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Gyáni Gábor 

Generációk a történelemben 

Szekfű Gyula talán legtöbbet hivatkozott műve, a Három nemzedék az egymást köve-
tő nemzedékek rendjében beszéli el a reformkortól Trianonig ívelő magyar történetet. 
Szekfű egyáltalán nem bíbelődött a genealógiai rendezőelv használatának magyarázatá-
val. Korábban kipróbált mintát követett, midőn ebben a szekvenciális keretben képzelte 
el a hanyatlás történetének elbeszélését. A generációs fogalom rendező elvként való 
alkalmazása nem volt tehát több puszta retorikánál. 

A generáció, mint társadalomtudományos és történetírói fogalom, ahogy Karl Mann-
heim klasszikus tanulmányában kifejtette, a pozitivizmus, valamint a romantikus-tör-
téneti kérdésfeltevés jóvoltából vált (válhatott) határozott szemléletmóddá. A hatalom 
dinasztikus hagyományozását analógiaként kamatoztató kvantitatív fogalomalkotás a 
15 és még gyakrabban a 30 évente esedékes generációváltás ritmusára fűzte fel az em-
beriség történetének lineáris sorát. Ezzel egyúttal azt sugallta, hogy a generációváltások 
a konzerváló és a reformáló erők váltakozó ritmusának is megfelelnek. A romantikus-
történeti kérdésfelvetés ugyanakkor kvalitatív értelmet tulajdonított a generáció fogal-
mának; adott nemzedék belső egységét összekötötte a szellemi és társadalmi hatások 
egyöntetűségével. A nemzedékváltások lineáris vonalú elképzelésének helyébe „az 
egyidejű nem egyidejűségek" problémáját állította, azt fejezve ki vele, hogy egyazon 
időben különböző nemzedék élnek egymás mellett. 

Mannheim ezeken a kérdésfeltevéseken túllépve tisztázta: érdemi különbség van a 
nemzedéki helyzet vagy kontextus (a rokon évjáratokhoz való tartozás) és a generáci-
ós egység között. A kontextus ez esetben azt jelenti, hogy egyének bizonyos halmaza 
specifikus gondolkodásmódot, tapasztalatot és cselekvési repertoárt sajátít el és birto-
kol, ami tendenciaszerűen határolja körül a nemzedékhez tartozók halmazát, akiket 
összeköt a generációs egység. A nemzedék ilyenformán nem valamely statisztikailag 
(kvantitatív módon) körülhatárolható csoport, hanem a közös identitásban gyökere-
ző, szubjektív alapon álló csoport. A nemzedéki helyzet ilyenformán el is tér a cso-
portképződés osztályhelyzetből fakadó körülményeitől. Az utóbbi esetében ugyanis „a 
társadalmi-szellemi teret kitöltő élmény-, gondolat- és érzéstartalmak sem »általában« 
vannak jelen, hanem minden egyes osztályhelyzet számára csak valamilyen megha-
tározott »aspektusban«". Nemzedéki helyzetben viszont a rokon évjáratúak kerülnek 
abba „a történeti-társadalmi téren belüli különös fajtájú rokon elhelyezkedésbe", amely 
egységesnek tetsző különös szellemiséget áraszt magából. 

Ritkán számolnak a történészek a nemzedék mint önálló történeti hatóerő fogal-
mával. Újabb és egyúttal pozitív példaként említhető Deborah S. Cornelius amerikai 
történész angol nyelvű munkája, amely a felvidéki Sarlós mozgalom históriáját a nem-
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zedéki kontextus keretén belül dolgozta fel. Ez évi konferenciánk azzal a határozott 
törekvéssel párosul, hogy ráirányítsuk társadalomtörténetírásunk figyelmét a nemze-
déki tagoltság tényéből adódó szemléleti lehetőségekre és egyúttal teret adjunk az így 
megnyíló megközelítések kiaknázásának. Az alábbi témákban és irányokban várjuk az 
előadók jelentkezését. 

1. A nemzedék mint demográfiai kérdés 
A népesség kor szerinti tagolódása állandó (mellék)témája a történeti-demográfiának. 
Megvan annak a maga jelentősége, hogy milyen adott népesség korösszetétele, tehát 
fiatalos vagy elöregedett társadalom képét mutatja-e inkább. Ez mikroszinten, a csalá-
dok és háztartások mérete és összetétele szempontjából is fontos problémákat érint. A 
téma keretében egyaránt helye van tehát a makro- és mikrojellegű megközelítéseknek, 
melyek a korosztályok egymáshoz mért (mennyiségi) súlyát, valamint az egyes nemze-
dékek együttélése során alkalmazott stratégiai megoldásokat (kiterjesztett család, neo-
lokalitás, generációkat öszzekötő szolidaritási hálózatok) tárhatják fel. 

2. Nemzedéki ellentétek - ifjúsági lázadások 
A nemzedéki elv időnként használata során nagy jelentőséget szokás tulajdonítani a 
konzervatív idősek (vagy felnőttek) és a reformer vagy forradalmár fiatalok konfron-
tálódásának. Tény, hogy a társadalmi és politikai változások hajtóerői között gyakran 
szerephez jut a még nem (kellően) integrált ifjú nemzedékek fokozott aktivitása. Érde-
mes megvizsgálni, hogy mi motiválja azon fejleményeket, melyek esetében a generá-
ciós mozgatórugó hatása kézenfekvőnek látszik (1848., a 20. század eleje, 1918., vagy 
1956.). De nem csak a politikai változások, hanem az életforma, az életstílus módosu-
lásai is összefüggésbe hozhatók a nemzedéki lázadás és önkifejezés eme mozgalmaival. 
Ez alkalommal a generáció (ön)definíciója külön figyelmet érdemlő kérdés. 

3. A nemzedékváltások társadalomtörténete 
Nem pusztán a vagyonos rétegek életében van vagy lehet kulcsszerepe a materiális és a 
szellemi javak egyik nemzedékről a másikra történő átruházásának. A „szakmai" szo-
cializáció, valamint a vagyonnak az utódokra történő örökítése változatos társadalmi 
technikákat mozgósít, a mögöttük rejlő értékrend és társadalmi norma vizsgálata nél-
külözhetetlen a társadalmi stabilitás, a folytonosság, valamint a társadalmi változások 
rekonstruálásához és megértéséhez. Van-e és ha igen, mekkora szerepe van az e téren 
megfigyelhető szakadásoknak (átrétegződésnek), valamint folytonosságoknak (megme-
revedésnek) a tágabb (nemzeti) közösség társadalomfejlődésében? 

4. Kulturális-szellemi újítás és nemzedékváltás 
A kultúra szűkebb (intézményesült) világában a nemzedéki tagoltság eseményeket (fo-
lyamatokat) dinamizáló szerepe mind közül talán a legszembetűnőbb: aligha véletlen, 
hogy a nemzedék mint identitás-egység fogalma a művészettörténész W. Pinder el-
méletéhez köthető. A kreatív művészetek történészei a történészeknél mindig bátrab-
ban éltek (és élnek) a nemzedéki tagolás (tagoltság) magyarázó fogalmával. Kérdés, 
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önmagában vagy egyéb társadalmi tényezők véletlen egybejátszásával, velük karöltve 
tesz vajon szert a művészetben (és a tudományban) adott nemzedéki „tömörülés" a 
megújító szerepre. A válasz elképzelhetetlen a nemzedék-probléma társadalomtörténeti 
kontextusba helyezése nélkül. 

5. Az öregség mint kulturális és szociális probléma 
Az öregedés és az öregség mint állapot elsősorban a társadalmi szolidaritás kérdéseként 
szokott felvetődni. Különösen előtérbe kerül a probléma, miután az európai társadal-
makban különösen felgyorsult az elöregedés folyamata, s nem utolsó sorban azért is, 
mert itt alakult ki a jóléti állam infrastruktúrája. Az idős korosztályok számbeli súlyá-
nak a megnövekedése olyan társadalmakban következik be, melyek a gazdasági, társa-
dalmi, politikai és kulturális innovációnak mindmáig a fő letémenyesei; ez tagadhatat-
lanul feszültségeket rejt (vagy rejthet) magában. Miként hatnak mindezen folyamatok 
az öregség időben változó fogalmára és miféle intézményes következményekkel jár az 
elöregedés a szociális ellátást és gondoskodást (a szociálpolitikát) illetően. 
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PLENÁRIS ÜLÉS 





Szilágyi Márton 

Összeköt vagy elválaszt? 
A nemzedékek mint irodalomtörténeti 

magyarázóelv 

A generációk egymásutánjára való hivatkozás nyilván az időkezelés egyik formája1 - ha 
az időszemlélet problémáit próbálnánk meg áttekinteni, számos példát lehetne találni 
arra, a Dániel próféta látomásán alapuló ótestamentumi történelemszemlélettől a hé-
sziodoszi-ovidiusi, antik aranykor-mítosznak az emberi társadalom romlására magya-
rázatot kínáló elképzeléséig, hogy a változás tagolásának legkézenfekvőbb módja a 
nemzedékek sorozatában megjelenített folyamatszerűség. Ehhez az alapvető szemléleti 
kerethez az irodalom változásainak leírásaira szolgáló, különböző céltételezésű szöve-
gek kezdettől igazodtak, jórészt hallgatólagos, nem explikált előfeltevésként kezelve 
saját eljárásukat. Példaként gondoljunk csak Arisztotelész Poétikájára, amely persze tö-
redék, s így eredeti szerkezete csak igen nehezen ítélhető meg; a görög tragédia fejlődé-
sére használt narratív séma voltaképpen szintén nemzedéki elvű, a tragédia átalakítását 
Aiszkhülosz és Szophoklész újításaira felfűző magyarázat (IV. fejezet) - ha nem mondja 
is ki nyíltan - éppúgy ilyen jellegű, mint ahogy az a metafora is, amely a színművészet 
és epika viszonyát a fiataloknak a régiekhez való viszonyaként teszi érthetővé (XXVI. 
fejezet). Ám a római irodalom nemzedékeit aranykor, ezüstkor és vaskor sorozataként 
felfogó szemlélet is felismerhetően őrzi az emberiség mitikus korszakairól kialakított 
időszemlélet alapstruktúráját.2 A kérdés azonban nyilván nem elsősorban az, hogy hol 
van jelen ez a magyarázóelv, hiszen erre legföljebb csak triviális válaszok adhatók 
(mondhatjuk ezúttal teljesen nyugodtan, hogy már a „régi görögöknél" is...); inkább 
a generáció elvének funkciója és magyarázóelvvé emelésének logikai következményei 
lehetnek érdekesek. Ez pedig mégiscsak konkrét irodalomtörténeti kérdésként ígér vala-
miféle megfogható tanulságot. Célszerű tehát visszalépnünk az exemplumokig, s majd 
ezeknek az áttekintése után remélhetünk valaminő tanulságot. 

Az 1970-es, 1980-as évek magyarországi vitái közül talán a fiatal irodalomról szóló 
érdemes ebből a szempontból a figyelemre. A vita időben is több, egymástól elkülönülő 
fázisra osztható, s az írások megjelenési helye sem volt azonos - bár a leginkább az 

1 Ennek a problémáit vázlatosan megpróbáltam egy korábbi előadásomban áttekinteni: Szilágyi M. 
2003. 

2 Ez a hagyományos felosztás olyan erőteljes tradíciót jelent, hogy a legújabb összefoglalások is többnyi-
re így tagolják irodalomtörténeti anyagukat; a magyar nyelven hozzáférhető kötetek közül l. például 
Grimal 1992. 
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Élet és Irodalom szervezte a hozzászólásokat s adott helyet az írásoknak3 ám az egész 
anyag mégiscsak egyetlen tömbként mutatkozott meg. S nemcsak az utókor számára, 
hiszen már egykorúan kiadták az anyag nagyobbik részét kötetben is, szimptomatikus-
nak minősítve ezzel magát a körbejárt problémát is.4 Ez az irodalmi nemzedéki vita 
mint eszmetörténeti dokumentum több szempontból is értékelhető, s utólagos nézetből 
még világosabban látszanak azok az elemei, amelyek rejtjelezett politikai utalásokat 
hordoztak.5 Ez az egész diszkusszió - mai szemmel nézve - legigényesebb szövegé-
ben, Szilágyi Ákos írásában is megmutatkozott,6 valamint önleleplező módon a hivata-
los, pártállami kultúrpolitika állásfoglalásának szerepét vállaló válaszban, Szerdahelyi 
István cikkében.7 A generációs kérdésként megjelenített problémák ugyanis a magyar 
irodalom autonóm szerveződését lehetetlenné tevő politikai-adminisztratív tilalmak 
meglétét írták körül, s ilyenformán természetesen jócskán túlléptek a „fiatalként" meg-
határozott irodalom lehetőségeinek és mozgásterének az elemzésén. Figyelemre méltó, 
mi minden kapcsolódott itt a nemzedék fogalmához, illetve milyen variációit látták a 
résztvevők a generációk megkonstruálásának. A születés idejének közelségét mint ter-
mészetes magyarázatot itt rendre átmetszették másféle elvek: a „fiatal irodalom" fogal-
ma - ahogyan ezt Szilágyi Ákos leírta - a kiskorúsítás eszköze volt, a szemléleti alapú 
csoportképződés intézményes formájának megakadályozása céljából: „»Fiatal« - ez ma, 
az irodalomra vonatkoztatva merőben ideológiai meghatározás, s annál hatékonyabb, 
minél kevésbé látszik annak. Röviden: az új, kényszerűen egymásra torlódott irodalmi 
generációk, az új irodalmi tendenciák és az új alkotók »kiskorúsításának«, »nivellálá-
sának«, »eltömegesítésének« ideologémája."8 Rendkívül tanulságos, hogy miféleképpen 
vált vitatottá a kijelentés - az egykorú vita kontextusában ugyan teljes mértékben mar-
ginálisan, mert hiszen a későbbiekben ezekre állításokra nem települtek érvek, de annál 
sokatmondóbban a jelenlegi gondolatmenet szempontjából. Szilágyi Ákos ugyanis írá-
sának egy későbbi pontján így szőtte tovább ezt az alaptételét: „Ha a »fiatal irodalom« 
fogalma ideologikus, vagyis úgy állítja be a dolgot, mintha »fiatal irodalom« mindig is 
létezett volna, biztosak lehetünk benne, hogy »fiatal irodalom«' egyáltalán nem mindig 
létezett, sajátos történeti produktum, amely épp arra hivatott, hogy elfedje létének tár-
sadalmi előfeltételeit."9 Szilágyi kijelentésének az erejét persze jelentősen gyöngítette 

3 Ez a vitának arra a szakaszára érvényes, amely Siikösd Mihály cikke nyomán bontakozott ki: Siikösd 
1980. A hozzászólások bibliográfiai adatait l. Lichtmann (szerk.) 1986. 139. 

4 Dérczy (szerk.) 1982. A kötet szerkesztője egyébként sehol nem tüntette fel az írások eredeti megjelenési 
helyét, s olyan bibliográfiát sem mellékelt, amelyből a teljes vita rekonstruálható lenne, tehát a kötetbe 
be nem válogatott hozzászólások lelőhelyét sem lehet innen megismerni. Ez az eljárás, bármi indokol-
ta is egyébként (kiadói nyomás vagy a szerkesztő filológiai igénytelensége) egészében a kötet írásait 
egy diszkurzus anyagának mutatja, s ilyen módon jelentéssel ruházható fel a vita korabeli státusával 
kapcsolatban. 

5 Ennek kapcsán igen tanulságos háttéranyagot jelent: Németh 2002. 
6 Szilágyi Á. 1982.; a cikk első megjelenése: Kritika, 1981, 1. szám, 23-25. 
7 Szerdahelyi 1982. A cikk első megjelenése: Kritika, 1981, 1. szám, 25-26. 
8 Szilágyi Á. 1982. 77. 
9 Szilágyi Á. 1982. 82. 
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a történeti érvelés hiánya: a szerző egyetlen példája is XX. századi volt, és az 1950-es 
évekre vonatkozott. Pedig azt, hogy mennyire igaza volt, jól mutatja egy, tőle ugyan 
szintén nem említett, de a cikk megszületésével szinkrón jelenség is. Ez az irodalompo-
litikai manipulációs manőver ugyanis ekkortájt nem csak a magyarországi irodalmi in-
tézményrendszerben volt használatos: erre jó példa a romániai magyar irodalom, ahol 
a magyarországinál is szűkebb, a kisebbségi helyzetből következő lehetőségek között 
egyetlen, a „fiatalok" számára engedélyezett könyvsorozat létezett, az 1961-ben a Krite-
rion Kiadótól megindított Forrás könyvek. Ezeknek a köteteknek a megjelenési alkalma 
képezte aztán meg a nemzedékeket, pontosabban a recens kritika ehhez a könyvkiadási 
politikához igazodva hozott létre nemzedéket a recepcióban. Az erre a tradícióra ráte-
lepülő irodalomtörténeti osztályozási kísérletek pedig erőteljesen szentesítették is ezt a 
hatalmi eredetű kényszerektől meghatározott csoportképzési logikát: Kántor Lajos és 
Láng Gusztáv 1971-es könyve a romániai magyar irodalomról, amely még csak első és 
második Forrás-nemzedékről beszélt,10 hosszú időre meghatározta a még csak ezután 
megszületendő erdélyi magyar irodalom nemzedéki rendjét is, hiszen ennek nyomán 
képződött meg aztán a harmadik és negyedik Forrás-nemzedék generációs magyará-
zóelve is.11 Az, ami a szerves artikulálódás lehetetlenné tételéből adódott, ilyen módon 
vált jó darabig természetesnek tűnő, felül nem vizsgálandó rendezőelvvé.12 

A Szilágyi Ákos cikkére a hivatalos rendreutasítás pozíciójából válaszoló, az úgy-
nevezett konstruktív vita illúzióját képviselő Szerdahelyi István viszont éles szemmel 
fedezte föl, hogy Szilágyi írásának alaptézisét meg lehet dönteni egy látszólag tágasabb, 
valójában persze igencsak ingatag kvázi-irodalomtörténeti érveléssel: „Szilágyi Ákos 
(nem kifejtésbeli, hanem logikai) kiindulópontja az, hogy a »fiatal irodalom« fogalma 
»egyáltalán nem mindig létezett«, hanem az 1960-as évek második felében kitalált »sa-
játos történeti produktum«. E feltételezés eleve téves: az idősebb és fiatalabb művész-
nemzedékek megkülönböztetése az általunk belátható történelem legkorábbi szakasza-
itól ismeretes. Megtalálható már Arisztotelésznél is (Poétika, XXVI); az i.e. 1. évszázad 
közepének fiatal költőit »neotoroi« (»újak«) néven állították szembe az »öregekkel«, s 
így tovább, napjainkig. A gyakorlat azt bizonyítja, hogy a különböző generációk szá-
montartása hasznos segédeszköze is lehet az irodalomkritikának, irodalomtörténetírás-
nak, s az irodalomszociológiában is külön vizsgálati terület a fiatal írók »szocializá-
ciójának« kérdése."13 Szerdahelyi jó debattőrre valló érvelése persze azért vétette el a 
tárgyát, mert éppen a nemzedékiség fogalmának történetileg eltérő kontextusaira nem 
volt tekintettel - persze ez a hiány csak akkor lenne számonkérhető az írásán, ha 
eltekintenénk a hatalmi-politikai logikát egyszerre megvalósító és elleplező retorikai 
céltételezésétől. Mindazonáltal Szerdahelyi tagadhatatlanul ügyesen ismerte föl, hogy 

10 Kántor-Láng 1971. 
11 Erre nézvést l. Martos 1994. 133-135. A nemzedékiség vizsgálatához egyébként a kötet interjúi is 

kiváló anyagot nyújtanak. 
12 Ezt példázza az 1980-as években úttörő szerepet betöltő irodalomtörténeti összefoglalás szerkezete: 

Bertha-Görömbei é.n.; de alapvetően ehhez igazodik egy későbbi összefoglalás is: Görömbei 1993. 
13 Szerdahelyi 1982. 93. 
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melyik az a pont, ahol sem Szilágyi, sem a diszkusszió egyetlen későbbi résztvevője 
nem vitaképes: az irodalomtörténeti érvelés, ráadásul egy ilyen sajátos, részben az iro-
dalmi intézményrendszerre irányuló formájában az egész vita egyik nagy vakfoltjának 
tekinthető. Ennek ellenére Szilágyi Ákosnak alapvetően igaza volt: s nemcsak ennek a 
nyolcvanas évekbeli vitának a pótlék-jellege miatt, hanem amiatt is, mert a nemzedéki 
elv funkciójára kérdezett rá. Márpedig ennek a kérdésnek éppen ezidőtájt komoly je-
lentősége volt: a szociologizáló magyarázóelveket látványosan és demonstratíve kerülni 
akaró, poétikai jellegű érvelésre vállalkozó kritikusok (mint például Balassa Péter vagy 
Kulcsár Szabó Ernő) ebben az időben a magyar irodalom - pontosabban a magyar 
próza - változásait nemzedéki teljesítményként írták ugyan le, de egy olyan irodalom-
történeti hagyományvonulatot is megalkotva, amely a nemzedéki jelleget rögtön át is 
értelmezte.14 Ez volt a röviden „prózafordulatként" emlegetett jelenség kritikai eredetű, 
de irodalomtörténeti magyarázattá emelt fogalmának megszületése,15 amely mindmáig 
meghatározó, s alig-alig kétségbe vont dogmájává vált az utóbbi időszak irodalomtör-
téneti leírási kísérleteinek. Ennek, az utóbbi időben két (egy pécsi és egy budapesti) 
konferencián is tárgyalt folyamatnak a kánonizációval összefüggő kérdéseinél azonban 
jelenleg érdekesebb most az az összefüggés, hogy milyen variációi figyelhetők meg a ge-
nerációs elv használatának az irodalomtörténeti konstrukciókban - márpedig ehhez ez 
az egy nemzedéknyi távolságban lévő vita igen jó példaanyagot kínál. Szilágyi Ákos cik-
ke mellett ugyanis ennek a diszkurzusnak a másik alapszövege Zalán Tibor esszéje volt, 
amely szándékosan mellőzte a kánonikus névsorolvasás műveletét, s ehelyett a nemze-
dék „arctalanságát" kísérelte meg leírni.16 Ez a megközelítés tanulságosan egészítette ki 
Szilágyi Ákos írását, hiszen amit Szilágyi ideologikus manipulációként értelmezett, azt 
Zalán szinte funkcionális működésében vizsgálta: gondolatmenete azt példázta, hogy a 
,fiatal irodalom" fogalma éppen azáltal válhatott működőképessé, ha mindez együttjárt 
a tömegként való megjelenítéssel - s ez éppúgy szembenállt az individuális jelleg meg-
képződésével, mint ahogyan a csoportokként való artikulálódással.17 

Ebből a nyolcvanas évek eleji vitából az azóta eltelt évtizedek irodalomszerveződési 
jelenségei is jobban megérthetők. A „fiatal" íróként szocializált írónemzedék 1986-ban, 
30 éves korában elhunyt legendás, örök beváltatlan ígéretként mitizált kritikus figurájá-
nak, Hekerle Lászlónak a kapcsán ezt a legutóbbi időben igen pontosan megfogalmazta 

14 Az egész jelenség funkciójának egykorú félreértésére jó példa, hogy ezt, a korabeli irodalmi kontextus 
intézménytörténeti és hatalmi-politikai konstellációjából szervesen következő, sőt, szinte egyedül vég-
rehajtható értelmezői eljárást volt, aki divatnak minősítette: Mocsár 1982. 165. 

15 Ennek bizonyos vonatkozásait érintettem egy korábbi dolgozatomban: Szilágyi M. 1995. 
16 Zalán 1982. Az írás először megjelent: Életünk, 1979, 11. szám, 957-968. A folyóirat következő szá-

maiban több hozzászólás is reagált rá: Csajka 1979.: Varga 1979.: Vaderna 1979.: Géczi 1979.; Gulyás 
1979. 

17 Ezt jól mutatja tömören megfogalmazott alaptétele is: „A »legfiatalabb nemzedék« mivel (a) az iro-
dalmi köztudatba nem vagy csak alig beépült, (b) nem tömörül csoportokba, iskolákba, (c) nem 
csoportosul irodalmi lapok, folyóiratok köré, (d) nem jelentkezik önmaga által létre segített minőségi 
antológiákkal, egyelőre elhelyezetten, elhelyezhetetlen a mai magyar irodalom értékhierarchiájában." 
Zalán 1982. 36. 
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egy összegző tanulmány: „A késleltetett indulásnak pedig máig ható következményei 
vannak: bár a fiatal prózaírók közösségét nem úgy kell elképzelni, mint egy osztályt, 
amelybe csak meghatározott számú tanuló járhat, az újabb és újabb fiatalok iroda-
lomba áramlását gátolja kissé, hogy a ma negyven-ötven éves íróink mintha nehezen 
öregednének ki a fiatal író általuk igen nehezen megszerzett szerepköréből."18 Számos, 
az utóbbi években megfigyelhető jelenség is alátámasztja ezt a kijelentést: a nemzedé-
ki írószervezetként létrejött József Attila Kör ugyanis előbb meglehetősen indulatosan 
reagált arra, amikor létrejött egy másik, nemzedéki írószervezet, a Fiatal írók Szövet-
sége, majd pedig felemelte a korábbi harmincöt éves korhatárt negyven évre, amivel 
egy ideig késleltetni tudta a tagság jelentősebb arányú cserélődését, szavazati joggal és 
tisztségekre választhatóan továbbra is sorai között tudván olyanokat, akiknek a korábbi 
elvek alapján ki kellett volna öregednie az egyesületből. A nemzedékiség pozíciójából 
megképződő csoportosulás megtartó ereje igen erősnek bizonyul ugyanis, s továbbra is, 
a lehetőségek tagadhatatlan bővülése ellenére sem tudja átadni a helyét valami másnak, 
pontosabban a magukat túl sokáig „fiatalnak" tudó író-generációk nem mindig tudják 
megemészteni, hogy valaki hozzájuk képest határozza meg magát fiatalnak (nota bene: 
életkori értelemben egyébként teljes joggal). 

Ezek a jelenbe érő folyamatok azt demonstrálják, hogy a nemzedékiség rendezőelv-
ként való felbukkanása sajátos helyiértékkel rendelkezik, amelynek elsősorban az egyes 
korszakok kritikatörténeti összefüggései adják meg a keretét. Nem magától értetődő 
osztályozásról van tehát szó, hanem egy többféleképpen használható és kihasználha-
tó segédfogalomról. S ilyen módon az sem véletlen, hogy mikor, melyik periódusban 
bukkan föl a magyar irodalom történeti leírási kísérletei között a nemzedéki érvelés. 
Ennek jobb megértéséhez érdemes visszanyúlnunk az 1859-es Kazinczy-ünnepségek 
eseménysorozatához, azon belül is a Kazinczy Ferenc és Kisfaludy Károly 1828-as pesti 
találkozását megörökítő Orlai Petrich Soma festményhez (Kazinczy Ferenc és Kisfaludy 
Károly első találkozások.).19 A festő itt egy olyan témát örökített meg, amelynek szemé-
lyes tanúja bizonyosan nem lehetett: Orlai Petrich 1828-ban mindössze hat éves volt. A 
festmény kompozíciója a felidézett ikonográfiái előkép, Velázquez Bréda átadása című 
képe miatt is,20 erősen szimbolikus karakterű: kettős kép, amely egy kézfogás pillana-
tának a megörökítésével egyenrangúként ábrázol két alakot, Kazinczyt és Kisfaludyt. A 
beállítás színpadias elrendezésű s frontális nézetre van beállítva: a középpontnak a kéz-
fogás tekinthető, bár jó érzékkel a teljes szimmetria egy kissé ki van mozdítva, s ezáltal 
Kazinczy kerül a kép tengelyébe; a többi alak ehhez képest mellékszereplő, akik mind 
a két központi alakhoz képest hátrébb, s jórészt oldalt helyezkednek el. Néhány figura 
gesztusai pedig kifejezetten a kézfogásra mutatnak rá, a legnyilvánvalóbban a Kazinczy 
és Kisfaludy mögött és között elhelyezkedő alak, akinek a jelenléte azért is fontos, mert 

18 Szilágyi Zs. 2007. 80. Az elemzés alapját az Ex Symposion című folyóirat Hekerle-száma adta (2006, 
56. szám). 

19 A Kazinczy-iinnepségről l. Keserű 1994.; Praznovszky 1998. 47-68.; Dávidházi 2004. 265-282.; 
Margócsy 2007. 

20 Erre az összefüggésre figyelmeztetett: Keserű 1994. 40-41. 
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így egészül ki háromtagúra a Kazinczy és Kisfaludy megképezte csoportozat, s ő az, aki 
rámutat Kazinczy és Kisfaludy összefonódott kezére. A kézfogás ráadásul ellentéteket 
köt össze: Kazinczy világos foltként van jelen a képen, fehér ruhája és idős korára utaló 
ősz haja ellenpontozza a sötét öltözékben és sötét hajjal megjelenített Kisfaludy Károlyt, 
akinek körszakálla is van, míg Kazinczy borotvált arccal látható. 

Ez a kép az 1859-es, országossá terebélyesedő Kazinczy-ünnepség egyik legfonto-
sabb vizuális elemévé vált: gróf Nádasdy Lipótné indított gyűjtést az arisztokrata höl-
gyek körében, hogy Orlai Petrich megbízást kaphasson egy Kazinczyt ábrázoló kép 
megfestésére (az adakozók névsorát aztán az akadémiai emlékkönyv közölte is), s az-
tán a pesti ünnepségek központi helyszínén, a Nemzeti Múzeumban az előcsarnokot ez 
a festmény díszítette, majd pedig a megrendelő grófné a művet a Magyar Hidományos 
Akadémiának ajándékozta.21 Népszerűvé válásához még inkább hozzájárult azonban, 
hogy sokszorosított grafikaként önállóan is megjelentették erre az alkalomra, ráadásul 
úgy, hogy a négylapos kisnyomtatványban a litográfia ki volt egészítve egy Képmagya-
rázattal, amelyet maga Toldy Ferenc fogalmazott; ez a szöveg aztán másodközlésként 
bekerült a centenáriumi albumba is.22 Ilyenformán tehát az Orlai Petrich-kép vizuális 
üzenetének az elemzését nem kizárólag a festményből kiolvasható elemek révén való-
síthatjuk meg, hanem rendelkezésünkre áll egy szöveges értelmezés is, amely ugyan 
nem a festőtől származik, de - ahogyan majd látni fogjuk - nem független a művész 
szándékától. Toldy írásából kitűnik, hogy a kép minden szereplője pontosan azono-
sítható, a festménynek megfelelő elrendezésben mindenki meg is van nevezve (innen 
tudjuk, hogy a Kazinczy és Kisfaludy kézfogására rámutató alak nem más, mint maga 
Toldy): a nagy esemény tanúi nem névtelen statiszták - leszámítva a kép bal oldalán 
látható szolgálót, akinek a jelenléte a festmény zsánerkép jellegét erősíti. 

Csakhogy ezúttal nem egyszerűen egy jelentős esemény megörökítése történt meg, 
hanem utólagos megkonstruálása. Kazinczy 1828-as pesti látogatásának fönnmaradt 
dokumentumai ugyanis nem arról árulkodnak, hogy ezt a kétségtelenül megtörtént ta-
lálkozást a magyar irodalom története szempontjából a résztvevők közül bárki is ennyi-
re jelentőségtelinek tekintette volna. Arra a levélre, amelyet Kazinczy Pestre érkeztekor, 
1828. február 18-án délután Toldynak küldött, maga Toldy csak ennyit jegyzett rá (hogy 
mikor, azt sajnos nem tudni): „Februárius' 18dikán délben érkezett Kazinczy Pestre, 's 
estve irá nekem ezt. Még azon estve megöleltem, jöttek Vörösmarty, Fenyéry 's Bártfay 
is."23 Azaz maga Toldy sem ejt szót itt Kisfaludy jelenlétéről, s ennek a találkozás-
nak a kiemelt fontosságáról, pedig ez a levél lenne az a dokumentum, amely a nagy 
esemény közvetlen előtörténetét tanúsíthatná. Hasonlóképpen árulkodó Kazinczynak 
a hazatérése utáni, Toldyhoz intézett köszönőlevele: pesti tartózkodására visszautalva 

21 Keserű. 1984. 56.; az adakozók névsorát l. Akadémiai emlékkönyv 79-81. 
22 Akadémiai emlékkönyv 81-83. Külön érdekesség, hogy miközben az írás betűjeggyel szignálva van 

(T. F.), a szövegben Toldy egyes szám harmadik személyben beszél magáról. A képleírás jelentőségére 
felhívta a figyelmet Dávidházi Péternek a Praznovszky Mihály kandidátusi értekezéséről (publikált 
változata: Praznovszky 1998.) készített, cím nélkül közölt hozzászólása: Irodalomismeret, 2001, 3-4. 
szám, 152-153. 

23 Kazinczy - Toldynak, Pest, 1828. febr. 18. In: KazLevXX. 471. 
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üdvözletét küldi Vörösmartynak és Fenyérynek, áradozik Bajzáról és dicséri Toldyt, de 
Kisfaludynak a nevét le nem írja.24 Kisfaludy oldaláról meg semmiféle egyéb megnyi-
latkozást nem ismerünk, csak azt, amit Toldy 1859-ben a szájába ad: Kisfaludy monog-
ráfusa, Bánóczi József is csupán Toldy szavait idézve tudja rekonstruálni az eseményt, 
azaz semmi olyan szövegre nem tud támaszkodni, amely más nézőpontot jeleníthet-
ne meg.25 Még Toldy beszámolójából is kitűnik, hogy voltaképpen csupa hétköznapi 
elemet tarthatunk számon erről az eseményről: a kézfogáson kívül ugyanis, amelyet 
Toldy igen kidolgozott retorikai apparátussal igyekszik elemelni a banális udvariassá-
gi formulától,26 voltaképpen semmi szokatlanul intenzív rokonszenv-megnyilvánulást 
nem rögzít az utólagos leírás. A Szemere lakásán Kazinczy és Kisfaludy között lefolyt 
beszélgetésből pedig - Toldy szerint - a jelenlévők alig hallottak valamit, pusztán há-
rom festőnek, Poussainnek, Ruisdaelnek és Vernetnek a nevét.27 A művészettörténész 
Vayerné Zibolen Ágnes ebből - üdítő illúziótlansággal - arra következtetett, hogy a 
kényesebb irodalmi témákat elkerülendő beszélgethettek inkább festészetről, amelynek 
Kisfaludy művelője, Kazinczy pedig rajongója volt, mi több, talán éppen Kisfaludy -
utóbb szétszóródott - gyűjteményéről lehetett szó.28 1 859-ig kísérlet sem történt arra, 
hogy ezt a találkozást valaki irodalomtörténeti eseményként interpretálja. A szimboli-
záció ideológiai alapjának a megteremtése pedig aligha Orlai Petrich önálló ötlete volt: 
a Toldytól fogalmazott magyarázat mindenre kiterjedő volta is arra mutat, hogy maga 
Toldy informálta és instruálta a festőt arról, kit kell a hátsó csoportozat tagjaként áb-
rázolnia, mi több erre a közreműködésre vannak egyéb bizonyítékok is,29 ilyenformán 
tehát egy irodalomtörténeti korszakértelmezés vizualizálását kellett elvégeznie Orlai 
Petrichnek.30 A Toldyt is a képre helyező festő mindazzal, amit innovatív módon ennek 
a tartalomnak a szolgálatába állított, voltaképpen azt a koncepciót rögzítette, hogy a 

24 „Vörösmartynak és Fenyérynek mondj minden kedvest felőlem. Örvendek hogy látásból is ismerhetem, 
a' kiket már elébb csak érdemeikből ismertem. Bajzádat azért nem említem itt, mert nem gondolom, 
hogy Pesten van. De a' Te barátid nekem is tisztelt, szeretett barátim, 's Vörösmartyt, Fenyérit, Bajzát 
lehetetlen nem tisztelni, nem szeretni. Pesten élni, 's eggyiitt lenni véletek, irigylendő sors, eggyitek 
másikánál gyújt gyertyát." Kazinczy - Toldynak, Széphalom, 1828. júl. 16. In: KazLev XX. 520-521. 

25 Vö. Bánóczi 1883. II. 151-154. 
26 „Az ajtó nyílik, Kisfaludy Károly lép be, barátjaitól követve. Szemere megsúgja vendégének a Kisfa-

ludy nevét. Kazinczy felkél azon perczben, melyben Toldy aggódó örömmel reszketve mondja Kazin-
czynak: Ez az! 
A két férfi kezet fog, s Kazinczy, ifjabb társához - kivel ez időben az irodalmi primátust megosztá vala, 
szívesen, - így szól: »Igen tisztelt férfiú! barátságodat kérem.« 
Összeölelkeztek." Akadémiai emlékkönyv 82. 

