörülmények nagyfokú romlása, sok esetben 
ellehetetlenülése, a jövőkép perspektívátlansága, a falu társadalmi rendjének 
felbomlása, a kriminalizált mindennapok miatti félelem, veszélyeztetettség. 
A hanyatlás legfőbb okává általánosabb értelemben a falu »elcigányosodása« 
válik. A településre jellemző szociális, egzisztenciális problémákat a helyi 
lakosság tagjai leginkább »etnikai« problémaként tematizálják. Ez a felfogás 
csak az utóbbi évtizedben vált meghatározóvá, a bányák szocialista időszak-
ban történő bezárását követő népességelvándorlás érezhetően törést jelentett 
a falu addigi fejlődésében, majd a rendszerváltást követő gyárbezárások ezt a 
szociális feszültséget tovább erősítették, ekkor azonban nem kapott még etni-
kai színezetet a változási folyamatok helyiek általi értelmezése.”53

A fentiek alapján úgy tűnik tehát, hogy ami „kicsiben” történt a Tólápa-la-
kóteleppel, nagyobb méreteket is ölthet a közeljövőben más, nagyobb telepü-
lések, vagy azok egyes belterületi részei esetében. A Magyarország települése-
inek online adatbázisában utoljára elérhető statisztika Csokvaomány 914 fős 
lakosságán belül 78 főt és 39 lakást tüntet fel a volt bányásztelepen.54 Habár 
az elmúlt években – részben az előzőekben felvázolt problémák leküzdése, 
részben az azokból való kitörési stratégia megvalósítása végett – felmerült az 
ökológiai fejlesztés lehetősége, illetve egyedileg készített tervek alapján épülő, 
min. 45–50 m2 lakóterületű, fokozottan energiatakarékos dombházakat magá-
ban foglaló lakópark kialakítása, a tervek csupán látványtervek formájában 
készültek el. A sajtházzal, füstölővel, hűtőveremmel és befőző-helyiséggel ellá-
tott bükki „hobbitlakások” (apartmanok) álomvilága helyett maradt a sivárság, 
a múltat szinte már nyomokban sem őrző, mégsem a jövő irányába mutató 
realitás képe.

50 A jegyzői adatlapok alapján történt becslés 2010 előtt 20,2%-os kisebbségi arányt tüntetett fel. 
Kistérségi Gyerekesély Stratégia 2014: 27.

51 A lakónépesség száma. Népszámlálás 2013: 146. 
52 Az öregedési index 2010-es helyi értéke (60) alacsonyabb az Ózdi Kistérség 146-os, illetve 

Borsod-Abaúj-Zemplén megye 138-as regionális értékétől. Varga: 2012: 166.
53 Kotics 2013: 158–159.
54 https://www.telepules.com/csokvaomany/statisztika.html (Utolsó letöltés: 2015. augusztus 11.)
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*  *  *

Tanulmányunkban az Észak-Borsodból kiragadott és jelenkorunkig levezetet 
példáink célterületét a bányászathoz kötődően született, vagy azzal párhu-
zamosan fejlődő településeink jelentették. Az ipari (üzemi) munkásság társa-
dalomtörténeti változásainak megragadása mellett legalább ennyire fontos a 
bányászat egykori helyszíneinek átfogó, több idősíkot érintő összehasonlító 
vizsgálata, különösen más országokkal (pl. Lengyelország) összevetve, ahol 
máig meghatározó szektornak számít ez a gazdasági ágazat. Úgy tűnik, nálunk 
a „széncsata” véget ért: az 1976 óta mintegy 44 millió tonna szenet adó Márkus-
hegy bezárásával (2014) a mélyművelésű bányászat lényegében megszűnt55, s 
az adottságok ellenére a széntermelés ily módon kivezetésre került. A gazda-
ságpolitikai döntésekkel azonban nem csak egy szakma szűnik meg; annak 
képviselői is feledésbe fognak merülni. „Szerencse le!”
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Kemence, mikró, kemence

A környezetünkben fellelhető tárgyak rendszerként való vizsgálata, a 
tárgyi világ felépítésének, működésének tipizálása, valamint ezeknek 

a társadalom szerkezetével, változásaival való párhuzamba állítása a nép-
rajz anyagi kultúra vizsgálatainak egyik alapvető módszere a mindennapok 
rekonstruálásához.1 Ennek a munkafolyamatnak a legszemléletesebb eredmé-
nyei a múzeumi gyűjtemények. Tanulmányom középpontjában azonban nem 
elsősorban a történeti (a tárgyak elterjedését, történeti rétegeit feltáró munkák), 
hanem a jelenre irányuló vizsgálatok, azok közül példaként kiemelve saját 
terepmunkám eredményei állnak. A résztvevő megfigyelés során dokumentált 
tárgyak életének elemzéséből – a Geertz-i kifejezéssel élve „sűrű leírásából” –  
nyert információk a társadalmi mozgásfolyamatok megértését, megragadá-
sát segítik; olyan egyedi részletekre világítanak rá, melyek egyébként nehe-
zen körvonalazhatóak, a számszerűségre törekvő vizsgálatok pedig teljesen 
figyelmen kívül hagyják: például értékorientációk, életstratégiák, fogyasztási 
szokások mögött húzódó döntések, esztétikum, presztízstárgyak szerepe.2 Az 
értelmező elemzéshez a terepmunka során a használat közben való megfigye-
lés, leírás, a leltározás, az interjúk jelentik a legfőbb forrást. Tanulmányomban 
a Borsod megyei, cserépfalui terepmunkámból szeretnék most néhány ered-
ményt kiemelni példaként a tárgyak életére, a háztartásban betöltött szerepkö-
rök változására.3 

A mai magyar táplálkozáskultúrában egyszerre vannak jelen a globalizáció, 
a modernizáció okozta változások és velük párhuzamosan, egyre erősebben 

1 A szerző az MTA BTK Néprajztudományi Intézet tudományos főmunkatársa. A tanulmány 
megírását az MTA Bolyai János Ösztöndíj támogatta.

2 Kutatásom során a Hofer Tamás átányi kutatása során a magyar néprajzi terminológiába bevont 
tárgyegyüttes, fogyasztási kultúra kifejezéseit és elméleti hátterét (Hofer 1983), továbbá Szarvas 
Zsuzsa alsópáhoki munkáit használtam (Szarvas 1986, 1988, 1992), melyek a régészet, a szocio-
lógia, a mikrotörténet eredményeit is részben felölelik. A témáról lásd még: Losonczy 1977.

3 A cserépfalui kutatásaimhoz 3 generációt, ahol mód volt rá, ott egy-egy család tagjait 
választottam ki adatközlőnek, az ő életciklusaik, házasságkötésük időpontja jelölte ki a 
vizsgálat szakaszait. A továbbiakban így szerepel 1., 2., 3. generáció. A néprajzi munkák 
adatkezelési gyakorlatának megfelelően forrásaimat viszont nem pontosítom név szerint, csak 
a korosztályukat, becsült társadalmi státuszukat jelölöm. Cserépfalu táplálkozáskultúrájához 
három generáció összehasonlító vizsgálata nyomán bővebben lásd még: Báti 2005, 2008, teljes 
tárgyleltárral és alaprajzokkal lásd: Báti 2009.
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jelentkeznek az ezeknek ellentmondó, a hagyományokat felelevenítő divathul-
lámok. A múltban volt rá sok-sok példa, hogy rendkívüli élethelyzetekben a 
már meghaladott ételkészítési módokat élesztették föl újra, átmenetileg, de a 
ma megfigyelhető folyamatokat a nosztalgián kívül más nem igen indokolja. A 
visszaemelt elemek nem a hétköznapi gyakorlat részei lettek, hanem a tartal-
mas szabadidő eltöltését szolgálják. 

A konyhatechnológia változásai közül elsősorban a tüzelőberendezéseket, 
valamint az azokat helyettesíteni igyekvő elektromos eszközök közül a mikro-
hullámú sütőt, mint emblematikus, meghatározó tárgyakat emelem ki, amely 
kihatással van mind az építkezésre, mind a főzési folyamat eszközkészletére, 
mind az egyes ételosztályok elkészítési módszereire.4 A tüzelőberendezés vál-
tozása tehát az egész táplálkozást érinti, ezért korszakhatárokat is kijelöl.5

Kemencétől a villanytűzhelyig

A magyar falvakban, így Cserépfaluban is az 1960-as évekig minden háztartás-
ban házilag sütötték a kenyeret.6 A falvak lakossága közel egy időben, külső, 
gazdaságpolitikai döntések hatására kényszerült a kenyérsütés elhagyására. A 
mezőgazdaság átszervezése után a parasztgazdaságoknak a saját maguk által 
megtermelt jó minőségű búzát nélkülözniük kellett, pénzük pedig nem volt, 
hogy megvásárolják a lisztet. A családok fiatal nő tagjai nem segítettek ebben 
a házi munkában, mert tanultak, dolgoztak, az idősebbeknek viszont már fizi-
kailag megerőltető volt a rendszeres sütés.7 Az 1960-as évektől kezdve a fiata-
lok nem tanultak meg dagasztani, kenyeret készíteni, a kemencét felfűteni, így 
ez a tudás elenyészett, és lassan az idős generáció is kiesett a gyakorlatból. A 
kemencéket – mivel négy-öt nagy kenyérre voltak méretezve – a kevesebbet 
fogyasztó családnak heti egy-két kenyérért nem érte meg felfűteni, másrészt 
tüzelőhöz sem tudtak könnyen hozzájutni.

A legtöbb háztartás viszonylag egy időben tért át a kenyérvásárlásra, de 
néhány háznál megmaradt az udvaron álló kemence, sütésre, főzésre, más vál-
tozatát aszalásra, illetve füstölésre használták. A külső kemencék a 20. század 
második felétől kaptak nagyobb szerepet a lakóházak átalakításával, 8 a kony-

4 A konyhatechnológia időben párhuzamosan zajló, hasonló eredményekkel záruló változásairól 
Szlovéniából: Godina-Golia 1998.

5 Történeti áttekintéshez: Kisbán 1966.; 1970.; 1984. 1997.; 1998.
6 Valuch 2003a., 2003b.; 2003c.
7 A kenyér történetéhez cserépfalui interjúkból vett idézetekkel lásd bővebben: Báti 2008: 54–64.; 

2012.
8 Lásd még: Dömötör 1995: 496; Jávor – Molnár – Szabó – Sárkány (A továbbiakban lásd Jávor 

et.al.) 2000: 992; Valuch 2001: 299; Szuhay 1994.; Batári 2008.
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hatechnológia gyors fejlődésének folyamatában. Csak a takaréktűzhely maradt 
meg kettős (főző és fűtő) funkciójában.9 1995-ben 3 kemence működött még 
Cserépfaluban.10 A kenyérsütés eszközkészlete a sütés elhagyása után szinte 
teljes egészében elvesztette funkcióját, kikerült a használatból vagy másodla-
gos funkcióban például disznóvágáskor használják a fatálakat, teknőket.