27 „Csendes beszédökből - mert Kazinczy az úti átfázástól csak igen halkan szólhatott, és Kisfaludy 
önkénytelenül suttogva beszéllt - koronként Ruysdael, Poussin, Vernet és ily nevek hallatszottak." 
Akadémiai emlékkönyv 82-83. 

28 Vayerné Zibolen 1973. 50-51. 
29 „A két személyiség közti közvetítő (a képen is) Toldy Ferenc volt, aki segítette a festőt, hogy művén 

tizenkét író »hű arczképét« megfesthesse. Orlai mindenesetre az ő segítségével szerezte meg Bártfayné 
eredeti arcképét." Keserű 1984. 56. 

30 Toldynak a Kazinczy-ünnepség során betöltött szerepéről bővebben l. Dávidházi 2004. 265-282. 
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magyar irodalom első, jelentős nemzedékváltása békésen, konszolidált és szabályozott 
módon ment végbe: az idősebb nemzedék vezére, Kazinczy egy kézfogással mintegy 
átadta a magyar irodalom irányítását a fiatal irodalom megszervezőjének, Kisfaludy 
Károlynak.31 Ez az - Orlai Petrich Soma és Toldy Ferenc közös erőfeszítésének köszön-
hetően - egyszerre vizuális és textuális üzenet olyasmit akart megjeleníteni és azonnal 
szigorú értelmezői keretbe foglalni, amelynek a jelentősége először csak az irodalmi 
intézményrendszer XIX. századi állapotában bukkanhatott fel magyarázandó probléma-
ként: tudniillik egy irodalmi nemzedékváltás létét és lehetőségét. Nem véletlen, hogy 
Toldy saját magát is rátétette a képre: ezáltal saját pozícióját is meghatározta, hiszen ta-
núként, sőt, közvetítőként mutatkozhatott meg, de a „fiatalok" oldalán. Az értelmezői 
narrativa ezáltal önmaga látószögét a progresszív oldalon jelölte ki, mindazonáltal úgy, 
hogy a magyar irodalom szervességét hangsúlyozta. Nem árt felfigyelnünk arra, hogy a 
találkozás során állítólag elhangzott nevezetes mondat („Igen tisztelt férfiú! barátságo-
dat kérem!") csak itt és ekkor, Toldy kísérőszövegében bukkan föl először,32 s csupán 
azért hat veretesebbnek és emelkedettebbnek egy üres udvariassági formulánál, mert 
Toldy narratívájába illeszkedik bele. Ilyenformán tehát a Kerényi Ferenc úttörő jelentő-
ségű tanulmányában olvasható tömör összegzés („Két nemzedék találkozása, a magyar 
literatúra első deklarált vezérváltása.")33 csak azzal a megszorítással fogadható el, hogy 
ez az esemény csak hatástörténetileg nyerte el ezt a pozíciót, s ebben az értelemben is 
csupán Toldy Ferenc koncepciójában. 

Toldy számára ugyanis a nemzedékek fogalmának használata aligha volt öncélú: a 
magyar irodalom fejlődéséről kialakított víziójának részeként került elő és nyert értel-
met „öregek" és „fiatalok" szembeállítása, ráadásul úgy, hogy erre egy önarcképszerű 
helyzetmeghatározás is rávetült. Aligha véletlen, hogy Toldy nagy irodalomtörténeti 
összefoglalásaiban nem is találkozunk kiemelt szerepben a nemzedékváltásokra fel-
épített magyarázatokkal: a Kazinczy és Kisfaludy közötti, szokatlanul nagy hatással 
inszcenírozott váltás Toldy számára az első ilyen, értelmezésre szoruló jelenség volt, 
ezt pedig harmonikus átmenetként integrálta a fejlődésről kialakított elképzelésébe. Ha 
elfogadjuk Kerényi Ferenc felosztását az irodalmi nemzedékváltásokról,34 s a következő 
fontos fázist a Vörösmarty és Petőfi köztiben,35 a harmadikat pedig vagy látens módon, 
félig elsikkadva az 1860-as évek közepére tesszük, vagy manifesztté válóan az 1870-es 

„kozmopolita-vita"36 idejére határoljuk be, feltűnő, hogy Toldy ezeket már nem akarta 
és nem is tudta irodalomtörténészként értelmezni, ezek a periódusok részben vagy egé-

31 Ezt a művészettörténész a következőképpen fogalmazta meg: „Kazinczy és Kisfaludy 1828-as találko-
zása »a nyelvi elvkülönbség«, a fiatal nemzedék és az irodalmi vezér, a klasszicista és romantikus 
szemlélet találkozását és megbékélését jelentette egy egységes magyar kultúra szellemében." Keserű 
1984. 56. 

32 Akadémiai emlékkönyv 83. 
33 Kerényi 2003. 469. 
34 Kerényi 2003. 
35 Erről a jelenségről egyébként már jóval korábban megszületett egy alapos irodalomtörténeti elemzés: 

Martinkó 1972. 37-72. 
36 Erről l. a Reviczky-kritikai kiadásban Csdsztvay Tünde jegyzetét: Reviczky 2007. II. 903-907. 
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szében kívül voltak az érdeklődésén. Ezért is lehetett számára egyedül értelmezendő 
az 1828-as találkozó. 

Toldy 1859-es interpretációja már csak ezért is komoly tanulságokat hordozhat a 
nemzedékiség irodalomtörténeti kezelésére nézvést. Hiszen bármennyire magától érte-
tődő tapasztalat az irodalom történetében is a fiatalabb írószemélyiségek jelentkezése, 
netán csoportban való megmutatkozása, a nemzedéki magyarázóelv mindig valamifé-
leképpen az alakulástörténetről vallott előfeltevésekhez igazodva bukkan föl, vagyis 
ilyenformán soha nem ártatlan és természetes osztályozási szempontról van szó. As-
bóth János 1873-as tanulmányában, a Három nemzedék címűben - amely egyébként 
Szekfű Gyula könyvének előzménye volt - három politikushoz rendelt hozzá három írót 
(Széchenyihez Vörösmartyt, Kossuthhoz Petőfit, Deákhoz Aranyt), hogy ezzel három, 
egymást követő nemzedéket határolhasson el;37 ez az erősen prekoncepcióra épülő eljá-
rása azonban csak úgy bizonyult végrehajthatónak, hogy a legutolsó, tehát legfiatalabb 
nemzedékbe kellett besorolnia reprezentánsként azt az Arany Jánost, aki pedig hat év-
vel idősebb volt az őt megelőző generációt fémjelző Petőfinél.38 Korábbi példáim pedig 
azt a következtetést is megengedik, hogy a csoportképződés ilyesféle leírására az irodal-
mi intézményrendszer és az irodalmi nyilvánosság bizonyos artikuláltsága előtt aligha 
van szükség; ráadásul ennek az értelmező keretnek az alkalmazása nem nélkülözi a 
személyes érintettséget sem. Toldy példája kapcsán igencsak látványos a nemzedékvál-
tásra rámontírozott önarckép alanyi tétje - annál is inkább, mert ezúttal mindez nem 
kizárólag metaforikus megfogalmazás, hiszen Orlai Petrich képe valóban őrzi Toldy 
ifjúkori arcvonásait is. A nemzedéki elv érvényesítése ezért is tartalmaz oly gyakran -
akár csak rejtve is - emancipatórikus szándékokat. Vagy azért, mert az értelmezendő 
irodalomtörténeti események eleve valami ilyesféle tartalmú generációs önértelmezést 
is tartalmaznak, s az interpretátor ehhez igazodik, vagy kifejezetten az irodalomtörté-
nész alkotja meg a nemzedékek fogalmát. Az irodalomról és az irodalom társadalmi 
használatáról sokat elárul, ha megpróbáljuk megfigyelni, hogyan és miért. 

37 Asbóth 1876. 
38 Erre felhívta a figyelmet: Keréayi 2003. 473. Megjegyzendő, hogy ezt igencsak feltűnő kronológiai 

manipulációt maga Asbóth is észlelte, s ezért az esszé 1892-es, harmadik kiadásakor a címet Három 
korszakra módosította. Ez utóbbira figyelmeztetett: Kiczenko 2002. 268. 
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Horváth Sándor 

„Szeretem az örök fiatalságod" 
avagy a történetírás szemránckrémjei 

„Munkáimban, mint mindenkiében, lehetnek rejtett tartalmak. Akkor jó, ha nem keres-
sük. Gyermekkorom kedves könyveiben, Dörmögőék kalandjaiban is csak akkor leltem 
meg, amikor egyik kedves párizsi barátom figyelmeztetett arra, hogy a máramarosi 
medvék egyike a főváros felé tartva megjegyezte: vigyázzunk, észre ne vegyék, hogy 
medvék vagyunk. Soraim között nincsen semmi, olykor talán valami medveség. [...] 
Minél inkább történész leszek, ha leszek, annál inkább gyarapodnak gyermekkori em-
lékeim, közben állandóan megválva magamtól, azzá válok, ami voltam. Jó érzés, vi-
gasztal, miközben látnom kell, hogy a jelen a múlt iskolája... A többit - mesterünkkel a 
hazugságban és elfogultságban, Tacitusszal szólva - »öregségemre hagyom, mert ritka 
boldog idő, amikor úgy érezhetük, ahogy akarunk, és amit érzünk, el is mondhatjuk.« 
Egyelőre, úgy érzem, talán jobb lenne most már tovább nem öregedni..." - írja egy 
neves történész a Korall 2005-ös „Hogyan lettem történész" körkérdésére adott vála-
szában.1 

A történetírás ezek szerint többek közt fiatalít, hovatovább infantilissá is tehet. Min-
denesetre ebben a szövegrészletben a történész ironikus gyermeki szerepet vesz fel, 
munkáját rendre a gyermek játékához hasonlítja. Felettébb gyakran használ olyan me-
taforákat, amelyek fiatalos vagy éppen önnön gyermeki szellemét helyezik a középpont-
ba. A történészi rácsodálkozást a gyermek, a kételyek világát a fiatal, míg a magabiztos-
ságot a bölcs férfi alakja testesíti meg. „Jó, ha a bennünk lakó bölcs férfi kézen fogja a 
csodálkozó gyermeket, és valamennyiünket pedig kézen fog az őrangyal, majd megóv 
attól, hogy gonoszságba pácolódjunk, önelégült frusztráltak lelki fertőjébe."2 Eszerint a 
történész attitűdjei ábrázolhatók a különböző generációk ismérveivel, a történész úgy 
tanul és fejlődik munkája során, mint az egymásra következő nemzedékek, míg végül 
elérkezhet a magabiztosság és a szerepjátszás nélküli őszinteség állapotához. De vajon 
mi célból játszik a történész szerepeket? A sokféle válasz közül ugyanez a szerző ezt 
úgy fogalmazza meg: „A tojás a tojó története. A történészé a könyvei. Vajon, ha magá-
ról beszél, akkor jobban fogyasztják? Mert bevallott cél az, hogy fogyasszák. "3 

A történetírói identitások és szerepek sokfélesége nem pusztán történeti iskolák vagy 
történetírói irányzatok függvénye, hanem abból is fakadhat, hogy a történetírók olvasóik 
meghódítására törekszenek. Ennek során számos olyan narratív eszközt használnak az 

1 Miskolczy Ambrus: Gyermekkori emlékeim, avagy miért lettem történész? Korall 21-22. 2005. novem-
ber. 252., 255. 

2 Uo. Miskolczy 246. 
3 Uo. Misckolczy 246. 
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olvasók elcsábítására, amelyek szövegüket és szöveg mögött bujkáló mesélőt vonzóbbá 
teszik. Ezen eszközök közé tartozik, hogy előszeretettel helyezik magukat olyan szere-
pekbe, amelyek a történész szociális reprezentációjának hagyományából fakadnak. 

A Korall 2005-ben bevallottan egyetlen szempont alapján keresett meg történészeket, 
hogy válaszoljanak arra a kérdésre: „Hogyan lettem történész?". Ez a szempont az 50. 
év feletti életkor volt. Ha a pozitivista-kvantitatív világészlelés által diktált generáció-
fogalmat használjuk, akkor a válaszadók zöme egyetlen generációhoz tartozik, mivel 
zömük 55 és 75 éves kora között volt 2005-ben. Szakmai pozíciójukat tekintve a 21 vá-
laszadó közül csak hárman nem rendelkeztek akadémiai doktori címmel, viszont több 
akadémikus és akadémiai tagságra jelölt, egyetemi tanszékvezető is akadt körükben. A 
szakma hierarchiájának ezen szintjét jellemző társadalmi nemi megoszlás is reprezen-
táltatik, mivel összesen három történésznő adott választ a körkérdésre. Azonban ők is 
fegyelmezetten oldották meg feladatukat, mivel erről a problémáról csak egyikük tett 
említést.4 

A kvalitatív generációfogalom és a szövegek összehasonlítása azonban azt a látszatot 
kelti, mintha egészen más habitussal és élményvilággal rendelkező szerzők válaszoltak 
volna a kérdésre. Mintha több generáció történész élt és élne egymással egyazon idő-
ben. Az eltérő élményeken alapuló generációs tudat reprezentálása az olvasóknak szánt 
önéletírások, ego-histoire-ok beszédmódjából is fakadhat, és értelmezhetőek az elkép-
zelt olvasók elcsábítására tett kísérletként is. Az önéletírások eltérő gondolkodásmódot, 
élményeket és habitust jelenítenek meg, ami a többféle közös identitásban, ezáltal az 
eltérő nemzedékreprezentációkban ölthet testet. Célom, hogy valamelyest érthetőbbé 
tegyem, milyen narratív eszközökkel reprezentálják egyazon szakma képviselői eltérő 
generációs élményeiket, szakmai identitásaikat, és milyen funkciót tölt be a különbö-
ző nemzedékekhez tartozás ábrázolása saját önreprezentációjukban. Ehhez a Korall 
2005-ös körkérdésére adott válaszok szövegeit használom. 

Amikor maguk a történetírók válnak a vizsgálat tárgyává, akkor szemérmesen visz-
szahúzódnának, tettetett zavarukban legszívesebben elhallgatnának, mint ahogy ezt a 
Korall körkérdésére adott válaszuk elején sokan színlelik is. Azonban a zavar imitálása 
után megered a nyelvük. A messze leghosszabb - közel másfél íves választ adó - szerző 
írása elején szemérmesen vagy önérzetesen annak a látszatát kelti, mintha a kérdésfel-
tevés jogosságát firtatná: „Ez a kérdés csak annyiban jogos, hogy magamat elsősorban 
medievistának tartom, igaz, a felett vitatkozhatnánk, hogy ezen belül történész vagyok-
e, régész, vagy más is." Az 53 lábjegyzetet tartalmazó, a szerző által is hosszúnak ítélt 
szöveg végefelé azonban nem maradhat kétség afelől, hogy történésszel állunk szem-
ben: „Életpályám hosszúra sikerült bemutatása végén említem meg, hogy háromszor 
jelöltek akadémikusnak, kétszer történészek, egyszer régészek. 2001-ben - történész 
javaslatra - azután meg is választottak az MTA levelező tagjának." A szerző folyama-
tos belső dialógust folytat magával, miközben ír, például: „Most magam és olvasóim 

4 „[...] mindig törekedtem arra, hogy a női szerepkör plusz terhei ellenére, teljesítményem ne maradjon 
el a férfi kollégáimétól."Korall 21-22. Bácskai Vera. ¡62. 
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számára össze kellene foglalni életem tanulságait."; vagy másutt „Felmerül azonban a 
kérdés, hogy miért foglalkozom annyi, egymással látszólag össze nem függő témával." 

A szakmai identitásválság imitációja - ami más válaszadók szereprepertoárjában is 
rendre felbukkan - fakadhat pusztán az önéletíró helyzetéből, de az olvasók bizonyta-
lanságban tartását, egyúttal meghódítását is szolgálhatja. Mindez azonban nem kész-
teti a szerzőt arra, hogy felülvizsgálja a generációk közötti folytonosság elméletének 
pozitivista szemléletét. Magát sosem nevezi tehetségesnek, ám az ő módszereit követő 
fiatalokat annál inkább. így a mester tanítványai kiválóságának ecsetelésével dicsőül 
meg. Saját fiatalosságát azzal tudja alátámasztani, hogy módszerei a fiatalok között is 
tovább élnek. A generációk közötti hasonlóságok hangsúlyozása ebben az esetben az 
ars poetica megerősítését szolgálja. „A magamfajta öregember hosszú élete során már 
sok, különféle országokból származó történetelméleti munkát olvasott, de ezek cáfola-
tait is. Az a véleményem, hogy okos emberek látványos elméleteket gyártanak, amelyek 
olvasóikra nagy hatást gyakorolnak, és valóban, sok igazságot tartalmaznak. Ez azon-
ban valahogy nem illik bele a saját, a múltba magamat beleélő kíváncsiságomba. Meg-
jegyzem, néhai Engel Pál ugyancsak szemben állt az elméletieskedéssel. Hasonlót látok 
a nagyon tehetséges fiatal középkorász generációnál is."5 A szerző következetes marad 
ezen a téren, amikor a Gesta című folyóiratban adott interjújában a fiatalabb generáci-
ók képviselőit azért tartja nagyra, mert „az oklevélközlésekkel foglalkozó, és zömében 
a legfiatalabb kutatógenerációkhoz tartozó tudósok azonban erre fektetik a hangsúlyt, 
nem valamely irányzat elemeit akarják nálunk is kimutatni, hanem az új adatokat ér-
telmezni. [...] A forráskiadáson kívül említendő, hogy az utóbbi évtizedek vezető hazai 
mediavista egyéniségei elsősorban a forrásokat tartották és tartják tiszteletben, az irány-
zatokat, elméleteket nem olyan mértékben."6 „A velünk élő késő középkor" címet viselő 
interjúból az derül ki, hogy a múlt megragadható, hovatovább adatszerűen rögzíthető, a 
nemzedékek szabályos rendben és egymástól tanulva váltják egymást. 

Ez utóbbi korántsem ritkaságszámba menő nemzedék- és világészlelés, amelyet Kari 
Mannheim összefoglalóan pozitivistaként ábrázolt, az élményrétegződés jelenségnek is 
betudható. Mannheim szerint „a történeti történés bizonyos szegmentumait a még élő 
idősebb nemzedékek is együtt élik át a felnövekvő ifjúsággal, és mégsem tekinthetők 
ugyanolyan elhelyezkedésűnek. Kívülmaradásuk lényegében a másfajta élményrétegző-
dés jelenségének tulajdonítható. [...] Az első benyomásoknak megvan az a tendenciá-
juk, hogy természetes világképként rögződjenek. Ezért minden későbbi tapasztalat az 
élményeknek ehhez a csoportjához igazodik..."7 A fenti pozitivista nemzedékszemlélet 
és önreprezentáció ennek nyomán egy olyan statikus világkép-élményen alapul, amely-
ben a forráskiadás adja a történészi munka elsődleges értelmét, emiatt minden más 
annak alárendelődik. Ez egy közös generációs élményből, ezáltal sajátos szakmai iden-

5 Kubinyi András: Miért lettem a középkor kutatója? Korall 21-22. 218-244. 
6 Portré. A velünk élő késő középkor - Kubinyi András. Készítette: Horváth Zita és Nagy Gábor. Gesta. 

Miskolci történész folyóirat. VI. évf. 2006. 2. sz. 50-55. 52. 
7 Kari Mannheim: A nemzedéki probléma. In: Ifjúságszociológia. Szerk.: Huszár Tibor - Sükösd Mihály. 

Bp„ KJK, 1969. 31-67. 61. 
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titásból is fakadhat. Ebben az esetben a generációk közös szakmai élménye a források 
tisztelete szemben az elméletekkel, a fiatalabb generációt az idősebbekhez a kegyelet 
érzése kapcsolja. Mannheim modelljével folytatva: „Statikus viszonyok között megszü-
letik a kegyelet, mint érzelmi érték, a fiatalokban fellép az a törekvés, hogy idomuljanak 
az öregekhez, és külsőleg is idősebbnek látsszanak."8 

Ennek fordítottja, ha dinamikus viszonyok között a történészek fiatalabbnak látsza-
nak. A Korall körkérdésére adott válaszok között se szeri, se száma a játékos, gyermek-
kori élményeket felelevenítő történeteknek. Mintha a szakmai identitás megalapozása 
a serdülőkor végére jellemző identitásválság kitolódásában öltene testet. A specifikus 
történetírói reprezentáció sajátja a tudományos és szépirodalmi elbeszélésformák ke-
veredése, amiből a tudós és/vagy író történész szerepe és identitása, annak tudatos és 
intuitív keveredése következik. A tudós és a művész, a történész és az író szerepe, mint 
választási lehetőség többnyire nyíltan jelen van a szövegek többségében: „... a törté-
netírás tudomány és művészet"9, „fantáziájuk a regényeken túllépve a »hiteles mese« 
izgalmát keresse"10, „Réz Pál, a Holmi főszerkesztője szokta mondani, hogy minden 
valamire való történész írónak készült valaha"11, „Miért nem akartam például soha író 
lenni? Pedig több tanárom bíztatott rá."12, vagy „Akkoriban [a gimnázium alatt] valójá-
ban költő szerettem volna lenni."13 Az, hogy a történész lehetett volna író, de nem lett 
(mert nem akart, mert nem érdekelte, mert jobb dolga támadt), szinte állandó elbeszé-
lői kellékként szerepel szerzőinknél. Ezt majdnem mindegyikük egyedinek ábrázolja, 
mintha pályatársai többségét nem szépirodalmi érdeklőse sodorta volna a bölcsészet 
felé: „Nem tudom, milyen az a tipikus út, ahogyan egy történész történésszé válik, az 
enyém, azt hiszem, egyáltalán nem az. A költészet szeretete vezetett az egyetemre..."14 

A történész álruhájába bújt író, vagy az egykori írópalánta álruhájába bújó történész 
úgy tűnik megfelelhet az olvasói elvárásoknak is, melyekhez a szerzők szövegük elbe-
szélésmódját igazítják. 

Mintha a szerzők egy része teljesen komolytalannak tartaná, más részük pedig el-
játszana a gondolattal, hogy gyermekkorának meghatározó szerepe volt abban, hogy 
történész legyen. Az Eriksonhoz kapcsolódó identitáskonstrukció szerint: „A család, 
a szomszédság, az iskola szüntelenül kontaktust és kísérletszerű identifikációt kínál 
a fiatalabb és idősebb gyermekekkel, fiatalabb és idősebb felnőttekkel. így a gyermek 
az egymást váltó sok-sok próbaképpeni identifikáció révén, már korán hozzáfog arra 
vonatkozó elvárásképzetének kialakításához, hogy milyen az, ha valaki idősebb, és 
milyen lesz majd arra gondolni, hogy valaha fiatalabb volt."15 Ez az identitás-modell 

8 Mannheim uo. 66. 
9 Miskolczy 245. 
10 Korall 21-22. Szabad György 273. 
11 Korall 21-22. Kövér György 212. 
12 Korall 21-22. Péter Katalin 266. 
13 Korall 21-22. Németh György 257. 
14 Németh György 259. 
15 Erik H. Erikson: Identifikáció és identitás. In: Ifjúságszociológia. 68-84. 73. 
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használhatónak tűnik a szövegekben ábrázolt szerepek értelmezésekor. Mintha történé-
szeink többsége egész gyermekkorában öregkorára készült volna. 

„Csak a családi legendárium tartja számon, de valamikor óvodás koromban állítólag 
azzal leptem meg a szüleimet, hogy nyugdíjas szeretnék lenni."16 - írja ellenpontozás-
ként a történészi alternatívákról az a szerző, aki úgy tér ki rendre a körkérdés elől, hogy 
felvillantja legfontosabb ifjúkori identitásait: a családot, szülővárosát, gimnáziumát és a 
neves vidéki egyetemet. A romantikus-történeti modellben, amit például Dilthey képvi-
sel, az egyes generációk közötti kapcsolat csak minőségileg megragadható belső idő je-
lenlétéről tanúskodik. Ez ölt testet a történész-identitásának gyökereit kutató, adomázó 
történetíró álruháját felöltő visszaemlékező azon mondatában, miszerint: „Amennyire 
össze tudom hasonlítani más családok belvilágával, nálunk a történetek elbeszélése 
nagy jelentőséget játszott és játszik (lányaim néha már előre tudják és unják, amelyik 
éppen következik). Hajlok arra, hogy a középosztályi lét kontinuitását leginkább ezek-
ben a nemzedékről nemzedékre továbbmesélt legendáriumokban lássam." 

Jelezvén, hogy komolyan veszi szerepét, folyamatosan kutatja ifjúkorában azokat az 
elemeket, amelyek elvileg predesztinálták a történészi szerepre és rendre meglepetés-
ként ábrázolja, mikor ilyeneket vél felfedezni: azon vettem észre magam, hogy úgy 
könyvelnek el, mint aki eljegyezte magát a történelemmel. Ez nemcsak azért volt meg-
lepő, mert teljesen körvonalazatlan elképzelésekkel jöttem az egyetemre, hanem azért 
is, mert már elsős koromban több olyan évfolyamtársam volt, aki ifjú tudósként kezdet-
től pontosan tudta, mit is akar kezdeni magával." A másnál is felbukkanó adomák talán 
nála a leggyakoribbak. Egyes embereket többnyire egy róluk elmondott csattanós, vi-
dám történettel jellemez, az alig hat oldalas szövegben több mint egy tucat alkalommal. 
Az adomák főszereplői rokonok, barátok, tanárok és a műfajból is fakadóan többnyire 
maga a furfangos szerző. Az adoma elbeszélésének hagyományához alkalmazkodva 
például a kutatói állásának megszerzéséről szóló adomát nem akarja valóban meg-
történt esetként elhitetni. Az utolsó bekezdés végül a teljes szöveg csattanója, mivel 
kiderül, hogy a szerző éppen az egyetem utáni éveket tekinti pályája kezdetének, vagyis 
ami azután történt lehetne igazi válasz a „Hogyan lettem történész?" kérdésre. „Lehető-
séget kaptam a történésszé válásra. Pályám igazából innen indult, de ez már egy újabb 
történet, ami átlépi a körkérdés nyújtotta kereteket".17 A kérdés ravasz megkerülése a 
néha elvont személyeknek tűnő szereplőkről szóló történetek elmesélése által egyúttal 
keretet ad a szövegnek, ami azzal kezdődik, hogy a történész kijelenti: „a célirányosan 
szerkesztett pályaívek végső soron utólagos konstrukciók eredményei".18 

A körkérdés gyakran úgy hat a válaszadókra, mint az eltűnt idő nyomába eredő 
regényhősre: hársfavirágteába mártott Madeleine-keksz gyanánt megnyitja előttük a 
gyermekkor és ifjúkor világát, amit feladatuknak tartanak megjeleníteni. A felidézés 
kötelező gesztusának ábrázolása az egyik kezdő, múltidézést bevezető körmondatban 
így jelenik meg: „Ha megpróbálok most válaszolni a nekem is feltett kérdésre, hogy 

16 Kövér György: Történész-történetem. Korall 21-22. 212. 
17 Kövér 217. 
18 Kövér 212. 
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miért épp az foglalkoztat történészként, amivel már hosszabban múlatom az időt, és 
miért pont úgy közelítek ehhez a bizonyos valamihez, ahogy teszem, továbbá: mi köze 
van ehhez életem eddigi alakulásának, akkor azzal kell kezdenem, hogy mikor és miért 
kezdett el egyáltalán érdekelni a múlt vizsgálata."19 Majd a szerző beleveti magát a múlt 
kútjába, gyermekkorával kezdve az elbeszélést. 

Csakhogy maga a körkérdés és a hozzá írt kommentár csak utalt arra, hogy a gyer-
mekkor és a család meghatározó lehet a pályaválasztás során. A válaszadókat arra 
bíztatták, hogy gondolják végig eddigi pályájukat és osszák meg a Korall olvasóival, 
miért éppen ezt a hivatást választották, ezen belül pedig miért és hogyan találtak rá 
szakterületeikre. A szerzők kontinuitást feltételezve a gyermekkor, kamaszkor, fiatalkor 
és felnőttkor között szakmai szocializációjukat néha csak mellékesen emlíük. Egyikük 
sem kezdi visszaemlékezését az egyetem utáni időszakkal, holott többen is bevallják, 
hogy akkor kezdődött meg „történésszé válásuk" folyamata. Egyikőjük hovatovább azt 
a címet adja válaszának: „Gyermekkori emlékeim, avagy miért lettem történész?"20 -
mintha a kettő egymásból következhetne. Csak egyikőjük veszi a bátorságot arra, hogy 
kijelentse: „Pályaválasztásomban sem a családi háttér, sem az iskola nem játszott sze-
repet." Azonban ő is fontosnak tartja megemlíteni, hogy „gyermekkoromban plántálták 
belém a pontosságot, megbízhatóságot, késztettek szívós munkára."21 Valószínűleg ott 
munkált mindegyik szerzőben az a vélt vagy valós olvasói elvárás, miszerint itt és most 
a gyermekkoráról kell, hogy írjon. 

A szerzők többsége szakmájából fakadóan önéletírások tömkelegének elolvasása és 
számos szakmai önéletrajz megírása után meséli el pályaválasztását. Ennek hatása tet-
ten érhető a szakmai kapcsolatháló kiterjedtségét hangsúlyozó szövegekben. Érdekes 
módon két 21 év korkülönbséggel rendelkező középkorász szövege tűnik ezen a téren 
leghasonlóbbnak.22 Az idősebb szerző 25, míg a fiatalabb 21 intézményt említ szövegé-
ben, igaz a fiatalabb mediavistának ez 10, míg az idősebbnek 25 oldalas terjedelmen 
belül sikerül.23 Mindketten előszeretettel hivatkoznak válaszukhoz fűzött lábjegyze-
teikben saját munkáikra. Lábjegyzeteik 80%-a önhivatkozás, ami más válaszadóknál 
sem ritka, sőt, a kevesebb lábjegyzetet tartalmazó munkáknál néha magasabb arányt 
ér el. Mindkettejüknél kiemelt helyet foglal el a család szerepének hangsúlyozása a 
történésszé válásban: „Ahhoz, hogy történész [...] legyek, a legmeghatározóbb indít-
tatást apámtól, [...] kaptam"24; „Pályaválasztásomnál mindenképp a családi hatás ér-
vényesült [...] A família mindkét ágából számos tudós került ki, én vagyok a harmadik 
akadémikus a családból."25 

19 Korall 21-22. Gyáni Gábor 193. 
20 Miskolczy 245. 
21 Bácskai Vera 162. 
22 Korall 21-22. Klaniczay Gábor, Kubinyi András. 
23 Az intézményekhez kapcsolódásra a szövegekben felhívja a figyelmet Keszeg Anna: Az elitek szubkul-

túrája. Korunk. 2006. Szeptember. 
24 Klaniczay 198. 
25 Kubinyi 218. 
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Mindkettejük elbeszélésében rendre visszatérő elem neves kollégáikkal való kap-
csolatuk emlegetése, és gyakori elbeszélői kellék azok számbavétele, felsorolása. Egy 
német professzor nemzetközi konferenciát akart rendezni, „a szakirodalomban ismert 
tudósokra gondolt, így rám is. Hat magyar kutatót: Ember Győzőt, Fügedi Eriket, Mak-
kai Lászlót, N. Kiss Istvánt, Paulinyi Oszkárt és engem hívott meg." Érezvén, hogy 
Ember Győző lehetne a kakukktojás a szerző zárójelben azonnal hozzáteszi: „(Ember 
csak a kötet számára küldte el a tanulmányát.)"26 A fiatalabb szerzőnél példa ehhez 
hasonló seregszemlére: „rendszeresen vendégül láthattuk a nemzetközi történettudo-
mány olyan hírességeit, mint Jacques Le Goff, Giles Constable, Aleksander Gieysztor, 
Frantisek Smahel, Bronislaw Geremek, Aron Gurevics, Patrick Geary, Peter Brown, Na-
talie Zemon Davis, Ihor Sevcenko."27 A seregszemle, számbavétel (enumeratio) régóta 
használatos stilisztikai elem. Funkciója elsősorban a megerősítés, nyomatékosítás, az 
erő hangsúlyozása. Ebben a szituációban azt a célt is szolgálhatja, hogy a seregszemlét 
végrehajtó jelezze, a szakma mely köreihez tartozik. A sok felsorolás és az önéletírás a 
fiatalabb mediavista szavaival élve persze magában foglalja a veszélyt, mint írja: „Szé-
csi Margittal szólva, hogy »úgy néztem magamra mindig, ahogy csodára nézni illik...« 

- ezt nehezen tudják az emberek elkerülni."28 

A családi indíttatás, a külföldi és szakmai kapcsolatok hangsúlyozása egyfajta arisz-
tokratizmusként is értelmezhető az eposzi kellékeket gyakran felvonultató önéletírások-
ban. A seregszemle egyik típusa, amikor a főhős kiváló képességeit a nagyszerű elődök 
felsorakoztatásával bizonyítja. Ezzel szemben a távolságtartás ezek hangsúlyozásától a 
plebejus-történész szerepéhez illeszkedik. 

A válaszok közül több kezdődik azzal, hogy a válaszadást nehéznek ítéli a szerző: 
„a választ elég nehezen tudom megfogalmazni"29, „A Korall kérdése megtisztelő, ám 
nehéz rá választ adnom"30. A segélykérés hagyománya a szöveg elején azt a célt is 
szolgálhatja, hogy az elbeszélő távolságot tart szövegével szemben, egyik funkciója 
lehet a szövegben beszélő én eltávolítása. A segélykérés mellett azonban nem ritka az 
önmegszólítás, amely a kérdésre adandó válasz nehézségéből fakadó válságot igyekszik 
leküzdeni. Ennek legpregnánsabb példája a feltett kérdés megismétlése átírt formában a 
szöveg elején vagy a téma ismételt megjelölése: „A Korall kérdése: miért ezt a hivatást 
választotta a kérdezett, s ezen belül miért hogyan talált rá szakterületére. "31 A csodás 
elemek is igen gyakran jelennek meg az elbeszélésekben: „Mentünk. Beléptünk az osz-
tályvezető szobájába. Makkai Sándor állt fel jöttünkre az íróasztaltól. Azt hittem, szel-
lemet látok. Sándor bácsi fia volt, Makkai László. A megszólalásig hasonlított apjához. 
Nem hinném el, ha nekem mesélnék, de tényleg így történt."32 

26 Korall 21-22. Kubinyi 232. 
27 Korall 21-22. Klaniczay 205. 
28 Klaniczay 197. 
29 Korall 21-22. Gunst Péter 183. 
30 Korall 21-22. Draskóczy 169. 
31 Korall 21-22. Gerő András 180. 
32 Korall 21-22. Péter Katalin 268. 
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Szerzőink többsége történészektől korántsem szokatlan módon - Hayden White sza-
vaival élve - a „tényszerű reprezentáció fikcióinak" esik áldozatul.33 A történészek saját 
múltjuk megírása során is történészek maradnak, hiszen ők maguk illesztenek nyelvi 
és elbeszélői struktúrát a múltra. Ezt gyakran még olyan szerzők is elfelejtik a válasz-
adás során, akik időnként elfogadják, hogy a történetírás cselekményesítésének módja és 
nézőpontja elsősorban a nyelv univerzumában ragadható meg. Ennek egyik jellegzetes 
példája az a visszaemlékezés, amely a „Látható és láthatatlan eseménytörténet" címet 
kapta, és úgy indul, mint egy szabályos önéletrajz. Néhány mondatban el is jut a sikeres 
egyetemi felvételihez, amikor az első személyes kinyilatkoztatását megejti: „A történelem 
ugyanis érdekelt - pontosabban szólva az emberek érdekeltek. A történelem pedig - s ezt 
ma is így gondolom - az emberekről szól, s a történelemtudomány nem más, mint egy-
fajta szabályozott kíváncsiság." Ezután beszámol arról, hogy elsősorban politikai okok 
miatt kényszerült arra, hogy történész legyen s ne az élő, hanem a halott emberekkel 
foglalkozzon. Majd az alig több mint két oldalas válasz második felében a szerző eljut 
az önvallomás műfajába sorolható megnyilatkozásokig: „Egy magamfajta ateista, libe-
rális, individualista, zsidó, magyar számára a polgári világ a történelem által felkínált 
legkényelmesebb s leginkább vállalható lét és identitáskeret." Az utolsó bekezdés annak 
indoklása, hogy miért írt önmagáról a szerző olyan keveset és olyan általa visszafogottnak 
ítélt módon: „Remélem azonban, hogy az olvasó méltányolja, ha az a ember a számára 
legkedvesebb és legfontosabb témáról - önmagáról - némi visszafogottságot tanúsítva 
nyilvánul meg. A viszonylagos rövidség fő oka az, hogy még most is valamelyest fiatalnak 
érzem magas, s épp ezért nem hiszem, hogy számomra ideje lenne az önmagamra vo-
natkozó tisztánlátásnak."34 A szerzők jélentős része vagy fiatalnak ábrázolja magát, vagy 
olyan, fiatalkorára visszautaló, ezáltal fiatalos elbeszélői fordulattal halmozza el szöve-
gét, amellyel fiatalnak ábrázolhatja magát. A visszaemlékezés aktusa ezáltal megfiatalítja 
őket, ami nem kis fegyver az olvasók elcsábításáért zajló küzdelemben. 

A tényszerű önreprezentáció a válaszadóknál fakadhat a visszaemlékezés műfajhoz 
kapcsolódó elvárásokból, de következhet a történészek társadalmi közmegegyezésen 
alapuló szerepéből is. Ha elfogadjuk, hogy a „cselekvő szubjektumok interakcióit objek-
tív és intézményesült mechanizmusok kötik össze egymással, melyek mezőspecifiku-
san kialkudott játékszabályokon keresztül uralmi viszonyokat hoznak létre"35, akkor a 
történész-visszaemlékezések hagyományosnak tűnő formái a társadalmon belüli uralmi 
viszonyok megerősítésében is szerepet játszathatnak. Ebben az esetben a történész 
önreprezentációja intézményesült mechanizmusként is értelmezhető. Ezen belül azok 
a visszaemlékezések, amelyek a megélt tapasztalatot helyezik az előtérbe, annak alátá-
masztását is szolgálják, hogy az egyének - jelen esetben történetírók - és viselkedésük 
nem vezethető vissza az általános normatív rendszerekre.36 

33 Hayden White: Tropics of Discourse: Essays in Cultural Criticism. Baltimore, 1973.121-134. 
34 Gerő András. 180-182. 
35 Sven Reichardt: Bourdieu történészeknek? Kulturszociológiai kínálat a társadalomtörténet számára. 

Korall 3-4. 2001 / tavasz-nyár. 233-246. 238. 
36 Ehhez lásd: Giovanni Levi: Az életrajz használatáról. Korall. 2. 2000/ tél. 81-91. 
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Amennyiben egy történész a saját döntéseinek szabadságát, egy kortársaitól eltérő 
generációs identitást szándékozik felmutatni, visszaemlékezésének elbeszélésében a 
hangsúlyt arra fekteti, hogy ő az emlékezetét reprezentálja, nem pedig a múltját. Vagyis 
mennél jobban az emlékezet, nem pedig a tények ábrázolása áll a visszaemlékezés kö-
zéppontjában, a szerző annál inkább alkalmazkodik ahhoz az elbeszélői hagyományhoz, 
amely a társadalmi elkülönülés és a konfliktusok vállalásának elmesélése révén teremt 
narratív identitást. A szakmai identitásának kialakulását részben a „jórészt generációs 
keretek közt zajló szakmai szociabilitás eredményeként" ábrázoló szerző szerint: „Mi, 
gondoltuk erős hittel és talán nem is teljesen megalapozatlanul, egyszerre tartjuk ma-
gunkat távol az átideologizált, sőt olykor át is politizált kanonikus történetírástól, egyút-
tal határozottan szakítunk a szellemi provincializmussal, a nemzeti látószöghöz kötött 
és obskúrusán marxista szemléletű történetírással, mellyel már eleve sem kívántunk 
szoros vagy bármilyen kapcsolatba kerülni." Ezzel az elbeszélői gesztussal szakmai 
identitásának kialakulását egy élményalapú generációs identitásból is eredezteti. Szö-
vegének utolsó mondatával kilép az elbeszélő szerepéből, és élethűvé teszi, ecseteli a 
történet mozgatórugót, amivel nyomatékosítja elbeszélésének valószerűségét: „E törté-
netben éppúgy szerepet kaptak a személyes, a nem általam megválasztott mozzanatok 
és adottságok, mint a később hozzájuk társuló (rájuk rakódó) ösztönző erők, melyeket 
már tudatosan magam választottam, s amikért így egyedül én felelek."37 Az élmények 
vizualizálása, az ösztönző erők megszemélyesítése és önálló cselekvőként ábrázolása, 
a szöveg élethűségének fokozására használt metafora, miszerint a mozzanatokra és 
adottságokra az ösztönző erők rárakódhatnak, elvezet a több más visszaemlékezésben 
is használt hüpotiposzisz funkciójának vizsgálatához. 

Mint arra Gyáni Gábor rámutat, a szépirodalomból ismert retorikai elemet, a hüpo-
tiposziszt akkor szokás igénybe venni, amikor a cél a történetírói megjelenítés valósze-
rűségének fokozása, a jelenlét érzéki csalódása. Amikor pedig egy historikusnak nincs 
semmi dokumentációja, amely biztosítaná számára az életszerűséget és a szubjektív 
hangot, mégis egy élettörténetet kíván elbeszélni, akkor elemi erővel tör be a hüpotipo-
szisz a történeti narratívába. „Ez ugyanis azt a páratlan lehetőséget kínálja a történész 
szerzőnek, hogy a megismételhetetlen múltat mintegy vizuálisan is megelevenítheti, 
melynek eredményeként azután a történeti elbeszélés megindító, érzelmi reakciók ki-
váltására (is) alkalmas események megjelenítésére válik alkalmassá".38 A visszaemléke-
zésre bírt történészek többsége saját pályaválasztásának dokumentálása során mindösz-
sze élményeire és emlékeire támaszkodhat, ezért igen gyakran életképekben mesélik el 
történeteiket, hogy azok valószerűségét nyomatékosítsák. 

Hogyan végződnek a visszaemlékező szövegek, az egotripek, az önéletírások, a kér-
désre adott válaszok, melyek műfajával nemcsak a kérdés megfogalmazói, de maguk a 
szerzők sem voltak mindvégig tisztában? Ha Philippe Lejeune gondolatmenetét követ-

37 Korall 21-22. Gyáni Gábor 193-196. 
38 Gyáni Gábor: Retorika és történetírás. In: Uő: Posztmodern kánon. Bp., Nemzeti Tankönyvkiadó, 2003. 

44-59. 57-58. 
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jük a naplók befejezéseiről,39 akkor majdnem mindegyik lezáró, összegző mondattal 
vagy bekezdéssel, ezzel együtt sehogy sem végződik. Ennek oka, hogy a válaszok több-
nyire vég nélküliek kívánnak lenni, mivel a válaszadók többsége gyakorló történész, a 
válaszadás közben és azután is ír történeti munkákat, amikor generációs identitástól 
függetlenül felteszi a kérdést, hogy mi végre végzi e munkát. A megkérdezettek egyike 
fel is veti: „benne vagyok-e már abban a »korban«, amikor saját pályafutásomat úgy 
szemlélhetem, mint önálló értékelésre méltó, többé-kevésbé lezárt, kerek történetet?" 
Ennek ellenére a válaszok többsége úgy végződik, mint egy egyetemi előadás vagy tan-
mese vége: tanulsággal, ami gyakori a retorikai műfajokban. A tanulságot néha szónoki 
kérdés vezeti be: „Végül, ha azt kérdeznék, hogy ha lehetne, így csinálnám-e újra, vagy 
valami egészen mást és másként?"40 Máskor egyszerűen reményét fejezi ki a szerző 
írása végén, hogy műve tanulságos lesz: „Amennyiben ez mások számára sem tanulság 
nélküli, akkor megérte a befektetett időt".41 Többen szabadkoznak, hogy már így is so-
kat írtak, pedig mennyire nem szeretnek hiú módon beszélni magukról, és egyszerűen 
abbahagyják egy olyan gesztussal a szöveget, hogy „ez már nem ide tartozik", vagy re-
ményüket fejezik ki, hogy „majd máskor, máshol folytatjuk a vitát"42, amit a szövegen 
belül saját magukkal kezdtek. 

A történészek generációs identitásainak önreprezentációjában számos olyan állandó 
elem található, ami a történészek hagyomány által diktált szerepéből fakad. Még saját 
életútjukat és szakmai identitásuk kialakulását is kénytelenek - az általuk alkalmazott 
műfajok miatt is - tanulságos formában előadni. A történészek által gyakran alkalma-
zott retorikai eszközök éppúgy tetten érhetők saját szakmai identitásuk kialakulásának 
ábrázolásaiban, mint generációs identitásuk kifejezésekor. Mindez adomázó tanulság 
és csattanós befejezés gyanánt Niederhauser Emil valószínűleg minden történész által 
ismert szavaival úgy is elmondható - ami fel is bukkan az egyik felettébb önreflexív 
szövegben - : „a tudományhoz három dolog kell: az ember hiú legyen, nagyképű és 
kávét igyon".43 

39 Philippe Lejeune: Hogyan végződnek a naplók? In: Uő: Önéletírás, élettörténet, napló. Válogatott 
tanulmányok. Bp„ L'Harmattan, 2003. 210-222. 

40 Korall 21-22. Gergely Jenő 179. 
41 Kubinyi 244. 
42 Klaniczay 206. 
43 Kövér 216. 
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Az időskor mint elkülönült életszakasz 
kialakulása: a nyugdíjrendszerek 

Mivel a krónikus betegségek és a magatehetetlen állapot kialakulásának valószínűsége 
az életkorral együtt nő, ezért az ilyen biológiai jellemzők mindig is hangsúlyosan jelen 
voltak az időskorról való gondolkodásban. Az időskor azonban nyilvánvalóan nem csak 
biológiailag, hanem társadalmilag is meghatározott. Ezért is beszélnek a történészek - a 
gyermekkort és a felnőttkort követő - „harmadik kor"-ról és „negyedik kor"-ról, melyek 
közül az előbbi a társadalmilag konstruált időskor, amikor az egyén még nem, vagy alig 
veszített alkotóerejéből, míg az utóbbi a testi-szellemi leépülés időszaka, amikor már a 
biológiai folyamatok meghatározóak.1 

A „harmadik kor" léte, vagyis az időskor elválasztása az egyén biológiai állapotától 
- egészség, munkavégző képesség - és annak társadalmi meghatározása viszonylag új 
jelenség, vagy legalábbis nagy mértékben erősödött ennek az életszakasznak az elkü-
lönülése és új tartalommal telítődött az a 20. század során. Azok a mechanizmusok, 
melyek meghúzták a határokat az életszakaszok között, s így meghatározták az időskor 
tartalmát is, magukban foglalták a munkaerőpiacot, a háztartás és család rendszerét, a 
demográfiai folyamatokat és mindenekelőtt az állam tevékenységét. Az állam tevékeny-
sége kiemelkedőnek tekinthető, hiszen az időskor legfontosabb determinánsa a nyug-
díjba vonulás ténye és életkora lett a 20. század második felének ipari társadalmaiban, 
ezt pedig a jóléti állam működtette. A nyugdíjrendszer minden korábbinál erősebben 
leválasztotta az időskort a megelőző életszakaszról, általa létrejött egy olyan időszak, 
amikor az ember biológiailag még képes volt a munkára, de már nem kellett dolgoznia. 
Ezenkívül általánosan megnövelte ennek az életszakasznak a szociális biztonságát - hi-
szen nem felejthetjük el, hogy a „harmadik kor" és a „negyedik kor" nem mindig válik el 
élesen egymástól, azaz a betegségek fenyegetése létezik már a „negyedik kor" előtt is.2 

A tanulmányban elsősorban ezzel a folyamattal foglalkozom: a nyugdíjrendszerek 
- és tágabban a jóléti állam - tevékenységének fejlődésével és hatásával az időskor, 
mint életszakasz keletkezésére, átalakulására. Az európai változások vizsgálata köz-
ben igyekszem a legfontosabb magyarországi sajátosságokra is kitérni. Külön figyelmet 
fordítok két problémára: arra, hogy a társadalmi szolidaritás, valamint a társadalom 
korszerkezetének változása miként hatott az időskor tartalmára. 

Az első nyugdíjak az európai abszolutista rendszerekben jelentek meg a 17-18. szá-

1 Az időskor történetírói megközelítéseiről átfogóan ld.: Troyansky 2001: 219-229.; Egy klasszikus mun-
ka: Laslett 1991.; Tanulmányok: Ketzer - Laslett 1995. 

2 Az időskor és általában a különböző életszakaszok intézményesülésének jelentős társadalomtudomá-
nyi irodalma van: Pl. Kohli 1990. 

39 



Tomka Béla: Az időskor mint elkülönült életszakasz kialakulása: 
a nyugdíjrendszerek 

zad során. Az államot szolgáló katonák és a közigazgatás alkalmazottai részesedtek 
ezekben a juttatásokban, melyek azonban ún. kegynyugdíjak voltak, azaz egyénileg 
juttatták őket, s az uralkodó halálával megszűntek. Ebből következően az önkény és a 
véletlen nagyban befolyásolta folyósításukat. A 18. században törekvéseket láthatunk 
szabályozásukra. Közép-Európában II. József 1781-ben hozta meg az első nyugdíjtör-
vényt (Pensions-Normale), mely kijelölte az igénybevétel egységes szabályait. Ezek közé 
tartozott mindenekelőtt a legalább 10 éves szolgálati idő; a nyugdíj összege 10 és 15 év 
közötti szolgálati idő esetében a fizetés 1/3-a volt, míg 25 és 40 között a fizetés 2/3-a. A 
hivatalnok az új szabályozás szerint jogot nyert a nyugdíjra, vagyis az előfeltételek tel-
jesítése esetén nem volt lehetőség mérlegelésre, s a nyugdíj folyósítása függetlenedett az 
uralkodóváltásoktól és más politikai eseményektől is.3 Ez a törvény példát jelentett más 
államok számára is: elsősorban a délnémet államok - Bajorország, Baden, Württem-
berg - vezettek be ennek nyomán hasonló törvényeket. Más országokban is láthatunk 
azonban hasonló szabályozást: Franciaországban 1790-ben és 1806-ban szintén hoztak 
nyugdíjtörvényeket az állami hivatalnokok nyugdíjügyeinek rendezésére. 

A 19. század során ezeket a törvényeket finomították, s terjesztették ki a közszolgá-
latban állók szélesebb csoportjaira. Ausztria példájánál maradva, itt először az állami 
üzemek - például sóbányák, dohánymanufaktúrák - munkásai, majd a magasabb isko-
lák tanárai, sőt 1869-től az összes tanár, az 1880-as évektől pedig a csendőrök, postai al-
kalmazottak, vasutasok nyertek ilyen jogokat. így a 19. század végén már nem csak egy 
szűk hivatalnoki elit perspektívája volt a nyugdíj, hanem egy ennél lényegesen szélesebb 
közszolgálati alkalmazotti köré. A hosszú távú fejlődés szempontjából jelentős hatása is 
volt ennek, mivel a közszolgálatban állók nyugdíjjogosultságainak szabályai követendő 
példát jelentettek más szektorok alkalmazottai számára. Ez a diffúziós folyamat a 20. 
század során mindvégig a nyugdíjrendszerek fejlődésének egyik ösztönzője volt.4 

Ezzel lezárult a nyugdíjrendszerek kialakulásának első szakasza. A 18. század vége 
óta megjelent közszolgálati nyugdíjrendszerek a törvényileg szabályozott, kiszámítható 
nyugdíjak modelljét jelentették. Meghatározták az igénybevétel feltételeit (kor, szolgála-
ti idő hossza), függetlenítették a rendszereket a munkaadó jóakaratától, de az igénybe-
vevő anyagi helyzetétől is. Ugyanakkor azonban a nyugdíj az egyéni munkaképességtől 
függött. Csak akkor voltak nyugdíjra jogosultak a közszolgálatban állók, ha munkakép-
telenné váltak, vagyis a nyugdíjas kort nem különítették el a munkától. A szabályozás 
az időskorra vonatkozott, de azt nem egy elkülönült életszakaszként, hanem a munka-
képtelenség sajátos eseteként kezelte. 

A munkavállalástól független időskor kialakulási folyamatának második szakasza az 
általános nyugdíjkorhatár bevezetésével kezdődött, mely már független volt az egyéni 
munkaképességtől. Ez a 19-20. század fordulóján indult meg először Közép-Európában. 
Előzményeinek részletes ismertetésére itt nincs lehetőség, de annyit meg kell említeni, 
hogy a 19. század közepétől a „szociális kérdés"-ről Európa-szerte folytatott diskurzus-
ban az időskor is hangsúlyosan megjelent, mint a bérmunkások veszélyeztetett élet-

3 Ehmer 1990. 
4 Ehmer 1990: 43-48. 
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szakasza. Ugyanis az átalakuló munkaszervezeti formák és technológiák folyamatos 
erőkifejtést igényeltek, aminek következtében a korabeli beszámolók szerint az idősebb 
munkásokat a munkaadók nem szívesen foglalkoztatták, illetve nem egyenrangúan 
bérezték, arra hivatkozva, hogy testi erejük hanyatlása miatt nem képesek megfelelő 
teljesítményt nyújtani. Ennek nyomán az 1880-as években kiterjedt nemzetközi vita 
folyt az állami nyugdíjrendszer szükségességéről.5 

Közismert módon a társadalombiztosításon alapuló nyugdíjrendszert először Német-
országban vezették be 1889-ben. Bismarck ugyan egységes, teljes egészében az állam 
által finanszírozott nyugdíjbiztosítást akart, de a Reichstag ezt nem fogadta el, hanem 
helyette a társadalombiztosítás elvét részesítette előnyben. A bevezetett biztosítás 70 év 
felett, 30 év járulékfizetés esetén biztosított teljes nyugdíjat a munkások számára a bér 
0,5%-át kitevő járulék befizetése ellenében, melyet az állami rendelkezések nyomán a 
munkaadók kötelesek voltak ennél nagyobb mértékben kiegészíteni, s az állam magára 
vállalta a nyugdíjalapok kisebb dotációját. Ennek eredményeként a nyugdíjak a bér kb. 
13-16%-át tették ki.6 

Más országok is sorra vezették be a nyugdíjrendszereket, de kezdetben inkább a 
tisztán állami rendszer mellett döntöttek: 1891-ben Dánia, 1908-ban Nagy-Britannia, 
1913-ban Svédország és Hollandia ezt a megoldást választotta. E korai nyugdíjrendsze-
rek színvonala szerény volt. A számos jelentkező probléma közé tartozott a lefedettség 
viszonylag alacsony szintje: 1910-ben például Németországban a keresők fele volt bizto-
sítva, de az idősebbeknek csak kisebb része kapott nyugdíjat, mivel a biztosítások még 
nem értek be, vagyis a bevezetés óta csak keveseknek telt le a szükséges járulékfizetési 
idő. Az állami rendszerekben ez nem jelentett problémát, így pl. Nagy-Britanniában az 
1908-as bevezetés idején azonnal a 70 éven felüliek 46%-a kapott nyugdíjat. Ezekben a 
rendszerekben is hátrányos helyzetben voltak azonban a nők, s magas volt a korhatár, 
valamint alacsony - sőt a társadalombiztosítási rendszerekénél általában alacsonyabb 

- a nyugdíjak bérekhez viszonyított összege. Ugyanakkor minden probléma ellenére e 
korai rendszerek megteremtették a keretek ahhoz, hogy reformok révén sor kerülhessen 
a szociális jogok kiterjesztésére, s ennek révén mind szélesebb rétegek mind nagyvona-
lúbb nyugdíjakat kapjanak. 

A két világháború között jelentős mértékben előrehaladt a jogkiterjesztés, s ezzel 
a nyugdíjrendszerek expanziója. Ekkor már a társadalombiztosítási elvű rendszerek 
terjedtek gyorsabban (1919.: Olaszország, 1928.: Franciaország, Magyarország, 1938.: 
Ausztria stb.). Az expanzió egyaránt megmutatkozott a lefedettség növekedésében, a 
korhatár csökkentésében és a nyugdíjak színvonalának emelkedésében. A korhatár 
csökkentése, a férfi-női korhatár szétválasztása, s különösen a gazdasági világválság 
idején a munkaerőpiaci funkciók megjelenése a nyugdíjrendszerben azt jelentette, hogy 
végképp megszűnt annak közvetlen kapcsolata a munkaképességét veszített réteg ellá-
tásával.7 

5 Ehmer 1990: 64-77. 
6 Ritter 1991: 61-87. 
7 Alber 1987: 24-29., 40-56. 
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Ami Magyarországot illeti, itt igen korán bevezették az első társadalombiztosítási 
programokat (1892: betegségbiztosítás; 1907: balesetbiztosítás), melyek az ipari mun-
kásságra vonatkoztak.8 A nyugdíjbiztosítás kialakulása nemzetközi összehasonlításban 
nem volt ilyen korai. Az állami tisztviselők és egyes hozzátartozóik már a 18. század 
végétől rendelkeztek nyugdíjjal, melynek szabályait a 19. század során többször - álta-
lában a nyugdíjban részesülők számára kedvező módon - átalakították. Az állami tiszt-
viselők, altisztek és szolgák nyugdíjazásáról szóló 1885 évi. 11. tc. rendszerezte és ismét 
kibővítette a nyugdíjjogosultságokat. A munkaképtelen és az átszervezés következté-
ben állás nélkül maradt alkalmazottakon kívül azt is nyugállományba lehetett helyezni, 
aki betöltötte 65. életévét illetve rendelkezett a megfelelő szolgálati idővel (ez tanárok 
esetében 30, másoknál 40 év volt). A nyugdíjazás saját kérésre történhetett, vagy a fe-
lettes hatóságok indíthatták meg, s immár nem kellett a munkaképtelenséget igazolni. 
A korábbinál kedvezőbb és differenciáltabb lett a nyugdíj kiszámításának módja. 10 év 
munkavégzés után az utolsó illetmény 40%-a járt, amit minden további szolgálati év az 
illetmény 2%-ával, a tanárok esetében 3%-ával növelt meg. Egy sor alkalmazott - fo-
lyamfelvigyázók, börtönőrök, út- és hídmesterek stb. - ekkor nyert nyugdíjjogosultságot. 
A munkások fix összegű nyugellátást kaptak, szintén a szolgálati időtől függő összeggel.9 

1912-ben (65. tc.) ismét felülvizsgálták az állami alkalmazottak nyugdíjazásának felté-
teleit. A változások közül kiemelendő, hogy saját kérésre a korábbi 65 év helyett már 
60 évesen is nyugdíjba lehetett vonulni, a 70 éves kor elérésével pedig ez kötelezővé 
vált. A köztisztviselők nyugdíjait kiegészítettek a katonák, vasutasok és más foglalko-
zások részére különállóan működő programok.10 Ezek a szó szigorú értelmében nem 
társadalombiztosítási alapú nyugdíjak voltak, hanem állami rendszereknek minősültek. 
A nyugdíjak terén áttörést Magyarországon az 1928-as nyugdíjtörvény jelentett, mely 
már a nem mezőgazdasági munkásság egésze részére garantálta a nyugdíjjogosultságot. 
Utóbbi csoport ugyan ekkor csak a társadalom kisebb részét jelentette, de számukra 
nemzetközi összehasonlításban is igen nagyvonalú feltételekkel biztosították a nyug-
díjakat. Ezzel Magyarországon is megtörtént az áttörés a modern időskor életszakaszá-
nak kialakulásában: a 65. életévet elérve, a mintegy 8 éves (400 hetes) várakozási időt 
letudva az aktív lakosság mintegy 1/3-a részesedhetett nyugdíjban. Ennél is nagyobb 
jelentőségű volt azonban az a tény, hogy a nyugdíjrendszer mintegy beprogramozta a 
biztosítottak körének dinamikus bővülését: a rendszer érése és a gazdasági szerkezet 
változása - vagyis az ipari munkásság arányának folytatódó növekedése a foglalkozta-
tottak között-előrevetítette a biztosítottak társadalmi arányának emelkedését.11 

A nyugdíjrendszerek - és általában a jóléti állam - igazi expanziója azonban a má-
sodik világháború utáni két-három évtizedben következett be Nyugat-Európában. Már 
a világháborút közvetlenül követő években is nőtt a lefedettség, de a nyugdíjak szín-
vonala nem lépte túl a korábbi szintet. Nagy változást hoztak az 1955-ös osztrák és az 

8 Szikra 2000: 11-27. 
9 Benedek 2006: 30-31. 

10 A korai nyugdíjakra: Fallenbüchl 2003: 30-46. 
11 Tomka 2003: 87. 
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1957-es nyugatnémet nyugdíjreformok, melyek során bevezették a jövedelembiztosítás 
és a dinamizálás elveit. A jövedelembiztosítás azt jelentette, hogy a nyugdíjaknak le-
hetővé kell tenniük a létfenntartást más, kiegészítő jövedelmek nélkül is. Ez korábban 
nem fogalmazódott meg célként: a nyugdíjakra eleve úgy tekintettek, melyek csak meg-
könnyítik az időskorúak létfenntartását, de önmagukban nem teszik lehetővé a meg-
felelő életszínvonalat. Ehhez kapcsolódott a dinamizálás elve is, mely azt fogalmazta 
meg, hogy a nyugdíjak színvonalának követniük kell a bérek vásárlóerejének alakulását. 
Utóbbi különösen nagy jelentőségű elv volt a reálbérek gyors emelkedésének időszaká-
ban, hiszen a korábbi évtizedekben fizetett nyugdíjjárulékok megközelítőleg sem tettek 
lehetővé a nyugdíjak esetében a bérek színvonalának követését, ami az aktív népesség 
és a nyugdíjasok életszínvonalának távolodását okozhatta. Az 1950-es évek közepétől 
kibontakozott reformperiódus során szintén gyorsan nőtt a nyugdíjrendszerekbe bevont 
lakosság aránya, mindenekelőtt a társadalomszerkezet gyors átalakulása következtében 

- a már biztosított foglalkozási csoportok részaránya gyorsan nőtt a szektorális válto-
zások miatt. De a nyugdíjrendszerekből eddig kimaradt társadalmi rétegek - főként az 
önállóak - bevonása is fontos fejlődési irány volt.12 

E két folyamat - egyfelől a jövedelembiztosítás elvének térhódítása, illetve a nyugdí-
jak dinamizálása, másfelől a lefedettség növekedése - egyaránt a társadalmi szolidaritás 
elvének intézményesülését jelentette a nyugdíjrendszerek tekintetében. A szolidaritás 
növekvően érvényesült vertikálisan, vagyis az eltérő jövedelmű csoportok között újrael-
osztás következett be a nyugdíjrendszerekben. Az egyes társadalmi csoportokon belüli, 
horizontális szolidaritást is láthatjuk, hiszen a nyugdíjak dinamizálása csak úgy volt le-
hetséges, hogy létrejött egyfajta „generációk közötti szerződés" - a német nyugdíjreform 
nyelvén Generationsvertrag - , melynek alapján a mindenkori aktív korosztály biztosítja 
adóival és társadalombiztosítási befizetéseivel a nyugdíjakat az időskorú lakosságnak, 
hiszen utóbbiak felhalmozott járulékai nem tennék lehetővé a dinamizálást, a magas 
szintű ellátásokat. A társadalmi szolidaritás elvének érvényesülése kellett ahhoz, hogy 
az 1970-1980-as évekre Nyugat-Európában gyakorlatilag a teljes időskorú lakosság ré-
szesült nyugdíjban, s a nyugdíjak átlagos szintje meghaladta az átlagjövedelem 60%-át. 
Ezzel a lakosság nagy többsége számára lehetőséggé vált a munka nélküli időskor.13 

Az időskor, mint a keresőtevékenységtől mentes életszakasz intézményesülését jól 
mutatja, hogy a foglalkoztatottak aránya meredeken csökkent az idősebb életkorokban. 
Például Németországban a 65 évnél idősebb férfilakosság körében a foglalkoztatottság 
aránya 1895-ben 58%, 1935-ben 28,6%, 1965-ben 24%, 1985-ben 5,1% volt. Ausztri-
ában még ennél is alacsonyabb, Franciaországban kevéssel magasabb, Nagy-Britanniá-
ban számottevően magasabb arányt láthatunk 1985-ben, az Egyesült Államokban pedig 
háromszorosan meghaladta a német szintet. A 65 éven felüli aktív lakosság arányának 
első nagy visszaesése az 1920-1930-as években, a második nagy hanyatlása pedig az 
1970-1980-as években következett be.14 

12 A nyugdíjrendszerek második világháború utáni expanziójáról: Myles 1989.; Palme 1990. 
13 Ehmer 1990: 132. 
14 Ehmer 1990: 137. 
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Magyarországon a második világháború utáni években-évtizedekben egyaránt láthat-
juk a kontinuitás és a változás jeleit a nyugdíjrendszer fejlődésében. A világháború előt-
ti trendekkel való kontinuitást jelentette az, hogy a lefedettség kiterjesztése folytatódott. 
Már a kommunista hatalomátvétel előtt jelentős új társadalmi csoportokra terjesztették 
ki a társadalombiztosítási jogosultságokat, s ez a folyamat a következő évtizedekben 
is folytatódott. Szintén látható az, hogy a bismarcki rendszer fontos jegyei - a megelő-
ző jövedelem szerint differenciált juttatások, társadalmi csoportok eltérő programjai 

- szintén megmaradtak: a differenciálódás az 1950-es évek elejének nivellációs tenden-
ciái után ismét erősödött. Törésként értékelhető, hogy a szerzett jogokat nem tisztelték 
az új rendszerben, sőt, politikai szempontok szerint diszkriminálták az egyes társadal-
mi csoportokat a társadalombiztosítási jogok tekintetében. Szintén jelentős diszkonti-
nuitás látható intézményi téren, s különösen a társadalombiztosítás szervezeti formái 
terén. A diszkrimináció azonban idővel enyhült, s az 1960-as évektől a szolidarisztikus 
jegyek kerültek előtérbe a szociális jogok alakulásában. Mindenekelőtt a lefedettség 
terén tükröződött ez a mezőgazdasági lakosság társadalombiztosításba való bevoná-
sával, melynek révén az 1970-es évek végére már gyakorlatilag minden munkaválla-
ló nyugdíjjogosultságot szerzett. Kevésbé látható ennek az elvnek az érvényesülése a 
nyugdíjak színvonalában, hiszen azok továbbra is differenciáltak maradtak, s relatív - a 
bérekhez viszonyított - szintjük is még jóidéig alacsony volt. Csak az 1980-as évekre 
nőtt meg jelentősen a helyettesítési ráta - a nyugdíjak átlagjövedelmekhez viszonyított 
aránya - , mely ekkor már meghaladta a 60%-ot. Ezzel a lakosság nagy része számára 
Magyarországon is megteremtődött a munka nélküli időskor lehetősége. Ez egyben az 
életút nyugat-európai viszonylatban is igen erős intézményesülésével párosult egészen 
az 1980-as évek végéig, nem csak a munkavégzés mintái, hanem a demográfia és a 
családi élet tekintetében is.15 

Különösen azért szembetűnő ez, mert Nyugat-Európában az 1970-es évektől olyan 
jelenségek is megfigyelhetők, melyek az életút „destandardizálódásának" irányába ha-
tottak. Ezek közé tartozik a részidős foglalkoztatás, a munkanélküli életszakaszok, az 
idősebb kori tartós munkanélküliség gyakoribbá válása. A nyugdíjrendszert az olaj-
válság utáni depressziós időszakban fokozottan használták munkaerőpiaci eszközként, 
vagyis széles körben tették lehetővé a korai nyugdíjazást a munkanélküliség csökken-
tése, a fiatalabb, képzett munkaerő bevonása érdekében. Mind többen váltak ki a szo-
kásos 65 évnél korábban a munkaerőpiacról. A 60 év felettiek, majd az 55 év felettiek 
gyorsan csökkenő aktivitási rátája megkérdőjelezték a nyugdíjrendszer szerepét az idős-
kor elhatárolásában. Ezenkívül a nyugdíj helyett gyakran a rendszerint rosszabb ellátást 
nyújtó szociális programok (segélyek stb.) szolgáltak a kieső jövedelem pótlására, ami 
az időskori szegénység növekedésének veszélyével járt.16 

Bár az 1980-as évekre az életút standardizálódása igen erős lett Magyarországon, a 
következő évtizedben egy igen erős destandardizálódás ment végbe ezen a téren. Ennek 
során a munkaerőpiac nyugdíjrendszerre gyakorolt hatása drasztikusan nőtt az 1990-es 

15 Tomka 2003: 87-96. 
16 Kohli 1990: 206. 
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évek elején. A két évtizeddel korábbi Nyugat-Európához hasonlóan itt is a korengedmé-
nyes nyugdíjazás széleskörű alkalmazásával kívánták csökkenteni a munkanélküliséget. 
A munkaerőpiac nyugdíjrendszerre gyakorolt hatásai azonban sokkal drasztikusabban 
érvényesültek, mint a kontinens nyugati felén. Ugyanakkor a nyugdíjrendszer szolida-
risztikus elemei az 1990-es évek közepéig fennmaradtak, sőt még erősödtek is, mind 
az említett vertikális, mind pedig horizontális irányban. Változást az 1990-es évek kö-
zepén (1995-1997) a magánnyugdíjrendszer részleges bevezetése eredményezett, mely 
a szolidarisztikus elvekkel való szakítást jelentett. Ezzel egy sajátos helyzet állt elő: a 
jelenlegi nyugdíjasok mind nyíltabban a politikai klientúraépítés célpontjává vagy in-
kább eszközévé válnak, mely relatív anyagi helyzetüket javítja. Ugyanakkor a nyugdíj-
rendszer részleges privatizációja és a bevezetett új nyugdíjszámítási elvek eredménye-
ként a mai fiatal generációk átlagos nyugdíja lényegesen alacsonyabb, s mindenekelőtt 
differenciáltabb lesz a mai nyugdíjaknál. Ez tehát a szolidaritás mindkét említett vonat-
kozásának, a generációk közötti szolidaritásnak és az eltérő jövedelmű rétegek közötti 
szolidaritásnak a felmondását jelenti a nyugdíjrendszer esetében. Kérdés mindazonáltal 
az, hogy az így keletkező feszültség következtében a jövőben fenntartható lesz-e az új, 
kevéssé szolidarisztikus rendszer. 

Mindezek a változások a munkaerőpiac átalakulása mellett elsősorban a jóléti álla-
mot ért kihívásokra vezethető vissza. Ehelyütt nincs lehetőség arra, hogy részleteiben 
foglalkozzunk a jóléti állam válságával - vagy inkább állítólagos válságával - , csak 
jelezni tudjuk azt, hogy ha válságról egyáltalán beszélhetünk, az nem a jóléti államok 
teljesítményére vonatkozik. A fejlett jóléti rendszerű államok gazdasági és különösen 
az életminőség javítására vonatkozó teljesítménye ugyanis lényegesen meghaladta a 
liberális, kevésbé nagyvonalú jóléti rendszerekkel rendelkező országokét, de még a vál-
ságdiskurzus erősödése jellemezte utóbbi húsz évben sem maradt el azokétól.17 Vál-
ságról csak abban a tekintetben beszélhetünk, hogy a 20. század végére megbomlott 
Nyugat-Európában az a jóléti államot övező konszenzus, mely a második világháború 
utáni évtizedekben megfigyelhető volt, elsősorban azért, mert meggyengült a jóléti ál-
lam fenntartásában érdekelt rétegek érdekérvényesítő képessége. 

A témánkhoz közvetlenül kapcsolódó probléma a társadalom korszerkezetének vál-
tozása. A jól ismert érvelés szerint a társadalom elöregedése fenntarthatatlanná teszi a 
jóléti programokat - különösen a nyugdíjrendszert - , mivel a fiatalabb generációk nem 
tudják finanszírozni a nagyobb létszámú idősebb korosztályok juttatásait. Történész-
ként mindenekelőtt azt állapíthatjuk meg, hogy a nyugdíjrendszer finanszírozhatósá-
gáról folytatott vita nem új: Németországban már a weimari időkben találkozhatunk 
azzal az érveléssel, hogy az idősek növekvő száma lehetetlenné teszi a nyugdíjak fo-
lyósítását. Ennél fontosabb azonban az, hogy maga az elöregedés sem új jelenség az 
ipari társadalmakban. Ennek bizonyítására számos viszonyítási pont választható. Ha 
Európa egészét vizsgáljuk, azt láthatjuk, hogy 1960 után folyamatosan nőtt az idősek 

17 A nyugat-európai jóléti államok és az Egyesült Államok teljesítményének összehasonlítása terén 
megfigyelhető mítoszokra, csúsztatásokra és általában a jóléti államok teljesítményére: Tomka 2006: 
20-42. 
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(65 éven felüliek) aránya a lakosságon belül, de az öregedés üteme 1960 és 1980 között 
lényegesen - kétszeresen - nagyobb volt, mint 1980 és 2000 között. (1. sz. táblázat) Ha 
a legfejlettebb ipari országokat vizsgáljuk, az idősek aránya az összlakosságban kevéssé 
tért el 1960-ban és az ezredfordulón. (2. sz. táblázat) Összességében tehát azt láthatjuk, 
hogy az ipari országokban az időskorúak aránya nem nőtt gyorsabban az utóbbi két 
évtizedben, mint az azt megelőző húsz év során. Ez a tény éles ellentétben áll azzal, 
hogy a nyugdíjrendszerekről - és általában a jóléti államról - folytatott politikai és 
zsurnalisztikái viták az utóbbi két évtizedben élénkültek meg, s ezekben az elöregedés 
gyakran úgy jelent meg, mint a jóléti állam mozgásterét beszűkítő, objektív tényező, 
mely mintegy a természeti törvények erejével kényszeríti a kormányokat a jóléti prog-
ramok megnyirbálására. 