A vizsgált első generációs háztartásokban (az 1940–1950 a házasságkötés 
dátuma) az idős emberek házastársukkal vagy megözvegyülve, egyedül éltek 
az 1990-es évek legvégén. A nagyobb családra méretezett épületnek csak azt a 
hátsó egy-két helyiségét lakták és használták, ami korábban kamra, kocsiszín 
volt. Itt alakították ki maguknak a kiskonyhát, főzőkonyhát, ami az egyedül élők 
számára hálóhelyül is szolgált. Az 1960-as évek folyamán a faluban minden 
háztartásba bevezették az áramot. Az első generáció házain azóta jelentősebb 
módosítások nem történtek. A kiskonyhák legfontosabb főző- és fűtőberende-
zése napjainkban is a sparhelt, amely nem veszítette el korábbi szerepét. A gáz-
tűzhelyet az első generáció fenntartásokkal fogadta, körükben akkor terjedt el, 
amikor a második generációnál már mindenhol általános volt, vagyis az 1970-
es évek végén, az 1980-as évek elején. Az első generáció konyháiban ma e két 
tűzhely egymás mellett áll, mindkettőt használják. Van olyan konyha is, ahol a 
kemence, a takaréktűzhely, a gáztűzhely tölti ki a helyiség nagy részét, mind-
hármat használják, de a funkciók megoszlanak. (1. kép) Ebben a konyhában a 
legújabb főző alkalmatosság egy mikrohullámú sütő, az unokájuktól kapták 
1999-ben, hogy megkönnyítse az ételek melegítését. 11 

A második generáció az 1960–70-es években épített saját házat a kor divat-
jának megfelelő típustervek alapján,12 a házasságkötés után egy-három évvel. 
A korábbi táji építészeti hagyományokkal szakító falusi házakban már nincs 
kemence, még az udvaron sem, a házi kenyérsütés lehetőségéről végleg lemond-

9 Hasonló példa: Szarvas 1986: 320. 
10 Cserépfaluban (amelynek lakossága 1100 fő), a jelenlegi közép és fiatal generáció tulajdonában 

11 kemence működik, ebből 6-ot az elmúlt években, 2009–2012 között építettek. 
11 Az idős, közepes anyagi helyzetű háziasszony így használja a különböző tüzelőberendezéseket 

a kiskonyhájában: „Nyáron a gázt használom, ne melegítsen; vagy hétköznap, ha csak egy kis 
levest főzök. Vasárnap, mikor sokat főzök akkor a sparhéton, két tűz rakatnál megfő minden. 
Húsleves, pörkölt, levestészta, nokedli. Sokszor begyújtok, kevesebb, feli árbul megvan, drága 
a palack [gázpalack] is! ’57 után építettük ezt a kiskonyhát, ez azelőtt kocsiszín vót, akkor csi-
náltuk ide a kemencét. De 15–16 éve nem használjuk, rengeteg fa kell bele! Most már magunk 
lettünk, kevesebb a család, nem érdemes fűteni! De mindig van benne egy fűtet fa. Mindig 
mondták, hogy a kemencének nem szabad fa nélkül állni, készen legyék, amikor gyújtani kell, 
akkor csak gyújtani kelljék. Nem lehet sütéskor kapkodni, a fát be kell szépen rakni. Csak akkor 
használjuk, ha lagzi van valahol, bélest [túróslepényt], fasírtot, hurkát sütnek benne. Sparhéton 
főzök jobbadon, a gázt csak ritkábban. […] Most meg itt van ez a mikró, melegíteni jó benne, 
nem ég oda!”

12 Lásd a témához még: Jávor et al. 2000: 992; Valuch 2001: 298.
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1. kép. „Kiskonyha”  kemencével, takaréktűzhellyel és gáztűzhellyel. 
(Cserépfalu, 1999. Fotó: Báti Anikó)
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tak. Az előző generációknál a fiatalasszony csak akkor vezethetett önálló ház-
tartást, ha különköltöztek. De ezek a második generációs menyecskék már szü-
leikhez képest iskolázottak voltak, legtöbbjük szakiskolát, szakmunkásképzőt 
végzett, önálló munkahelyük, keresetük volt, és ez megerősítette önállósodási 
törekvéseiket. A kockaházak nagy konyháiban költségkímélő megoldásként, 
átmenetileg sparheltet is elhelyeztek, de ezt rövidesen gáztűzhelyre cserélték 
az 1970-es évek legelején. Ezeket a gáztűzhelyeket egészen az 1990-es évek 
végéig, 2000-ig használtak. Ekkor szinte minden háztartásban korszerűbbre 
kellett őket cserélni, mert a régi típusokat nem lehetett az újonnan kiépített 
vezetékes gázhoz csatlakoztatni. Vannak olyan háztartások, ahol a hátsó helyi-
ségek valamelyikében – ahol a füstelvezetést meg tudták oldani – elhelyezték 
a sparheltet, és így a mai napig használják. A régi, gázpalackról működő gáz-
tűzhelyek is ugyanide kerültek ki, a malacoknak főznek rajtuk. Leértékelőd-
tek, konyhai helyzetükhöz képest már kevéssé tartják őket tisztán, javíttatá-
sukra sincs gondjuk. A takaréktűzhely jó tulajdonságait a második generációs, 
jó anyagi helyzetű, főzni szerető adatközlőm így értékelte: „Ha disznótor van 
vagy ballagás, ilyesmi, akkor a masinán főzök. Ha a levest felteszem a gázra, 
arra nem lehet mást tenni. De a masinán felteszem a levest, meg a káposztát is, 
szépen lassan fő. Az biztos, hogy ha a konyhát még egyszer tervezném, akkor 
betennék egy masinát is, a legjobb dolog! Télen be lehet bele gyújtani, lassan 
rájövünk, hogy nem vót az olyan butaság!”

Az 1980–90-es évektől újabb házépítési hullámról beszélhetünk az orszá-
gos tendenciákhoz hasonlóan Cserépfaluban is.13 Minden új épületben elvá-
lasztották egymástól a főzésre szolgáló konyhát és az ebédlőt. Ez volt a minta 
a kockaházak felújításához is. Bútorboltban vásárolják, vagy megrendelik a 
sok elemből álló beépített gáz- vagy villanytűzhelyet, a mosogatót tartalmazó 
konyhaszekrénysort és az ebédlőbútort.14 

Mikrohullámú sütő, a nélkülözhető 

Az első generáció háztartásaiban saját vásárlású elektromos gépek alig van-
nak,15 ha meg is vették ezeket, az edények nagy részéhez hasonlóan a hagyaté-
kukba szánták. Gyerekeik ajándékoztak nekik a közelmúltban néhány gépet, 
hogy megkönnyítsék, biztonságossá tegyék az ételek tárolását, melegítését: 

13 Valuch 2001: 299.; 2013: 96–100, 181–191.
14 Ez is a fiatalok önmegvalósításának egy formája, a közösség, a család kontrolljának háttérbe 

szorításával. Jávor et al. 2000: 997.
15 Hasonló példákat lásd még: Szarvas 1986: 308.
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hűtőszekrényt, mikrohullámú sütőt. Ezeket azonban alig használják, hogy ne 
fogyasszák az áramot! 

Az első és a második generáció konyháját összehasonlítva, az egyik legszem-
betűnőbb különbség a második generáció által a közelmúltban megvásárolt 
elektromos háztartási gépek nagy száma. Napjainkra nem a minőségromlás, 
hanem az új „tárgygenerációk” szorítják ki a régieket.16 Ez is a felhalmozás-
nak egy módja,17 de ők nem annyira a gyermekeiknek, inkább saját konyháik 
fejlesztésére vettek gépeket. Az elhasználódott, megrongálódott, csúnya tár-
gyaktól könnyebben megválnak, mint szüleik; már nem törekednek feltétlenül 
arra, hogy más funkcióban használják fel őket; inkább újat vesznek helyettük.18 
Ezeket a háztartásokat tekinthetjük a legjobban felszereltnek, az első generáció 
leépülő, és a harmadik generáció most alakuló konyháihoz képest. A család 
gazdasági erejét, egy új életstílust, új értékrendet is kifejeznek ezek a befekteté-
sek: az ebédlőben, látható helyen vagy az ebédlőszekrényben helyezik el őket, 
így a reprezentációt is szolgálják: 19 ilyen például a mikrohullámú sütő terítő-
vel, virággal a tetején. A mikró az a tárgy, amelyet a közösség kettős mércével 
mér, gyakorlati haszna kérdéses, de fontos presztízstárgy ebben a közegben, a 
nyilvános térben. 20 

A gépek új elemei a háztartásnak, beépülésük folyamatát érdekes követni. 
Napjainkra ezek a befektetések egyre nagyobb értéket képviselnek.21 A háztar-
tásba kerülésük sorrendje a háztartási gépek piacon való megjelenését követi, 
azaz esetleges. 22Az új eszközök rendszeres és rendeltetésszerű használata 
átalakítja az addigi főzési gyakorlatot. A technikai újdonság megköveteli a 
háziasszonytól az innováció szélesebb körű elsajátítását. Használóik megpró-
bálják saját tudásukat és a gépek adta lehetőségeket közelíteni egymáshoz. Jó 
példa erre az olajsütő.23

16 Hofer 1983: 49; A presztízsfogyasztás okairól lásd: Jávor et al. 2000: 993–994 
17 Átányon a cserépedényekről vélekedtek így. Fél – Hofer 1997: 258; A tárgyegyüttesek felhalmo-

zásának presztízsszerző szerepéről: Hofer 1983: 46; Jávor et al. 2000: 994.
18 A modern fogyasztói társadalom tárgyakhoz való viszonyának jelfunkciója is van: a viszonyla-

gos jólétet, a kor normáinak való megfelelést igyekszik kifejezni. Hofer 1983: 48. Valuch 2013: 
100–103.

19 Hasonlóan: Hofer 1983: 47; Jávor et al. 2000: 993. ;Valuch 2013: 212–215.
20 Hasonlóan: Lammel 1984: 338.; Hofer 1983: 55–58.; Jávor et al. 2000: 998.
21 A fenti második generációs háztartásban a bekerülés időrendjében a következő elektromos 

gépek vannak: (zárójelben a háztartásba bekerülés éve) hűtőszekrény (1975, 1986-ban nagyobbra 
cserélték); keverőgép habveréshez, daráláshoz, aprításhoz, tésztadagasztáshoz (1985); hűtőláda 
(1988); kenyérpirító (1990); olajsütő (1992); kávéfőző (1992); elektromos kés (1996); mikrohul-
lámú sütő (1996).

22 Bővebben lásd Báti 2008.; továbbá Valuch 2001: 326.
23 Lásd Báti 2008.
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A mikrohullámú sütő is tág teret ad a kísérletezésnek. Egymás hibáiból is 
tanulnak a rokonságon belül, akár fiatalabbaktól is, illetve a munkatársaiktól: 
milyen ételt, mennyi időre, milyen edényben lehet betenni a mikrohullámú 
sütőbe. A legtöbben csak melegítésre használják — ezen a téren jelentett újítást —, 
de főzésre továbbra is a gáztűzhely szolgál, azt megbízhatóbbnak érzik. A mik-
róhoz való recepteket eddig még egyikük sem próbálta ki. Munkahelyi beszél-
getés révén cseréltek sokan az új gépről információt: egy-egy sikertelen próbál-
kozást, például a szétrobbant tükörtojásról, sokáig emlegették. 

„Nincs mikrónk. Többen úgy látják, hogy főzni nem olyan jó, nem olyan 
jó ízű. Valaki főzött már benne kukoricát, valaki hurkát is, de az száraz lett. 
Nem olyan jó. Inkább csak melegítésre, hamar kész van. Meg az tetszik, hogy 
a tányér nem forró. Praktikus, meg jó tulajdonképpen, ha van, de annyira nem 
hiányzik.” – így vélekedik a szerényebb anyagi helyzetű háziasszony. 

A harmadik generáció most alapított háztartásaiban lakodalmi ajándékként 
főként pénzt és háztartási gépeket kaptak. Maguk vásárolták a villanytűzhelyt, 
hűtőszekrényt, fagyasztóládát. Újfajta ételkészítési módokat, egészségesebb 
ételeket is megismertek és fogyasztanak, kihasználják az új eszközök adta lehe-
tőségeket. Most alakuló konyhájukba könnyen beépülnek ezek az újítások, a 
fiatal asszonyok szívesen tanulnak. Háztartásuk felszereltsége megegyezik 
szüleik konyhájának legkorszerűbb rétegével. Szüleikkel ellentétben több-
nyire funkciójuknak megfelelően használják a háztartási gépeket, nem csupán 
dekorációk, hanem valódi használati eszközök. Nem rakják ki őket nyilvános 
helyre. Városi rokonaikkal összehasonlítva több fiatal a saját konyháját jobban 
felszereltnek tartja mind a gépek, mind az edények tekintetében. 

Az időben vissza: a lakodalmi konyha 

Mindhárom vizsgált korszakban a nagyszámú, több száz fős vendégsereg ellá-
tására konyhasátrat építettek a lakodalmas ház udvarán, ott főzték az ünnepi 
ételsor ételeit, mert a lakóház konyhája ehhez kicsi lett volna.24 Az első két 
generáció lakodalmaiban a konyhán használt összes eszközt, az asztalokat, 
az edényeket mind a rokonságtól kérték kölcsön. Az első korszakban, a kony-
hasátorban állították fel az ún. szánkát, ez szolgált tűzhelyként.25 A lovasszánt 
odahúzták, kévébe kötött kukoricaszárat raktak rá, s arra jó vastagon terítet-
tek földet, letapasztották, hogy sima legyen, hogy a fazekak jól álljanak rajta. 
Ezen voltak két sorban a cserépfazekak, a közepén pedig égett a tűz. A levest 
és a kását cserépfazékban főzték, volt közöttük még ötven literes is. A cserép-

24 Általános áttekintésként a lakóház és a lakodalom kapcsolatáról: Sztrinkó 1983.
25 Bővebben lásd Báti 2008: 202–211.
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fazekak használata a mindennapi gyakorlatban visszaszorulóban volt már az 
1940–50-es években, de a nagyméretű, ritkán használt edényeknek ekkor még 
jó hasznát vették a lakodalmakban, állítólag különösen jó ízű volt bennük a 
húsleves. Az 1960-as évektől a nyílt tűzhelyet, és ezzel együtt e cserépedénye-
ket is elhagyták, helyette üstházakban, zománcos üstökben főztek, füstmen-
tessé vált a lakodalmi konyha. A pörköltet sparhelten készítették, nagy lába-
sokban. A sütemények egy részét, a kalácsokat kemencében sütötték. 

Az 1960-as évektől napjainkig már üstökben főznek, amelyeket a konyha-
sátor oldalai mentén állítanak fel. Például egy 400 fős lakodalomban 16 üstöt 
használtak 2004-ben. Azokban főtt a leves, a galuska, és a töltött káposzta, 
illetve a körítésként feltálalt burgonya is. A pörköltet pedig a takaréktűzhelyen 
nagy lábasokban főzték. A sült húsokat, a rántott húst ugyanitt sütötték tepsik-
ben. A fasírozottat, a hurkát, a töltött combot mobil kemencében sütötték. 2000-
től megjelentek a lakodalmi konyhán a lakóház konyhájából kikerült, palackos 

2. kép. Lakodalmi konyha gáztűzhelyekkel és mobil kemencével 
(Cserépfalu, 2004. Fotó: Báti Anikó)
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gázzal működő gáztűzhelyek, kiszorítva a takaréktűzhelyeket. (2. kép) Tisztáb-
bak, a nyári melegben könnyebben kezelhetőek, mint a sparheltok. A gáztűzhe-
lyen fő a pörkölt, és a sütőjében sütik a fasírozottat, a csirkehúsokat. 

A konyhasátor nem, csak a benne lévő tűzhely változott, de mindegyik esz-
köz a hétköznapi konyhatechnikához képest archaikusabb megoldást képvi-
selt. A lakodalmi ételkészítés, tálalás, étkezés kapcsán is megfigyelhető a min-
dennapi gyakorlathoz képest régiesebb megoldás alkalmazása, ettől azonban 
a közösség életében a lakodalom a legrangosabb ünnep, csak a falun kívülről 
tűnhet ez a „múlt megidézésének”.

Kemencék nosztalgiából

A rendszerváltás után a lokális közösségi életben jelentős értékrendbeli vál-
tozások történtek, mind a falvakban, mind a városokban egyfajta identitás-
keresés zajlott. Ennek egyik eszköze a korábban már elhagyott, meghaladott 
életmódelemek felelevenítése volt, és a paraszti táplálkozás ebből a szempont-
ból kiemelten hangsúlyos szerepet kapott. A 19. század végi, 20. század eleji 
ételek mindenki által értelmezhető, élvezhető, ugyanakkor a modernizációtól, 
az urbanizációtól még mentesnek tartott, helyinek kikiáltható értékként jelent 
meg az ünnepeken. Sok településen hoztak létre tájházakat: ahol mód volt rá, 
ott a központban felújítottak egy a 20. század első harmadában épült lakóházat, 
benne az újjáépített kemencével. Az épület és a kemence köré szerveződtek 
később a közösség régi és új ünnepei a hagyományokhoz való érzelmi kötő-
désre alapozva, mindig valamilyen közös étkezéssel összekapcsolódva. Mára 
kialakult egy többnyire teremtett/megkonstruált hagyományokra épülő, új 
közösségi ünneprend, fesztiválok sora, melyeknek a lokális közösség életében 
a jelentősége, közösségmegtartó ereje nagyon nagy, ugyanakkor turisztikai 
látványosságként is szolgálnak.26 Ezekhez a falunapokhoz, fesztiválokhoz, a 
városi kirakodóvásárokhoz kapcsolódóan minden település igyekezett a saját 
étkezési szokásaiból helyinek, egyedinek vélt ételt vagy alapanyagot felmu-
tatni, az ünnep jelképévé tenni. Ezek azonban többnyire egy tágabb régió táp-
lálkozásának ugyanúgy részei voltak, tehát nem helyi specialitások, nem köt-
hetőek csak egy-egy faluhoz. A mai, új építésű kemencék a falunapok során 
állandó szereplővé váltak, a kisebb és nagyobb települések egymás példáját 
követve hamar átvették az ötletet. A kemencében legtöbbször rétest, kenyér-
tésztából készült kenyérlángost, illetve liba, kacsa combot sütnek, ezeket áru-
sítják. A köréjük szerveződött közösségi ünnepek mellett, a fesztiválok elmúl-

26 Knézy 2009. További tanulmányok a témában a Herman Ottó Múzeum 45. évfolyam, 2006-os 
évkönyvében a Borsodi Madárka című konferencia előadásai.
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tával egyes településeken magánszemélyek is kibérelhetik a közös kemencét 
családi ünnepeihez. A fesztiválrendhez igazodva a számos vendég ellátást 
napjainkban új alapanyagokból készült, szállítható, kis kemencékkel is meg 
tudják oldani. 

A közösség által épített kemencék mellett azonban az utóbbi 10–15 évben 
jelentősen megnőtt az igény a saját kemencékre, és hozzájuk kapcsolódva a 
látványos vendéglátásra, az étkezés köré szerveződő közös szórakozásra is.27 A 
cserépfalui új építésű kemencék esetében is ez az volt a legfőbb indok.28 (3. kép) 
Az építéshez az ötlet sokféle forrásból származhatott. Az előbbiekben bemuta-
tott közösségi terek mellett a 20. század során el nem bontott, az idős tulajdo-
nosok által mind a mai napig alkalmilag használt nyári konyhák és a bennük 
lévő kemencék a legautentikusabb forrásai ezeknek az építkezéseknek. Van, 
aki gyermekkorában még látta a nagyanyját kenyeret süti, neki ez az emlék volt 
a motiváció, hogy ha egyszer módja lesz rá, akkor saját kemencéje is legyen. 
Ötletadóként a nemzetközi konyha, például a népszerű pizzériák fatüzelésű 
kemencéi is jelen vannak az ország minden részén. Számos magyar étterem 
kínálatában is hangsúlyozottan szerepelnek a kemencében sült húsok, rétesek. 
Televíziós főző műsorok népszerű színészekkel, műsorvezetőkkel együtt szin-
tén hozzájárultak a kemencében való főzés, sütés hagyományainak felelevení-
téséhez, a kapcsolódó nosztalgikus érzések felébresztéséhez.29 

A szabadidő eltöltésének egyik legkedveltebb formája a szabadban való 
főzés. Ez egyben a kevés férfi főzési alkalmak egyike is. 1990-es évekig a bog- 
rácsban főtt pörkölt, gulyás volt a menü a városi és a vidéki baráti, családi 
összejöveteleken is. A 20. század végén a vidéki, falusi ház körüli zöldséges 
kertek, kiskertek átalakultak: a művelésével a fiatal felnőttek felhagytak, fűvel 
ültették be, és kerti partikhoz alakították át az udvar nagy részét, mind nagyobb 
teret kaptak a média és a barkácsboltok, szakácskönyvek által népszerűsített 
grillsütők. A falu társadalmában az anyagi jólétet, a modernséget jelenítették 
meg ezek a grillek. Nagyon rövid idő azonban szinte mindenki számára elér-
hetővé vált a grillezés városon és vidéken egyaránt, tehát már nem töltheti be a 

27 Lásd még Báti 2013.
28 Lásd még 10. jegyzet.
29 A magyar kenyérsütés történetében a 20. század legvége hozott új fordulatot: 1995–2000 körül 

megjelent a kenyérsütő gép idősebbek és fiatalabbak háztarásában is, például Cserépfaluban is. 
A gép a tésztakészítés teljes folyamatát automatikusan végzi, nem szükséges hozzá semmilyen 
előzetes tudás, tanulás. A friss kenyér illata volt a legfontosabb indok az idősebbeknél és a 
fiataloknál is a vásárláshoz, valamint az egészséges táplálkozásra, és egy fontos alapélelmiszer 
esetében az önellátásra törekvés gondolatának megidézése. Mindez azonban a mai 
háztartásszervezés napi gyakorlatának teljesen ellent mond, hiszen főként a városi lakosság és 
vidéken is a fiatalabbak az élelmiszerszükségletük legnagyobb részét nem maguk állítják elő, 
hanem megvásárolják. De ez már egy fontos lépés volt a témánk szempontjából a kenyérsütés 
és az eszközkészletének a reneszánszához, a hagyományos sütés emlékeinek a felélesztéséhez.
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3. kép. Új építésű kemence az udvaron, mellette takaréktűzhely 
(Cserépfalu, 2012. Fotó: Báti Anikó)
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státuszszimbólum szerepét. Napjainkban a lokális elit jólétét, társadalmi pozí-
cióját a gondozott kertben, kerti bútorokkal körbevett, új építésű, fatüzeléses 
kemence mutatja a vendégek és az utca felé is. A kemencét a házigazda építteti, 
a fűtését is maga végzi többnyire, felügyel a sütés-főzés folyamatára, a felesége 
az ételek főzéshez való előkészítésében vesz részt. Mindez a múltban teljes egé-
szében női munka volt. 