Az ezredfordulót követő húsz évre vonatkozó előrejelzések is azt mutatják, hogy 
az elöregedés üteme ugyan nő Európában, de a dinamika még mindig alacsonyabb 
lesz, mint az 1960 és 1980 közötti időszakban, amikor az elöregedés még alig jelent 
meg, mint a jóléti állam problémája. (1. sz. táblázat) Az OECD-országok esetében az 
előrejelzések szerint valamelyest, de nem drámaian nő a korszerkezet kedvezőtlen vál-
tozásának üteme. (2. sz. táblázat) A 2030 utáni időszakra vonatkozóan gyakran ennél 
súlyosabb változásokat jósolnak, de az ilyen távú demográfiai előrejelzések rendkívül 
bizonytalanok. 

1. sz. táblázat 
A 65 évesek és idősebbek aránya Európa teljes lakosságában 

% 
Növekedés 
a megelőző 

20 év során (%) 

1960 8,8 -

1980 12,3 40,0 

2000 14,7 19,5 

2020* 19,0* 29,0* 

Megjegyzés: A * előrejelzést jelöl. 
Forrás: UN Population Division: World Population Prospects: the 1998 Revision. Vol. I.: 
Comprehensive Tables. Vol II. Sex and Age. New York: United Nations, 1999. 
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2. sz. táblázat 
A 65 éven felüliek aránya az OECD-országok lakosságában 

% 
Növekedés 
a megelőző 

35 év során [%) 

1960 9,5 -

1995 14,6 54,0 

2030* 23,7* 62,0* 

Megjegyzés: A * előrejelzést jelöl. 
Forrás: Francis G. Castles: The Future of the Welfare State: Crisis Myths and Crisis Reali-
ties. International Journal of Health Services, vol. 32 (2002) no. 2, 264. 

A jóléti állam pénzügyi mozgástere szempontjából azonban az időskorúak arányánál 
is fontosabb az eltartottak együttes aránya, mely a 65 évnél idősebbeken kívül a 19 év 
alattiakat is magában foglalja. Az elöregedés által egyik leginkább érintett Németország-
ban az eltartottak aránya a 19-20. század fordulóján tetőzött, majd hosszú ideig folya-
matosan csökkent, s a mélypont 1990. körül volt. Azóta ismét nő az eltartottak össz-
lakossághoz viszonyított aránya, de 2025. körül is várhatóan csak az 1960-as szintnek 
felel majd meg a Belastungsquote, vagyis az eltartottak aránya (3. sz. táblázat).18 Ezek 
a számok szintén cáfolják azt, hogy a nyugdíjrendszerek fenntarthatóságát demográfiai 
okok tennék lehetetlenné. 

3. sz. táblázat 
Az eltartottak arányának alakulása Németországban a teljes lakossághoz képest 

1871 1900 1934 1950 1970 1990 2010* 2025* 

Fiatalkorú eltartottak 84 87 49 51 53 36 36* 32-35* 

Időskorú eltartottak 9 10 11 16 24 23 31* 35-42* 

Eltartottak összesen 93 97 60 67 77 59 67* 70-74* 

Megjegyzések: Fiatalkorú eltartottak: száz 20-64 éves lakosra jutó 0-19 évesek száma. 
Időskorú eltartottak: száz 20-64 éves lakosra jutó 65 éven felüliek száma. 
A * ENSZ előrejelzések középértékeit jelöli. 
Forrás: Francois Höpflinger: Bevölkerungssoziologie. Weinheim-München: Juventa, 1997. 
188. 

Szintén vannak számítások arra vonatkozóan, hogy az utóbbi évtizedek nyugdíjki-
adásainak eltérései a különböző államokban mennyiben voltak visszavezethetők de-
mográfiai okokra, a lefedettség növekedésére, vagy a nyugdíjak színvonalának emel-
kedésére. Az eredmények szerint 1984-1997 között 17 OECD-országban a nyugdíjki-

18 Höpflinger 1997: 188. 
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adások eltéréseinek 40%-át eredményezték a demográfiai okok - vagyis a korszerkezet 
különbségei - , míg a fennmaradó 60%-át döntően a nyugdíjak emelkedése, s minimális 
részben a lefedettség emelkedése okozta. Vagyis a demográfiai meghatározók - így a 
népesség elöregedése - számottevő, de lényegesen kevésbé jelentős tényezők voltak a 
nyugdíjrendszerek fejlődésében, mint a politikai törekvések.19 

A 4. sz. táblázat az összehasonlíthatóság kedvéért azokban az években mutatja a 
megfelelő magyar adatokat, melyekben a megelőző nemzetközi - európai illetve OECD 

- átlagokat közöltük az 1. illetve a 2. sz. táblázatban. Magyarországon az utóbbi évti-
zedekben az imént bemutatott nemzetközi tendenciákhoz hasonló fejlődést láthatunk 
mind a fiatalkorú, mind az időskorú eltartottak arányának növekedése, mind pedig az 
összes eltartott arányának alakulása tekintetében. Itt csak azt emeljük ki, hogy a 65 
éven felüli lakosság aránya és növekedési üteme lényegében megegyezett az OECD 
országok átlagával. A 2030-as előrejelzés azonban az OECD-átlagnál kedvezőbb arányo-
kat mutat Magyarországon (4. sz. táblázat). 

4. sz. táblázat 
A fiatalkorúak, a 65 évesek és idősebbek, valamint az összes eltartott arányának 
alakulása Magyarországon a teljes népességben 

1960 1980 199S 2000 2020» 2030* 

Fiatalkorú eltartottak (%) 25,3 21,9 18,1 17,0 13,8* 13,5 

Időskorú eltartottak (%) 9,0 13,4 14,1 14,7 19,4* 20,9* 

Eltartottak összesen (%) 34,3 35,3 32,2 31,7 33,2* 34,4* 

Megjegyzés: A * előrejelzést jelöl. 
Fiatalkorú eltartottak: a 0-14 évesek aránya a teljes lakosságban. Időskorú eltartottak: a 
65 évesek és idősebbek aránya a teljes lakosságban. 
Forrás: UN Population Division: World Population Prospects: the 1998 Revision. Vol. I.: 
Comprehensive Tables. Vol II. Sex and Age. New York: United Nations, 1999. 

Összefoglalóan tehát azt állapíthatjuk meg, hogy a társadalmak elöregedése kétség-
kívül előrehaladt az utóbbi két évtizedben Európában és ezen belül Magyarországon 
is, de a folyamat gyorsasága nem volt példa nélküli: volt már olyan történelmi idő-
szak, amikor hasonló, vagy egyenesen gyorsabb ütemű volt az idős lakosság arányának 
növekedése. Sőt, a belátható jövőben sem várható az, hogy a demográfiai tényezők 
dominálnak majd a nyugdíjrendszerek meghatározói között. így joggal nevezte Fran-
cis G. Castles „krízis mítosz"-nak azt, hogy az ipari társadalmakban a kiterjedt jóléti 
programok fenntartását/bővítését az elmúlt évtizedekben megakadályozta vagy a kö-
zeljövőben megakadályozza a társadalom elöregedése.20 A nyugdíjrendszerek fenntart-
hatósága - és általában a jóléti állam fenntarthatósága - tehát nem ütközött demográfiai 

19 Castles 2002: 266. 

20 Castles 2002: 255. 
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korlátokba az elmúlt évtizedekben. Az elmúlt évek válságdiskurzusa nem is a jóléti 
államok teljesítménye miatt alakult ki, hanem elsősorban azért, mert a kiterjedt jóléti 
programok fenntartásában érdekelt rétegek érdekérvényesítési pozíciója - beleértve a 
diskurzust alapvetően meghatározó médiában való befolyását - jelentősen romlott. A 
jóléti állam krízise helyett sokkal inkább a társadalmi szolidaritás válságáról beszélhe-
tünk. Szűkebb témánkra vonatkozóan ennek fonots tanulsága az, hogy bár a munkaerő-
piac és a demográfiai tényezők hatottak az időskor jellegére és minőségére a 20. század 
utolsó évtizedeiben - sőt, e tényezők jelentősége valamelyest nőtt is - , az időskor mint 
elkülönült életszakasz létezése és minősége továbbra is alapvetően a jóléti állam tevé-
kenységétől függött, s ez várhatóan így lesz a jövőben is. 
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A nemzedék 
mint demográfiai, 

kulturális 
és szociális kérdés 





Őri Péter 

Nemzedékek és demográfiai viselkedés 
Magyarországon a 19. század végén, 

a 20. század elején 

Bevezetés: nemzedék és történeti demográfia 
A demográfiában a nemzedék (generáció) fogalom kettős jelentéssel bír. Használatos 
egyrészt mint speciális (születési) kohorsz, azaz a valamely időegység alatt született 
emberek összessége, amelynek különböző demográfiai jelenségek (pl. termékenység, 
halandóság) elemzésénél lesz jelentősége, tehát a demográfia tudományának terminus 
technicusa, elemzési kerete. Másrészt előfordul abban az értelemben is, amellyel Mann-
heim Károly (1969) ruházta föl: eszerint a nemzedékek tagjait nem csupán a közös 
születési időpont (időszak) köti össze, hanem az átélt közös tapasztalatok, élmények 
formálta generációs egység, az ezt jellemző gondolkodásmód, értékek, ezek relatíve 
erős állandósága az élet folyamán (Lesthaeghe-Moors 2000. 416.). 

A demográfiai értelembe vett generáció, tehát a születési kohorsz lehetővé teszi a kü-
lönböző demográfiai jelenségek longitudinális, tapasztalati elemzését, szemben az ún. 
keresztmetszeti (transzverzális) módszerrel, amely egy naptári időszak különböző egy-
más mellett élő generációinak demográfiai adatait összegezve „fiktív" nemzedékeket 
használ elemzési egységként. A két módszer eltérő eredményeket produkálhat: nyilván-
való, hogy pl. a száz évvel ezelőtti születési kohorsz teljes életpályája során megfigyelt 
korspecifikus halálozási arányszámok, amelyeket közvetlenül befolyásolt a 20. század 
minden háborúja, válsága, erősen különbözni fognak a jelen évben élő száz különbö-
ző generáció adott évben megfigyelhető halálozási arányszámaitól. Ugyanígy az ötven 
évvel ezelőtt született, mára már befejezett termékenységű nőknek a ténylegesen elért 
korspecifikus termékenységi arányszámai és a jelen évben megfigyelt kb. 35 különböző 
évjárathoz tartozó termékenykorú nők korspecifikus arányszámai eltérnek egymástól. 
Azonosság akkor fordulna elő, ha az adott megfigyelési egység (naptári év) korsze-
rinti halandósági vagy termékenységi arányszámai tartósan (a következő 100 vagy 35 
év folyamán) megmaradnának, amire a 20. században, de valószínűleg korábban sem 
nagyon találhatunk példákat. A termékenységnél maradva a „fiktív" születési kohorsz 
korszerinti termékenységi arányszámaiból képzett keresztmetszeti teljes termékenységi 
arányszám (Total Fertility Rate = TFR) igen érzékeny a gyermekvállalás korának vál-
tozásaira, hullámzása mögött a termékenység változásán kívül igen gyakran ez áll. A 
generációs adatokból kiinduló longitudinális vizsgálat viszont a már ötven (vagy némi 
engedékenységgel negyven) éves nők valódi végső gyermekszámát eredményezi, a két 
mutató összevetése fontos tanulságokkal szolgálhat (Kamarás 1996. 177.). 
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Az egyes generációknak nemcsak termékenysége vagy halandósága, hanem mérete 
is érdekes lehet demográfiai szempontból. Az egy adott pillanatban létező, több nemze-
dékből álló népességek korszerkezetét a korfával vagy korpiramissal szokás bemutatni, 
amelynek alakja sokat elárul a népesség átlagos életkoráról, az egyes generációk létszá-
ma pedig az őket ért külső hatásokról árulkodik. Jelentősége lehet ugyanakkor egy-egy 
generáció átlagos „létszáma" meghatározásának, a népesség longitudinális megközelí-
tésének is. A népességreprodukciót például leggyakrabban az ún. nettó reprodukciós 
együtthatóval szokták mérni, amely azt fejezi ki, hogy egy nő átlagosan hány olyan 
leánygyermeket szül, aki eljut a szülőképes korba. A mutató értékét a termékenység 
mellett a csecsemő-, gyermek- és ifjúkori halandóság befolyásolja. Megfigyelhető ugyan-
akkor, hogy az együttható Magyarországon a 20. század nagy részében nem tükrözi a 
reprodukció valós jelenségét. Miközben a nettó reprodukciós együttható az 1930-as évek-
től a népesség-utánpótlás zavarait mutatja, a népesség egészen 1980-ig nem csökken 
(Hablicsek 2001. 294-295.). A dolog nyitja az, hogy az egyre csökkenő termékenységet 
jó ideig ellensúlyozza a javuló halandóság, amelyre a nettó reprodukciós együttható ke-
véssé érzékeny. Az egyik lehetséges megoldás a kohorszmódszerű elemzés lehet: Louis 
Henry, a történeti demográfia egyik alapító atyja javasolta reprodukciós együtthatóként 
a gyermeknemzedék és a szülőnemzedék által leélt évek számának hányadosát (Henry 
1965. Hablicsek 2001. 296.). Ha egy-egy korcsoport egy év alatt annyi évet él összesen, 
amekkora a létszáma, és az adott időpillanat aktuális népessége a különböző korcsopor-
tok létszámának összege, akkor nyilvánvaló, hogy a népességszám egyenlő a népesség 
által egy év alatt leélt évek számával. Ennek analógiájára mondhatjuk, hogy egy születési 
kohorsz (generáció) átlagos népességszáma egy adott életkorban megfelel az általuk az 
adott életkorban leélt évek számával, míg a nemzedék össznépességszáma egyenlő az ál-
taluk összesen leélt évek számával (Hablicsek 2001. 289.). Az egyes generációk által leélt 
évek száma viszont a nemzedék kiinduló létszámától (a generáció születésszámától) és 
az általuk leélt élettartamtól (születéskor várható élettartam: a halandóság legfontosabb 
mutatója) függ. így a 19. század végétől gyorsan javuló halandóság is kellő súlyt kap a 
reprodukció elemzésében, és az Henry-féle reprodukciós együttható pontosabban tükrö-
zi a 20. század valós demográfiai folyamatait (Hablicsek 2001. 296-297.). 

Az egymást követő generációk létszáma nemcsak a népesség-utánpótlást határoz-
za meg, hanem hatással van lényegében minden demográfiai jelenségre. Ma egymást 
követik azok a népesség-nyilvántartásszerű, névszerinti adatokat tartalmazó források 
kifinomult matematikai statisztikai mikroelemzésére épülő kutatások, amelyek a ház-
tartásméret, háztartásszerkezet, valamely családtag jelenléte vagy hiánya (házastárs, 
apa, anya halála, nagyobb testvér jelenléte, fiatalabb testvér születése, idősebb rokon 
jelenléte), a korábban szült, felnevelt gyerekek száma halandóságra, elvándorlásra gya-
korolt hatásait vizsgálják kor, nem társadalmi státus, foglalkozás szerint (Bengtsson-
Campbell-Lee 2004. Dribe 2004.). 

A különböző generációk együttélése, a háztartások mérete, szerkezete szoros kölcsön-
hatásban áll a termékenységgel, halandósággal, az öröklés és a házasodás szokásaival, 
az adott közösségen kívüli munkavállalási lehetőségekkel, az oda- és elvándorlás lehe-
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tőségeivel, mértékével.1 Az együtt élő generációk között a javak áramlása meghatározó 
lehet a termékenység szintjére nézve: a hagyományos társadalmakban ez elsősorban a 
gyermeknemzedékektől a szülőnemzedékek felé irányult, míg a demográfiai átmenet 
során fordulat állt be, a gyermeknevelés egyre költségesebbé vált, a javak áramlásának 
iránya megfordult, a nem szabályozott magas termékenység ennek következtében csök-
kenni kezdett (Caldwell 1982.),2 

A hagyományos társadalmakban emellett jelentősége van az együtt élő nemzedékek 
éppen aktuális életkorának és létszámának, a paraszti háztartás fejlődési ciklusának, 
amelynek különböző szakaszai megszabják a fogyasztó-dolgozó arányt, a háztartás élet-
színvonalát, halandósági viszonyait, tagjainak vándorlását, esetleg a háztartáson belüli 
további gyermekvállalást.3 Nyilvánvaló ezenkívül a jelentős külső tényezőknek (hábo-
rúk, járványok, éhínségek, gazdasági válságok, vagy éppen konjunktúrák) a korfáról is 
jól leolvasható hatása. 

A felsoroltak esetében elsősorban a demográfiai értelembe vett nemzedék-fogalom-
mal van dolgunk, a generáció elsősorban elemzési keret, más perspektívából mutatja a 
demográfiai folyamatokat (pl. a termékenység vagy a népességreprodukció változásait), 
mint a jóval gyakoribb keresztmetszeti elemzési módszer. A kohorszmódszerű, lon-
gitudinális elemzés ugyanakkor alkalmas arra is, hogy a jelentős visszafordíthatatlan 
változásokat nemzedéki szinten megragadhatóvá tegye, hiszen segítségével láthatóvá 
válik, hogy mikor mely generációk színre lépésével indul el a halandóság vagy a termé-
kenység jelentős csökkenése (fordul meg a javak generációk közötti áramlása), a háza-
sodási szokások változása. A kohorszmódszerű elemzés adja a lehetőséget a nemzedék 
másik értelembe vett használatára a demográfiában, történeti demográfiában. Ennek 
egyik legfontosabb példája Easterlin termékenységi elmélete (1978), amely szerint a 
termékenységgel kapcsolatos vágyak, preferenciák nemzedékről nemzedékre változnak, 
elsősorban a gyermekkor és a fiatal felnőttkor tapasztalatai, élményei alapján alakulnak 
ki. Ha a gyermekkorhoz képest a fiatal felnőttkorban a tanulás, munkába állás feltételei 
és általában az egész társadalmi közeg kedvezőnek tűnik, akkor ez a szülőgenerációhoz 
képest magasabb termékenységet eredményezhet, fordított esetben viszont alacsonyab-
bat. Ilyen értelemben beszélhetünk az ún. „baby boom" jelenségét produkáló generá-
cióról, amely a harmincas években született, a háború alatt volt gyerek, és termékeny 
időszakának java az ötvenes évekre, kora hatvanas évekre esett. Gyermekkorukkal ösz-
szevetve a kedvező háború utáni tapasztalataik magyarázzák nagyobb házasodási ked-
vüket, magasabb termékenységüket. A hatvanas évek második felére viszont termékeny 
korba lép az a népes generáció, amely a háború után nőtt föl, kedvező gyermekkori 

1 Magyarországon is készült olyan mikroelemzés, amely a háztartásszerkezet változásainak és az öröklé-
si rendszereknek, népességnövekedésnek, halandóságnak, az önálló háztartásalapítás és az elvándorlás 
lehetőségeinek kapcsolatát vizsgálta (Husz 2002.). 

2 Minderről részletesen: Szentgáli 1991. Újabban lásd: Caldwell 2005. 
3 A paraszti hdztanások fejlődési ciklusáról lásd: Chayanov 1966., részletesen bemutatja: Pozsgai 2001. 

Az eltartási terhek hatását a következő gyermek megszületésének valószínűségére vizsgálja: Van Bavel-
Kok 2004. 
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tapasztalataihoz képest felnőttkori kilátásai kevésbé voltak pozitívak, ez többek között 
rohamosan csökkenő termékenységében nyilvánult meg.4 

Benyomásunk szerint elsősorban a 20. század demográfiai változásait hajlamos a 
demográfia tudománya az egymást követő generációk változó értékrendjével, demográ-
fiai viselkedésével magyarázni. Ez valószínűleg összefügg azzal is, hogy innentől fog-
va állnak rendelkezésünkre nagy tömegben olyan (elsősorban népszámlálási) adatok, 
amelyekből születési kohorszok demográfiai viselkedését meg lehet rajzolni. Másrészt a 
fejlett világban a változások igen jelentősek és általánosak voltak (a termékenység csök-
kenése, a halandóság javulása, az együttélési szokások átalakulása), előrehaladásuk 
éppen azt jelentette, hogy egyre inkább átitatták az érintett társadalmakat, a moderni-
záció terjedése demográfiai értelemben is létre hoz generációs egységet. Ezzel szemben 
a demográfiai átmenet a viselkedésformák sokrétűségét eredményezi, a változások tér-
ben és társadalmi rétegek szerint fokozatosan indulnak el és terjednek tova, generációs 
egységről itt nehéz beszélni. A kutatás a hagyományos társadalmakkal kapcsolatban is 
inkább a lokális és társadalmi rétegek szerinti heterogenitás képzetét erősíti, a létfenn-
tartás módjai, az ismétlődő csapások persze kijelölik azt az élményanyagot, amely az 
egymást követő generációkat megérinti, de ezek egyrészt nemzedékenként meglehe-
tősen hasonlóak voltak, másrészt földrajzi vagy társadalmi helyzet szerint nagyon is 
különböző tartalmuk lehetett, és nagyon különböző demográfiai viselkedést eredmé-
nyezhettek. Mindezt hipotézisként fogalmazzuk meg, amelyet további kutatásoknak 
kell alátámasztaniuk: a demográfiai viselkedésre koncentrálva a nemzedéki egység a 20. 
század folyamán erősödik, a demográfiai átmenet idején (19. század második fele, 20. 
század eleje) legfeljebb csak nagyon tágan értelmezve beszélhetünk róla, míg korábban 
is elsősorban az egyes statisztikai-demográfiai nemzedékeket szétválasztó sokféleség a 
legszembetűnőbb. 

Dolgozatunkban a fenti problémákat próbáljuk körüljárni magyarországi adatok 
alapján, de kísérletünk a jelen pillanatban csak rendkívül vázlatos lehet. Először bemu-
tatjuk, hogyan hozhatunk létre születési kohorszok szerinti adatokat, majd itt kizárólag 
a termékenység kérdésére összpontosítva megvizsgáljuk, hogy a 19. század végén, 20. 
század első felében született női nemzedékek mennyiben jellemezhetők egységes ter-
mékenységi viselkedéssel, hogy olyan, a korfán mély nyomot hagyó esemény, mint az 
első világháború okozott-e generációs szinten jelentős változást, végül pedig a század-
forduló demográfiailag sokszínű világát elemezzük egy Pest megyei településminta ada-
tai alapján, ahol a korszerkezet különbségeit, az ezt meghatározó tényezőket keressük. 

A termékenység kohorsz mutatói 
A nemzedékről elmondhatjuk, hogy az speciális kohorsz, az egy évben (egy bizonyos 
időszak alatt) született emberek csoportját jelenti. A kohorsz a generációnál tágabb 
fogalom, azok összességét jelöli, akik valamely demográfiai eseményt egy időben él-
tek át. A longitudinális, kohorszmódszerű termékenységi elemzés alappéldája a csa-

4 Ennek a generációnak a színre lépésével magyarázzák az ún. második demográfiai átmenet jelenségét. 
Ezzel kapcsolatban a vonatkozó irodalom részletes bemutatásával lásd: Melegh-Őri 2003. 
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ládrekonstitúció, ez azonban nem születési, hanem házasságkötési kohorszok szerint 
készül, az eredményeket is így teszik közzé. A családlapok újra feldolgozása ugyan 
elvben lehetővé tenné a születési kohorszok szerinti adatközlést, de ekkor szinte elöl-
ről kellene kezdeni a munkát. Magyarországon készült ugyanakkor olyan (ráadásul 
országosan reprezentatív mintavételre épülő) családrekonstitúciós kutatás, amely csak 
az első házasságkötéseket dolgozta fel (Dányi 1991a). Az 1830-39 és az 1850-59 kö-
zötti periódusban házasságukat kötő hajadonok - mivel az első házasságkötés átla-
gos életkora a nőknél 19-20 éves korra tehető (Dányi 1991a 111.) - lényegében az 
1810-es, illetve az 1830-as évek születési kohorszaiból kerültek ki. Tehát a tanulmány 
legfontosabb eredményét úgy is megfogalmazhatnánk, hogy a reformkorban született 
női nemzedék, amely az 1850-es évektől jut termékeny korba, termékenysége már 
országos szinten is kb. 10%-kai csökkent a század elejének női nemzedékéhez képest 
(Dányi 1991a 127.). 

Születési kohorszok termékenységi adatait legegyszerűbben akkor tudjuk kiszámolni, 
ha életkor szerinti (korspecifikus) termékenységi arányszámok hosszabb időszakon ke-
resztül állnak rendelkezésünkre. Korspecifikus termékenységi arányszám alatt az adott 
életkorú nők által szült gyerekek számának és az adott életkorú nők számának hánya-
dosát értjük: 

(ahol x az életkort, B a születések számát, P az adott korú nők összességét jelöli). Ha 
ezeket 15 és 49 éves kor között (a női termékeny időszak) összeadjuk, akkor megkapjuk 
a termékenység legfontosabb mutatóját, a teljes termékenységi arányszámot (T vagy 
angol rövidítéséből TFR): 

Ha a korszerinti arányszámokat az adott év 35 különböző születési kohorszához tar-
tozó nőkre számoljuk ki (ez a gyakoribb eljárás), akkor az ún. keresztmetszeti (transz-
verzális) teljes termékenységi arányszámot kapjuk, amely azt mutatja, hogy egy 15 éves 
nő élete folyamán hány gyereket szülne, ha 49 éves koráig olyan gyakorisággal szülne, 
mint ahogyan azt az adott évben a 15-49 éves nők ténylegesen tették (Kamarás 1996. 
177.). A mutató értéke nagyon érzékeny a születések időzítéséből adódó hatásokra, a 
gyermekvállalás halasztása pl. erősen csökkentheti, míg a szülések előrehozása, a szü-
letések közötti intervallumok csökkentése átmenetileg emelheti azt. Amellett, hogy vál-
tozásai mutatják a termékenység hosszú távú alakulását és a rövid távú külső hatások 
érvényesülését, egy-egy tényleges nemzedék valós termékenységét - különösen a 20. 
században - csak igen megközelítőleg adja vissza. Ugyanakkor a korszerinti termékeny-
ségi arányszámokból a tényleges generációk (születési kohorszok) teljes termékenységi 
arányszámait is kiszámolhatjuk. 
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Az 1. táblázat svéd korszerinti termékenységi arányszámokat tartalmaz 15-től 49 
éves korig, helytakarékossági okokból tízévente közölve az arányszámokat. Egy adott 
év adatait függőlegesen összeadva megkapjuk a keresztmetszeti termékenységi arány-
számot. Tehát egy 1905-ben 15 éves korát betöltött nő (az 1889-90-es születési kohorsz 
tagja5), amennyiben 49 éves koráig az 1905-ben megfigyelt gyakorisággal szülne, akkor 
közel négy gyermeket hozna világra. Ha viszont a táblázat adatait átlósan adjuk össze, 
akkor az 1889-90-es évjárat kohorsz termékenységi arányszámát kapjuk. 

1. táblázat 
Korspecifikus termékenységi arányszámok, Svédország, 1905-1935, 1889-90-es 
születési kohorsz (1000 nőre) 

* 
(kor betöltött 

években) 

190S 1915 1925 1935 
1889-90-es 

születési 

l , s •< • j St MS - •* *• 
Év, amelyben 

az 1889-90-es születési 
I z n k A r r f w Áxme Konorsz x eves 

15 1 1 1 1 1 1905 

16 3 
A 7 4 * J 1906 • . • • 

17 10 14 12 14 13 1907 

18 25 27 26 27 29 1908 

19 45 49 45 42 53 1909 

20 w 71 63 59 78 1910 

21 95 89 79 73 98 1911 

22 ! 119 109 94 
. í-Í ' 
80 H í ? 1912 

23 148 124 105 84 133 1913 

24 160 136 111 84 143 1914 

25 178 145 115 92 145 1915 

26 183 150 120 91 147 1916 

27 192 155 126 93 146 1917 

28 199 
i • 

153 122 91 144 1918 

29 j 197 154 118 89 141 1919 

30 199 154 115 
— 85 160 1920 

31 196 148 114 83 140 1921 

32 192 142 • H H 78 121 1922 

33 191 146 106 75 116 1923 
is • ' ! : : • ' 'm 

34 
181 137 102 69 106 1924 

35 173 130 95 64 95 1925 

36 159 128 88 | 60 | 84 1926 

5 Az 1905-ben 15. éviiket már betöltött és gyermeket szülő nők vagy 1889-ben, vagy 1890-ben születtek, 
aszerint hogy gyermeküket a születésnapjuk előtt vagy után szülték. 

58 



Őri Péter: Nemzedékek és demográfiai viselkedés 
Magyarországon a 19. sz. végén, a század első felében 

X 
(kor betöltött 1905 1915 1925 1935 

1889-90-es 
születeti 

Év, amely 
az 1889-90-es 

ben 
születési 

években) kohorsz kohorsz x eiW v s 

37 148 120 84 50 77 1927 

38 150 113 74 46 66 1928 

39 135 103 70 42 55 1929 

:::: 40 122 92 
t m m 

60 34 47 
• 
1930 

..s;:; 
: -O: 

41 106 79 53 29 37 1931 

42 87 64 43 23 25 1932 

43 64 49 32 16 19 1933 

44 45 34 
. . 

21 10 11 1934 

45 30 20 13 7 7 1935 

46 15 11 7 3 4 1936 

47 6 5 3 1 1 1937 

48 3 2 1 1 0 1938 

49 1 1 0 0 0 1939 

3828 3059 2333 1701 2562 

Forrás: Pressât 1978. 76. 

Látható, hogy az 1905-ben 15 évesek 1906-ban 16 évesek, 1915-ben 25 évesek, 
1925-ben 35 évesek, 1935-ben 45 évesek lesznek, az adott évben ténylegesen megfi-
gyelt korspecifikus arányszámok összeadásával számolhatjuk a kohorsz termékenységi 
arányszámot (sötéttel jelöltük azokat a kohorsz arányszámokat, amelyek láthatóak az 
adott évi arányszámok sorában is). A generációs termékenység erősen eltér a kereszt-
metszeti arányszámoktól, a termékenység erősen csökken a 20. század első felében, az 
1905-ös „fiktív" kohorsz (amelybe az 1855-56 és az 1889-90 közötti generációk tartoz-
nak) arányszámai 22-23 éves kor fölött jóval magasabbak, mint az 1905-ben termékeny 
korba lépő generációé. Ugyanakkor az 1935-ös keresztmetszeti arányszám alacsonyabb 
termékenységet sejtet, mint amekkorát az 1939-ben termékenységét lezáró női generá-
ció ténylegesen elért. Mindez azt jelenti, hogy az 1890 utáni nemzedékeknél a legfiata-
labb korcsoportokat kivéve, minden életkorban igen erősen csökkent a termékenység, a 
süllyedés szinte évjáratról évjáratra folyt tovább, a gyermekvállalás halasztása valószí-
nűleg kevéssé játszott szerepet. 

Ha megfelelően részletes adatok nem állnak rendelkezésünkre, akkor népszámlálási 
termékenységi adatokból is képezhetünk születési kohorszok szerinti termékenységi 
arányszámokat. A 20. századi népszámlálások pillanatfelvételszerűen bemutatják a 15 
éves és idősebb női népesség termékenységét (általuk a népszámlálás eszmei időpont-
jáig szült gyerekek számát). Itt némi nagyvonalúsággal az 50 év feletti (vagy akár a 40 
feletti) nők átlagos gyermekszámát tekinthetjük kohorsz termékenységi mutatónak. A 
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problémát az okozza, hogy csak a népszámlálás időpontjában életben lévő nők gyerek-
számáról rendelkezünk információkkal, ez az idősebb generációknál, akiknek létszáma 
már erősen csökkent, jelentősen különbözhet az adott női nemzedék által ténylegesen 
szült gyerekek számától. Ezért érdemesebb a 40-49 vagy az 50-59 éves korosztályok 
gyermekszámát alapul venni, akiknek a 15 éves kor és az adott életkor közötti elhalálo-
zási valószínűsége a 20. században már nem túl jelentős.6 

A 20. század elején a népmozgalmi statisztikák közölték a megszűnt házasságok-
ból született gyerekek számát, mégpedig a házasság hossza szerint (Népmozgalom 
1909-1912.). A 20 évnél hosszabb megszűnt házasságból született gyermekek átlagos 
számát tekinthetjük a házas termékenység mutatójának, ami nagyon hasonló a család-
rekonstitúcióból számolt mutatóhoz. Viszont itt is fennáll a szelekció problémája: az 
adott évben meghalt, megözvegyült vagy elvált nők gyerekszámáról kapunk informá-
ciót, ami nem feltétlenül reprezentálja az összes hasonló korú nő termékenységét. Az 
1909 és 1912 közötti adatokból csak igen tágan meghatározott generációk termékenysé-
gét vizsgálhatjuk törvényhatóságok szerinti bontásban: nagyjából az 1890 előtti házas 
kohorszokról, azaz az 1870 előtti születési kohorszokról van szó.7 

A továbbiakban elsősorban a népszámlálások termékenységi adatait, illetve a nép-
mozgalmi statisztikák adatait (a szülőképes korú nők születési évjárat, gyermekszám és 
családi állapot szerinti továbbvezetését - TAT 2006.) használtuk. 

Az 1870 és az 1960 között született női generációk termékenysége 
Az alábbiakban a népszámlálási adatok alapján az 50-59 éves nők korcsoportjának 
átlagos gyermekszámából (az 1880-as évek nemzedéke esetében a 40-49 évesekéből)8, 
illetve a népmozgalmi adatok felhasználásával az 50 éves nők gyermekszámából ké-
peztünk születési kohorszok szerinti termékenységi arányszámokat (TSI 1992. 17. TAT 
2006.). A 19. század első felének termékenységi szintjét a Dányi Dezső által készített 
mintavételes családrekonstitúció eredményeivel mutatjuk be (hozzávetőlegesen az 1810 
és 1830-as évek születési kohorszai, ezt érzékelteti az I. ábrában használt idézőjel - Dá-
nyi 1991a 122. 125.). 

6 További probléma, hogy Magyarországon a népszámlálási kötetek nem publikálnak megfelelően rész-
letes, kor, családi állapot, területi egység vagy társadalmi rétegek szerinti bontásban adatokat. Az 
1930-as népszámlálásnál közöltek országos termékenységi adatokat kor és foglalkozási csoport szerint 
(Népszámlálás 1930), a háború utáni kötetek korszerinti adatokat csak a városokra tesznek közzé, a 
községekre nem. 

7 A mutatót legutóbb Faragó Tamás használta: Faragó 2007. 
8 Az 1930-as népszámlálás adatait használhattuk erre a célra. Mivel az 1941. évi népszámlálás megfelelő 

adatai nem álltak rendelkezésünkre, ezért az 1930-ban 40-49 évesek gyermekszámát tekintettük az 
1880-as évek születési kohorszai befejezett termékenységének. 
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I. Női nemzedékek befejezett termékenysége a 19-20. században 
(mai országterület) 

Forrás: Dányi 1991a. 122. 125. TSI 1992. 17. TAT 2006. 

A termékenység szintje a 19. század elején született női generációknál igen magas, 
lényegében megfelel a tudatos születéskorlátozás nélküli átlagnak (Livi Bacci 1999. 33.). 
Ezzel szemben már az 1830-as évek nemzedékénél (akik nagyjából az 1850-es években 
értek termékeny korba) bekövetkezett egy 10%-os süllyedés, amit egyébként a visz-
szafordíthatatlan termékenységcsökkenés jelenek szoktak tekinteni. Az 1870-es évektől 
az 1930-as évekig nemzedékről nemzedékre csökken a termékenység, ez nagyjából az 
1890-től 1980-ig terjedő időszak termékenységi időszakát fogja át. Az 1930 után szüle-
tett generációk termékenysége stabilizálódott, a második világháború után termékeny 
korba lépő évjáratok végső gyermekszáma 2 körül alakult. Az 1965 után születettek 
még nem fejezték be termékeny életszakaszukat, de minden jel szerint itt termékeny-
ségcsökkenés fog következni. Ezt sugallja az igen jelentős különbség a keresztmetszeti 
teljes termékenységi arányszám és a termékenységüket már befejezett kohorszok befe-
jezett termékenysége között. Ez a különbség nem eredhet egyszerűen a gyermekvállalás 
későbbre halasztásából, amit az érintett születési évjáratok később pótolnak, hanem a 
termékenység újabb süllyedését jelenti. 
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I. Az 1900 és az 1960-as évek között született generációk 
termékenysége és a keresztmetszeti teljes termékenységi 
arányszám, 1901-2005 (mai országterület) 

~1! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

— — Befejezett (kohorsz termékenység) TFR (keresztmetszet) 

Forrás: TSI1992. 155. TAT 2006. 