Az 50 éve meghaladott tüzelőberendezés felújítva, új élethelyzetben, a min-
dennapokból kiragadva, az építtetésére ráfordított jelentős összeg (kb. kéthavi 
átlag keresetbe kerül), és a hétköznapi kihasználatlanság miatt válhatott presz-
tízstárggyá. A kemencében való főzés, sütés ma a hétköznapi étkezési szokások 
teljes ellentétét jelenti, ettől különleges. Míg hétköznapokon a legtöbb család-
ban nem főznek naponta, napközben az otthonától távol, közétkeztetésben esz-
nek vagy csak szendvicset visznek magukkal, addig a kemencében főzésre egy 
egész napot rá kell szánni. Mind a megépítése, mind a működtetése, az edé-
nyek, az eszközök jelentős anyagi ráfordítást jelentenek. A kemence felfűtése 
3–4 órahosszat tart, állandó felügyeletet igényel. A tészták, húsok előkészíté-
séhez, sütéséhez is sok tudás és idő szükséges. Mindezt csak szabadidejükben 
tudják megvalósítani, a vendéglátás előkészületeit jelentik ezek a lépések, mert 
csak nagyobb társaság kedvéért érdemes egyáltalán begyújtani a kemencét. 

A kemence reneszánszának ez volt majdnem az utolsó pillanata. Már két 
generáció nőtt fel azóta, hogy elbontották a falvakban a tüzelőberendezések 
nagy részét. A használatukhoz szükséges tudás, a fejből ismert receptek, gya-
korlati fogások, a felfűtés helyes módszere szinte teljesen elenyésztek. A hét-
köznapi étrendben jelentősen visszaszorultak a házi készítésű kelt tészták.30 
Ezeket a hagyományokat most már nem egy természeteses, családon belüli 
belenevelődés, tanulás útján adják át az idősek a lányaiknak, nem is minden-
kinek, hanem csupán egy speciális hagyományőrzés keretén belül az új tulaj-
donosoknak. A kemence felfűtéséhez, az első kenyerek dagasztásához a ma 
még élő legidősebb asszonyok segítségét kérték a legtöbb helyen, ennyiben 
támaszkodtak a helyi tudásra. A legtöbb kudarc is – amelyről beszámoltak a 
kemencében való főzés kapcsán az adatközlőim – éppen ennek a tudásnak és 
a gyakorlatnak az elégtelen voltából fakadt. Nem tudták, mert a szemük nem 
elég tapasztalt, hogy a kemence mikor van jól felfűtve, illetve mi a teendő, ha 
túl meleg vagy túl kihűlt; mikor jó a tészta, a hús, hogyan előzhető meg, hogy 
pernyés, kormos legyen az étel. 

A vélemények nagyon különbözőek az új kemencékről: akinek van, az a 
különleges ízeket hangsúlyozza, a főzés egyedi módját, hangulatát. Aki nem 
teheti meg, hogy ilyet építtessen, az inkább csak a pazarlást látja az év nagy 
részében kihasználatlanul álló építményben. Az az idős asszony, aki átadhatta 

30 Lásd Báti 2012.
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a tudását, az hagyományőrzést és a múlt átértékelését látja, büszke a gyerme-
kei anyagi jólétére. Mások értetlenül nézik, hogy előzetes tudás, tapasztalat 
nélkül miért fognak bele egyáltalán a kemenceépítésbe.

A hagyományos kemence alapanyaga az ország nagy részén a favázra épí-
tett sár/vályog volt, de kőből, a 20. századtól téglából is készültetett a test, 
mindezek az anyagok használatosak ma is.31 Az általam vizsgált kemencék épí-
tőanyaga természetes kő, tégla és a padka, a kemence aljának tűzállóságához 
régi építkezésről származó tégla volt.32 A hagyományoknak leginkább megfe-
lelő használathoz az eszközkészlet is nagyban hozzájárul. A kemencék építé-
sének országszerte megfigyelhető divatja a kapcsolódó kézművesipart, a faze-
kasságot is új irányba terelte: a tűzálló agyagból készült edényeknek új piaca 
nyílt. A 19. század végén még erre a célra termelő fazekasközpontok újjáéle-
dése mellett egy-egy korsós/tálas is igyekszik ezeket az igényeket kielégíteni, 
így Cserépfaluban az oda néhány éve beköltöző iparos is bővítette termékei 
körét fazekakkal is. A fából faragott lapát, szénvonó, kenyérsütő tepsi van ahol 
még a régi, megőrzött készletekből került ki. Az ételek elkészítéséhez a recep-
teket, az ötleteket a kenyér kivételével az internetről gyűjtötték, ezek a fogások 
tehát nem nevezhetőek helyi specialitásnak, de erre nincs is igény.

Az új kemencék építése egy sajátos hagyományőrzést, a korábbi generációk 
mindennapi tudásának átértékelését, átmentését hozta magával. A látványos 
közös szórakozás, vendéglátás keretében, a korábbitól teljesen eltérő élethely-
zetben élnek tovább a gyakorlati fogások, receptek. További kutatást igényel 

31 A kemencék építéséhez többféle szakember is a megrendelők segítségére lehet. A vidéki, kert-
városi lakáskultúrában a fentiekkel párhuzamos okokból, azzal egy időben egyre több helyen 
építenek kandallót, kályhát is a központi fűtés mellé a hangulata, a tűz látványa miatt. A kály-
hás mesterek a legavatottabb építői a kemencéknek is. De kőműveseket is kérnek ugyanerre 
a feladatra. Több olyan kemencét is láttam azonban, melyet a tulajdonos saját maga épített 
egyedül. Ehhez számtalan internetes oldal olvasható, ahol a tapasztalatokat, tanácsokat, az 
építőanyagok fellelhetőségét, az építés menetét is megosztják egymással. A barkácsmagazi-
nok több éve minden számban foglalkoznak a témával rovatukban. A Szentendrei Szabadtéri 
Néprajzi Múzeum néprajzkutatója által írt monográfia a kemencék múltjáról, használatáról, 
építéséről nem csupán a szakmán belül vált elismert és népszerű kötetté. (Sabján 2008, 2013.) 
A Szentendrei Skanzen a hagyományok hiteles megőrzése és átadása céljából tanfolyamokat 
is szervez kézműveseknek, iparosoknak, így a kemenceépítés elsajátítására, a táji típusok 
megismerésére is mód van. Cserépfaluban az oda Erdélyből betelepült kályhásmester és egy 
kőműves építette az új kemencéket.

32 A kemence építésének első lépése az alapját adó padka alá a beton alap és a téglából maga a 
tűztér aljának fölrakása. A kemence aljába nagy mennyiségű üvegdarab/törött üveg is kerül, 
hogy a hőt jobban tartsa. Az agyagból, sárból készült kemence a használat során kiég, tartóssá 
válik, de a téglából, kőből rakott test belsejében a fugákat, repedéseket rendszeresen javítani 
kell. A kemence megfelelő felfűtésének a hőtárolás és a falazat épsége szempontjából is nagy 
jelentősége van. Ha nem megfelelő a meleg levegő áramlása, akkor a sütés nem lesz tökéletes, 
illetve ha a keletkező gőz nem tud megfelelően távozni, akkor meg is repedhet a kemence. 
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majd ezeknek az eszközöknek a jövője, a divathullám további sorsa, illetve 
hogy a múlt táplálkozási szokásainak más elemei részesülnek-e hasonló figye-
lembe.

Összegzésként 

A használati tárgyak egy-egy háztartáson belül szigorú rendet alkotnak, szinte 
önálló életet élnek (bekerülnek a háztartásba, használatba veszik őket vagy 
kiemelt dísztárgyak lesznek, elkopnak, másodlagos szerepbe kerülnek vagy 
hulladékok lesznek). Ez a folyamat párhuzamos a használó személy és a csa-
lád életével. A tárgyak a gyakorlati használaton túl a közösség felé jel funkci-
óval is bírnak, megjelenítik a vagyont, az innovációk felé való nyitottságot, a 
valós vagy vágyott státuszt a közösségben. A tárgyegyüttesek rétegződéséből 
kiemelt fenti példák is érzékeltetik azt a gyors változást, amely a mindennapok 
része a mai konyhatechnológiában. A társadalomkutatás számára fontos forrás 
a tárgyak világ elemzése ‒ nem csak fogyasztási statisztikai módszerekkel ‒, 
mert általuk jól dokumentálható közösségen belül a fogyasztási kultúra és a 
tárgyi világ megszerkesztésében érvényesülő normák, arányok módosulása, 
generációs eltérései; a társadalmi pozícióváltásokkal egybevágó vagy azoktól 
eltérő életviteli szokások változásai. 
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Gergely Krisztián Horváth 
Our heritage and debts: Perspectives of rural sociology in Hungary

The article gives an overview about research in rural history and its perspec-
tives from a social historical approach. Since in Hungarian language the usage 
of countryside has a pejorative connotation of inferiority and backwardness, the 
author argues for the use of the term rural that has a more neutral connota-
tion and is widely used in international scholarship. In the middle part of the 
article a historiographical overview comes to the following conclusions: (1) in 
Hungarian research tradition, informal master-student relations are of funda-
mental importance which, however, cannot make up for the lack of stable and 
calculably financed institutions; (2) there is hardly any connenction between 
disciplines studying rural societies, albeit after the disappearance of traditi-
onal peasant society the research questions of historical sociology, European 
ethnology, social history, historical demography are similar, therefore more 
intensive cooperation would be required. The author deals with theoretical and 
methodological issues. He finds it important that independently of adacedemic 
fashions any approach to a field of research should take into consideration all 
domains of problems and be open to qualitative and quantitative, as weel as 
micro- and macro-type approaches alike. In the third part of his article, the aut-
hor gives an overview about neglected and ignored blank spots in the Hunga-
rian history of rural society. At micro-level, he votes for the family-reconstiruc-
tion method that aims to reveal the lifes of the members of a given community 
in a holistic manner. At meso-level, he argues for the ligitimacy of investigation 
carried out at county level. On the one hand because sources and later statisti-
cal data were created in the spatial-administrative framework of counties, on 
the other hand counties and the minor administrative districts withino counties 
were organised along ecological micro-regions, therefore they are geographical 
unit as well. At macro level, in a national and in and East-Central European 
perspective, the author draws attention to the research of five especially impor-
tant and hardly investigated structural heritages. The most important ones are 
as follows: the state expoited the economic and demographic resources of the 
countryside in the past three centuries without any compensation. This has led 
to the devaluation of local knowledge and an irreversible loss of rural popula-
tion. Another determinative factor of structural heritage is the stability of the 
development different between regions, where the distance from the centre (i.e. 
Vienna) is the most important factor. Another typical feature is the everlasting 
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dominance of large estates that has not been changed in any regime despite all 
promises in the past centuries.

György Kövér
 Is there, and has there been, local historiography?   

A definition of ‘countryside’ (‘Land’) is of crucial importance for a conference 
on local historiography. Regarding the historiography of ‘sub-national places’ 
(Celia Applegate), a remarkable diversity is present internationally as well. It 
is enough to cite examples of conceptual history from the German literature: 
‘Territorialgeschichte’, ‘Provinzialgeschichte’, ‘Landesgeschichte’
Mapping out the Hungarian historigraphical tradition, we started out from 
the works of Elemér Mályusz, who searched for the prospects of local histo-
riography between ‘Ortsgeschichte’ and ‘Territorialgeschichte’ as early as in 
the 1920’s. Mályusz’s concept regarding local history met substantive debate 
partners in Hungary (Péter Váczy, János Belitzky). The fate of Mályusz’s school 
was sealed after 1945, following his politically motivated expulsion from the 
university. The Soviet-type Marxism introduced with the Communist take-
over showed some effort to revive local historiography, but these failed to go 
beyond the local application of general patterns. It was only István Szabó who 
managed to start his own school in Debrecen, mostly with his group of stu-
dents selected to be part of his research group on the history of peasantry at 
the Academy. Their results came to fruition in the sixties, after Szabó retired. 
New opportunities opened up for the flourish of local historiography after 
1968, when county archives regained their independence. As part of the local 
history (‘honismeret’) movement, monographies on cities and towns were pro-
duced via local requests and cooperations; however, local historiography going 
beyond the scope of towns, comprehensive of larger units such as areas, proces-
sus (appr. district, ‘Bezirk’) or regions is still at the stage of tentative attempts 
in Hungary.

Róbert Bagdi – Gábor Demeter – István Tringli
The creation and possibilities for use of a GIS database in historical research: 
a review of migration, religion- and occupation-based segregation, and dif-
ferences in housing at Sátoraljaújhely visualising the spatial data of the 1869 
census

The study examines the applicability of the methods of geoinformatics for 
analyses of segregation, primarily from a methodology perspective, using the 
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example of the Sátoraljaújhely, based on the questionnaires of the 1869 cen-
sus. The methodological questions touch upon the issues of the selection of 
the appropriate basic map as well as the entities representing the basic units 
(Wohnpartei vs. plot), the selection and restructuring of input, and the app-
licability of new, complex variables concerning socio-economic status from 
the questionnaire data. The analysis of segregation based on social status and 
economic potential as well as migrational characteristics is possible from the 
census questionnaires, using complex variables drawing on religion-related, 
occupational and basic data. The statistical analysis is made possible by the 
structure of the database behind the geoinformatics system, which also enables 
us to use arbitrary filter conditions (creating and comparing subgroups based 
on religion, occupation, age or place of origin).

Réka Gyimesi
Examining the social structures of Mohács and Bonyhád using the methods 
of historical demography

The study enumerates the sources necessary for the reconstruction of a given 
town at a specific time, and attempts to construct a context in which the appli-
cability and use of different kinds of data can be construed. Based on the experi-
ence of previous research, I classified census data as well as that of birth, marri-
age and death certificates as primary sources, forming the basis of demographic 
analyses. I show that a microdemographic analysis covering a longer period 
necessitates the use of censuses, which display the structure of the population 
at a given time in detail. Nevertheless, the families and households described 
by these are dynamic units, which makes it important to also use migrational 
data, which enables the analysis to incorporate changes. Thus, beyond registe-
ring the significant events in the life of individuals, the certificates also make 
it possible to trace people, families and generations. Contemporary maps help 
place the past population reconstructed by the simultaneous, complementary 
use of basic sources both in a broad and in a narrow sense, and they are also 
instrumental in analyses based on other aspects. Finally, after presenting the 
demographic and migrational processes, as well as motivations for coexistence 
found in the analysis, it is important to examine how the given population 
reacted to extreme conditions; for example, what demographic reactions were 
triggered by an epidemic, who were the most vulnerable to such a catastrophe, 
how society regenerated itself, choosing what survival strategies. All these 
questions can only be answered by the simultaneous and complementary use 
of as many and as diverse sources as possible.
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Zsolt Szilágyi
A review of the value of the 1925 public administration information circulars 
as historical sources

The public administration information circulars dating from 1925 are to be 
found in the Documentation Collection of the Ethnological Archives of the Eth-
nographic Museum. The collection of 55 boxes of documents contains 94 per-
cent of the questionnaires surveying the contemporary stock of villages. The 
information concerning historical geography, as well as economic and social 
history contained in the collection may well contribute to a spatially differ-
entiated picture of villages more nuanced in its operation. For instance, the 
source can be used to construe the situation of border-area settlements in more 
depth, or to review the land use of villages, as well as the main demographic 
characteristics of their populations in the early 1920’s. Using the tally of sev-
eral services, one can map out the administrative or market catchment areas of 
central villages, and draw conclusions as to the lack of what services charac-
terized each region, and how the rural population’s need of services changed. 
The source can also be used to determine villages’ hierarchical strata, or to 
construct a potential network of service connections among villages. Moreover, 
the use of geoinformatics can provide a new, spatial context for the polyphony 
of interpretational possibilities.

Márton Dániel Molnár
William Hunter’s travels in, and impressions of Hungary 

Of the two English travelers visiting Hungary at the end of the 18th century, 
Robert Townson’s writings are better known and more often analysed. The 
English geologist, whom many also consider as the first researcher of the 
Tatra Mountains, travelled to Hungary in 1793, and published his travelogues 
in 1797. The other traveller, William Hunter (a lawyer and author of political 
pamphlets by profession), who first visited Hungary in 1792 and returned in 
1800, is less known, despite the fact that in several aspects, he is a more inter-
esting source than Townson: during the first part of his journey, he didn’t have 
aristocratic patrons or hosts, and thus had to resort to the country’s infrastruc-
ture whether he liked it or not. No serfs were ordered to transport him from 
one town to the other, and he did not spend his nights in aristocratic mansions: 
in many ways, he came to experience Hungarian everyday life better than his 
contemporary. Also, he travelled in the opposite direction: whereas Townson 
went from the West towards the East, Hunter set out from Vöröstorony (now 
Turnu Roșu), Transylvania and travelled to Vienna. My paper closely examines 
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Hunter’s travelogues. Hunter’s contemporaries (namely, reviews of the time) 
by and large dismissed him as the kind of tourist who is only superficially 
interested in the then fashionable destinations, while overemphasising triviali-
ties such as the conditions of roads or the facilities of inns. It is the discernible 
motivation for publication (that is, the author’s actual experiences and impres-
sions set against contemporary positive and negative British-English stereo-
types of Hungary) that makes it an interesting read as well as a valuable source.

  
Bence Üveges
Does Freud meet Grün? – Jewish sense of humour in Hungary, 1868–1925

Jewish humour is generally portrayed as both uniform and abundant in self-
irony, presuming that Jews poke fun at themselves, and such jokes are under-
stood by all Jews. My paper argues that this is an oversimplification. First, it is 
not enough to be Jewish to decode the humour: being familiar with the particu-
lar context is just as important. Also, self-irony is not a self-evident characteris-
tic of Jewish humour. To support these claims, I analysed the jokes of a Purim 
comic magazine and a Christian newspaper of Pápa (a provincial town), and 
those of Borsszem Jankó and the Zionist Gólem (both published in the capital). 
Of the jokes analysed, only the humour of Borsszem Jankó fit the traditional 
stereotype. Based on my research, Jewish humour appears to change depend-
ing on the identity and place of residence of the given community, exhibiting 
a stark contrast between the capital and the countryside. Thus, the humour of 
Pápa Jews shows more similarities to that of their Christian neighbours than 
the humour of Budapest Jews.
 

Diána Bozó-Szűcs
Internal disputes of the Aszód Lutheran congregation between 1850 and 1862

My paper focuses on the disputes of the Lutheran community of the trilin-
gual nineteenth-century market town, Aszód. The members of the congrega-
tion came into confrontation at the election of a new parish priest. The lack of 
agreement led to a 15-year discord between 1847 and 1862, during which not 
only did new arguments and actors emerge, but the make-up of the antago-
nistic groups also changed. Political and national arguments can also be found 
among the complaints showing confrontations between natives and newcom-
ers, peasants and craftsmen and even serfs and lords. The dispute culminating 
in a canonical lawsuit shows an interesting picture of this small community, 
shedding light on how they thought, and how they lived through this event-
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ful period in Hungarian history. How does national politics affect the life of 
a small community? In the analysis, I attempt to portray the arguments and 
actions of the parish priest and the members of the congregation supporting 
and opposing him, through one aspect of the series of disputes. My goal is to 
illustrate the functioning of this country community and the role of author-
ity in a micro-society comprising closely connected, and often interdependent 
individuals.

Zsolt Bódán
From country to country: A Gyula bourgeois family’s visits to spas in the 
‘blissful old times of peace’?

Visiting bathing resorts was an indispensable part of bourgeois lifestyle in the 
era of the Austro-Hungarian Dual Monarchy. Nonetheless, it was not only the 
bourgeois exhausted by the hustle and bustle of big city life who patronized 
spas, which usually offered the proximity of nature: they were also frequented 
by the middle class of quiet provincial towns.
The Ladicses of Gyula were no exception: summer visits to bathing places 
formed an almost mandatory part of the family’s lifestyle: between 1880 and 
1914, there were only five years when no member of the wealthy and educated 
bourgeois family visited one of the popular spas in Hungary or the Monarchy. 
Whereas their trips were by and large motivated by health issues of certain 
family members, equally important were the enjoyable experience of the jour-
ney, the relaxation and diversion. In the paper I reconstruct the spa-visiting 
habits of the family based on their ample correspondence, discussing in detail 
the whys, hows and travails of the journeys, the general characteristics of the 
spas frequented, the everyday life of the resorts, the cures and spare-time acti-
vities, and certain peculiarities of the social life of bathing places.