Egymás mellé helyezve a keresztmetszeti és a születési évjáratok szerinti teljes ter-
mékenységi arányszámokat jól látszik, hogy az utóbbi sokkal kevésbé érzékeny a külső 
körülmények változására, mint az előbbi. A harmincas évek és a 60-as évek közepe 
között született generációk befejezett termékenysége nem sokat változott (némi süly-
lyedés után újabb emelkedés következett a háború után született évjáratoknál), mi-
közben nagyjából 1950 és a jelen pillanat között (ez az az időszak, amelyre termékeny 
életszakaszuk esik) a keresztmetszeti arányszám erősen ingadozott. A külső tényezők 
(lényegében a családpolitikai intézkedések) hatására a gyermekvállalás időzítése sokat 
változott, a keresztmetszeti arányszám ezt tükrözi, miközben az érintett nemzedékek 
végső gyermekszáma alig tért el egymástól (Szukicsné 2000. 453-454.). 

Makroszinten nézve úgy tűnik, hogy a termékenységi magatartást vizsgálva van ge-
nerációs egység: a 19. század túlnyomó részében vagy a 20. század első harmadában 
született nemzedékek egyre kevesebb gyereket vállalnak, tapasztalataik, közös élmény-
anyaguk valóban kialakít egy jellemző viselkedésformát, amely az egyre alacsonyabb 
termékenységben realizálódik. A 20. század középső harmadában született nemzedé-
kek pedig a kétgyerekes családmodell uralkodóvá válásával jellemezhetők (Szukicsné 
2000. 456.). 

Más perspektívából nézve azonban jelentős különbségeket találhatunk társadalmi 
csoportonként, területi egységenként vagy iskolázottság szerint. Mindebből ízelítőt ad 
az 1930-as népszámlálás, amelyből megismerhetjük a lényegében befejezett termékeny-
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ségű 40-59 éves nők (az 1870-es és 1880-as évek nemzedékei) átlagos gyermekszámát 
foglalkozási csoport szerint. Látható, hogy a termékenységcsökkenés minden foglalko-
zási csoportra jellemző, ami a generációs egység képzetét erősíti. Kérdés ugyanakkor, 
hogy az 1880-as nemzedék végső termékenysége nem magasabb-e egy kicsit az itt be-
mutatottnál (itt nem számoltunk a 40 éven felüli szülésekkel), ami kisebb termékeny-
ségcsökkenést eredményezne. Az is bizonytalan, hogy az I. világháború hatása nem 
járult-e hozzá a csökkenéshez, tudniillik az 1870-es nemzedék termékenységét kevésbé 
befolyásolhatta a háború (ők 34-44 évesek voltak kitörésekor), mint a tíz évvel fia-
talabbakét. Azt sem látjuk továbbá, hogy az egyes társadalmi-foglalkozási csoportok 
mennyire homogének termékenységi magatartásukban: a csökkenés közös magatartás-
forma-e, ami a teljes csoportot jellemzi, vagy pedig egy új magatartásforma terjedését 
jelenti-e. Ez utóbbi esetben legfeljebb formálódó vagy erősödő generációs egységről 
beszélhetünk, amelyre egyre inkább jellemző lesz a termékenység szabályozása. Az 
is kérdés, hogy olyan nemzedékek, amelyeken belül ilyen termékenységi különbségek 
vannak, a több-kevesebb csökkenés dacára jellemezhetők-e közös élményanyaggal, ta-
pasztalatokkal, gondolkodásmóddal, cselekvési mintákkal. Nézetünk szerint ez az 1890 
és 1900 körül termékeny korba jutó generációknál legfeljebb kialakulni kezd, igazából 
a második világháború után felnőtt nemzedékeknél erősödik meg. 

Ili. Házas nők húsz évnél hosszabb házasságból született 
gyermekeinek átlagos száma foglalkozási csoport szerint, 1930 

Forrás: Népszámlálás 1930 

Hasonló különbségeket találhatunk területi egységek szerint is. A KSH által kiadott 
népszámlálási publikációkból csak a városi rangú települések esetében tudunk kohorsz 

63 



Őri Péter: Nemzedékek és demográfiai viselkedés 
Magyarországon a T 9. sz. végén, a század első felében 

termékenységi mutatókat képezni, csak itt közölték kor szerint a nők gyermekeinek 
számát, akiket a népszámlálás időpontjáig szültek. A különbségek itt kisebbek, mivel 
a városok részint többnyire a születéskorlátozásban élen jártak, részint mert csak a 20. 
század elejétől tudjuk a születési kohorszokat rekonstruálni (az 1970-es népszámlálási 
kötetekből dolgoztunk, 70 éven felülieket a halálozás okozta szelekció miatt nem ve-
hettünk figyelembe). A IV. ábra Budapest mellett Pest és Bács-Kiskun megye városainak 
kohorsz termékenységi arányszámait tartalmazza.9 

IV. 100 nőre jutó átlagos gyermekszám születési kohorszonként 
néhány magyarországi városban 

Pestmegye - - - 'Kecskemét 
Kalocsa Cegléd 
Kiskunhalas Szentendre 
Nagykőrös 
Bács-Kiskun megye 

Forrás: Népszámlálás 1970. 

A kohorsz termékenységi arányszám a 20. század első három évtizedében születet-
teknél településszinten hullámzó, a városok termékenysége egyértelműen alacsonyabb 
az országos átlagnál. Látható ugyanakkor, hogy a különbségek a 20. század folyamán 
ugyan nem tűnnek el, de mérséklődnek. 

9 A két megye vámsai lényegében azonosak az 1950 előtti Pest-Pilis-Solt-Kiskun megye vámsias települé-
seivel, amely megye népesedéstörténetére egyéb kutatásaink irányulnak. 

Budapest 
Baja 
Kiskunfélegyh. 
Gödöllő 
Vác 
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2. táblázat 
Kohorsz termékenységi arányszámok szórásának csökkenése (Budapest, Pest és 
Bács-Kiskun megye városai) 

1901-1905 | 1906-1910 1911-1915 1916-1920 1921-1925 1926-1930 

Szórás 26,37 26,69 21,81 j 21,96 20,20 18,56 

A termékenységi magatartás egységesülése tehát a 20. század elején született női 
évjáratoknál is megfigyelhető, noha a különbségek még jelentősek. 

A IV. ábra ugyanakkor azt is megmutatja, hogy az 1916-20-as születési kohorsz ter-
mékenysége néhány város esetében kiemelkedő (Szentendre, Kalocsa, Baja). Itt mintha 
az Easterlin-féle ciklikus termékenységelmélet igazolását látnánk: a háború alatt szü-
letett kis létszámú nemzedék - talán épp emiatt kerülvén felnőttként kedvezőbb hely-
zetbe - az előző és a később jövő évjáratokhoz képest több gyereket hozott a világra. 
Zavarba ejtő viszont, hogy más településeknél nem vagyunk tanúi ennek a jelenségnek, 
mint ahogy országos szinten sem látszik ebből semmi (I. ábra és 3. tábla). 

3. táblázat 
Az 50-59 éves női korcsoportra jutó gyermekek átlagos száma egyes népszámlálá-
sok időpontjában (mai országterület) 

népszámlálás 1930 1930* 1949 1960 1970 1980 1990 

generáció 1870 évek 1880-as évek 1890-esévek 1900-as évek 1910-esévek 1920-as évek 1930-as évek 

4,90 4,09 3,33 2,90 2,42 2,14 1,97 

100 83,5 68,0 59,2 49,4 43,7 40,2 

* 1930-ban 40-49 évesek 

Ahogy az I. ábrán is látható, a legnagyobb csökkenés az 1870-es és 1890-es évek szü-
letési kohorszai között zajlott le (lényegében azoknál a generációknál, akik kb. 1890 és 
1940 között voltak termékeny korban), az 1890 utáni évjáratoknál a csökkenés üteme 
mérséklődik. A 10-es évek születési kohorszai ebbe a trendbe illeszkednek, országos 
szinten nem kiemelkedő a termékenységük. Tehát a néhány kisváros esetében meg-
figyelt generációs hatás nem általánosítható, elterjedtségének és okainak feltárása to-
vábbi kutatásokat igényel. Kérdés marad az is, hogy a jelenség esetleg azért nem tudott 
széles körben kibontakozni, mert a 30-as évek és a második világháború kedvezőtlen 
hatásai ellensúlyozták az érintett nemzedék kis létszámából adódó előnyöket. 

Az országos adatokból nagyon nehéz megítélni azt is, hogy vajon az első világháború 
alatti születési mélypont, ami látványos és hosszan tartó sebet ejtett a korfán, hagyott-e 
nyomot az érintett női évjáratok befejezett termékenységén. Az 1870-es évek születési 
kohorsza 35 év felett volt a háború kitörésekor, feltételezhetjük, hogy a születéskiesés 
őket már kevéssé érintette, bár a negatív hatások ellensúlyozására nekik nemigen volt 
idejük. Az 1880-as és 1890-es évek kohorszai voltak a leginkább érintettek (25 és 35, 
illetve 15 és 25 év közöttiek a háború kitörésekor) a termékenységcsökkenés mindkét 
nemzedék esetében jelentős. Viszont az 1870 előtti generációkról nincs pontos infor-
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mációnk, nem ismerjük a süllyedés korábbi mértékét. Ha eltekintünk a halandóság 
szelekciós hatásától, és az 1930-as népszámlálásból a 60 évesnél idősebbek végső gyer-
mekszámát nézzük (5,48 - TSI 1992. 17.), akkor feltételezhetjük, hogy az 1870 előtti 
kohorszoknál kisebb volt a termékenységcsökkenés mértéke, de ez a hipotézis nagyon 
gyenge lábakon áll. Inkább úgy fogalmaznánk, hogy a világháború alatti drasztikus szü-
letéskiesés generációs szinten nem nagyon látszik, talán volt némi hatással az 1880-as, 
1890-es évek női évjáratainak befejezett termékenységére, de ez illeszkedik a 20. század 
első felének csökkenő termékenységi trendjébe (lásd a II. ábra keresztmetszeti TFR érté-
keit), a kétféle hatást ezen az elemzési szinten lehetetlen szétválasztani. 

Az eddigiek alapján kijelenthetjük, hogy a születési kohorszok szerinti termékenység 
szintje az 1930-as években született generációig folyamatosan csökken, a csökkenés 
különösen erős az 1870-es és 1880-as, illetve az 1880-as és 1890-es években született 
évjáratok között. Ezután a csökkenés mértéke mérséklődik. Ez a termékenységcsökke-
nés felfogható egyre erősödő generációs jellemzőként, „generációs egységként", de a 
társadalmi és térbeli sokféleség, noha némileg csökkenőben van, erősen megkérdőjelezi 
ennek létjogosultságát. A századforduló korszaka (a „demográfiai átmenet" kellős kö-
zepe, amikor az általunk vizsgáltak közül az 1870-es, 1880-as évek generációi lépnek 
termékeny korba) éppen a területi sokféleséggel jellemezhető (Kamarás 1991. 175.). A 
különbségek később is fennmaradnak, de némileg mérséklődnek, különösen a második 
világháború után termékeny korba jutott generációknál (Szukicsné 2000. 456. 463.). A 
demográfiai és különösen a termékenységi magatartás sokfélesége szétfeszíti a generá-
ciós egység tartalmát, az országos szinten csökkenő termékenység ebben az időszak-
ban annyit jelent, hogy az új magatartásforma (a termékenység tudatos szabályozása) 
újabb és újabb területeket hódít meg, de a változás közepén még egymás mellett élnek 
.tradicionális" és „modern" közösségek. Ez néha térben egymáshoz igen közel is előfor-
dul, szomszédos települések viszonylatában, vagy a termékenységcsökkenésben élen-
járó főváros tőszomszédságában is előfordulnak archaikus demográfiai képet mutató 
települések (Őri 2006.). Mivel településszinten a kohorsz termékenységet nem tudjuk 
vizsgálni, a továbbiakban a generációs egység problémáját egy időpontban vesszük sze-
mügyre több település adatainak összehasonlításával, a termékenységi magatartás és a 
korszerkezet elemzésével. Eddig születési kohorszok termékenységi mutatóit hasonlí-
tottuk össze országos szinten, illetve társadalmi csoportonként, most a Pilisi Felső járás 
falvainak korszerkezet- és termékenységben jellemzőit vizsgáljuk az 1890-es és 1900-as 
népszámlálások adatai alapján, amely jellemzőket ebben az időben kb. 80 születési 
évjárat viselkedése és együttélése határoz meg. 
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Termékenység és korszerkezet a Pilisi Felső járás területén, 1890, 1900 
Az elemzés terepe tehát a Pilisi Felső járás 21 települése.10 Ez az a terület, ahol a szá-
zadfordulón egymástól igen különböző demográfiai viszonyokkal jellemezhető falva-
kat találhatunk: a Buda környéki hegyvidék katolikus német települései még a komoly 
demográfiai változás előtt álltak, míg a Dunakanyar a korai termékenységcsökkenés 
színtere volt (Őri 2006. 329.). Itt tehát a nagyjából az 1850-es és 1880-as évek közötti 
születési évjáratok produkáltak igen különböző termékenységi magatartást. 

Az elemzés forrása az 1890-es és 1900-as népszámlálások községi szintű feldolgozási 
táblái, amelyek lehetőséget adnak a korszerkezet rekonstruálására pl. családi állapot 
szerint, tartalmazzák a távollévő helybeliek és jelenlévő idegenek adatait, amelyből a 
vándorlás intenzitására következtethetünk, a háztartások számát, méretét, bizonyos 
fokig összetételét (a házas férfiak számát háztartásonként).11 Mindezt kiegészítettük a 
KSH által publikált, 1901. és 1910. közötti községsoros népmozgalmi adatokkal (Nép-
mozgalom 1901-1910.). 

Községszintű adatokból családrekonstitúció nélkül nem tudunk kohorsz mutatókat 
számolni. Az 1890-es vagy 1900-as népszámlálás idején ráadásul még nem is kérdezték a 
termékenykorú nők gyermekszámát, tehát a legfontosabb termékenységi adatok itt még 
nem állnak rendelkezésünkre. A népszámlálási adatokból egyrészt a korstruktúrát tud-
juk felállítani, másrészt településszintű születésszámok feldolgozásával kiszámolhatjuk 
az ún. princetoni indexeket, amelyek a teljes termékenységi arányszám híján a termé-
kenység és a nupcialitás elfogadott, összehasonlító elemzésekre alkalmas mutatói.12 

A járás korszerkezete mind 1890-ben, mind 1900-ban egy jellegzetesen fiatal népes-
ség képét mutatja. Mindez elsősorban a magas termékenység hatásának volt köszön-
hető. Láthatóak ugyanakkor a 19. század nagy halandósági katasztrófáinak a hatásai 
is, a kolerajárványok idején született évjáratok alacsonyabb létszámúak voltak, akár 
a járvány miatt elhalasztott szülések, akár a nagy csecsemőhalandóság, akár a terhes 
anyák nagyobb fokú elhalálozása miatt. A járványok hatása elsősorban a korévek sze-
rinti 1890-es korfán látszik, de nyomon követhető az 1900-ason is, amely ötéves korcso-
portok szerint készült.13 

10 Békásmegyer, Budakalász, Csobánka, Dunabogáány, Kisoroszi, Nagykovácsi, Pesthidegkút, Pilisbo-
rosjenő, Piliscsaba, Pilisszántó, Pilisszentiván, Pilisszentkereszt, Pilisszentlászló, Pilisvörösvár, Pócs-
megyer, Pomáz, Solymár, Szigetmenostor, Tótfalu, Üröm, Visegrád. Szentendre városa nem szerepel 
a feldolgozásunkban. 

11 KSH Népszámlálási Főosztály Raktára. Az 1890-es népszámlálás anyagát a Népszámlálási Főosztály 
munkatársai vitték gépre, a Pest megyei adatokhoz Pdlházy László önzetlen segítsége révén jutottam. 
Az 1900-as népszámlálás adatainak forrása: 1900. évi 11. sz. tábla. Fontosabb áemográfiai adatok, 
Népszámlálási Raktár, 1900-as népszámlálás, 16. doboz. 

12 A princetoni indexek részletes leírását lásá: Dányi 1991b 188-189. A princetoni indexek azt fejezik 
ki, hogy az általános (Íj) vagy a házas (1^, esetleg a nem házas termékenység az ún. természetes 
(tudatos korlátozás nélküli) hutterita házas termékenységnek hányad részét teszi ki. A nupcialitás 
indexe (Im) a 15-49 éves házas nők arányát mutatja a hasonló korú nők teljes számához viszonyítva. 
(Lásd még Kamarás 1991. 173-174.) 

13 Az 1890-es népszámlálás teljes Pest megyei anyaga számítógépen van, míg az 1900-as adatok feldol-
gozása még tart. 
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Forrás: 1890. évi népszámlálás 

Igen mély nyomot hagyott maga után az 1872-73-as és az 1866-os kolera, de az 
1849-es és az 1831-es járvány hatása is felismerhető még a 19. század végén. 

VI. A Pilisi Felső járás korszerkezete, 1990 
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Látjuk, hogy a korstruktúra alakításában a termékenység mellett a halandóság is ki-
vette részét. A következőkben településenként vizsgáljuk, hogy az 1900-as korszerkeze-
tet (négy nagy korcsoportra osztva) hogyan befolyásolják a termékenység, halandóság, 
vándorlás, háztartásméret- és szerkezet változói. 

4. táblázat 
Az elemzésben felhasznált változók 

Átlag N ' Év 

lf (általános termékenység) 0,511 21 1900 

l? (házas termékenység) 0,714 21 1900 

lm (nupcialitás) 0,663 21 1900 

Házas férfi/háztartartás 0,908 21 1890 

Háztartásméret 4,4 21 1890 

Bevándorlók/1000 81,0 21 1890 

Elvándorlók/1000 27,7 21 1890 

Csecsemőhalandóság (%) 24,9 21 1901-1910 

Törvénytelen születések (%) 10,0 21 1901-1910 

Halálozások/1000 28,5 21 1901-1911 

0 - 4 éves (%) 15,3 19 1900 

5 - 1 4 éves (%) 21,1 19 1900 

15-49 éves (%) 47,7 19 1900 

50+ (%) 15,9 19 1900 

A négy nagy korcsoportba tartozók arányát egyenként függő változónak tekintve 
lineáris regresszióelemzéssel vizsgáltuk a többi változó magyarázó erejét. A korszerke-
zet mutatói kölcsönösen meghatározzák egymást, ezért ezeket kihagytuk a független 
változók közül. 

5. táblázat 
A többváltozós lineáris regresszióelemzés eredményei 

Függő változók R2 
Szignifikáns független változók 

Függő változók R2 

pozitív negatív 

0 - 4 éves (%) 0,834 "f lllegltlmitás (%) 

WKNHHKtHM Elvándorlók/1000 

5 - 1 4 éves (%) 0,712 Háztartásméret 

M H H H B !f I l i H l i B I I I I I B I 

15-49 éves (96) 0,599 Házas férfi/háztart. 

l i É I I I É É i l ^ B l l p l f t i : I f l I P 1. 

50+ (96) 0,758 Halálozások/1000 
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Az elemzés mind a négy függő változó esetében viszonylag jó eredményt hozott: a 
független változók a függő változó varianciájának legalább 60%-át magyarázzák. A 
korszerkezetet alakító legfontosabb változónak az általános termékenység szintje bizo-
nyult, amely minden korcsoportnál erős, szignifikáns magyarázó erővel bírt, bár ese-
tenként a halálozási arányszám vagy a vándorlás egyik mutatója is szerepet kapott. A 
kisgyerekek magas arányában a termékenység mellett szerepet játszhat a vándorlás, az 
elvándorlók magas aránya a felnőtt népesség arányát csökkentheti. A nagy háztartás-
méret kapcsolódik az 5-14 éves korcsoport magas arányához, ők még teljes mértékben 
szüleik háztartásában élnek. A felnőtteknél és öregeknél a termékenység szintje fordított 
arányosságot mutat, a felnőtteknél a háztartások egy részében nem él házas férfi (lásd 
a 4. táblát), ez különösen a vándorlás célterületein igaz, ott különösen magas a töredék 
családos háztartások száma, itt magas a felnőttek aránya is. Az idősek magas aránya 
összekapcsolódik a magas halálozási arányszámmal is, nyilván a két fiatal korcsoport 
többlet halálozása okozza az összefüggést, ahol különösen magas a halálozási arány ott 
ez főleg a csecsemők és kisgyerekek magas halandóságában jelentkezik, amely viszont 
az öregek arányát emeli. 

Mivel az általános termékenység szintje bizonyult meghatározónak, noha a korfa 
vizsgálata alapján nyilvánvaló, hogy a halandóságnak, a magas csecsemőhalandóság-
nak és a vándorlásoknak is lehet szerepük, a településeket az általános termékenység 
szerint csoportosítottuk (magas = szórással növelt átlag: > 0,591; alacsony = szórással 
csökkentett átlag: <0,431; átlag fölötti: >0,511 és <0,591; átlag alatti: >0,431 és 
<0,511). 

A 6. táblázatban látható, hogy 1900-ban a demográfiai változások közepette, több 
termékenységi és házasodási stratégia, a születésszabályozás teljes hiánya és viszony-
lag előrehaladott állapota, illetve ennek megfelelően különböző korstruktúrák léteztek 
úgyszólván egymás mellett. A Szentendrei-sziget magyar falvaiban vagy a vegyes la-
kosságú Pomázon a termékeny korú nők között a házasok aránya legalábbis az átlag 
közelében van, vagy e fölötti, míg a házas termékenység értéke mintegy 20%-kai ala-
csonyabb az átlagnál. A korszerkezet ennek megfelelően relatíve öreg. Ezzel szemben 
Pilisborosjenőn, vagy a két pilisi szlovák faluban átlagos vagy e feletti nupcialitáshoz a 
házas termékenység magas szintje járul. Itt már megfigyelhető azonban, hogy a nupci-
alitás és a házas termékenység szintje összekapcsolódik, ahol magas a házasok aránya, 
ott alacsonyabb a házas termékenység és fordítva. A három település korszerkezete a 
legfiatalabb. A másik két csoportot nevezhetjük átmeneti típusnak, ahol az általános 
termékenység megfelelő szintjét különböző módon biztosították. Itt általános az, hogy a 
magas házas termékenységet alacsony nupcialitással ellensúlyozták, elsősorban a Buda 
környéki német falvaknál szembetűnő ez: különösen Pesthidegkút, de Békásmegyer, 
Pilisszentiván vagy Nagykovácsi esetében is. Mindez a nyugati tradicionális demográ-
fiai rendszer nyomait őrzi, 1900-ban, Budapest tőszomszédságában. Máshol viszont az 
átlagos házas termékenység mellé a házasok viszonylag magas aránya társul. 

A három termékenységi alapstratégia (magas a házas nők aránya, a házas termé-
kenység viszont alacsony; a házas termékenység magas, de a házasok aránya alacsony; 
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6. táblázat 
A Pilisi Felső járás települései az általános termékenység szintje szerint, 1900 

If lg ,m 0 - 4 5 - 1 4 15 -49 5 0 -

A l a c s o n y 

Pócsmegyer 0,33 0,40 0,71 12,6 18,1 49,6 19,6 

Pomáz 0,40 0,56 0,65 

Szigetmonostor 0,40 0,54 0,64 13,1 19,2 49,7 18,0 

Tahitótfalu 0,40 0,52 0,72 11,0 16,3 48,2 24,6 

0,38 0,51 0,68 12,21 17,87 49,18 20,74 

M a g a s 

Pilisborosjenő 0,64 0,95 0,66 17,8 21,3 47,5 13,3 

Pilisszentkereszt 0,62 0,77 0,73 16,1 23,6 44,1 16,2 

Pilisszentlászló 0,59 0,76 0,78 16,7 25,7 44,9 12,7 

0,62 0,83 0,73 16,88 23,54 45,50 14,08 

Á t l a g f ö l ö t t i 

Dunabogdány 0,54 0,74 0,69 16,3 21,6 45,2 16,9 

Kisoroszi 0,55 0,71 0,75 15,7 20,0 50,3 14,0 

Nagykovácsi 0,54 0,85 0,63 14,3 21,8 48,1 15,8 

Solymár 0,57 0,74 0,71 17,4 23,0 46,2 13,4 

Pilisszántó 0,57 0,77 0,70 17,4 22,8 45,4 14,5 

Pilisszentíván 0,56 0,83 0,61 
v • • : 

Pesthidegkút 0,54 0,91 0,49 14,7 19,3 50,0 16,0 

Pilisvörösvár 0 3 7 0,76 0,70 16,7 23,7 46,4 13,2 

Csobánka 0,52 0,67 0,64 14,4 22,7 45,9 17,0 

0,55 0,78 0,66 15,86 21,87 47,18 15,09 

Á t l a g a l a t t i 

Üröm 0,49 0,72 0,63 15,2 21,6 50,0 13,2 

Visegrád 0,48 0,71 0,62 15,3 20,2 47,4 17,1 

Piliscsaba 0,48 0,66 0,67 16,8 21,6 46,4 15,2 

Budakalász 0,45 0,66 0,62 14,1 18,6 50,0 17,4 

Békásmegyer 0,50 0,76 0,58 15,9 20,6 50,3 13,2 

0,48 0,70 0,62 15,47 20,49 48,82 15,22 

Járás 0,51 0,71 0,66 15,34 21,14 47,66 15,86 

Forrás: 1900. évi népszámlálás 
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a házas termékenység és a házasok aránya is relatíve magas) következményei jól látha-
tók a mintaként kiválasztott három település 1900-as korfáján. 

VII. Pilisborosjenő korszerkezete családi állapot szerint, 1900 

• férfi nő t len g férfi házas g férf i özvegy g férf i e lvál t Q ] férfi Ism. 
H nő házas g nő özvegy ¡¡¡] nő elvált gg n ő ism. • nő h a j a d o n 

Borosjenő testesíti meg a tradicionális demográfiai rendszer jellemzőit, a korlátozás 
nélküli házas termékenységet, a halálozási válságok nyomait, a fiatal korszerkezetet. 
Látható a német települések relatíve késői első házasságkötési időkora: a nők között 25, 
a férfiak között 30 éves korukra gyakorlatilag nem marad hajadon, illetve nőtlen. A ter-
mékenység szabályozásának lényegében egyetlen eszköze itt a házasságkötés életkora. 

Pesthidegkúton (VIII. ábra) a házas termékenység szintje Borosjenőéhez hasonlóan 
igen magas, a születéskorlátozásnak nyilvánvalóan nyoma sem volt a századfordulón. 
A házasságkötési kor hasonló, viszont 30 éves kor fölött is jól láthatóan jelen vannak 
mindkét nemnél a nem házasodok, ami az általános termékenység szintjét csökkenti. 
Azt most nem tudjuk eldönteni, hogy a felnőtteknél a nem házasodok magasabb aránya 
a borosjenőitől eltérő házasodási szokások eredménye-e, amellyel még inkább korlátoz-
ni akarták a magas házas termékenységet, vagy a vándorlás hozta ezt létre. Azt tudjuk 
ugyan, hogy 1890-ben a vándorlás intenzitása mindkét településen magas, jelentős a 
vándorlási többlet, de ez Borosjenőn magasabb (153%>, szemben a hidegkúti 99%o-el), 
mint Hidegkúton, ahol az odavándorlást jelentős elvándorlás is kísérte. A vándorlók 
összetételéről, családi állapotáról viszont semmit sem tudunk, így elképzelhető, hogy a 
vándorlás hozta létre a családi állapotban látszó különbséget. 
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VIII. Pesthidegkút korszerkezete családi állapot szerint, 1900 
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IX. Pócsmegyer korszerkezete családi állapot szerint, 1900 
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Pócsmegyeren a házasságkötési kor szintén hasonlónak látszik, a termékeny korú 
nők között a házasok aránya átlag feletti, viszont a házas termékenység igen alacsony, 
amely nyilvánvalóan a terjedő születésszabályozás eredménye. Mindez összevág An-
dorka Rudolf családrekonstitúciós elemzésének eredményével: a pócsmegyeri reformá-
tusok a 19. század második felében kezdték korlátozni termékenységüket (Andorka 
1984.). A következmény a jól láthatóan idősebb korstruktúra a két Buda környéki kato-
likus német faluhoz képest. 

Összegzés 
A századforduló népszámlálásai tehát olyan népességekről adnak pillanatfelvételt a fő-
város szomszédságában, amelyek korösszetételükben még őrzik a 19. századi nagy 
halandósági katasztrófák hatásait, ahol még magas a csecsemőhalandóság, de a kor-
szerkezetet meghatározó legfontosabb tényező a termékenység szintje. A termékenység 
szintjét tekintve nagy különbségeket találunk térben egymás mellett, miközben a halan-
dósági katasztrófák szemmel láthatóan igen hasonlóan érintették az elemzett települé-
seket. Tehát miközben a halandóság, különösen pedig a nagy járványok nem válogattak, 
lényegében az emberi akarattól, tevékenységtől függetlenül fejtették ki hatásukat, és 
így ebben valamely meghatározott magatartásban tetten érhető generációs egységet 
is nehéz feltételezni, a termékenység különböző mintái mögött többé-kevésbé tudatos 
cselekvési módokat sejthetünk. Ebben az időben azonban a heterogenitás dominál, az 
egyik jelentős különbség az a települések között, hogy elérte-e őket a házas termékeny-
ség szabályozása, tapasztalható-e annak jelentős csökkenése, a másik pedig az, hogy 
a házasságkötési szokásokkal próbálták-e és hogyan, milyen mértékben szabályozni 
az általános termékenység szintjét. Tehát különbségeket találunk a termékenység terén 
tradicionálisan viselkedő, születésszabályozással nem vagy alig élő települések és a ter-
mékenységcsökkenés útján már elindult települések között. A tradicionális csoporton 
belül is megfigyelhetők differenciák, amelyek a házasságkötési szokásokon keresztül 
érintik a termékenység szintjét. A különbségek jól kivehetők a korszerkezetben és a csa-
ládi állapot szerinti összetételben is. Nézetünk szerint a századfordulón, a jelentős de-
mográfiai változás korszakában nem beszélhetünk generációs egységről, az egy időben 
születettek körét nem fogja át a közös tapasztalatból eredő specifikus gondolkodásmód, 
cselekvési minta. Ez falvanként különbözik, a makroszinten érzékelhető folyamatos 
változás lényege éppen ebben rejlik, az új magatartásformák fokozatosan terjednek 
a térben és a társadalom különböző rétegei között, ezért az intenzív változás közben 
aligha érvényesülhet a generációs szemlélet, a demográfiai változás nem beszélhető el 
generációk történeteként, a generáció (születési kohorsz) legfeljebb mint elemzési keret, 
elemzési technika lehet jelen. 

Hasonlóan kérdéses a generációs egység a hagyományos társadalmak kapcsán is, úgy 
tűnik, hogy azoknak a demográfiai jelenségeknek a terén, ahol az emberi választás, az 
egyéni döntés szerepet kap (termékenység, házasodás, vándorlás), ott többféle straté-
gia, magatartásforma élt egymás mellett, ma inkább a különbségek tűnnek fontosnak. 

Ellenben a 20. században már több létjogosultsága lehet a nemzedéki szemléletnek, 
a 20. század elején született nemzedékeket már nagyrészt áthatotta a születéskorlá-
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tozás, az 1930-as évek generációitól, akik döntően a második világháború után élték 
termékeny időszakukat, pedig a viszonylag alacsony termékenység átmeneti stabilizáló-
dását és a kétgyerekes családmodell általánossá válását látjuk a kohorsz termékenységi 
arányszámok vizsgálata alapján. 
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Fleisz János 

A nagyváradi lakosság korösszetételének 
változásai 1910 és 1930 között 

1. A demográfiai változások néhány általános jellegzetessége 
A 19. század második felében a korszerűsödés felgyorsulása nyomán minőségileg új 
típusú fejlesztő tényezők léptek működésbe, amelyek hatására Nagyvárad városképe, 
településszerkezete, központi funkcióinak jellege és társadalmi struktúrája lényegesen 
átalakult. Ez tükrözi az egész korabeli Magyarországon végbement változásokat, né-
hány helyi szinten tapasztalható eltéréssel. 

Ahhoz, hogy a nagyváradi lakosság kormegoszlását és annak időbeni módosulását 
vizsgáljuk, szükség van néhány egyéb ehhez kapcsolódó demográfiai jelenség rövid 
elemzésére. Számos olyan terület létezik, amely szoros összefüggésben van a korössze-
tétellel, ezek rövid ismertetésére térünk ki. 

A demográfiai struktúra fő pillére a népesség számának alakulása volt. Nagyvárad 
lakossága mind a dualizmus korában, mind pedig a román uralom első évtizedében 
dinamikusan növekedett. így, az 1869-beni 28 698-ról, 1910-re 64 169-re, majd 1930-ra 
82 687-re emelkedett a lakosság száma.1 Ez, az országos viszonylatban is kiemelkedő 
gyarapodás, nem a természetes szaporulatnak, hanem a belső mobilitásnak köszönhető. 
Erről a statisztikai adatok is beszámolnak. 

1. táblázat 
Nagyvárad népmozgalmi adatainak föeredményei 1901-1910 között 2 

Élve születések 
Halálozások 

száma 
Természetes 
szaporulat 

Tényleges 
szaporulat 

Különbözet 

16601 15110 +1491 17151 15660 

Nagyvárad népmozgalmi adatainak föeredményei 1921-1930 között 

Élve születések 
Halálozások 

száma 
Természetes 
szaporulat 

Tényleges 
szaporulat Különbözet 

14072 15 530 - 1 4 5 8 14606 16064 

1 MSTK42. 

2 Varga E. Árpád 1999. 72. 
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Az adatokból kitűnik, hogy a belső mobilitás okozta, hogy 1910-ben Nagyvárad la-
kosságának alig több mint harmada, vagyis 36,7 százaléka volt helybeli születésű, a 
bevándorlók aránya pedig elérte a 63,3 százalékot, amely országosan is a legmagasab-
bak közé tartozott.3 

A világháború kizökkentette a várost a természetes demográfiai ciklusból, de az azt 
követő évtizedben a bevándorlás tovább folytatódott. Ennek eredményeként 1921 és 
1930 között Nagyvárad korabeli területén a lakosság közel 15 ezer fővel növekedett, a 
bevándorlási nyereség több mint 16 ezer fő volt, ennek évi átlaga pedig meghaladta az 
1.606 főt-4 

Mindezt akkor tudjuk pontosabban értelmezni, ha figyelembe vesszük, hogy a ki-
vándorlás is igen magas arányokat öltött, hiszen a magyar lakosság repatriálásában 
Nagyvárad az élvonalba tartozott. 