János Fleisz
The press of Transylvanian towns, 1900–1940

The paper examines the Hungarian press of mid-sized and small towns in 
Transylvania (taken in the broader sense) the era of the late Dual Monarchy 
and the interwar period. The small-town press in the countryside came to life 
at the turn of the 19th–20th centuries, when generally political and mixed week-
lies were established. The analysis discusses the weeklies of smaller towns and 
mid-sized press centres. The press here dealt with political, social and eco-
nomic topics, and tried to resemble dailies. In terms of contents, they were 
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mixed: they focused on local problems, but expressed the mindset of the whole 
region, and reflected Transylvanian public opinion. The paper also touches on 
the situation of mid-sized and small towns between 1919 and 1940. The spa-
tial distribution of Hungarian press in Transylvania significantly changed after 
World War I, and publications dealing with religion and education became the 
second most popular after weeklies. It was not with the methods of modern 
journalism that the relatively extensive press culture evolving in Transylvanian 
small and mid-sized towns between 1900 and 1940 catered to its readers, but 
rather the faith in its paramount importance in the life of Hungarians living 
there.

Angelika Bálint
Arsenic on film: Documentaries about Tiszazug 

The towns and villages of Tiszazug are often still associated with arsenic – 
the present paper examines this association from the perspective of film and 
memory. Three documentaries have been made about Nagyrév and the sur-
rounding villages, by Pál Schiffer, Béla Paczolay and Astrid Bussink. All three 
films aim to dissect the background of the infamous series of poisonings in the 
early 20th century. Schiffer interviewed perpetrators and eyewitnesses in 1968, 
recording on his reels the peculiarities of individual memory. The two later 
films recorded the confabulations of local residents, thus providing an ample 
source for the examination of cultural memory. Besides, the documentaries all 
bear the traits of the particular era in which they were made. Whereas the need 
for reality is a characteristic of documentaries, their analysis cannot ignore the 
fact that they are also works of art. The director’s point of view is fundamental 
in the interpretation of the stories, and both the approach to the topic and the 
manner of narration are also of significant importance. Through their analysis, 
it is possible to study how the motifs associated with the ‘arsenic trials’ chan-
ged (or became permanent). In the case of all three films, the directors used to 
story of the poisonings to shed light on the problems of the social problems of 
their own times, inadvertently further strengthening the region’s connotation 
with arsenic.

Márk Záhonyi-Ábel
The representation of the countryside in ‘people’s cinema’

In the talking pictures of the Horthy era, the milieu outside Budapest was a 
recurring setting, which appears to have been utilised in several ways. In the 
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filmmaking of the period, the ‘people’s films’, shot between 1938 and 1944, 
retained a special position. Besides sharing a set of thematic motifs, the films 
also display certain ideological features. In the storylines, protagonists of pea-
sant origin take centre stage, thus presenting the events from the perspective of 
lower social classes instead of that of the elite. The films dealt with topics such 
as social mobility and the issue of the reform of Hungarian society. However, 
the interpretation of these topics became entangled with elements of right- and 
extreme right-wing rhetoric, which strongly determined the answers given to 
the questions raised by the films, as well as the nature of contemporary and 
later reception. Using examples, the paper aims to present the thematic, formal 
and ideological characteristics of ‘people’s films’, and thus, a type of represen-
tation of the countryside in Horthy-era filmmaking. In addition, it also sets 
out to examine how the authorities dealt with the movies and their represen-
tations of the countryside through the contemporary movie censorship board 
(the ‘National Moving Picture Examination Committee’).

Rolf Müller
Stolen and exiled moments: Country photos of the secret police 

Several pieces of the photo collection produced by the secret police of the Com-
munist/Socialist dictatorship are capable of vivifying the unknown realities 
of the one-time living spaces for the contemporary viewer, due to the special 
way in which they were produced and the decades that have passed since. 
After a short international overview, I analyse what kind of picture the visual 
heritage of the secret forces presents us of the everyday life of the Hungarian 
countryside, and how this fits into the photo history of the 20th century. Of the 
set of photos of the secret police, I deal with two genres in more detail: field 
pictures strongly attached to geographic locations (spaces), and those expand-
ing the sources of invisible violence: surveillance pictures primarily connected 
to people monitored by the forces, and only secondly to their environment. 
As for the possibilities for the interpretation of the sources, the photos in both 
groups convey information not only about the objects of surveillance, but also 
about the operators of the hidden machinery, as well as the opportunities and 
interests of the latter.
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Ildikó Alimán
“Those were difficult times”: Memories of the beginning of the Socialist sys-
tem in Mezőpeterd

The paper presents an overview of the Mezőpeterd implications of Rákosi-era 
events as revealed through personal recollections. I primarily discuss events 
and phenomena that frequently recur in the recollections: war memories, the 
persecution of Kulaks, the setting up of agricultural cooperatives, the main 
problems of Rákosi’s regime, as well as the 195 revolution and the early Kádár-
regime. As my research is predominantly based on oral history, I also touch 
on the issues concerning the use of oral sources. After I acquaint the reader 
with my interviewees, the core material, that is, Mezőpeterd and recollections 
between 1944 and 1960, follows. Although these memories bring forward topics 
scoping separate research areas, I aim to present several aspects of the events 
that the contemporary rural residents lived through.

Veronika Eszik
Backward Croatian countryside, modern Hungarian city: the regional devel-
opment policy of Hungary in Croatia in the Dual Monarchy era 

Following the Croatian-Hungarian Settlement (‘Ausgleich’), the Hungarian 
state brought forward large-scale modernisation plans; however, almost all of 
these concerned the development of Fiume (Rijeka), the Hungarian seaport, 
and the infrastructure needed to reach it.
This modernisation program, focused exclusively on one aspect, also func-
tioned as a nation-building strategy: modernisation and Magyarisation cannot 
be separated in this regard.
The consequence my paper elaborates on is the tension created by the inequali-
ties between the city and the countryside, as well as the ethnicization of this 
tension. Whereas the conflict of city and countryside is a common characteristic 
of all agricultural societies, perhaps the most important feature of 19th-century 
Croatian society was the way political and economic oppression was always 
also interpreted as the city’s aggression against the country, partly because the 
city was considered alien. Hence it became possible for anti-Hungarian move-
ments to adopt anti-modernisation traits, and manifest themselves in symbolic 
acts by country-dweller towards residents of the city. In my paper, besides 
some spatial peculiarities of Fiume, I aim to overview how contrasting the 
modern Hungarian city with the backward Croatian countryside first became a 
common trope in Hungarian journalistic and geographic/academic discourse, 
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and later, a rhetorical tool used to justify the leading role Hungary would have 
been supposed to fulfil in the region.

Zsuzsa Frisnyák
Spatial relations of countryside settlements and the railway network, 1900

This study describes and analyses spatial relationships of settlements and their 
corresponding railway stations in 1901 based on distances between them. The 
research is based on a database containing 12490 records each consisting of 9 
fields. By connecting these different statistical sources, a database was brought 
into existence, whose interpretation and analysis enhances our understanding 
of the effects of railroad spatial configurations, and its relationship to the trans-
portation of commodities between public roads and railroad. This database 
contains data that are not explicitly listed in the original sources. Railway lines 
in Hungary are routed rationally. Distances between settlements and their rail-
way stations are affected by the population of the given settlement.
At the beginning of 20th century 80% of the population (13.3 million people) 
lived within a 12km distance from railway lines. Among them, 7.07 million 
inhabitants should walk less than 3 km, while 2.7 million people should walk 
3–6 km to their station. The grain-, tobacco-, and fruit producing Great Hunga-
rian Plain had the best situation in this concern (1,4–6,2 km). Most of the areas 
that lacked railways were situated in the Eastern Carpathians. Between 1901–
1913 most of the railway constructions did not concern these areas lacking rail-
ways, rather they were built instead of roads.

 
Tamás Sárándi
Differences in nutrition or state propaganda? Data regarding food supplies 
distributed to Transylvanian ethnic groups during the Second World War

The study examines nutritional habits in Transylvania and their ethnical pro-
jection through a specific case from the Second World War. The related Hun-
garian official standpoint is also investigated in order to establish whether the 
government’s statement covers an everyday reality or should rather be consid-
ered propaganda. 
The study is carried out on the Romanian minority living in Northern Transyl-
vania in 1942 at the time of requisitions. At the centre of the investigation is a 
sentence of the Hungarian government and the truth behind it. The main aim is 
therefore to establish whether there were any kind of differences in nutritional 
habits among the different ethnic groups living in Transylvania at the time and 
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whether there was any truth to the statement that Romanians only fed upon 
maize and had no use of wheat.
It is in fact an attempt to answer these questions with statistical methods, using 
all available agricultural information of the mentioned period.

Árpád Bayer
From country to hinterland: Social change and inherent conflicts in Nagyté-
tény at the turn of the century

The process of change that began at the end of the 19th century with the extinc-
tion of vines – the most important source of subsistence for the residents of sev-
eral settlements near Buda – gathered momentum in the early 20th century: for-
mer agrarian settlements turned into industrial hinterland towns. The change 
was relatively fast, not taking more than a couple of decades. In my paper, I 
attempt to overview what social changes this process entailed, and how resi-
dents coped with these. The analysis focuses on Nagytétény (now part of South 
Buda), primarily using data from the censuses between 1880 and 1920, and the 
extant records of the town.
The first part of the paper examines three characteristics of the society of the 
town that underwent significant changes in the period: rapid population 
growth, the transformation of the occupational structure and the change of 
language. The second part discusses the town’s relationship with the Gábor 
Baross quarter, parcelled out in 1905 on the outskirts of the town. In my view, 
the social changes brought about by rapid change were often reflected in the 
disputes of the town and the quarter, for instance, when it comes to the estab-
lishment of a railway station or elementary school, or other infrastructural 
issues.

Gábor Koloh
Birth control in the Ormánság: single children in Vajszló and Besence

The paper presents the findings of my doctoral thesis (dealing with the social 
history of birth control in Hungary) concerning Vajszló and Besence. The selec-
tion of the topic was prompted by the critique of Rudolf Andorka’s results by 
Gyula Benda. The historiography of my study places the area researched (both 
in the narrow and a broader sense) in the social and academic discourses gen-
erated by birth control. The analysis, spanning the period between 1800 and 
1948, focuses on the appearance and spreading of birth control, as well as its 
social and religious background. From the database built up of relevant birth 
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and electoral registers, I used the data of 1239 families to analyse fertility. The 
main findings are as follows: 1) In the case of Vajszló and Besence, the data do 
not support the presence of birth control from the end of the 18th century, 2) In 
Vajszló and Besence, the emerging practice of birth control is associated with 
the classes of craftsmen and tradesman, 3) denominational affiliation had no 
significant role in the practice of birth control.

Adrienn Szilágyi
The multi-positional noble elite of a 19th-century county: Methodological 
attempt at the delineation of a local aristocratic elite group in Békés county 

Approximately two-thirds of Békés county was given to Johann Georg von 
Harruckern, the chief of military provision at the court. The Harruckern family 
and the families connected to them through marriage rose to a prominent role 
in the county, even in the forming and stratification of nobility. The circle sur-
rounding them, comprising those coming into contact with the manor and those 
obtaining land thereof, or filling manorial or county positions, is indicative of 
their central role in local gentry. In order to delineate this personal and family 
circle, the development of a new method was necessary. As a methodologi-
cal aid (as well as the foundation of the method), we used György Lengyel’s 
concept of ‘multi-positional elite’. In the method of multifactor classification, 
we relied on the system of scoring applied to city networks by Vera Bácskai 
and Lajos Nagy both as an antecedent and an analogy. The delineation of a 
county’s local elite with this method can be considered as a potential solution. 
We conducted the analysis on 64 families and 72 aristocrats, concluding that in 
order to become part of the county’s aristocratic elite, members of the local elite 
had to have more positions, more wealth and a higher income, all at the same 
time. In the formation and maintenance of the elite group, the complementary 
functioning of official and personal networks is presumable, which may have 
realised in the form of positions, property, or marital and family relations.

Péter Nagy
Ploughmen-turned-workers: The restructuring of the local society of Ózd 
from the mid-19th century to the nationalisation 

The establishment of the iron factory remarkably changed the society of Ózd, 
once almost solely reliant on agriculture. Besides the workers coming from else-
where due to a shortage of trained local workforce, with time, an ever growing 
number of members of native families also went to work in the factory. A sig-
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nificant proportion of first the poorer peasants, and later also the smallholders 
living in better conditions became employees of the iron factory. The major-
ity carried out unskilled tasks, and thus belonged to the lower working class, 
which still affected their marital connections as late as the mid-20th century. 
Others rose to the ranks of the upper working class by virtue of expertise and 
experience. However, by and large, they never fully gave up their agricultural 
activities: they continued working on their land on the side, and their mentality 
also showed more peasant-like traits even in the era of ationalisation.

Tünde Bogárdi
An analysis of the changes in social structure of Southern-Heves villages

The aim of my paper is to show, through the example of a region considered 
to be a typical internal periphery, what symptoms such a disadvantaged social 
status entails. The region in the focal point of my study is Southern-Heves, 
which faces considerable social and economic difficulties, bearing, almost as an 
epitome, the symptoms of crisis of the declining Hungarian countryside. My 
analysis seeks to map out the demographic processes, changes in social struc-
ture, and current state of affairs of three villages, relying on database analysis 
and interviews conducted with the respective mayors. My goal is two-fold: 
first, I would like to demonstrate what factors have contributed, and continue 
to contribute to the crisis of this disadvantaged region. In addition, I aim to 
shed light on the idea that disadvantaged regions are not homogeneous struc-
tures, that is, while sharing several common traits, they also show individual 
characteristics, also reflected in the management of their problems.

Zsófia Batta
“Rising” village youth’s perception of the countryside

Regional differences as well as those between settlement types are crucial fac-
tors greatly affecting the life chances of young people. In different parts of the 
country, and at different levels of the settlement hierarchy, unalike opportu-
nities, prospects and outlooks are created for youth. Cumulated, it is village 
youth whose opportunities these inequalities confine the most in all dimen-
sions, which, in turn, limits the population-retaining capability of rural areas. 
My paper examines the structural situation of rural youth.
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Emese Gyimesi
The social network and mobility strategies of the Szatmár county intelli-
gentsia in the mid-19th century, based on the correspondence between Júlia 
Szendrey and Mária Térey

Whereas nowadays the central role of Budapest in Hungarian cultural life 
seems self-evident, its evolution as such was a result of processes that affected 
several intellectual careers rising to prominence in the 1840’s. Generally, the 
influential figures of Hungarian cultural life consciously chose to live in Pest-
Buda starting from this period, which created a milieu fundamentally differ-
ent from the correspondence-based literary life of the 18th century organised 
from various places in the country. My paper analyses Júlia Szendrey’s men-
tal map and some aspects of her social network in Szatmár. Although Kevin 
Lynch, the urban planner developed the concept of mental map focusing on 
physical space, analysing orientation in a city, the term also came to be used 
in several other disciplines. My paper aims to join the attempts of Hungar-
ian historical research which interprets the concept in the context of settlement 
networks. However, besides the personal experience of physical space, I also 
consider important the interpretation of individual opinion, knowledge and 
imagination related to country and city space. My main source material is the 
correspondence between Júlia Szendrey and Mária Térey, which draws atten-
tion to the differences between country and city lifestyle, and the difficulty of 
changing from one to the other. These experiences related to space could have 
greatly influenced individual life strategies, thus their analysis can contribute 
to the study of why Pest-Buda became such an attractive destination for young 
residents of Szatmár county in the 1840s.

Eszter Rakita
Social changes and the lure of Budapest: A change of function, and its causes

From the beginning of the early 1880’s, rapid economic growth started in the 
whole country, especially the capital. Fundamental changes emerged in Buda-
pest and the smaller towns in its hinterland in the last decades of the 19th cen-
tury. The capital’s ability to attract workers resulted in the continuous arrival 
of new residents in the hinterland, too. Villages in the area gradually lost their 
economic independence, and became growingly dependent on the capital. 
These primarily agricultural villages underwent significant changes due to the 
demographic and social transformations brought about by modernisation and 
urbanisation. 
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This methodological paper examines the source material indispensable for the 
research of the above detailed processes. After the clarification of the concep-
tual background of a change of function, I examine the source material used 
in the research in three main groups. I use several examples from my work to 
illustrate the three groups of sources (those related to land ownership, income 
and population statistics) in detail. Focusing on the aspects of source critique, 
with my review I aim to shed light on not only the use of sources, but also the 
problems encountered in their analysis.

Katalin Cserháti
Mobility analyses of the 1887–1890 graduates of the Railway Officer Training 
Program 

The Railway Officer Training Program was established in 1887, through the 
cooperation of the national railway company and Gábor Baross. Its main goal 
was to ensure the qualification of the future officers to be employed by the 
railway companies.
My paper examines the social composition of the 1887–1890 graduates, as well 
as the mobility opportunities of the school and the program, including the 
location of the three-month apprenticeship. Spatial mobility is already observ-
able between the father or guardian’s place of work and the students’ place of 
birth. Although the majority of the students lived in small towns, the role of the 
industrialising capital is of significant importance, not only in terms of place of 
work, but also in the analysis of place of birth and schooling. The location of the 
apprenticeship was not influenced by the place of birth, they were assigned to 
current vacancies. From the study of posts, it becomes clear that most appren-
tices were placed at the Budapest Directorate, and the role of Budapest was 
dominant.
 

József Pap
Family ties: Family connection networks of Dual Monarchy-era Heves 
county chief constables

Researching local political elites is popular in Hungarian academia, raising 
several pertinent questions: what specific area should we concentrate on; 
can artificially demarcated regional units form the basis of social historical 
research? Instead of the approach dealing with officially delineated areas, I set 
out to work with broader prospects, through mapping out the social networks 
of the people primarily involved in the analysis.
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As I have found earlier, the two spheres of politics (local versus national) pre-
dominantly met in the space of processus (appr. district, ‘Bezirk’), or groups 
of processus, broadly corresponding to constituencies; and in this space, the 
person wielding the most public administrative power was the judex nobilium, 
or ‘chief constable’. Thus it was in their case that I attempted to determine what 
kind of relationships they had with the local community of the county and the 
processus. Did they hold an elite position, or were they simply the individuals 
in charge of exercising public administrative power? My study demonstrates 
that the immediate social networks and official careers of Heves county judices 
nobilium were primarily connected to the county; nevertheless, in a depth of 
2–3 generations, they integrated into a much larger geographic environment: 
the realm of North-eastern Hungary aristocratic families. Therefore, historical 
research indeed has to go beyond county boundaries – although this is not 
necessitated by the existence of a regional elite, but the prolific family ties ext-
ending over, and thus connecting several counties.

Judit Acsády – Zsolt Mészáros
Feminism in the capital and in the countryside

Hungarian feminist movements and initiatives are prone to be cast as urban, 
local phenomena in the literature. In contrast, based on documents of the 
Feminist Association, a country-wide network can be mapped out, comprising 
member and partner associations, individual members, sympathizers and their 
informal circles. The slowly but steadily growing domestic base also joined a 
global association through its Budapest centre. Our paper examines the system 
of member organisations in the countryside (we selected the cities of Arad, 
Oradea [Nagyvárad], Timișoara [Temesvár] and Balmazújváros) until the First 
World War, based on the contemporary feminist press – A Nő és a Társadalom 
(‘Woman and Society’), A Nő (‘Woman’), as well as the association’s correspon-
dence and records. We compared certain aspects of feminist activism in the 
countryside and on a national as well as international level, 
with regards to their level of activity, cooperation, means of information flow 
and the dynamics of the core-periphery relationship. Much like several other 
works in the field of the history of country feminist movements, gaining con-
siderable traction recently, our research also shows that the Hungarian femi-
nist movement did not operate in isolation – rather, it worked embedded into 
different levels of social classes and institutions.
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Tamás Bezsenyi
Is the hospitality of our nation Internationalistic? Some problems of the cus-
tom of hunting invitations in the Socialist era

Hunting was an important pastime of the elite of the Socialist era. One’s share 
of the luxury goods associated with positions strongly correlates with the given 
person’s standing in the ‘nomenklatura’ as well as their informal power status. 
However, in the case of hunting, certain inequalities are observable, inasmuch 
as some political leaders refrained from using to the full the opportunities at 
their disposal, whereas certain people at lower levels of the power hierarchy 
could make use of hunting opportunities, sometimes at the expense of the 
stock of game reserved for high-level leaders. On the territories of the hunting 
societies, no one could control what kind of game leaders would come upon, 
thus leaders and employees of hunting societies were constantly faced with 
challenges in wildlife management and hunting privileges. As a special case, 
inviting hunting guests served to expose how far the political and economic 
leaders invited by hunting societies could or wanted to ‘overshoot their wel-
come’.  Political leaders in the Rákosi era tended to hunt alone, whereas in the 
Kádár era, they went hunting together much more frequently. It is in this latter 
period that assessing in what way or manner one hunted became important 
before appointments to certain positions, as some political committees believed 
that they could draw worthwhile conclusions as to the given leader’s reliability 
and leadership skills.
 

Orsolya Ring
Theatre and society in the countryside (Győr 1980–1982)

Starting from the 1980–81 season, János Szikora became the chief director of 
the Kisfaludy Theatre of Győr. He was a member of the generation of young 
stage directors, whose work formed the keystone on which the transformation 
of Hungarian theatre life taking place in the 1970’s relied. Displeased with the 
official theatre of the era, they searched for ways to change the mindset and 
modes of theatrical expression within the institutional framework: predomi-
nantly, they founded progressive workshops in theatres outside the capital. 
Besides the background of the construction of the Kisfaludy Theatre of Győr 
(the only new theatre of the era), the paper also examines how the experimen-
ting Szikora – generally inclined to overstep boundaries – arrived in Győr and 
how he was ousted from there. Furthermore, it attempt to describe processes 
taking place in the theatre using statistics from cultural policy and theatrical 
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sources, as an analysis of these latter is instrumental for a quantitative account 
of the theatre’s relationship with its audience.