A bevándorlásnak továbbra is fontos szerepe volt a népesség növekedésében és cse-
réjében. 1930-ban Nagyvárad lakosságának mindössze 34,7 százaléka, tehát nagyjából 
egyharmada volt helybeli születésű és közel kétharmada 65,3 százaléka máshol szüle-
tett. Több erdélyi, partiumi és bánáti nagyobb városban is találkozunk a nagyváradihoz 
hasonló bevándorlási aránnyal, azonban csak Temesváron találjuk a helybeli lakosság 
kisebb arányát. 5 

A természetes szaporulatnak tehát nem volt különösebb szerepe. Az 1901 és 1910 
közötti időszakban a születések átlagos száma évente 1660 volt, míg a haláleseteké 
1511.6 

1921 és 1930 között a születések száma átlagban évi 1407 volt, míg a halálozások évi 
átlaga 1527. A születések visszaesésével folyamatosan negatív a mérleg, annak ellené-
re, hogy a halálozási szám is apadt. A népesség egyszerű reprodukcióját sem biztosító 
természetes szaporulatban mindkét tényező szerepet játszott: az alacsony születési és 
a magas halálozási arányszám. Ezek alakulását befolyásoló bonyolult tényezők közül a 
legtöbb társadalmi természetű.7 

A rendelkezésre álló adatokból nincs lehetőség a házasságkötések teljes összeha-
sonlító elemzésére. A házasságkötések számát tekintve 1901-ben az 1000 lakosra jutó 
házasságkötések száma 354 volt, majd gyors ütemben emelkedett és 1910-re elérte az 
549-et.8 

1919-ben a háború utóhatásaként kiemelkedően sok (1.216) esküvő volt.9 Ettől 
kezdve a házasságok száma egészen 1923-ig évről évre csökkent, majd stabilizálódott. 
A legkevesebb házasság 1927-ben volt (593). 10 

3 MSTK61. 
4 Varga E. Árpád 1999. Uo. 
5 Recensámántul 1930. I 
6 Uo. 
7 Uo. 
8 MSTK 46 k. 
9 Nagyvárad 1925. 
10 TYipon 1936. 194. 
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Hasonló tendenciát tapasztalunk a válások száma esetében is. így a legtöbb válás 
is 1919-ben volt (74), majd gyors apadás következik be, például 1924-ben, egész évben 
egyetlen válást regisztráltak Nagyváradon. A következő években ismét lassú emelkedés 
ment végbe. 11 

A családi állapotra vonatkozó 1930-as adatokból kiderül, hogy a férfiak között ma-
gasabb a nőtlenek aránya és kisebb az özvegyek száma. A nők esetében valamivel 
nagyobb a házasok és elváltak aránya és kiemelkedően magas az özvegyek száma-12 A 
felvett adatok nem adnak kellő támpontot a termékenység vizsgálatára. Ezzel kapcso-
latban csak általános következtetéseket vonhatunk le. így a magas halandóság mellett 
a csekélyebb természetes szaporulat oka a házasságok alacsony termékenysége volt, 
amelyet a valamivel kedvezőbb házassági gyakoriság nem tudott ellensúlyozni. 

2. Nagyvárad lakosságának demográfiai struktúrája 
Férfiak és nők aránya 
Ismeretes, hogy a reprodukció a társadalom nemek szerinti megoszlásának, valamint a 
nemzedékek szerinti tagolódásának a függvénye. 

A férfiak és nők arányát illetően a városokban általában a vidéknél nagyobb nőtöbb-
let a jellemző. A dualizmus korában szembetűnik a nemek arányának viszonylagos 
kiegyensúlyozottsága. Az összlakosságot véve figyelembe, a férfiak enyhe többségét az 
emelkedő létszámú katonaság biztosította. így, 1900-ban még 1041 férfi jutott 1000 nőre, 
1910-ben már csak 1012.13 

1910-ben a 64 169 lakosból 32 287 (50,32%) volt férfi és 31 882 (49,68%) volt nő.14 

Ez a városban állomásozó jelentős létszámú katonaságot nem számítva a valóságban 
szerény nőtöbbletet jelentett, amely a 20. században még kis mértékben emelkedett is. 

A világháború természetesen, hozzájárult a férfiak számának csökkenéséhez, azon-
ban a háború után ezt lassú kiegyenlítődés követte. A világháború hatására Nagyvá-
radon lényegesen csökkent a férfiak száma, így 1920-ban 833 férfira jutott 1000 nő. 
1930-ban 1015 nő jutott 1000 férfira, amely hasonlít a 20 évvel azelőtti adathoz és ismét 
kiegyensúlyozottabb helyzetet mutat, különösen akkor, ha figyelembe vesszük a szá-
mottevő katonaságot, amely itt állomásozott. Ezek körülbelül 5 százaléka volt váradi 
születésű.15 

A nagyobb arányú népességmozgás miatt Nagyvárad demográfiai szerkezete eltért a 
környező vidékétől. Érvényes ez a város népességének korösszetételére is. 

Nagyvárad korviszonyaira az 1880-as adatok adnak először megfelelő betekintést. 

11 Recensámántul 1930. 
12 Uo. 
13 MSTK46. 
14 Uo. 
15 Recensámántul 1930.1 
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2. táblázat 
Korviszonyok 1880-ban 16 

1000 lakosra jut 1000 termelőre 
eső improduktív 0 - 1 5 éves 1 5 - 7 0 éves 70 év fe let t 

1000 termelőre 
eső improduktív 

Nagyvárad 303,1 682,9 14,0 464,3 

Arad 315 1 
• r, J' 

498,4 

Szatmárnémeti 324,8 661,4 13,8 511,9 

Nyilvánvaló, ez a csak három korcsoportot feldolgozó statisztika, amely a Partium 
nagyobb városaira vonatkozik, kevésbé részletes betekintést nyújt a kormegoszlásra. 
Feltűnik, az ifjúkornak magas aránya, illetve 70 év felettiek igen alacsony száma. Ezek 
a korabeli születések viszonylag magas arányával és a mainál jóval, alacsonyabb átlag-
életkorral magyarázhatok. Szembetűnik a kedvező arány a 15 és 70 év közötti lakosság 
szempontjából, amelyben Nagyvárad a VI. az országban., de a termelők arányában is 
az élen járt. 17 

Az 1880-as évek a demográfiai átmenet utolsó szakaszát jelentették Nagyvárad szá-
mára. A következő húsz évben a modernizálódás hatására megtörténik a demográfi-
ai átmenet, igaz a kutatók egyetértenek abban is, hogy az átmenet nem homogén és 
kötelező érvényű szekvenciákból áll.18 A statisztikák lehetővé teszik a szerkezet jobb 
feltárását és több általános eredménnyel szolgálhatnak számunkra. 

3. táblázat 
Nagyvárad lakosságának életkor szerinti megoszlása 1900-ban és 1910-ben19 

Összes 
lakosság 

0 - 6 6 - 1 1 1 2 - 1 4 15 -19 2 0 - 3 9 4 0 - 5 9 
60 

fölött 
Ismeretlen 

1900 50177 6100 5323 3149 5540 17 786 9096 3176 7 

% 100 12,15 10,60 6,27 11,04 35,44 18,12 6,32 0,01 

1910 64169 7103 6685 4321 7553 22891 11487 4114 15 

% 100 11,06 10,41 3,75 11,77 35,67 17,90 6,41 0,02 

Míg 1880 és 1900 között lényeges eltérő sajátosságokat és tendenciákat fedezhetünk 
fel, addig az 1900 és 1910 közötti intervallumban, a korösszetételben már nem találunk 
kiemelkedően magas eltéréseket. 1910-et véve a dualizmuskori időszak referencia évé-
nek, megállapíthatjuk, hogy 1900-hoz képes Nagyváradon érezhetően csökkent a 0-6 
év közötti korosztály aránya, amely a születések számának fogyását jelzi, de főleg a 
12-14 közöttiek alacsony aránya meglepő, mivel ez nem köthető semmilyen különle-

16 Ldng-Jekelfalusi 1884. 204-205. 

17 Uo. 

18 Czoch-Sonkoly. 88. 

19 MSTK61. 
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ges eseményhez. A 60 fölöttiek kissé növekvő száma az átlagéletkor emelkedéséhez 
kapcsolódik, de mennyiségük így is a legalacsonyabbak közé tartozott és jóval alatta 
maradt az országos átlagnak, amely 8,2 százalék volt.20 

A munkaerő-bevándorlás révén növekvő modern város korösszetétele a munkaképes 
korú korcsoportoknak (15-60 között) az átlagosnál nagyobb, a fiatal (15 év alatti) kor-
osztályoknak az átlagosnál kisebb súlya jellemző. A 15-60 közöttiek százalékaránya 
65,34 előnyös struktúrát mutat, amely lényegesen meghaladja a magyarországi átlagot 
(56,5%), de Középkelet-európai összehasonlításban is magasnak számít.21 

Nagyvárad a „városias" korstruktúrájú városok közé tartozott Temesvárral vagy Po-
zsonnyal együtt, viszont a jelenségek köztudottan bonyolultak. 

Az elöregedés szempontjából is viszonylag kedvező a kép. Ennek mutatóját úgy 
kapjuk, hogy a 60 éven felüliek számát a 15 éven aluliakéhoz viszonyítjuk. Ebből a 
szempontból Nagyvárad közelebb állt a hagyományos, azaz „fiatalabb" korszerkezetű 
magyar városok többségéhez., mint a nyugati „öregebb" városokhoz. 1900-ban Nagy-
váradon 218 öreg jutott ezer gyermekre, 1910-ben pedig 227. Utóbbi adat erősen megkö-
zelíti a magyarországi átlagot (232) illetve az ezzel csaknem azonos Budapest arányát 
(233).22 

Az első világháború ebből a kedvezőbb helyzetből zökkenti ki a nagyváradi népese-
dési folyamatokat, komoly szerkezeti és rétegződési módosulásokat indukálva. 

A város népességének két világháború közötti alakulását bemutatni csak látszólag 
könnyű feladat. A dualizmus kori rendszeres és szakszerű adatfelvételekkel szemben 
Nagy-Románia esetében kevésbé szakszerűen összeállított statisztikákkal találkozunk. 
Az egyetlen hivatalos népszámlálásra 1930 decemberében került sor, melynek adat-
felvételi módszereiről jelentős irodalom keletkezett. Az adatokat jóval később, csak 
1938-1940 között publikálták tíz vaskos kötetben. Ezek többsége viszont összefogla-
ló adat, amelyből nehéz az egyes települések sajátosságait elkülöníteni. Ugyanakkor 
egyetlen momentumot rögzítenek, emiatt nehéz a folyamatok dinamikáját követni. 

Nagyvárad az első világháborút megelőző időszakban az ország egyik legdinami-
kusabban fejlődő városa volt, azonban a háború végére megtorpant és a politikai for-
dulatok miatt beszűkültek a lehetőségei. A város megváltozott helyzetére egy 1920 
decemberében sebtében végrehajtott összeírás szolgáltat némi támpontot. Az adatok a 
város kerületek szerinti és utcák szerinti etnikai megoszlását próbálja rögzíteni, ez ese-
tünkben, két irányban releváns: feldolgozza városrészenként a férfiak és nők arányát, 
illetve feljegyzi a 21 év feletti férfiak számát. 

20 Uo. 
21 Uo. 
22 Uo. 
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4. táblázat 
Nagyvárad lakosságának etnikai megoszlása 1920 decemberében23 

, • % ti 
Városrész Lakosok száma Férfi Nő 

fe le t t i f é m 

Nagyvárad-Olaszi 22 866 10 258 12608 6014 

Nagyvárad-Űjváros 22 962 10249 11 713 5983 

Nagyvárad-Velence és Váralja 17986 8351 9635 4596 

Hegy J É i i i É i i i i l i 4266 2071 2195 1085 

Nagyvárad összesen 68080 
30949 

(30929) 

37171 

(37151) 
17678 

Az, hogy mennyiben tekinthető az ekképpen körülhatárolt minta reprezentatívnak, 
gondolom nyilvánvaló. Az adatok pontatlansága ellenére is néhány fontos megfigyelést 
tehetünk. Először is, mint már említettük, a világháború hatására lényegesen csökkent 
a férfiak száma, így 1920-ban 833 férfira jutott 1000 nő. A 21 év alatti férfiak aránya 
mindössze 25,9 százalék.24 Mindezek bizonyítják a háború által okozott strukturális 
torzulásokat, amelyek kiküszöbölésére, 2-3 generációra van szükség. 

A következő tíz évben Nagyvárad nehéz időket élt át, az új határok közelsége az 
optimista politikai nyilatkozatok ellenére sem kedveztek Nagyvárad fejlődésének és 
ez már egy évtized alatt is jelentősen érvényesült. A város elvesztette befolyási öveze-
tének közel felét. A trianoni határ súlyos következményekkel járt mind a határövezet 
városaira, mind pedig vonzáskörzeteikre. A határövezet magyar oldalán maradt részek 
elvesztették tradicionális városi központjaikat, míg a határ túloldalára került nagyvá-
rosok vonzáskörzetei csonkultak. Nagyvárad számára a későbbi gazdasági, szociális 
és infrastrukturális problémák számottevő része a mesterséges politikai államhatár el-
választó szerepéhez kötődött. Ezt a demográfiai szerkezet gyökeres változása is tük-
rözte. Érdekes kérdés, mennyiben mutatható ki a város nemzeti-vallási és társadalmi 
szerkezetének átalakulása a nemek és a korcsoportok összetétele szempontjából. Erre 
a 1930-as népszámlálás adatai adnak némi támpontot, bár a korcsoportok nem esnek 
teljesen egybe az 1910-ben megállapítottakkal. 

23 BÁL PI. 142. t. 7/1920. cs. Az adatok sajnos nem pontosak, az általunk helyesbített számokat záró-
jelbe tettük. 

24 Uo. 
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5. táblázat 
Nagyvárad állandó lakosságának nemek és korcsoportok szerinti megoszlása 
1930-ban25 

Korcsoport 0 - 6 7 - 1 2 1 3 - 1 9 2 0 - 6 4 
65 és 
fölött 

adat 
nélkül 

összesen 

1930 7544 6911 11849 52049 4006 328 82687 

% 9,12 8,35 14,32 62,94 4,84 0,39 100 

Nők 3688 3416 6249 25914 2222 164 41 653 

% 48,88 49,42 52,73 49,78 55,46 50 50,37 

Férfiak 3856 3495 5600 26135 1784 164 41 034 

% 51,11 50,57 47,26 50,21 44,53 50 49,62 

A nemek közti általános arányok, mint már említettük nem változtak lényegesen, vi-
szont az adatsor betekintést nyújt a korcsoportok szerinti összetételre. Megfigyelhetjük, 
hogy a nők mindössze két korosztályban vannak többségben, a 13-19 közöttiben, ahol 
52,73 százalékot alkotnak és főleg a 65 év fölöttiben, ahol 55,46 százalékot tesznek 
ki. Az előbbi a világháborús időszakra vezethető vissza, utóbbi pedig arra, hogy a 20. 
században a nők átlag életkora magasabb a férfiakénál, így a korstruktúra az élettartam 
meghosszabbodásával az öregebb nők javára tolódott el. 

A nemek közti arányokban enyhe módosulás történt. A százalékos adatokat már lát-
tuk, tehát 1930-ban 985 férfi jutott 1000 nőre, ami az eltelt tíz év alatti kiegyenlítődésre 
utal.26 Ezt jobban tudjuk értelmezni, abban az esetben, ha a családi állapot szerinti 
statisztikákat megismerjük. 

6. táblázat 
Családi állapot 1930-ban27 

Összesen Nőtlen Házas Özvegy Elvált Adat nélkül 

F é r f i a k 

41034 22973 16 772 921 269 | 99 

N ő k 

41653 19371 16116 5150 915 101 

Feltűnik a nőtlenek igen magas százalékaránya, különösen a férfiak esetében (55,9%, 
ez a nőknél 46,5%). Persze ezt a magas értéket a kiskorúak beszámításának is köszön-
hetjük. A nők esetében igen magas az elváltak és főleg özvegyek száma. Ez a 20. szá-
zadra általánosan jellemző állapot. 

A népesség korösszetételét elemezve megállapíthatjuk, hogy a folytatódó munka-

2 5 Recensámántul 1930. 1 

26 Uo. 

27 Uo. 
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erő-bevándorlás révén a munkaképes korú korcsoportoknak (20 és 64 év között) az 
átlagosnál nagyobb (62,94 %), a gyermek (ebben az esetben 13 éven aluli) korosztály-
nak az átlagosnál kisebb súlya jellemző (17,48%). Ennek következtében a produktív 
és improduktív népesség aránya is megfelelő, a korstruktúra pedig fokozottan városias 
jellegű.28 

A város „elöregedése" 1930-ban csekély mértékű, mivel a 65. éven felüli öregek csak 
az összlakosság 4,8 százalékát, míg a 13 éven aluli gyermekek a 17,48 százalékát ké-
pezték.29 Ha az elöregedési mutatót vesszük alapul, akkor 1930-ban mindössze 152 
öreg jutott 1000 gyermekre, ami egyértelműen a bevándorlás hatásáról tanúskodik, mert 
egyébként a születési arányszámok csökkenése és a halandóság javulása megemelte 
volna az öregkornak számát és arányát. 

Eltérő sajátosság ez annak ellenére is, hogy a minta az öregeket nem 60-tól, hanem 
65 évtől számítja, illetve a gyermekeket nem 15 évig, hanem csakl3-ig. Megalapozott-
nak tűnik feltételezni, hogy ez nem csak a mintavétel speciális sajátosságaival hozható 
összefüggésbe, hanem a váradi népesség aránylag magas mobilitásával. 

Megtekintve a kormegoszlási adatsor megengedi a fiatalabb és az idősebb mintaszeg-
mensek külön-külön való szemügyre vételét. A táblázat az összesített adatok mellett a 
nemek szerinti „korfát" is tartalmazza. 

7. táblázat 
A kormegoszlás és a korcsoportok nemek szerinti alakulása 
1930-ban (százalékban)30 

Korcsoport (évesek) Teljes minta Férfiak Nők 

0 - 6 9,12 4,66 4,46 

7 - 1 2 8,35 4,22 4,13 

13-19 14.32 6,77 7,55 

20-64 62,94 31,61 31,33 

65 és fölött 4,84 2,16 2,68 

adat nélkül 0,43 0,21 0,21 

Összesen 100 
51,11 

(49,63) 

48,88 

(50,36) 

Szembetűnő a kormegoszlás egyenetlensége, amely különösen pregnánsan jelentke-
zik a fiatalabb korcsoportoknál. Nagyváradon is érződik az első világháború hatása a 
kormegoszlásra, főleg ennek köszönhető a 7-12 évesek kisebb aránya. Az adatok az 
általános demográfiai apály megjelenését is tükrözik, de szembeötlő korspecifikumokat 
is tartalmaznak. 

A megismertetett források alapján összehasonlíthatjuk az adatsorokat a két kiválasz-

28 Uo. 

29 Uo. 

30 Uo. 
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tott időmetszetben, 1910-ben és 1930-ban. A vizsgált két évtized alatt az alkalmazott 
statisztikai módszerek változtak, a két különböző országban a mintavétel is eltérő volt, 
a demográfusok szemléletében viszont nem volt alapvető különbség. 

Megállapíthatjuk, hogy a nagyváradi társadalom nem képezte le az általános társadal-
mi szerkezetet, hanem másként szerveződött, kevésbé kötődve a közeli térség társadal-
mi metszetéhez. A statisztikai minta heterogén jellege mellet is megfigyelhetjük a 20 év 
alatt kialakult eltérő sajátosságokat és tendenciákat. Annak ellenére, hogy az 1900-ban 
megindult folyamatok árnyalatai tovább hatottak, a világháború és az azt követő ha-
talomváltozás miatt eltérő demográfiai modell érvényesült. A két időszak statisztikai 
felvételeiben a lényeges különbség az idősek korhatárában van, míg ez 1910-ben a 60 év 
fölöttieket veszi tekintetbe, addig 1930-ban a 65 éven felülieket. Pontos összehasonlítást 
tudunk viszont elvégezni a fiatal korcsoportok között. 1910-ben a 0-19 éves korcsoport 
aránya a lakosságban 39,99 százalék, ugyanez 1930-ban 31,81 százalékra csökkent, eb-
ben persze háború szerepe a meghatározó, A 20 és 59 közöttiek aránya 1910-ben 53,41 
százalék volt, a 20 és 64 közöttiek korcsoportja pedig 1930-ban 62,94 százalékot tett ki. 
Ez a számottevő növekedés hozzájárult a produktív és improduktív népesség arányának 
kedvezőbb alakulásához. A 60 év fölöttiek 1910-ben mindössze 6,41 százalékot tettek ki, 
míg 1930-ban a 65 évesek és fölöttiek már csak 4,84 százalékot. Ez az öregedés csekély 
szintjét mutatja, ami inkább helyi sajátosság a két világháború közötti időszakban. 

Mindezek az adatok arra mutatnak rá, hogy amíg a nemzeti, vallási rétegződés je-
lentős átalakulást szenved, addig a kormegoszlásban csak kismértékű módosulásokat 
tapasztalhatunk. Persze a jelenségek és folyamatok sokrétűek, de elemezve az össze-
függéseket a korösszetétel és a többi népesedési adatok, illetve a társadalmi struktúrák 
között, kiderül, hogy ezek egymásra rétegződése nyilvánvaló, de a természetes és a 
mechanikus népmozgalom eltérő következményeket indukálnak. 

A nagyváradi népesség struktúrája már a 19. század végén is tipikus városi jelleggel 
rendelkezett. Ami a Körös-parti város korabeli kormegoszlásának típusát illeti, (a há-
rom alapvető típust, a növekvőt, a stacionert és a kihalót véve figyelembe) 1910 és 1930 
között leginkább a mérsékelten növekvő típus érvényesült. 

A két referencia évszám korfáját összevetve az eltelt 20 év alatt, a 12-14 éveseknél 
tapasztalható bemetsződés elsimulni látszik főleg, hogy a statisztikai felvételben egy 
nagyobb korosztályt feldolgozó korcsoportba került át. A népesség fiatalos összetételű 
marad, igaz az 1930-as statisztika kevesebb évjáratot (kohorszot) tartalmaz. 

Felvetődik a kérdés mennyiben tudta a kezdeti stádiumban lévő népesedéspolitika 
megváltoztatni a fő trendeket. Kijelenthetjük, hogy a korabeli társadalom és népese-
déspolitika kevés eszközzel rendelkezett a kialakult helyzet befolyásolása érdekében. 
A fő súlypontot ebben a nemzeti és vallási összetétel megváltoztatása jelentette, a kor-
megoszlásra, illetve a nemek közti arányra kevés figyelmet fordítottak. Körvonalazva 
az 1930 után előrelátható tendenciákat, trendeket, amelyek megfigyelhetők a várható 
élettartam változásában, a férfiak és nők közötti arány viszonylatában, kimondhatjuk, 
hogy a második világháború kitörése és az azt követő kommunista diktatúrák beveze-
tése a demográfiai struktúra jelentős eltorzítását vonták maguk után, amelynek helyre-
állítása 2-3 generáció után is csak részleges lehet. 
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3. A demográfiai struktúra egyéb elemeinek alakulása 
Nagyvárad lakosságának anyanyelv szerinti megoszlását elemezve, a magyarok ará-
nya az 1910-es 91,4 százalékról lényegesen lecsökkent, Nagyvárad mégis megtartotta 
magyar jellegét, hiszen a város lakosságának mintegy kétharmada (66,6%) vallotta 
magát 1930-ban magyarnak. A románok száma az új helyzetben gyorsan növekedett 
és az 1910-beni 5,6 százalékhoz képest, 1930-ra a város lakosságának több mint egyne-
gyedét, 25,3 százalékát alkották. A németek száma enyhe visszaesést mutat. Az 1910-es 
népszámlálás adatai nem mutattak ki egyetlen jiddis anyanyelvűt sem, két évtizeddel 
később a számuk már jelentős 5 százalék. Ennek magyarázata az a törekvés, amely 
által igyekeztek a zsidó lakosságot nyelvi vonalon is leválasztani a magyarokról. A más 
anyanyelvű lakosok aránya csekély, együttesen is csak 1,7 százalékot tettek ki. 

A lakosság vallási megoszlására térve, a római katolikus egyház elvesztette vezető 
szerepét és egyházmegyéjét, híveinek számaránya alapján az 1910-beni 30,9 százalék-
ról 21,9 százalékkal visszaszorult a harmadik helyre. A reformátusok 1910-ben 30,6 
százalékról 24,7-re estek vissza, de ezzel is elsők. A zsidók aránya alig változott húsz év 
alatt 23,6 százalékról 24-re emelkedett. Előretörtek az ortodoxok 7,2-ról 17,4 százalékra 
és a görög katolikusok 5,3-ról 9,9 százalékra.31 

Nagyvárad lakosságának foglalkozási megoszlásáról is az 1910-es és a 1930 végén 
tartott népszámlálás nyújt részletesebb képet. Az új határok a lakosság foglalkozász-
szerkezeti viszonyaira is hatást gyakoroltak. így az agrárnépesség aránya az 1910-beli 
5,2-ról 4,1 százalékra csökkent.32 

Az iparral foglalkozók aránya 35,7-ről 30,6 százalékra csökkent; a kereskedelem 
11,1-ről 12,6 százalékra, a közlekedés 6,1 százalékról 8,0 százalékra, a közszolgálat 
pedig 8,8 százalékról 16,7 százalékra növekedett. Kiemelkedik még az egyéb és be nem 
jelentett foglalkozásúak magas aránya is: 25,9 százalék.33 Bár ezek az adatok csak bi-
zonyos átrétegződésekről tanúskodnak, mégis kifejezők. Trianon után a dualizmusból 
örökölt társadalmi struktúra hamar megbomlott. Ezt az újonnan ható bonyolult ténye-
zők idézték elő. Ehhez képest a kormegoszlásban tapasztalt változások csekély mérté-
kűek voltak s ez azt mutatja, hogy más-más tényezők hatottak ezekre a területekre. 
Összességében tehát megállapíthatjuk, hogy Nagyvárad jelentős demográfiai, etnikai, 
vallási átalakuláson ment keresztül a világháború után anélkül, hogy a több évszázad 
alatt kialakult viszonyok végletesen kizökkenjenek a kerékvágásból A két világhábo-
rú közötti Nagyvárad társadalmi szerkezete, tükrözte a városfejlődést befolyásoló új 
tényezők hatását, azt a mély átalakulási folyamatot, amely Trianon után végbement a 
Romániához csatolt terület fontosabb városaiban. 

Tanulmányunk az általános és a specifikusan lokális sajátosságok kiemelésével, 
igyekszik hozzájárulni Nagyvárad város 1910 és 1930 közötti demográfiai és társadalmi 
folyamatainak jobb megismeréséhez, ezek következményeinek egyértelmű körvonala-

31 Uo. 
32 Thirring 1912. Recensömántul 1930. 1 
33 Uo. 
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zásához. Pontosabb képet e folyamatokról hosszabb időszak összevetése által kapha-
tunk, de ez már a további kutatások feladata lesz. 

Irodalomjegyzék 
BÁL Pl = Biharmegyei Állami Levéltár Polgármesteri Iratok, 142. tétel, 7/1920 csomag. 
Nagyvárad = Nagyvárad (napilap), 1925. május 3. 
MSTK 42 = Magyar Statisztikai Közlemények. Új sorozat. 42. kötet, Budapest, (1912) 
MSTK 46 = Magyar Statisztikai Közlemények. Új sorozat. 46. kötet, Budapest. 
MSTK 61 = Magyar Statisztikai Közlemények. Új sorozat. 61. kötet. Budapest. 
Recensámántul 1930. I. = Recensámántul generál al populatiei Romániei din 29 decem-

vrie 1930. Vol. I. Buc., 1938. 
Láng-Jekelfalusi 1884 = Láng Lajos, Jekelfalusi József: Magyarország népességi statisz-

tikája. Budapest. 1884. 204-205. 
Thirring 1912 = Thirring Gusztáv (szerk.) A magyar városok statisztikai évkönyve. Bp., 

1912. 
Tripon 1936 = Tripon, Aurél: Monografia Alamanah a Crisanei. Judetul Bihor. Oradea,. 

1936. 194. 
Varga E. Árpád 1999 = Varga E. Árpád: Erdély etnikai és felekezeti statisztikája II. Bihar, 

Máramaros, Szatmár és Szilágy megye. Népszámlálási adatok 1850/1869-1992 kö-
zött. Bp.-Csíkszereda, 1999. 72. 

Czoch-Sonkoly = Társadalomtörténet másképp. A francia társadalomtörténet új útjai a 
kilencvenes években. Szerk. Czoch Gábor és Sonkoly Gábor. Debrecen, é.n. 
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Kövér György 

Az eszlári szegény ember: 
nemzedék, sors vagy osztály 

Lápossy János, az eszlári református lelkész 1883 őszén száz fős névsort állított össze 
azokról a hívekről, akik nem képesek a faluban az „Országos Református Egyházi Köz-
alap" számára adakozni. A lista mindegyik személyről azt tudatta, hogy az illető „va-
gyontalan szegény", de egyeseknél külön is indokolta a felmentési kérelmet. Ilyenekkel: 
.elaggott tehetetlen is", „nyomorék is", „cseléd is". Tehát a vagyontalanság mellett az 
adott közösségben a szegénységet vagy az öregkorhoz, vagy a fogyatékossághoz, vagy 
a cselédi állapothoz kapcsolta (az „is" az utóbbinál jelzi, hogy általa a lelkész nem tö-
rekedett egyértelmű foglalkozásszerkezeti klasszifikációra). 

Megszorítások 
Rögtön az elején megszorításokat kell bevezetnünk. No nem kormányzatiakat, hanem 
szigorúan szakmaiakat. 

A szegénység meghatározása sohasem ment könnyen, akár az abszolút szegénység-
küszöböt, akár a relatív szegénységet próbálta meg valaki definiálni. Charles Booth 
londoni és Benjámin Seebohm Rowntree yorki vizsgálatai óta szinte mindenki ugyan-
azokkal a nehézségekkel viaskodik. Nem beszélve most a falusi szegénység megközelí-
tésében mutatkozó megoldhatatlannak tűnő problémákról.1 Maga Lápossy János tiszte-
letes is leszögezte, hogy Eszláron tulajdonképpen minden református szegény, mint írta, 
.összesen csak 219 hold föld (tehát kevesebb, mint máshol egy ember kezén) van összes 
reform, vallású hitsorsosaink birtokában!"2 S bár megjegyezhetjük, hogy Lápossy va-
lamilyen okból megfeledkezni látszik a falu református nagy- és középbirtokosairól, a 
távol élő Bethlenekről és Wesselényiekről (akiknek birtokai bérlők kezén hasznosul-
nak) s a volt középbirtokos Ónodyakról (akik viszont visszabérlik saját nemrég eladott 
birtokukat), a paraszti birtokszerkezetről rajzolt kép nehezen kétségbe vonható. Mint 
maga ecsetelte: a legnagyobb birtokos (értsd: földműves!) egyháztag 15 hold földdel 
évente 11 forint 65 krajcárt fizet egyházi adóba, a másik véglet pedig az, „akinek egy 
15-20 forintot érő viskójánál egyebe nincs", évente 5 forint 25 krajcárt. S máris adó-
dik az első értelmezési probléma. A tiszteletes szegény-listája egyéneket sorolt fel, az 
egyházi adófizetés (párbér, ágypénz, lecticale) alapegysége viszont a házaspár volt. El-

1 Vő. Ferge 1986. 30-31. 
2 TtREL I. 28. j. 16. 1883. nov. 21. 
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engedhetetlen egy kitérőt tennünk az egyházi adóztatásra, ugyanis Lápossy tiszteletes 
listája nyilván az egyházi adófőkönyv alapján készült.3 

A lelkész adatai kétségtelen helyismeretről kellett, hogy tanúskodjanak. A pénzérték-
ben aggregált terhek háromféle módon (készpénz, termény és napszám-szolgálmány) 
tevődtek össze.4 Az egyházi adó mértékét háromtagú helyi bizottság állította össze, 
majd azt tételenként felolvasták és jóváhagyták az egyháztanács előtt.5 Az egyik gond, 
hogy ezek a listák ebből az időszakból nem maradták ránk, vagy legalábbis nem ke-
rültek elő (egyetlen, 1910-es névsorra bukkantunk eddig az eszlári parókián, ám sajnos 
az sem hiánytalan). A másik az, hogy az adózás alapegysége ugyan a házaspár, annak 
mértékét azonban nemcsak a ház, a föld, az állatállomány, a szolgálat, hanem a család 
csonkasága is megszabja. Ez az oka, hogy bár kiindulásként látatlanban kénytelenek 
vagyunk elfogadni a lokalitást ismerő kortársak véleményét (az a szegény, akit ők annak 
nyilvánítottak), körültekintően kell eljárnunk, hogy megállapításaik kire is vonatkoztak 
a családi állapotot illetően: párokra, egyedülállókra vagy özvegyekre.6 S miután az egy-
házi adóztatás alapja a konjugális pár, az összeírás adataiból nem következtethetünk a 
háztartások kiterjedésére s a ténylegesen együtt élő családtagokra. 

További korlátozás, hogy mint látható, csakis a református szegényekről lesz szó. S 
bár Eszlár törzslakossága református volt, listánk így nem öleli fel az egész népességet, 
ám abból, hogy felekezeti szegénységről lesz szó, további szűkítések következnek. A 
vegyes házasságban élőket ugyanis (különösen, ha az asszonyok voltak reformátusok) 
tekintettel arra, hogy férjeik nem ennek az eklézsiának tartoztak fizetéssel, szintén a 
szegények közé sorolták, jóllehet ebből önmagában nem következett, hogy valóban 

3 A református egyházi adóztatás alakulásáról lásd Rdcz 2002. 251-265. 
4 Az egyházi adószedés elveinek változását jelzi a következő két metszet: Eszláron 1863-ban a református 

egyházi adót az alábbi „osztályzatok" szerint rótták ki: 

1. osztály 20 köblös földet bírók 4 frt 1V2 véka rozs 

II. osztály 10 köblös földet bírók 3 frt 1 Vi véka rozs 

III. osztály Házzal bíró lovasgazdák 2 frt 1 Vi véka rozs 

IV. osztály Házzal bíró gyalogok 1 frt 1 Vi véka rozs 

V. osztály Özvegyek, vagy cselédek s lakók 50 xr Vi véka rozs 

TtREL, Előterjesztés, I. 28. c. 31. 1863. febr. 24. (1878-ban „az egyház mérő vékája 31.05 liternek talál-
tatott." uo. 1878. júl. 2.) 
1884-ben a használatban levő egyházi adó kulcs már lényegesen egyszerűsödött: „házzal bíró napszá-
mos pár fizet 1 forintot és 1 ki véka rozsot, házzal bíró özvegy 1 forintot és 1 véka rozsot, földes gazdák 
ezen felül minden hold föld után 16 krajcárt fizetnek." TtREL I. 28. c. 31. Egyház-látogatási jk. 1884. 
jún. 5. 

5 TEREI Tanácskozási jk. I. 1878. máj. 19.: 1880. júl. 18.: Az 1882/83-ra kivetendő egyházi adót például 
a Farkas József algondnokból, Farkas Gáborból, a falu bírójából és Szellei Gáborból álló 3 tagú bizott-
ság állította össze a presbyterium 1882. június 18-i határozata alapján, s az 1882. július 22-i ülésben 
olvasták fel és hagyták jóvá tételesen. Az 1883/84-re kivetendő adók tételes felolvasására 1883. augusz-
tus 19-én került sor, s nyilván ez szolgált a novemberi szegénylista alapjául. 

6 A presbyterium előtt többször szerepelt például Hegedűs Béni ügye, aki azt állította, hogy a „háza a 
feleségéé" (sic!) TEREI, Tanácskozási jk. I. 1879. jan. 26; 1880. márc. 14. 
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azok is voltak.7 Hasonló helyzetben nagyobb valószínűséggel következtethetünk a tény-
leges deprivációra, ahol nem okvetlenül a feleség más vallása miatt került fel a férj 
az egyházi adózás szempontjából hátrányos helyzetűek listájára.8 Ez annál is inkább 
befolyásolja az összképet, mert jól kivehető a vegyes házasságok terjedése a fiatalabb 
évjáratoknál az 1860-as évektől. 

Nemzedékek 
Kezdjük először a nemzedékekkel, annál is inkább, hiszen ez a konferencia témája. 
Előzetesen, pusztán a névsor alapján azt feltételeztem, hogy leginkább az idősebb ge-
nerációt, azon belül is az özvegyasszonyok körét fogom mélyebben megismerni, ha 
az anyakönyvek alapján nyomukba eredek. Nem részletezve itt most a névazonosítás 
nehézségeit a durván 1000 fő körüli helyi református populáció esetében, amely külö-
nös kedvtelését lelte az azonos nevek osztogatásában, le kell szögeznem, hogy várako-
zásaim nem mindenben teljesültek. A százas listából több mint kilencven főt sikerült 
név szerint az anyakönyvekből azonosítanom. (Egyesekből több lehetséges személyt is, 
úgyhogy valószínűségi alapon szelekcióra kényszerültem.) A születési dátum alapján 
az egyes évjáratokat dekádokhoz rendelve az alábbi kormegoszlás rajzolódott ki: 

1. táblázat 
Az eszlári református szegények kormegoszlása a születés éve alapján 

Évtized Vagyontalan szegény Közülük cseléd is Közülük nő 

1811-1820 12 3 4 

1821-1830 15 1 9 

1831-1840 24 6 10 

1841-1850 22 7 6 

1851-1860 21 9 3 

Összesen 94 26 32 

Más a kormegoszlás mintázata, ha magukat a vagyontalanokat nézem, más, ha ezen 
belül az osztálypozíciót, vagyis a „cselédkedést", s megint más, ha a gender szempon-
tot, a nemek szerinti bontást részesítem előnyben. A vagyontalanok között a közép- és 
ifjabb évjáratok dominálnak, de leginkább a középmezőny, a harmincas évtizedben 
születettek türemkednek ki. A cselédek között viszont diakronikusan egyre növekvő 
súlyú a legfiatalabb korosztály (az ötvenes évek gyermekei már közelítik az 50 % -ot). A 
nők között viszont egyértelműen az 1820-30-as évtized (özvegy)asszonyai meghatáro-
zók (a 20-as években születettek között csaknem kétharmados aránnyal). 