Zsuzsanna Varga
Networks of the Socialist-era agricultural lobby

The association of the Socialist-era agricultural lobby with the Kádár era has 
by and large become common knowledge. Nevertheless, the true beginning of 
this group dates back to the times of Imre Nagy’s first term as prime minister. 
In autumn 1953, it was Nagy who initiated the creation of a new agricultural 
development program, which meant to accommodate Hungarian conditions 
and expertise instead of the uncritical replication of the Soviet model. Using 
aspects of political network science, I succeeded in accounting for how the for-
ming agricultural lobby managed to carry on with their approach and program 
after 1956. The leading figure of the group, Lajos Fehér made conscious efforts 
to place competent agricultural experts ready to act in the interest of the field 
at several departments of the party headquarters, as well as ministry-related 
institutions and major authorities. The study reconstructs how Lajos Fehér’s 
membership in the Politburo, and later his position as deputy prime minister 
helped the lobby group’s gaining ground in the party and state administration. 
This particular ‘team-building’ was strengthened through the good offices of 
Ferenc Erdei, extending its scope to academic and educational institutions as 
well as the media.

Dóra Czeferner
Feminist movements in the early 20th-century Hungarian countryside 

The turn of the 19th-20th century can be regarded as the era when the bourgeois 
feminist movement emerged in Hungary – with a delay of several decades 
compared to Western Europe of North America. After the foundation of the 
National Association of Female Clerical Workers in 1896, the Feminist Asso-
ciation was established in 1904, which also assumed a committed role in the 
activities of international organisations. Besides the national and transnational 
aspects of the two groups, a third dimension is noticeable, as the organisa-
tions rapidly extended their operation to major centres of the country, estab-
lishing member organisations before the First World War in Debrecen, Oradea 
(Nagyvárad), Arad, Szombathely and Pécs, among others, to advocate equal 
economic, social and political rights for women, while also taking an active 
part in organising the cultural life of their respective cities. Following the mili-
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tary mobilisation beginning in August 1914, they assumed a basic role in the 
coordination of the economic life of several cities, female labour recruitment 
and maternal and child protection. Besides an overview of the establishment 
and organisational structure of member organisations in the country, my paper 
describes what activities they focused on in their work, and how far they were 
capable of achieving the goals enshrined in their foundation documents before 
1918. I also aim to cast light on the connections between the local, national 
and international levels of the movement, which is primarily reflected in the 
association members’ participation at international conferences, as well as the 
lectures delivered by the movement’s Western European leaders throughout 
Hungary.

Csaba Csóti
Small-town identity in an emerging provincial locality: The relationship of 
Nagyatád with its surroundings, as reflected in the lifestyle and identity of 
residents 1920–1940

The years 1920–1940 marked the most dynamic period in the development of 
Nagyatád, a former market town reduced to the ranks of ‘nagyközség’ (in Hun-
garian public administration, a locality with its own township clerk) in 1872. 
Upon the appearance of the institutions justifying its role as a town, the resi-
dents of the village-like locality began to regard themselves with self-assured 
small-town civic pride. Even before the Treaty of Versailles, Nagyatád was 
often referred to as ‘small town-like’, and in turn, the public administration 
of the time also sensed the strengthening of its local central role, as well as its 
economic and population growth. This is how Nagyatád could ‘annex’ sur-
rounding Bodvica and Henész in 1941, while ‘keeping away’ from Ötvös and 
Kónyi, due to their ‘disadvantaged’ conditions. Nevertheless, the integration 
of the two villages sparked off intense debate in Nagatád. It was through this 
that clear viewpoints were made manifest, in which the residents of Nagyatád 
drew a sharp contrast between the ‘provincial’ ‘village-dwellers’ (emphasising 
their reliance on agriculture). Besides presenting and closely examining these 
viewpoints, I also describe the process of how the town’s economic position 
gained strength on the regional level in the early 1920’s, which rapidly raised 
residents from their ‘provincial’ lifestyle, thus creating, using a contemporary 
expression, the society of ‘the more sophisticated’.
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Zsófia Kisőrsi
“The village gets closer to the city”: Spare time activities in Vas county vil-
lages in the early 1960’s

After the process of collectivisation, a need for the introduction of city-type pas-
times, alongside the profuse praise of the traditions of rural life, also appeared 
in the official discourse, citing the ‘worker-peasant alliance’. An analysis of the 
regional press of the time reveals frequently contradictory plans and prom-
ises. Contrasting these with local realities reconstructed from oral history life 
interviews, we may become acquainted with an intriguing and less-researched 
aspect of the first years of agricultural cooperatives. The residents of the vil-
lages, while keeping up their old traditions, had a growing number of opportu-
nities to watch theatre performances and movies expressly organised for them, 
to visit libraries, clubs, holiday resorts, for example by lake Balaton. Radio and 
television broadcasts made for  the members of agricultural cooperatives also 
emerged. On the whole, lifestyle in the countryside was significantly affected 
by the attempts to introduce spare time activities, aimed at once at entertain-
ment and ‘public education’ (in accordance with Socialist values), formerly 
only available to factory workers. The lecture analyses from a micro-histori-
cal perspective more than forty life interviews conducted by the author, with 
workers of the Szombathely Shoe Factory and former Vas county agricultural 
cooperative members, as well as the regional and national press – with the goal 
to present an account of the relationship of country and city life in the early 
1960’s through the changes in entertainment, cultural and spare time oppor-
tunities. 

Nóra Kiss
“The production manager called me because I got a flat”: Workers’ housing 
in the oil industry in Zala county

The industrial production of crude oil and natural gas in Zala county began in 
1937. MAORT Besides building the necessary industrial facilities and offices 
in Bázakerettye, the American and Western European experts of MAORT 
(Hungarian-American Petroleum Company Ltd.), also provided housing for 
the engineers and workers. At the acme of the construction project stand the 
apartments for engineers and officials, using stylistic characteristics of Göcsej-
area folk architecture and equipped with the utmost comfort. More modest 
in size, workers’ houses were also built at a high quality, affording workers 
a new standard of living, including modern hygienic conditions. In Bázak-
erettye and Lovászi, the residential and industrial areas were conspicuously 
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separated, and furthermore, residential houses were also differentiated based 
on their types and the residents occupying them. Unified in appearance, the 
different types of buildings formed clearly separated sets, while their location 
and equipment precisely reflected the residents’ position in the factory hierar-
chy. Workers’ hostels were also needed due to the steadily growing number 
of employees: after the nationalisation of MAORT, panel-based point-blocks 
and row houses were built to this end – in the 1960’s and 1970’s, outstand-
ingly affordable company and state loans were available to those considering 
construction. In the central oil industry-settlements, all utilities were available. 
The company apartments did not have outhouses, thus only the cultivation 
of smaller kitchen gardens was possible near them, poultry-yards or pigsties 
were dispersed further out. The organisation of a network of general stores, the 
opening of male and female hairdresser salons and the provision of healthcare 
facilities were all part of the social services offered at the compounds. Factory 
cafeterias, cafés and liquor stores were also present, while the Workers’ Home 
provided the venue for cultured entertainment.

Péter Alabán
Miners – countryside – society: State of affairs in Northern Borsod in the 20th 
and 21st centuries

Several historical factors have affected the demographic conditions and social 
composition of the district (later: sub-region) of Ózd in Northern Hungary. 
These changes are reflected in the lives of the miner villages surrounding the 
Ózd factory. Farkaslyuk, Somsály, Királd – only a handful of examples in the 
row of villages which had long been fundamentally defined by the local indus-
trial activity that afforded residents reliable, long-term employment, the con-
tinuity of which was shattered, along with the lives of the villages, during the 
second half of the past century and the era of the regime change. Once thriving, 
the miner colonies that used to enjoy a vivid cultural and community life show 
a bleak picture today: its decline, population change and negative migration 
rate reflect miserable conditions. The structural change of local society can be 
examined through particular time periods, presenting an objective account of 
the development, flourish and decline of the miner villages near Ózd, Northern 
Borsod county. In the beginning, the mining and heavy industry developing in 
the area that once solely relied on agriculture faced a shortage of labour, and 
therefore brought skilled workers from outside. This social change, however, 
transformed the structure of local societies, with much variation in the manner 
of change as well as its pace at different points in time and in different locali-
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ties. The fate of these transformed societies, however, was unvaryingly sealed 
the unemployment and decline ushered in by the regime change.

Anikó Báti
Furnace, microwave oven, furnace: Changes in the kitchen object-environ-
ment

To reconstruct everyday life, a basic method of material culture research in eth-
nography is the systematic study of the objects surrounding us, the typology of 
the composition and operation of the object-environment, with the simultane-
ous analysis of the structure and transformation of society to draw parallels. 
The first part of my paper focuses on the results of my field research in Cserép-
falu. The information gained from the analysis of the biography of the objects 
(parallel with that of the person on family using them) documented during 
the participant observation are instrumental in the understanding and grasp-
ing of the processes of social movement: they cast light on particular details 
that do not otherwise lend themselves easily to description, and are completely 
ignored by quantitative studies, such as value orientations, life strategies, deci-
sions behind consumption habits, or the role of aesthetics and prestige objects. 
The examples drawn from the stratification of sets of objects reflect the rapid 
transformation taking place in today’s kitchen technology. The study of objects 
is an important source for social research since through them, the changes and 
generational differences of the norms at work in consumption culture and the 
arrangement of the object-environment can be thoroughly documented within 
the community, just as the transformation of lifestyle corresponding to, or at 
odds with changes in social position.

Róbert Rigó
The development of the system of cultural institutions of Kecskemét in the 
1970’s and 1980’s

My paper is based on the 236-page July–August 2012 double issue of the peri-
odical Forrás. At the request of the editors, we conducted interview-based 
research with prominent figures of Kecskemét in the 1970’s and 1980’s – the 
period when a diverse and high-quality system of cultural institutions was 
established in the city. In the twenty years between 1969 and 1989, 20 new cul-
tural, artistic and academic institutions were founded.
The interviewees argued that Bács-Kiskun county and Kecskemét were dif-
ferent from the rest of the country, due to the more ‘liberal’ and encouraging 
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atmosphere in Kecskemét, and that the top-level leaders of the city and the 
county were also open to negotiations: they are remembered as open-minded, 
well-meaning people willing to act.
The local and county Socialist leadership achieved remarkable results in sev-
eral fields in the 1970’s and 1980’s. These two decades were of outstanding sig-
nificance in the cultural, academic and art life of Kecskemét – what was estab-
lished during this period, owing above all to the work of István Gajdócsi, is still 
valuable now, and keeping it up in itself requires considerable effort.
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