7 Bari Józsefné Hegedűs Eszter (1856-1924), Bellai Józsefné Hegedűs Zsófia (1845-1933), Botos Ferenc-
né Czelldt Zsófia (1859-), Bozó Istvdnné Tanyi Erzsébet (1845-1925), Dargó Andrásáé Szólát Zsófia 
(1847-), Sós Andrdsné Farkas Eszter (1847-1922). 

8 Bagdi Zsigmond (1853-1898), Fosztó József (1836-1912), id. Hegedűs József (1835-), Horváth Mik-
lós (1838-), Kiss Gábor (1856-), Szakolczai Gábor (1849-), Tanyi Sándor (1857-), Vadászi Gábor 
(1855-1943), Vajda Miklós (1856-1936) 
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A születési adatok révén a szülőket azonosítva megpróbáltam őket a jobbágytársa-
dalmi státushierarchiában elhelyezni: az első dekádokat az 1828-as összeírás besorolá-
sa alapján, az utolsó évtizedek szülötteit a jobbágyfelszabadítás úrbéres listáját követve. 
Következtetésem, hogy az 1880-as évek szegényei jelentős részben a hajdani zsellérek 
leszármazottai közül kerültek ki, aligha lephet meg bárkit. Különösen nem, ha tudjuk, 
hogy a zsellér jogi kategóriája mögött milyen változatos társadalmi tartalmak, mikro-
csoportok húzódhattak meg.9 

Induljunk ki a legidősebb nemzedékeknél azokból a párokból, amelyek valamilyen 
plusz indoklással kerültek fel a fizetésképtelenek listájára. Szerkezetileg a párokat re-
konstruálom, hogy ezen a háttéren kirajzolódhasson az elözvegyülés története és jelen-
tősége. 

Cs. Nagy János apja, Mihály 1828-ban maga is zsellér volt, a század közepén fia is a 
Bánffyak házas zselléreként szabadult fel. Portája a 22-es házszámot viselte, 1852-ben 
még csak egy lakrészesnek vették számba.10 Három évtizeddel később Csordás Nagy 
János mint „elnyomorodott szegény ember" azzal a kéréssel fordult a presbyteriumhoz, 
hogy egyházi terheit könnyítsék. Az egyháztanács határozata adója felét elengedte, s 
így mint egy házzal bíró özvegy 1 forinttal és 1 véka rozzsal tartozott.11 A férfi azonban 
hamarosan, 1881 elején „vízkórban" elhalálozott.12 Még 1845-ben vette nőül Pásztor 
István zsellér leányát, Erzsébetet. Immár három éve házas elsőszülött fiukat, szintén 
Jánost 1871-ben, 24 éves korában a tüdővész vitte el. A 63 éves özvegyasszonyt a zsidó 
kántorválasztás kapcsán a nyíregyházi perben is kihallgatták, s szegény feje akkor sem 
nagyon tudott miről beszélni, mint hogy férjét „megütötte a szél". Ez alkalommal az is 
kiderült, hogy abból élt, hogy az Ófalu közepén fekvő házacskája két helyiségéből az 
első szobát 1881 Szent György napján kiadta a zsidó hitközség kurátorának, aki aztán 
a metszőt, Taubot szállásolta el abban.13 Taub elköltözése után került a volt férjjel 
csaknem egykorú özvegy Cs. Nagy Jánosné Pásztor Erzsébet mint „elaggott tehetetlen" 
a tiszteletes 1883 őszén készült listájára. Tehát nem számított munkaképesnek, s viskó-
ján kívül mása nemigen volt. Nyomorult állapotában mégis jó évtizedig húzta, míg 1894 
nyarán „végelgyengülésben" kiadta a lelkét.14 

Hasonló példa még kettő sorakozik a százas listán. Az „elaggottak" mindegyike haj-
dan zsellércsaládba született bele. De csak ketten képviselik a legöregebb, a legveszé-
lyeztetettebb, a hatvanas éveibe lépő korosztályt, az „elaggott" kategória tehát nem 
kizárólag az életkor alapján formálódott. 

Az ilyen típusú kérelmek a hetvenes évek második felében kezdtek megsokasodni az 

9 Historiográfiáikig hosszú az úl, ám rövid a sor Szabó Istvántól Benda Gyuláig. Lásd Szabó 1948. S-31. 
A zsellérségről: 21-30.; Benda [2002] 

10 MOL S 79 758. cs. 947. 1852. 
11 TEREI, Tanácskozási jk. 1880. aug. 8. 
12 MOL A 2568 (1881. jan. 9.) 
13 TE (Napi Értesítő), 1883. jún. 24. 
14 MOL A 2568 (1894. jún. 25.) 
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egyháztanácsi jegyzőkönyvben. Nézzünk egy olyan példát, ahol a beköltözött iparos 
férj ugyan előbb ide sorolódott, de halála után özvegye már nem ezt a minősítést kapta. 
A Nyíriből (Abaúj-Torna) Eszlárra származott ács („faragó") Dulinszky Mihály a job-
bágyfelszabadításkor szintén a Bánffyak házas zsellére, egy lakrészes háza a 77. szám 
alatt szintén az Ófaluban volt található. Második házasságát kötötte az 1826-ban Esz-
láron született Komjáti Juliannával. 1877-ben mint „elaggott 70 éves tehetetlen szegény 
ember" ő is azzal a kéréssel fordult az egyháztanácshoz, hogy egyházi adóterheit köny-
nyítse. A helyzet magától értetődő lehetett, ugyanis a presbyterium a következő évtől az 
amúgy nős férfit - a már ismert visszaminősítéssel - csak „mint egy házzal bíró özvegy 
asszonyt" terhelte meg.15 Miután a férj 1882 elején a 148. házszám alatt elhalálozott, 
özvegye ugyan felkerült a szegénylistára (nem mint elaggott tehetetlen!), s aztán több 
mint húsz esztendőn át sorvadozott, míg 1905-ben végelgyengülésben elhalt. Pozícióját 
nyilván közvetve befolyásolta, hogy két felnőtt házas fia (János, ács, 1849-1938; Mi-
hály, kisbirtokos napszámos, 1852-1920) is önálló háztartást vitt Eszláron.16 

Mint a bevezetőben említettük, az „elaggott tehetetlen" mivolt mellett további nyo-
mósító indok volt a nyomorékság. 

Csugánné Nagy Julianna, a Bánffyak zsellére, Nagy Sándor kovácsmester és Ns Far-
kas Borbála házasságából született. 1850-ben ment nőül Csugány Pál zsellér fiához Dá-
nielhez, de már 1865-ben a 25. házszám alatt el is özvegyült. Az 1876-os árvízkor már a 
170. szám alatt találjuk. Az 1883-as perbe ő is ófalusi lakóhelye révén került be, miután 
kiülve a ház elé a „patkára" hallgatta a kántor- és sakterválasztásra jöttek énekét, s 
másnap „átment" Cs. Nagy Jánosnéhoz beszélgetni. Nem csoda, hogy idős asszony 
létére a tárgyaláson egy év távlatából már nem emlékezett, hogy mi történt pénteken, 
és mi szombaton, hogy ketten jöttek-e ki Taubéktól a jelöltek, vagy hárman. Ami a 
per tárgya szempontjából érdekesnek tűnhetett anno, az, ma már csaknem érdektelen. 
Annál érdekesebb viszont, hogy Csugánné [a jegyzőkönyvben végig tévesen Csugáné!] 
érdeklődött hitközségi kérdések iránt, mégpedig így: „szomszédasszony melyiket vá-
lasztották?" S hogy róla az a kép élt Feuermannéban, a helybeli idős zsidó asszonyban, 
hogy „Csugán[n]é is jó tudományos", azaz szabad értelmezésben, vallási dolgokban 
jártas, istenfélő asszony.17 Jó húsz év múlva halálát, mondanunk sem kell, szintén 
„aggkori végkimerülésben" fivére, Nagy Sándor jelentette be. Figyelemre méltó, hogy 
másodszülött fia, Balázs (1857-1933), úgy tűnik, már kitört a szegénységből: 1895-ben 
választották először presbiternek, 1910-ben pedig a helyi református gazdák között te-
temes összeggel adózott.18 1914 tavaszán pedig egyházgondnok lett. 

Nemes Vajda István fia István (1823-1889) szintén nyomorékként került Lápossy 
tiszteletes listájára. Nyilván ezzel is összefüggött, hogy egész életén keresztül nőtlen 

15 TEREI, Tanácskozási jk. 1877. áec. 2. 
16 MOL A 2568; SZSZBML 110. c. TE 
17 TE (Napi Értesítő), 1883. jún. 25. 
18 TEREI Egyháztanácsi jk. III. Csugány Balázs állami adója (58 kor. 56 fill.) után 13 korona 85 fillérrel 

tartozott az eklézsiának egy évre. 
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maradt, ami minden szempontból egyedülálló a szegények társaságában. 144. számú 
házáért kapott kártalanítást az 1876-os árvízkor. 

Hogy önmagában a nyomorékság sem pecsételi meg valakinek a sorsát, arra jó példa 
ifj. Farkas Gábor esete, aki nemes Farkas György fiaként született 1844-ben. S távolról 
sem mellékes, hogy 1873 óta özvegy anyját, Czeglédi Juliannát is ott találjuk az adakoz-
ni képtelenek névsorában. Ifjú Farkas Gáborról első házasságából született gyermekei 
kapcsán az anyakönyvből kiderül, hogy tulajdonképpen csizmadiaként kereste a ke-
nyerét. Mikor azonban első felesége halála után, 1887-ben egyházi adója mérsékléséért 
folyamodott, a presbyterium elutasította azt, mondván, hogy „nem jogos".19 A megíté-
léshez hozzátartozhatott, hogy ifj. Farkas Gábor anyja, Czeglédi Julianna, akivel való-
jában egy fedél alatt éltek, s aki maga is szerepelt az 1883-as listán, közben 1885-ben 
elhalálozott, s a ház fiának jutott. 

Az utolsó három esetben az (iparost is magában foglaló) zsellérsablonhoz képest 
átszíneződött a kép, hiszen vagy anyai, vagy apai ágon a felmenők közt az eszlári 
taksás nemesség leszármazottaival találkozhattunk, akik úrbéres telek nélkül, viszont 
(legalábbis fiágon) régi jogon választó társadalmi státussal léptek át az új rendszerbe.20 

Bár az egy fedél alatt élők szegénnyé nyilvánítására imént találtunk példát, özvegy 
Bátori Gáborné esete rámutat a családi helyzetek sokszínűségére. Vámos József zsellér 
1838-ban született leánya, Julianna második felesége volt a nála csaknem 20 évvel idő-
sebb férjének, akivel 1863-ban keltek egybe. (A zsinagóga melletti ház száma az eskü-
vőkor, s az 1870-es kataszterben: 291, 1876-ban viszont az árvízkor: 290.) A földmíves 
férj 1880 februárjában hunyt el, 1881 decemberében az első házasságból származó 
azonos nevű fiú is megnősült, s a házban az özvegy az immár házas fiúval és a még ha-
jadon, de már szolgálatba adott leánnyal élt egy fedél alatt (ezt nem az anyakönyvekből, 
hanem a vizsgálat és a per során tett vallomásokból tudjuk!).21 Az ági vagyon nyilván a 
fiú nevén örökítődött tovább, ezért csak az özvegy került fel az adakozásra képtelenek 
listájára, pedig a fia is napszámosnak mondta magát a kihallgatáskor. Végül még több 
mint 20 évig boldogították egymást, amikor a fiú mostohaanyja halálát „aggkori végki-
merülésben" 1905-ben bejelentette.22 

A középgeneráció következő példája, Cserés András, Cserés József házatlan zsellér 
és Szabó Julianna gyermeke szintén felkerült az 1883-as listára. 1877-ben, 36 évesen 
nősült újra, a tiszalöki, 25 éves, szintén özvegy Bodnár Máriát vette feleségül. Nem 

19 TEREI, Tanácskozási jk. 1887. márc. 13. 
20 Kövér 2007. 110-151. Fi- vagy leányágon további taksás nemes leszármazottak előfordulása a listán 

(jóllehet ezt nem hirdetik magukról): Papp Sándor (1816-1887), K. Vajda Mihály (1832-1896), So-
mogyi Mihályné Hori Erzsébet (1832-1901), Sós Andrásné Farkas Eszter (1847-1922). Az 1848 után 
született Vajda Miklós esetére még külön kitérünk. 

21 Mint Bátori Gábor 25 éves napszámos felesége, a 18 éves Bóján Julianna monáta a kihallgatáskor, 
„anyjukommal, özv. Bátori Gábornéval" laknak együtt. OSzKKt Fol Hung. 1847/ I. (Bary) 34. Tanú-
vallomási jk. 1882. máj. 21. 

22 SZSZBML 110. c. TE 
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élhettek valami békés családi életet, mert a tiszteletesnek már 1878-ban, nem sokkal 
odakerülése után békítenie kellett őket. Hogy mi volt a viszálykodás oka, arról Lápossy 
csak annyit jegyzett fel latinul (!) „vir habét ingentem".23 Hogy a férfi természetének 
vagy más valamijének méretei találtattak-e hatalmasnak, annak megfejtését a jövő mik-
rotörténészeire hagynám. 1882-83-ban mindenesetre Újfaluban éltek, s csak egy évvel 
a vizsgálat után, 1883 nyarán jelentkezett a községi elöljáróságnál az asszony, hogy 
tanúvallomást tegyen arról, amit látott, hallott. Cserés Andrásék ugyanis Groszbergék-
kel átellenben laktak az Újfaluban, s ami még figyelemreméltóbb, az asszony tudott 
zsidóul. A részletes vallomásból kiderül, hogy Tiszalökön tanulta, ahol az egykori met-
szőnél szolgált másfél évig. Férje kapásként dolgozott a tokaji hegyen, fáradtan jött 
haza (péntek este történt a dolog), s az asszony hiába költögette, hogy megmutassa 
neki, mit lát az ablakon át, az öt ölnyi széles utca túlsó oldalán (hogy tudnillik késő 
este gyülekeztek a zsidók Groszbergék udvarán). A fáradt férj nem volt hajlandó fel-
kelni, hanem tovább aludt. Az asszony szerint férje amúgy is „nehéz természetű", de 
,nem bántalmazta" - tette hozzá rögtön. Az asszony viszont igen pletykás lehetett. A 
férj ugyanis ellenezte, hogy a nej vallomást tegyen, jóllehet neki állítólag nem mondta 
el, hogy mit látott. „Nem szabad neki olyanokat beszélni, mert ő nem szereti a plety-
kát" - mondta az asszony. A férj azzal győzködte a feleségét (eszerint mégis tudhatott 
valamit): „Mi szegények vagyunk, nekünk dolgozni kell és meglátod, hogy nagy bajba 
kevered magad."24 A férj tehát nem egyszerűen a vagyontalanságot, hanem a napszám 
elvesztésétől való félelem kiszolgáltatottságát tekintette szegénységük fő vonásának. 

A nagyfalusi születésű házatlan zsellér, Olajos Pál fia, Bálint kocsis először 1870-ben 
házasodott. Feleségül az abaújszántói, r. kat. Kovács Zsuzsannát választotta. Első fe-
lesége halála után 1877-ben, immár 33 évesen a 21 éves Szakolczai Erzsébet vette el. 
Ekkortól Kállay Béni bérlőjének a tanyáján találjuk, Sóstón. Ide veszik magukhoz szol-
gálónak 1881-ben egy esztendőre Solymosi Esztert. Olajos Bálintné Szakolczai Erzsébe-
tet hosszan faggatták a tárgyaláson arról, hogy mivel kezelték, s meddig látszott annak 
a tehéntaposásnak a nyoma, amelyre 1881 őszén tett szert a leány Sóstó-tanyán.25 Ők 
tehát „tanyasi" (értsd uradalmi) cselédként (is) kerültek fel Lápossy tiszteletes 1883-as 
szegénylistájára. 

A Bánffy család zsellére, Solymosi József és Tóth Zsuzsanna fiaként látta meg a nap-
világot 1844 nyarán Solymosi János. Korán árvaságra jutott, mindkét szülője 1848-ban 
elhunyt. Perbeli vallomásából derül ki, hogy távolabbi rokonságban állt Solymosi Esz-

23 TEREI Anyakönyv, belső borító 
24 TE (Napi Értesítő), 1883. júl. 9. Cserés András és felesége tanúvallomása. Cserés a tárgyaláson így 

fogalmazta meg, úgy tűnik, gyakorta hangoztatott érvét: „Én mindig azt mondtam, hogy mi szegény 
emberek vagyunk, hogy nekünk ilyet kerülni kell, mert éppen olyankor találnak bekísérni és kérdeni, 
mikor egy kevés kenyérkeresetünk volna." uo. 

25 TE (Napi Értesítő), 1883. júl. 7. Olajos Bálintné Szakolczai Erzsébet vallomása. Olajos Bálin és fele-
sége már a vizsgálat idején igen részletes leírást adott Eszter ruházatáról. OSz K Kt Föl. Hung. 1847/1. 
(Bary) Tanúvallomási jk. 1882. szept. 12. 
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terrel, mint mondta: „nagyapánk volt egy testvér".26 Ami most számunkra ennél sokkal 
fontosabb vele kapcsolatban: a vizsgálati anyagból tudható, hogy napszámos, „több évi 
távollét után" 1882. január l-jén „költözött vissza""a községbe és Grosz Márton bérlő 
cselédjeként dolgozott, akinek a Tótfalu északi részén volt a bérleménye.27 A szegények 
1883-as listáján is őt látjuk viszont. Közelesen; 1885-ben, tüdőlobban bekövetkezett 
halálakor házasként tartották számon, ám az eszlári anyakönyvekben esküvőjét hiába 
keressük, valószínűleg a családalapításra is '.akkoriban került sor, amikor migránsként 
valahol távol kereste a kenyerét. * • 

A szegények legifjabb nemzedéke az ötvenes évek szülötteiből verbuválódott. 
Az 1850-ben született Papp Albert apja (Gábor) állásánál az anyakönyvben már státu-

sa minősítéseként szerepelt, hogy zsellér. Ő is a Bánffyak úrbérese volt. A fiú 1877-ben, 
26 évesen szabadságos katonaként vette feleségül az akkor 18 esztendős Gönczi Julian-
nát. Láthatóan nem volt állandó lakásuk. 1880-ban Tótfalu azon részében laktak „mely 
a zsidó templomtól északra esik és mindössze 8 házból áll."28 Az 1882-es kihallgatáskor 
viszont már az Újfaluban éltek. Scharf Józsefné, a templomszolga felesége 1880-ban 
gyakran járt hozzájuk „krumplit, tököt, lisztet vásárolgatni", tehát alkalmi eladásra is 
termeltek. Sőt cselédet is tartottak: a tótfalusi helyen szolgált náluk „mindenesként" 
Solymosi Eszter 3 hónapon át.29 A piacra (is) termelő, gyerek mellett pesztonkát tartó, 
mozgékony gazda végül 66 évesen, 1917-ben Hangácson („tanyán") immár kisbirtokos-
ként adta ki a lelkét. 

A legfiatalabbak között is felbukkannak a hajdani taksás nemesek leszármazottai: 
Vajda Miklós Vajda Mihály napszámos fiaként látta meg a napvilágot 1856-ban, de mi 
tudjuk, hogy az apa neve előtt keresztelésekor még ott díszlett a 'nemes' bejegyzés. A 
fiú pályája a szegénységből kiutat kereső mobilitás felemás példája. 1883-ban nősült, 
amikor a falu egyik módos görög-katolikus gazdájának, néhai Nagy Péternek a leá-
nyát, Máriát vette feleségül. Az 1906-ra összeállított választói névjegyzéken a legfiata-
labb régi jogon választóként szerepelt, egy már letűnőben levő világ hírmondójaként.30 

1910-ben - 5 gyermek atyjaként - 24 korona állami adó után 7 korona 15 fillér egyházi 
adót kellett (volna) fizetnie, viszont az évek során már ténylegesen több mint 26 korona 
hátralékot halmozott fel.31 Aligha mondható tehát igazán sikeresnek. 1936-ban földmű-
velési napszámosként, aggkori végkimerülésben hagyta itt a földi világot. 

26 TE (Napi Értesítő), Solymosi János kihallgatása, 1883. júl. 7. 
27 OSzKKt 1847/1. 43-44. (Báty) Tanúvallomási jk. 1882. máj. 21; Hivatalos bizonyítvány, 1882. máj. 

22. 

28 OSzKKt Föl. Hung. 1847/1. 594. (Bary) Tanúvallomási jk. 1882. szept. 11. 
29 TE (Napi Értesítő), 1883. jún. 24. Papp Albertné vallomása 
30 SZSZBML IV. B. 403. 89. cs. TE. Választói névjegyzék, 1905. márc. 31. 
31 TEREI Egyháztanácskozási jk. III. k. 
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Sorsok és osztályok 
Még mielőtt Máté evangéliuma . a. ,¿lelki szegénység" bevezetésével (5.3) kísérletet tett 
volna a poláris osztályhatárok „ellégiesítésére", a kereszténység eredetileg kétosztatú, 
statikus társadalomképet jelenített meg, evilágon és odaát egyaránt.32 De hogy meny-
nyire és miként hagyományozódott á pólusokra csapódottság, azt csak egy dinamikus, 
nemzedékeket és életciklusokat követő szemléletben lehet nyomon követni. Ebből a 
szempontból is érdekes vonása aztészlárr Í00 fős szegénylistának, hogy - mint már ifjú 
Farkas Gábor példáján láthattuk - á felmenők és a leszármazottak összekapcsolásával 
családfák, mondjuk inkább, „szegénységbokrok" rajzolódnak ki rajta. Ez már túlmutat 
a közhelyes társadalmi meghatározottságokon, bepillantást enged a státusörökítés me-
chanizmusaiba, s ha szerencsénk van, a sorsszerűség mögött megbúvó apró, ám annál 
konkrétabb mozzanatok is megragadhatók. A sors - mily furcsa fintor - többértelmű, 
ellentmondásos kategória: egyfelől többnyire valamifajta balvégzetet, ha úgy tetszik, 
hosszú távú, több generáción keresztül örökletes meghatározottságot jelent, tehát jól il-
leszkedőnek látszik egy strukturális társadalomvizsgálatba, másfelől viszont a véletlent, 
a kiszámíthatatlan, az egyszerit jelenti.33 Sors az is, ha valaki nem tud kitörni az atyai 
szegénységből, az is, ha rosszul sáfárkodik az öröklött javakkal, lusta, iszákos és tönkre 
megy.34 De a sorsot kárhoztatjuk akkor is, ha egyik napról a másikra beüt valamilyen 
katasztrófa (tűzvész, árvíz), beteg lesz a férj, a feleség vagy a szülő, vagy netán - ha 
nem is az ördög viszi el - „egyszerűen" csak agyonütik valamelyikőjüket.35 

Özvegy Horváth József, Kállay Péterné (házatlan) zsellére 1850-ben vezette oltár elé 
a tiszalöki származású Tóth Rákhelt, akivel 1880-ig éltek együtt, amikor a nej „sínlő-
dözésben" elhalálozott (TE, 121). Az elözvegyült apa fiai közül az 1856-ban született 
Mihály és az 1859-es ifjú József is felkerült Lápossy tiszteletes listájára. Az apa s azonos 
nevű fia is a „vagyontalanság" mellett „cseléd is" minősítéssel. Mindkét fiú maga is 

32 Ossowski 1967. 23. sköv. 
33 Az egyéni sorsok beillesztését a strukturális társadalmi folyamatokba úttörő módon kísérli meg Bau-

mann 1990. 9-15. 
34 A tárgyaláson Rosenberg azzal igyekezett hitelteleníteni csak így per „Hegedűs Józsi" vallomását, hogy 

elmondta róla, hogy „életében talán jó formán egy évet sem volt otthon, hogy el ne lett volna zárva", s 
„részeges" is. Végtárgyalás, 1883. jún. 25. A kihallgatáskor Hegedűs József 48 éves nős, 3 gyerek apja 
„(azelőtt mészáros) magánzóként" tett vallomást. OSz KKt Föl. Hung. 1847/1. 367. (Bary) Tanúval-
lomásijk. 1882. júl. 8. 

35 Kovács Dánielt például 1873. március 16-án 39 éves korában tényleg agyonütötték. Eszlár mocsaras 
klímájával egyébként összefüggésben lehetett, hogy (talán az országos arányokhoz képest is) gyakori 
haláloknak számítottak a tüdőbetegségek: a tüdővész (Cserés János, 1883. ápr. 13; Kiss Gábor, 1883. 
aug. 18; Gyulai István, halász 1884. máj. 5; Babolcsi Benjáminné Gyáni Terézia, 1886. júl. 25; Pásztor 
József, 1887. máj. 30; Cs. Nagy Gábor, 1897. jan. 29;) a tüdőlobb (Cserés József, 1883. ápr. 25; Soly-
mosi János, 1885. okt. 3; Cserés Mihályné felesége, Sápi Zsuzsanna, 1891. márc. 15;), a tüdőgyulla-
dás (Vas János, 1863. jan. 5; Bagdi Zsigmond, 1898. jan. 3.). Ábri Mihályt 1876. máj. 24-én a tífusz, 
Farkas György feleségét, Czeglédi Juliannát 1885. nov. 29-én a vérhas, Szóláth Miklóst pedig 1886. 
júl. 9-én a himlő vitte el. MOL A 2568. Minden látszat ellenére tehát Eszlámn sem minden szegény 

„aggkori végkimerülésben", „sínlődözésben" vagy „sorvadozásban" halt meg. 
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családot alapított már ekkor, ifjabb Mihály neje egyébként - ez is jelez valamit - tör-
vénytelen születésű volt. 

Idős Hegedűs Mihály (1822-1885), a Bánffy család zsellére 1848-ban vette feleségül 
Juhász Juliannát, de hamar elözvegyült, s 1853-ban újra házasodott, ezúttal Kovács 
Sárával, aki majd 1882 februárjában távozott a másvilágra. A Lápossy-féle szegény-
listán az özvegy apa mellett mind az első házasságból származó Borbálát (Cs. Tóth 
Béniné, 1849-1927), mind a második frigyből való Esztert (a katolikus Bari József neje, 
1856-1924) ott találjuk. 

A tiszalöki születésű juhászt, Kiss Györgyöt (1822-) hiába keressük az úrbéresek 
névsorában. Nem ismerjük, kinek a szolgálatában állt. Mindössze azt tudjuk róla, hogy 
1850 januárjában Sallós Juliannával, Kállay Péterné zsellérének, Sallós Józsefnek a leá-
nyával esküdött örök hűséget. Azonban ez a házasság sem tartott sokáig, mert 1852-ben, 
két héttel elözvegyülése után mint „juhász bacsó" újabb frigyre lépett, a másfél év óta 
özvegy, 24 éves Cserés Zsuzsannával, akivel aztán több mint harminc évig éltek együtt, 
míg 1882 februárjában ez az asszony is magára hagyta akkor „dohányosnak" aposztro-
fált emberét az eszlári Jeges tanyán. A változó szerződéses uradalmi alkalmazás mellett 
itt is a friss elözvegyülés lehetett az egyik közvetlen kiváltó ok, hogy az özvegy férfi 
felkerült Lápossy tiszteletes szegénylajstromára („cseléd is" minősítéssel!), de az már 
aligha véletlen, hogy mindkét házasságából egy-egy felnőtt házas fia (József, 1851, Gá-
bor, 1856) ugyanezzel a klasszifikációval ugyanerre a sorsra jutott. Megjegyzendő, hogy 
a kisebbik fiú katolikus leányt vett el. 

Ezekben az esetekben, akár a házatlan zsellér, akár a zsellér, akár az uradalmi alkal-
mazott minősítést tekintjük, az atyai státus nemcsak a szegénységben hagyományozó-
dott, de az események „sűrűsödéséhez" gyakran hozzájárult a beköltözés valamely kör-
nyékbeli településről, a többszöri (alkalmanként vegyes) házasság, s közvetlen kiváltó 
okként a listára kerülésre szinte mindig kimutatható egy-egy legfrissebb elözvegyülés. 

Ha valaki unalmasnak találná a társadalom alsó csoportjainak determinisztikusnak 
tűnő státusreprodukcióját, biztatásul közlöm: szegénységre deklasszálódás (osztály-
vesztés!?) útján is lehetett jutni. 

Tanyi József (1822-1880), a Bánffyak féltelkes úrbéres jobbágya 1851-ben vette fe-
leségül Üveges Zsófiát (1829-1917), Üveges József zsellér leányát. Az 1852-es katasz-
ter szerint a 283-as szám alatti házuk két lakrészes volt. Elsőszülött fia születésekor 
1851-ben a lelkész az apát az anyakönyvben földesgazdaként, 1857-es fia keresztelése-
kor - nyilvánvaló túlzásként - egyenesen „földbirtokosként" regisztrálta. Az 1865-ös 
választói névjegyzékben azonban a férj már csak negyedtelkesként szerepelt, s utoljára 
1869-ben bukkant elő 1880-ban bekövetkezett haláláig a választók között. Az 1870-es 
kataszterből az is kiderül, hogy a 283. számú ház ekkor Tanyi Gábor nevén állt, s a 
283/a-val jelzett, nyilvánvalóan megosztott udvaron, Tanyi József részén ház nem is 
volt. Sem ekkor, sem amikor az 1876-os árvíz letarolta Ó- és Tótfalut. (Tanyi Gábor 
egyébként 1865-ben fél telekkel volt választó, s 1882-ben is választó maradt!) 

Az 1883-as szegénynévsorra Tanyi Józsefnek nemcsak özvegye, hanem két fia, József 
és Sándor is felkerült. Egy a többlépcsős hanyatlás-történetek közül, mondhatnánk, de 
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a sors nemcsak hosszú távú folyamatokon keresztül tör utat magának. Nem sokkal az 
apa 1880. augusztus végi halála előtt, augusztus elején a családban másik haláleset is 
történt: gyerekszülésben elhunyt 25 éves leányuk, Julianna, az anyakönyv minősítése 
szerint „megesett leány". Hamarosan, 1881 novemberében eltávozott az elsőszülött fiú, 
József ifjú felesége is, az Eszláron gyakori halálokban: „sorvadozásban". S bár József 
már 1882 márciusában újranősült, Solymosi Eszter legidősebb bátyjának özvegyét, Gu-
lyás Esztert vette el, ez a házasság sem lehetett sem harmonikus (Lápossy tiszteletesnek 
itt is békítenie kellett), sem tartós. Az alig 35 esztendőt megélt férj ugyanis - egy másik 
itt dívó halálokban - „sínlődésben" 1886 januárjában nemsokára kimúlt.36 

A hosszabb távú degradáció állomásait követhetjük nyomon a kiterjedt ágú-bogú 
Cserés család esetében. Az 1828-as összeírás még csak egy Cserés István colonust ismer, 
ebből azonban talán leginkább az összeírás hiányaira következtethetünk. Az 1848-as 
jobbágyfelszabadítás kapcsán rekonstruált úrbéri tabella szerint mind a négy Cserés 
nevezetű Kállay Péternő úrbérese, János féltelkes, a többiek, Bálint, ifjú István és József 
zsellérek. A féltelkes Jánosnak a 223. szám alatt a reformkor végi összeírások szerint 
hat fős háznépe volt, közülük az egyik az 1820-ban született Mihály, aki 1852-ben Beksi 
Teréziát, a helyi tanító leányát vette feleségül. Idős Cserés Mihályt és feleségét 1883-ban 
mégis a szegények listáján láthatjuk viszont. Az is tény ugyanakkor, hogy a Cserés 
nevűek közül az 1860-as évek választói jegyzéken Mihály nevű nem fordult elő, csak 
Sándor és István. Viszont az 1870-es kataszter szerint a 223. számú ház nem a Cseres 
család nevén áll, viszont Mihályé a belfalu 111-es számú háza. Az 1876-os árvíz után 
ugyanakkor Mihály a 78. számú ház lerombolása után kap 18 forintnyi házkár-segélyt 
(és a közös legelő-illetőség után kisösszegű kártérítést).37 A lakhely körüli kuszaságot 
tovább bonyolítja, hogy amikor 1882-ben Bary vizsgálóbíró ifj. Cserés Mihálytól afelől 
érdeklődött, hogy hol él az édesanyja, azt a választ kapja, hogy Téglás fele, Körtvélye-
sen, a leánytestvérénél lakik.38 Innen nézve szinte természetesnek számít, ha Mihály 
fiai közül ifjú Mihály (1854-) és ifjú János (1856-1938) neve is felbukkan a református 
szegények 1883-as névsorában. Az apa és azonos nevű fia ráadásul „cselédként is". A 
perben ifjú Mihály Lichtmann Jakab, illetve Grofiberg Leo kocsisaként tett tanúval-
lomást.39 Több mint különös viszont, hogy egyik fiú sem szerepelt az 1860-as évek 
református iskolai matrikuláiban. Anyai ágon a volt helyi tanító unokái nem jártak 
volna iskolába? Megerősítést nyer azonban ez a feltételezés abban az apró adatnyom-
ban, hogy amikor ifjabb Mihály, immár földművelési napszámosként 1896-ban beje-

36 TEREI, Anyakönyv, belső borító. Gulyás Eszter egyébként a listán szintén szereplő Gulyás Bálint 
(1821-1894) és Szakolczai Zsuzsanna (1825 k.-1902) leánya volt, akiket mellesleg Lápossy tiszte-
letesnek negyven évi házasság után szintén békítenie kellett a nyolcvanas években. A megözvegyült 
leány harmadszor is férjhez ment, ezúttal egy idős özvegy emberhez, Tóth Istvánhoz, s hosszú kort 
élt meg, 1938-ban hunyt el. 

37 MOL, S 79 758. cs. 947. TE. 1870; SZSZBML IV. B. 411. 49. d. 6182/1876. 
38 OSzKKtFol. Hung. 1847/1. 487. (Bary) 
39 TE (Napi Értesítő), 1883. jún. 25. (Tévesen: Csevecs Mihdlyként szerepel a jegyzőkönyvben. Július 

21-én már jól írják a nevét.) 

99 



Kövér György: Az eszlári szegény ember: 
nemzedék, sors vagy osztály 

lentette apja halálát a jegyzőnél, akkor aláírása hitelesítéséül egy keresztet rajzolt az 
anyakönyvbe. Különös fordulat, hogy az öcs, ifjú János 1879-ben közkatonaként ismét 
a 223. házszám alól bejelentve vette feleségül Tóth István földmíves leányát, Paulinát 
(1863-1894). A szegénységgel azonban itt is együtt járhatott a viszálykodás, Lápossy 
tiszteletesnek ugyanis hamarosan békíteni kellett a házasfeleket. Felesége korai halála 
után a férj gyorsan újraházasodott, s még szép hosszú kor ért meg. 

Talán a legdrasztikusabb zuhanást Bagdi Zsigmond élte át pályája során. Apja, nemes 
Bagdy István előbb a negyvenes években uradalmi kasznár, majd községi jegyző, illetve 
bíró is volt, aki kétszer is eszlári taksás nemes leányt vett feleségül, először 1841-ben 
Gyáni Zsófiát, majd annak halála után 1850-ben Vajda Juliannát. (Az apa nevét még 
általában y-nal írták!) Az első házasságból is született egy Zsigmond nevű gyerek, de 
ez korán elhalt, a második házasságból született Zsigmond (1853-1898) volt az, aki az 
1862-es, 1863-as iskolai matrikulákban gyenge tanulóként kétszer egymás után ugyan-
azt a klasszist járta (nyilván, hogy jobban felkészüljön az életre). Ezzel is összefüggött, 
hogy egy évvel később már tiszalöki oskolásként tűnt fel. Az apa a hatvanas évek 
közepén még eszlári választó, majd Nagyfaluba került jegyzőnek. Legközelebb akkor 
találkoztunk a fiú nevével, amikor 1876-ban a tarcali születésű, 19 éves római katolikus 
Gófer Máriát feleségül vette. A Bagdy-lányok különböző környékbeli iparosokhoz men-
tek nőül, Amália (1851-1893) például Bagos Gábor nagyfalusi ács felesége lett. Zsig-
mond az, aki uradalmi kocsisként mindvégig Eszláron maradt látókörünkben. 1898-as 
halálakor (halálok: tüdőgyulladás) még ötven éves sem volt, s „kisbirtokos és uradalmi 
cseléd" szokatlan kettős klasszifikációval anyakönyvezték. (Édesanyja 1906-ban, 78 
évesen „aggkori végkimerülésben" szintén Eszláron hunyt el.) 

Tanulság helyett 
Mennél több esetet sorolunk fel, annál szétesőbbnek tűnhet a szegénység százféle arca. 
Kiss Lajos, az alföldi szegénység legavatottabb ismerője úgy próbált rendet rakni a sze-
gény emberek és asszonyok végeláthatatlan sorában, hogy miközben típusokat alkotott, 
az egyes jellegzetes sorsokat az életciklus szakaszaira és az évszakok fordulóira fűzte 
fel.40 Nem rendelkezve azzal a hely- és élettapasztalattal, amivel ő (nemcsak vásárhelyi, 
hanem rétközi ismeretei is jól jöttek volna), sajnos ezt az utat nem választhattuk, bár 
az életciklusokkal kapcsolatos megközelítéséből sokat igyekeztünk tanulni. 

Kiemelhettük ugyan, hogy az elaggottság, a nyomorékség, a cselédkedés milyen ké-
zenfekvő ismérvnek számítottak a szegénylista összeállítói számára, hogy a zsellér, az 
iparos vagy éppen a taksás nemes származás milyen „eredendő" veszélyeket hordozott 

40 „Minden szegény ember a kandszsággai kezdi küzdelmes életét, de nem mindegyik járja végig mind-
azt a lépcsőfokot, melyekre életkoránál és életerejénél fogva alkalmassá válik. Van, aki holta napjáig 
kint marad a tanyán; van, aki csak addig, amíg katonának el nem viszik. Nagyon sok bejön a 
városba lakni, ha megnősül, vagy később, ha egy kis házravalót összegyűjtöget. Bent a városban 
aztán mint napszámos keresi a kenyerét sokféle munkával évszakszerinti korhoz kötött állandó és 
bizonytalan ideig tartó különböző foglalkozással és ott, ahova sorsa és igyekezete folytán kerül." Kiss 
11939] 5 -6 . 
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a jobbágyfelszabadítást megélő nemzedékekre nézve, mivel hosszú távra kimerevítette 
a korábban meglehetősen képlékeny és változékony viszonyokat. De láthattuk azt is, 
hogy a pillanat tragédiái (betegség, hirtelen halál), egyáltalán az elözvegyülés milyen 
sorsra juttatta a kis házzal és földdel ugyan bíró, de különben munkaképtelen szemé-
lyeket (különösen az asszonyokat). Az sem kerülte el a figyelmünket, hogy a fiatalkori 
vagy akár örökölt szegény sors nem jelentett végzetes determinációt, bár a kilábalás 
útjait ezúttal nem vizsgálhattuk. 

A legfontosabb megfigyeléseink mégis azokkal a helyzetekkel függöttek össze, ahol 
világossá vált számunkra, hogy a Református Közalaphoz hozzájárulni képtelen vagyon-
talan szegények individuális névsora, az adórendszer mélyén megbúvó szemlélet és a 
társadalom család- és rokonságszervezete milyen ellentmondásos kölcsönviszonyban 
alakult egymással. A nincstelenség, illetve a szegénység határvonalainak meghúzása 
többek között azért is nehéz, mert, amint a listán szereplő vagyontalanokról többször 
kiderült, többeknek volt saját házuk. Durván felerészben - a „vagyontalan szegény" 
minősítés ellenére - az 1870-es kataszter és az 1876-os árvíz utáni kártalanítás szerint 
bírtak valamekkora házzal, földdel vagy legelőilletőséggel, ami ugyan az önfenntar-
táshoz kevés volt, részben mégis az önálló gazdálkodás bázisát jelentette. így épp a 
megadott kritérium, a tulajdon hiánya alapján a vagyontalan szegények önmagukban 
nem definiálhatók. 

2. táblázat 
A vagyontalan szegények (1883) korábbi házbirtoka (1870) 
és legelőilletősége (1876) 

Házzal bírók 
1870 ben 

(kataszter alapján) 

Legelőilletőséggel bírók 
1876-ban 

{árvízsegély alapján) 

Házzalés 
legelőilletőséggel 

együtt 

1883-as szegénylistáról 

1883-as szegénylistáról 

50 46 

21 

Tehát a címre visszautalva, az eszlári szegények csoportja nem határolható körül 
sem nemzedék, sem sors, sem osztály, de még társadalmi nem és családi állapot szerint 
sem, legalább is külön-külön biztosan nem. Ahhoz, hogy a föld- és háztulajdont, illetve 
a családtagok munkavállalását együttesen mérlegelhessük, Tiszaeszlárról egy húsz év-
vel korábbi adójegyzék kínálkozik adekvát forrásnak, amely azonban közvetlenül nem 
vonatkoztatható Lápossy tiszteletes 1883-as református szegénylajstromára. Viszont -
esettanulmányként - helyére kerülhet általa majd ez a rövid, alkalmi előadás. 
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Turai Tünde 

Az öregség mint kulturális és szociális probléma 

Az idősgondozás elemzése kulturális és társadalmi kérdések megértésében egyaránt 
eredményesen hasznosítható. Egyrészt az időskor kognitív kategóriájának a megisme-
résében, másrészt az életkorhoz és az életkorba tartozókhoz való viszonyulás feltárá-
sában lehet a segítségünkre. Olyan feladatvállalásról és tevékenységi körről van szó 
ugyanis, ami nem csupán egészségügyi természetű aktivitást jelent, hanem mentális és 
szociális dimenziókat is keresztez. 

Rálátást enged az adott közösség kulturális definíciójára az öregség fogalmáról. Azál-
tal, hogy a gondozás a hanyatlás, a kiszolgáltatottság, a függőség jelentéseit asszociálja, 
hozzájárul az öregkor belső tagolásának, valamint az öregkorhoz való elutasító/távol-
ságtartó magatartás és negatív sztereotípiák megértéséhez. 

Ugyanakkor a kapcsolatháló értelmezésére és az azon belüli hierarchiák elemzésé-
re is igen alkalmas. Bár e feladat beletartozik mind az egyén, mind a család, mind a 
társadalom és az állam felelősségi- és hatáskörébe, ezek nem egyenértékű alternatívák. 
Annak alapján, ahogyan a vizsgált közösség fontossági sorrendbe állítja és alkalmazza 
őket, illetve ítélkezik fölöttük, világossá válik a társadalmukról való gondolkozásuk, a 
különböző kapcsolattípusok közötti viszonyrendszer. 

Bár e két sík folyamatosan egymásba fonódik, az alábbiakban egymástól kissé levá-
lasztva kezelem őket. De valójában a szándékom az, hogy egyiket a másik megértésére 
alkalmazzam, hogy együttesen vezethessenek el a munkám alapját képező szilágysági 
faluban tapasztalt öregség-jelenség értelmezéséhez.1 

Az idősgondozás mint az öregkor egyik jelentéstartománya 
A gondozás és az öregkor közötti tartalmi kapcsolat igen szoros, mégsem moshatók 
egymásba. Az átfedés részlegessége következtében keletkező érintkezési felületek és 
elcsúszások lényeges kérdésekre világítanak rá. 

Mindenekelőtt a harmadik és a negyedik életszakasz leválasztásában van nagy sze-
repe, mivel az idősgondozásba tartozó feladatkörök töltik fel tartalommal a negyedik 
életszakaszt. Ez részben ugyan azért van, mert természetszerűleg az életút utolsó peri-
ódusában szorul fokozott segítségnyújtásra, folyamatos ápolásra az egyén. De ez még 
korántsem elégséges magyarázat, hiszen az egészségi állapot romlása nem feltétlenül 
a nagyon idősek esetében következik be, és nem kizárólag csak ekkor merülhet fel a 
mások nagyobb mértékű beavatkozásának igénye. Úgy vélem, a negyedik életszakasz 
megformálásának tendenciájában benne van az időskornak a negatív tartalmaktól való 
tehermentesítési törekvése is. Nem véletlen tehát, hogy megalkotnak egy olyan perió-

1 A tanulmányban használt valamennyi tulajdonnév fiktív az adatközlők védelmében. 

103 



Turai Tünde: Az öregség mint kulturális és szociális probléma 

dust, amihez hozzárendelik a kellemetlen, nem szívesen felvállalt jelentéseket, és azt 
eltávolítják, mely mechanizmus során egyúttal a korábbi életszakasz jelentéstartomá-
nya is újrarendeződik. Ez egyszerre ad választ az idősgondozáshoz való halasztó / 
vonakodó magatartásra, valamint a két életszakasz között határvonal koncepcionálisan 
kedvező irányba való elmozdítására. 

Másrészt választ kapunk arra is, hogy miért nevezik az időskort második gyermek-
kornak. A gondoskodásra szorulás, az önállóság elvesztése, az önellátásban való korlá-
tozottság olyan jellemzők, amelyek a gyermekkor sajátjai, de ugyanakkor a gondozás 
állapotában lévő idősek tulajdonságai is, ezért nem véletlen, hogy a kettő között össze-
függést vélnek felfedezni. 

„Az öregség egy folyamat, amit megállítani nem lehet, csak lehet lassíta-
ni. Olyan értelemben, hogy gyógyszerrel. De ez egy elég csúnya betegség, 
mert ebből nem lehet kigyógyulni soha. Tibi [az unokaöccse] azt mond-
ja, hogy nekem már kéne buletint [személyi igazolványt] csinálni, mert 
a 14 évet betöltöttem, olyan öreg vagyok. Tibi egy olyan vicces fiú." 

Annak leleplezésében, hogy az idősgondozás és az öregkor jelentései hogyan kapcso-
lódnak egymáshoz, két szempont végigvezetését tartom informatívnak. Egyrészt azon 
feladatok körét nézem meg, melyeket az idősgondozás részének tekintenek, másrészt 
pedig azt vizsgálom meg, hogy mikortól alkalmazzák: mikortól kezdődően értelmezik 
úgy, hogy alkalmazásának megkezdése elérkezett. 

A feladatok 
Beszélgetőtársaimtól - mind a fiataloktól, mind az idősektől - rendszeresen kérdez-
gettem, hogy mit kell tartalmaznia a gondozásnak, mit kell elvégezniük az utódoknak 
ahhoz, hogy azt megfelelő és tisztességes gondozásnak lehessen tekinteni. A kép meg-
lehetősen egységes, a gondozás alatt a fizikai létfennmaradás biztosítását érti a tölgyesi 
közösség: „Nékünk ez dosztigelég. Tüdőd, drága, mik csak ennyit élvezünk. [...] Télben 
jó meleg ház, legyen meg a mindennapi." Az étel, ital és meleg szoba egyfajta gondo-
zási minimum, de szükséges arra is felhívnom a figyelmet, hogy nem több sztereotip 
kijelentésnél. A tűzifa megvásárlása ugyanis nem az utódok zsebét terheli. Ezt az idő-
sek fedezik nyugdíjukból, s ha nem elégséges a pénzük, akkor kölcsönt vesznek fel a 
nyugdíjasok számára államilag működtetett segélyalapból (Cas de Ajutor Reciproc a 
Pensionarilor). A fa felvágása sem feltétlenül tartozik a gondozók feladatai közé, mert 
többnyire fizetett munkaerővel végeztetik el az idősek. A behordástól kezdődnek csu-
pán az utódok teendői. Az étel és ital beszerzése az idősek térhasználatának beszűkülé-
sével átkerül a fiatalabb generációk hatáskörébe, de ez nem jelenti feltétlenül az anyagi 
terhek átruházását, ugyanis a boltban, azaz pénzért vásárolt élelem értékét az idősek 
igyekeznek maradéktalanul megtéríteni. 

A mosást, a mosdatást és a takarítást nem szokták említeni gondozói feladatként, 
pedig legalább annyira hozzátartozik, mint az előbbiek - ez is a norma verbális és 
non-verbális szintje közötti elcsúszást jelzi, és az előbbi sztereotip jellegét leplezi le. 
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Mindhárom teendő a tisztaság körébe tartozik, alapvető higiéniai feltétel, ami szintén 
a fizikai jólét biztosításaként értelmezhető. De ugyanakkor szerepet játszik a külső vi-
lággal való kapcsolattartásban is: a rendetlen, koszos, netán szagos test és lakás azon 
tényezők közé tartoznak, melyek stigmákat vonnak maguk után, és szégyenkezésre 
adnak okot gondozott és gondozó számára egyaránt. 

Az egészség biztosítása ugyancsak ebbe a körbe tartozik. Az orvoshoz való eljutás és 
a gyógyszerek beszerzése fontos feladat. A tennivalókat ugyan egyértelmű morális elvek 
szabályozzák, nem mellékes az ambivalencia, ami velejárója. Itt most nem az anyagi 
terhekre teszem a hangsúlyt, noha e tekintetben is van némi bizonytalanság, és - konk-
rét helyzetekre érvényes normaszerű stratégiák hiányában - mindig az adott szituáció 
alapján kerül sor az alkufolyamatra, hogy ki és mennyit fizet. Lényegesen nehezebb és 
több belső feszültéset okozó kérdés, hogy meddig érdemes és szükséges igénybe venni 
az egészségjavító szolgáltatásokat, vagyis: hol van az a határ, amikortól kezdve az idős 
állapota úgy értelmezhető, hogy nem lehet segíteni rajta, a beavatkozás csak kínozása 
a betegnek? Ezt fokozza az az általánosan elfogadott álláspont, miszerint a halál akkor 
méltó az egyénhez, ha otthon, saját környezetében következik be. Éppen ezért minden 
olyan közbelépés, történjék az a legnagyobb jószándékkal is, ami veszélyezteti ennek 
lehetőségét, alaposan megfontolandó. Csakhogy nem egyszerű döntést hozni. Mivel a 
halál bekövetkezésének időpontja nem tudható előre, igen nehéz úgy megtalálni azt 
a választóvonalat, amin túlmenően a családtagoknak vissza kell húzódniuk a passzív 
figyelés szerepkörébe, hogy később a lelkiismeret küzdőterén feldolgozható legyen a 
szülő távozása és annak körülményei. 

Mindezekhez hozzájárul még utolsó teendőként az eltemetés, ami jelenti egyrészt a 
temetési költségek biztosítását, másrészt pedig a rítus lebonyolítását. 

Nos, ezek a feladatok jelentik az idősgondozást. Láthatjuk, a lelki jólét biztosítása 
már nem tartozik közéjük. Enélkül is jónak, helyesnek minősül mindaz, amit az idősért 
tesznek. Amire ezen felül kerül sor, fakultatív jellegű. Ettől függetlenül téves lenne azt 
levonni következtetésként, hogy elkerüli a családtagok figyelmét. Inkább az mondha-
tó, hogy egyéne válogatja, ki mire tart igényt, illetve ki mivel kíván még ezen felül is 
hozzájárulni szülei életminőségéhez. Alapvetően háromféle többletfeladat különíthető 
el: (1) szociális támogatás (kommunikáció, társaság biztosítása), (2) vallásgyakorlás 
lehetővé tétele (templomba eljutás, lelkész meghívása családlátogatásra, otthoni úrva-
csoravétel), és (3) örömszerzés (ajándékozás). 

Végül pedig egy általános, erőteljesen morális szentenciát idézek, ami az idősgon-
dozás felső határát jelzi, egyfajta ideálállapotot fogalmaz meg, és egyúttal magában 
foglalja a háttérben húzódó, folyamatosan vibráló belső ambivalenciát: 

„A gondozásba, hogy jó legyen, mi kell beletartozzon? 
Abba csak hűség, szeretet, türelem kell. Bármilyen nagyon is szereti a 
szüleit valaki, de végül már belefárad. Ha nem is kívánja, hogy meghal-
jon, de terhire van, nehézzé válik. Mert hát a sok nagyon terheltté teszi 
az embert." 
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Az idősgondozás idődimenziói 
A fentiek ismeretében érthetővé válik, miért halogatják a legvégsőkig az idősgondozás 
elkezdését, ami az idősekre vonatkozóan egyaránt tartalmaz kellemes és kellemetlen 
következményeket. Az identitás szempontjából mindenképpen kedvező. Aki ugyanis 
gondozottá válik, automatikusan magára ölti a függővé vált, a hanyatlás szakaszába 
érkezett jelentéseket, melyek frontálisan ütköznek korábbi önképével, az önállóság esz-
ményével, ami a teljes értékű ember alapvető ismérve. De ugyanakkor feszültségek 
forrása is lehet, ha túl nagy a távolság aközött az időpont / állapot között, amit az idős, 
illetve amit utódai az idősgondozás megkezdésére felszólító fordulópontként értelmez-
nek. 

Általánosságban az mondható el, hogy az egy udvaron vagy a közvetlen szomszéd-
ban élők esetében fokozatos az átmenet a segítés és a gondozás között, a többieknél 
pedig a távolság mértékével növekszik a váltás problematikusságának valószínűsége. 
Mélyebbre menve: amennyiben a kötelesség és az elkötelezettség összhangban van egy-
mással, nagyobb mértékben valószínűsíthető, hogy az egymás közvetlen közelségében 
élők esetében az idősgondozásra fokozatosan térnek át, lévén, hogy a körülmények 
adottak, és így az átállásból fakadó valamennyi gond azon szint alatt marad, mely vál-
ságállapotot idézhetne elő. Viszont a kapcsolaton belüli problémák könnyen vezethet-
nek bizalmatlansághoz és bizonytalanságérzethez az idősek térfelén - ilyenkor hiába 
van gondozó és hiába van közel, korántsem biztos, hogy megnyugtatást jelent. 

Az idősek igyekeznek minél tovább megőrizni önállóságukat, illetve annak képét, 
hogy nem szűntek meg rendelkezni az önellátás képességével. Az utódok pedig segí-
tenek nekik abban, hogy ezt minél tovább sikerüljön megvalósítaniuk. E támogatások 
mértéke idővel fokozatosan növekedik, de csak akkor vált át gondozássá, amikor az 
idős magatehetetlenné válik. Amennyiben az utódok jelenléte és a segítségnyújtás fo-
lyamatossága biztosított, nem vezet feszültséghez az idősgondozás ilyen értelmezése. 
A gondok akkor jelentkeznek, ha mindez hiányzik, ha a fizikai vagy az emocionális 
távolság nagyobb annál, hogy a felkínált támogatás elégséges legyen ahhoz, hogy az 
idős fenn tudja tartani magát. 

„Mondtam mind a háromnak, mikó itt vótak Károlyék is, mondtam: be-
szíljítek meg mán, mán öregek vagyunk. Mán az apjok 81, ha eléri, no-
vemberbe, én meg a 78-at betőtöm. De hát lesz valahogy, lesz valahogy, 
aszonták. De, mondom, én abbú nem lakok jól, hogy »lesz valahogy«." 

Köztes megoldásként gyakran alkalmazzák, hogy krízisállapotok (pl. betegség) 
idejére időszakosan magukhoz költöztetik a szülőt, de amint helyreáll a korábbi 
normálállapot, vagy legalábbis javul annyira a helyzet, hogy az idős ismét el tudja 
látni a létfennmaradáshoz szükséges főbb feladatokat, visszarendeződnek a meg-
szokott formába. 

Az idős neme és családi állapota alapján észlelhetőek nagyobb különbségek az idős-
gondozás megkezdését jelző időpont értelmezésében. Mivel Tölgyesen a munkameg-
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osztás erősen genderfüggő, és mivel az idősgondozás főként olyan teendőket foglal 
magában, melyek a női feladatkör részei, férfiak esetében előbb gondolják azt, hogy 
bekövetkezett a szükségállapot, és az utódnak be kell lépnie a gondozói szerepkör-
be. Ugyanakkor az özveggyé válás tekinthető olyan fordulópontnak, ami a generációs 
viszonyokat megváltoztatja: felerősíti az utódok felelősségét az időssel szemben, va-
lamint tágítja azon teendők körét, ahol az utódoknak támogatóként kell aktivizálniuk 
magukat. 

Az idősgondozás mint a kapcsolatháló egyik reprezentációja és formálója 
Az idősgondozás olyan összetett és felelősségteljes munka, aminek ellátási stratégiáiból 
mélyre vezető következtetéseket vonhatunk le a vizsgált közösség társadalmára vonat-
kozóan. 

Timothy Killian és Lawrence H. Gangong kutatásuk során azt a kérdést vetik fel, 
hogy az időgondozás az egyén, a család vagy az állam felelősségi- és hatáskörébe tar-
tozik-e, majd pedig azt vizsgálják missouri-i minta alapján, hogy az individualizmus, 
a familizmus és a kollektivizmus ideológiái hogyan alakítják az idősgondozásban való 
szerepvállalás mértékét és az elkötelezettség konstruktív normatíváját.2 A három szint 
elkülönítését fontosnak tartom, részben a feladatok eloszlásának szabályozójaként, 
majd pedig az elégedettség mértékjelzőjeként, részben pedig a közöttük lévő hierar-
chikus viszony miatt. A szilágysági Tölgyesen viszont explicit norma csak a másodikra 
vonatkozóan létezik, a többit implicit elvek, a jóérzés és a lelkiismeret belső motorjai 
irányítják. 

A családot, amit az erős kötések halmazaként gondolnak el,3 a biztonság alap-
jaként értelmezik, és úgy tekintenek rá, mint garanciára a válsághelyzetek ren-
dezésében.4 Ennek érdekében valamennyi tagnak szerepet kell vállalnia, hogy 
az aktuálisan felmerülő problémákat megoldják: közösen éreznek felelősséget 
egymás iránt, és bármelyik komponense szorul gondoskodásra a családnak, 
meg kell találni a módját annak, hogy ellássák az adott teendőket. Az idősekkel 
szembeni törődést legtöbb három elv alapozza meg, de akár egy is elégséges ah-
hoz, hogy gondozási normaként elvárásokat támasszon az utódokkal szemben: 

Mindenekelőtt a vallási hagyományokkal rendelkező morális imperatívuszok 
említendők, amelyek arra ösztönzik a családtagokat, hogy magukra vállalják az 
idősgondozást. Bár vannak közösségi szintű alternatívák is (egyház, alapítvány, 
állam), a család gondoskodó szerepe értéktelítettebb, mint a formális gondozás 
bármelyik formája, így normális esetben az utódok nem ruházhatják át ezekre 
a teendőket.5 

2 Killian - Gangong 2002. 1080-1088. 
3 Az erős és a gyenge kötések elméletére vonatkozóan lásd. Granovetter 1991. 371-400. 
4 Martin Kohli a posztszocialista kelet-európai országok idősgondozásának áttekintése során Magyaror-

szágot emeli ki annak demonstrálására, hogy a család csökkentett mértékben működik szolidaritási és 
biztosítási hálóként. Kohli 1996. 19-20. 

5 Attias-Donfut és Rozenkier a franciaországi idősek kapcsolathálójának elemzésekor szintén azt harig-
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Másrészt az idősek rendelkeznek egy sajátos morális alappal, egyfajta befek-
tetéssel, ami a genealógiai kontinuitás logikája alapján érvényét megőrizni ké-
pes generációkon keresztül: egykor ők maguk gondoskodtak felmenőikről, most 
viszont az utódaikon a sor, hogy őket elgondozzák. 

Harmadikként a szülő-gyerek kapcsolat hosszútávú lefutása, a családciklusok vál-
tozása és a közvetlen befektetés említhető, vagyis: „Mik magunk úgy ítükezünk, hogy 
kötelessíge, me hogyha mi feneveltük a gyereket, akkó most kötelessíge, hogy egondoz-
zanak." 

Bár az idősgondozás kötelessége egyaránt érvényes minden utódra, nem mulasztha-
tom el, hogy az elkötelezettséget árnyaló szempontokról ne ejtsek néhány szót.6 Minde-
nekelőtt a lehetőségeket kell megemlítenem, melyeket az adott körülmények (fizikai tá-
volság, lakáshelyzet, anyagiak) határoznak meg. Fontos szempont a gyerekek száma is, 
de csak abban az értelemben, hogy az idősnek egy vagy ennél több gyereke van, ezen 
túlmenően nincs különbség. A tölgyesi gender alapú munkamegosztásból, valamint a 
vérségi köteléknek az affinálissal szembeni fölülértékeltségéből kifolyólag a leánygyere-
kek nagyobb mértékben érzik magukat elkötelezettnek az idősgondozásban, és gyakori 
példa, hogy akkor is maguk akarják elgondozni szüleiket, ha azok egy udvaron élnek 
fiúkkal és annak családjával, mivel úgy vélik, hogy a leánygyermeket nagyobb mérték-
ben kötelezi a feladat, mint a fiút, illetve, hogy jobban végzik el a teendőket, mint egy 
meny. Végül pedig a kapcsolat emocionális tartalmait hangsúlyozom, ennek ugyanis 
nagy szerepe van abban, hogy az utódok közül ki és hogyan járul hozzá az idős fizikai 
és lelki jólétéhez. 

Idősgondozási stratégiák7 

A házastárs jelentősége az életminőségben bekövetkező csökkenés mérséklésében és 
késleltetésében vitathatatlan. Elsősorban arról van szó, hogy amíg ketten vannak, ki 
tudják egészíteni egymás gyenge pontjait, illetve meg tudják oldani azon időszakok 
áthidalását, amikor egyikük gyengélkedik, és így hosszabb ideig képesek az önállóság -
vagy legalábbis annak látszata - megőrzésére.8 Ez természetesen nem jelenti azt, hogy 
a gyermekek és / vagy unokák nem segítik őket, és krízishelyzetekben nem lépnek fel 
támogatóként fokozott mértékben, de azt mindenképpen, hogy a gondozás megkezdé-
sére meglehetősen későn, többnyire csak a haldoklás napjaiban kerül sor. 

súlyozza, hogy az informális támogatás fontossága nagyobb a formálisnál. Attias-Donfut - Rozenkier 
1996. 31-53. 

6 Az idősgondozásban való részvételt a szociológiai elemzésekben magyarázzák a gyermekek oldalá-
ról (pl. Shuey-Hardy 2003. 418-431., Stein et al. 1998. 611-622.), a szülők jellemzőivel (pl. Ikkink 
et al. 1999. 831-844., Pyke 1999. 661-672.), valamint a kettő ötvözetével (pl. Killian-Ganong 2002. 
¡080-1088.) 

7 Ebben a témában más terepre vonatkozó két korábbi elemzésem: Tarai 2003. 227-250., 2004. 
114-121. 

8 Vö. Featherstone és Hepworth elemzését arra vonatkozóan, miért törekednek az idősek az önállóság 
minél további megőrzéséhez. Featherstone-Hepworth 1997. 135-136. Az általam vizsgált terepen ennél 
kisebb mértékű a stigmatizálás, ezért az amiatti félelmek is visszafogottabbak. 
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A Tölgyesen nagymértékben elterjedt törzscsaládforma két szempontból is fontos sze-
repet játszik az idősgondozásban. Egyik a gondozásba való fokozatos átlépés, amiről az 
előbb tettem említést. A másik a gondozóválasztás problémaköréhez tartozik. Ezekben 
az esetekben ugyanis igen korán, a gyerekek családalapítása idején eldől, hogy ki lesz 
az idősek fő támogatója, esetleg teljes körű gondozója. A kapcsolat akárhogyan is ala-
kuljon a továbbiakban, szinte kizárt, hogy változás következzék be a gondozó szemé-
lyét illetően. Legfennebb csak az fordulhat elő, hogy az elégtelen gondozás korrigálása 
érdekében fokozza a segítségnyújtás mértékét valamelyik másik gyerek. Leggyakrabban 
akkor kerül erre sor, amikor a szülővel fia és menye él, de a lánya is olyan közelségben 
lakik, hogy lehetősége van arra, hogy sűrűbbé tegye a látogatások alkalmait. Felmerül 
a külső személy gondozói feladatvállalása akkor is, ha unoka él együtt nagyszülővel, 
mivel ilyenkor a fizikai adottságok ellenére továbbra is a második generáció az, akire 
gondozóként tekintenek - ugrás a generációs láncban csak akkor van, ha hiányzik vagy 
nem elérhető az idősért közvetlenül felelősnek számító utód. 

Azon idősek esetében, akik egyedül élnek, az egészségi állapot leromlása felveti a 
költözés problémáját. Általánosan elfogadott vélemény, hogy: „Öreg fát hiába ültetik 
odább, me nem marad meg.", illetve, hogy „mindenütt jó, de legjobb otthun". Komoly 
következményekkel jár ugyanis egy ilyen átszerveződés. Az idősnek le kell monda-
nia megszokott környezetéről, értve ezalatt a fizikai és szociális környezetet egyaránt. 
Ugyanakkor az önállóság feladását és a kiszolgáltatottság mértékének fokozódását is 
maga után vonja, aminek következtében a családon belüli erőviszonyok és a kapcsola-
tok tartalmai is olyan mértékben megváltoznak, hogy elkerülhetetlen, hogy ne állítsa az 
időst komoly nehézségek elé identitása újragondolásában. Szükségmegoldás mégis, fő-
ként azért, mert a család szerepét minden más idősellátási alternatívánál fontosabbnak 
tartják. Az igazi válságot az okozná, ha ennek felajánlására nem is kerülne sor. 

Mivel a döntés meghozatala és a végleges átállás nem könnyű feladat, élnek az 
átmeneti megoldásokkal, aminek két formájával találkoztam: időszakosan magukhoz 
költöztetik az időst, vagy közelebb, de mégis külön házba hozzák a szülőt - ez utóbbi 
köztes állapot az önállóság megőrzése és a támogatás mértékének fokozása között. 

A külső gondozás igen kedvelt és gyakori formája az idősgondozásnak. Természe-
tesen csak Tölgyesen vagy a közeli településeken élő utódok esetében lehetséges. A 
konszenzus lényege ilyenkor, hogy nem adja fel senki sem a lakhelyét, sem az önálló-
ságát, mégis odafigyelnek a szülőkre olyan mértékben, hogy a gondozás feladatainak 
eleget tegyenek. Amennyiben az elégedetlenség érzése lép fel az idősben, annak oka 
az, hogy a gondozási forma nem feltétlenül a választás, hanem inkább a kompromisz-
szum eredménye. És szinte mindig az idős az, aki számára kedvezőtlenebb a kialkudott 
helyzet, bár nagy megértéssel fogadják el mindazon akadályokat, melyek az utódokat 
korlátozzák abban, hogy az említettek közül valamelyik másik alternatívát részesítsék 
előnyben. 

A nagycsalád alapú gondozási formára sokan ideális alternatívaként tekintenek, hi-
szen a helyzet úgy értelmezhető, hogy valamennyi gyerek erősen ragaszkodik a szü-
lőhöz, és egyik sem akar lemondani arról, hogy magára vállalja az anya / apa terheit. 
De ha jobban megnézzük, ez az a változat, ami a legtöbb feszültséget rejti magában. 
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Főként azért, mert a tökéletes feladatelosztás csak ideológiai síkon lehetséges. Más-
részt azért, mert így folyamatosan rálátásuk van egymás gondozói munkájára, ami 
egyúttal a minősítés és felülbírálás momentuma is, ugyanis elkerülhetetlen, hogy az 
egyes feladatokat eltérően értelmezzék, és a rájuk alkalmazható legjobb megoldásról is 
másképpen gondolkozzanak. Végül pedig a gondozás ideje alatt bekövetkező változá-
sok lehetnek hatással a testvérek egyensúly és egyenlőség keresési törekvéseire: vagy a 
gondozott problémái változnak meg, vagy a testvérek lehetőségei alakulnak át, melyek 
következtében elkerülhetetlen egy újabb alkufolyamat és egyezkedés. Az egyetlen lehe-
tőség az igazságos munkamegosztás megtalálására vagy legalábbis megközelítésére, ha 
mennyiségi szempontokba kapaszkodnak: pontosan meghatározott napok, hetek vagy 
hónapok alapján működtetik a rotációs gondozást - a rövid időszakok váltogatása a 
gyakoribb, a három hónaposnál hosszabbra kiterjedő periódusok meglehetősen ritká-
nak számítanak. 

A továbbiakban olyan gondozási stratégiák bemutatására térek, melyek nem iga-
zodnak azon ideológiához, miszerint a család az alapvető bizalmi és szolidaritási háló. 
Ezeket a közösség vagy deviánsnak tekinti, vagy súrolják a normaszegés határát. 

Eltartásos szerződést családon kívüli gondozóval szoktak kötni Tölgyesen. Családon 
belül ezt szükségtelennek, illetve kellemetlennek tartják. Szükségtelen, hiszen a leg-
fontosabb bizalomi intézmény maga a család, így ezen belül fölösleges a viszonyokat 
formalizálni, elégséges a szóbeli megállapodás. Ugyanakkor kellemetlen, mert a ben-
sőséges, érzelmi tartalmakkal rendelkező kapcsolatok átfordítása kommercializálódott 
(eltartásért anyagi javak) eltartó - eltartott viszonyba elkerülhetetlenül sérelmeket hagy. 
Van példa erre is, bár nagyon ritka. Kötöttek már közjegyzőileg is és házilag is szer-
ződést, melyek mögött vagy valamilyen bizalmatlansági tényező, vagy az örökölendő 
javak jogi státusának rendezetlensége, vagy valamelyik örökös devianciája, vagy a gon-
dozó telhetetlen vagyonszerzési vágya húzódik meg. 

A család körein kívüli személy pénzért való megfogadására két ok miatt kerülhet 
sor. Elsősorban a migráció indokolja. A tölgyesi idősek közül kevesen vannak abban 
a helyzetben, hogy legalább egy gyerekük ne legyen a településen, vagy valamelyik 
szomszédos faluban, városban. Ha mégis így alakult, akkor is azon igyekeznek, hogy 
megtalálják a módját annak, hogy a szülőt magukhoz vegyék. Amennyiben ez nem 
lehetséges, nincs más megoldás, mint találni valakit a szomszédok vagy a jóembereik 
között, aki fizetség ellenében elvégzi a gondozással járó teendőket. A közvélemény 
megítélésében ez a családi feladatok és felelősség alóli kibújásnak számít. 

„Nem kell vándorolni, a világban mindenütt meg lehet élni, az nem em-
ber, aki elhagyja a hazáját. Meg a családját is elhagyja, csak menjen 
idegenbe, lásson idegent. Az csavargó, bódorgó ember - énszerintem, én 
így látom." 

Magyarázhatja a családon kívüli munkaerő igénybevételét a szülő deviáns múltja 
(pl. alkoholizmus), valamint a szülő-gyerek kapcsolat rossz minősége. Az utód ugyan 
nem hárítja el teljesen a gondozás kötelezettségét, hiszen pénzt áldoz annak érdekében, 
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hogy az idős megkapja a tisztességes ellátást, de nem érez elkötelezettséget annak ér-
dekében, hogy ő maga végezze el a nem kis nehézséggel járó feladatokat. 

Utolsóként az öregotthont említem, ami a gondozási stratégiákon belül a gyerektele-
nek alternatívájának számít, a családosokat illetően pedig a legnagyobb elutasítással és 
legnegatívabb megítéléssel rendelkezik. Többnyire annak jelzője, hogy a család kívül 
van a normalitáson. Vagy azért, mert rossz a generációk közötti kapcsolat, és ezért nem 
vállalják fel a szülő gondozását, vagy pedig azért, mert képtelenek erre devianciájuk 
(leggyakrabban az alkoholizmus) miatt - az előbbi esettől ez abban tér el, hogy itt több-
nyire a potenciális gondozó oldalán van valami rendellenesség, míg az előbbi esetben a 
gondozottal vannak problémák. A közösség lesújtó ítélete így hangzik: 

„Ezeknek nincs szégyenük, akik már ilyesmire vetemednek, hogy nem 
gondozzák el a szülejüket." 

A gyerektelenek esetében a család helyét a rokonság veszi át, ez lévén a szociális 
hálónak az a rétege, ami közvetlenül a család után következik, és ami szükség esetén 
rész- vagy akár teljes feladatokat is átvállalni hajlandó.9 A rokonság viszonylag stabil és 
biztos szolidaritási bázisnak tekinthető, de kötései a családhoz képest kevésbé erősek. 
Nem köteleznek olyan mértékben sem a külső, sem a belsővé tett morális normák. Csak 
potenciálisan. A rokonság tág halmaz, a mozgástér viszonylag nagy a tekintetben, hogy 
kinek kell / kellene vagy ki nyitott egyes feladatok felvállalására. A rokonsági kapcsolat 
története, a hosszú idők során kialakult viszonyok, a felhalmozott érzelmek, a letisztult 
és rögzült szelekciók azok, amelyek hatással vannak a rokonságban felmerülő problé-
mák megoldásában való részvételi hajlandóságra. A családon belüli munkamegosztás-
sal ellentétben itt a kényszerhelyzet / kényszerérzet sokkal kevésbé játszik szerepet, 
ehelyett az egyéni preferenciák és vonzalmak, az egyéni módon kiépített rokonsági 
kapcsolattartalmak válnak döntővé. 

Idegen gyerek örökbe fogadását Tölgyesen két dolog is akadályozza. Egyrészt nagy-
méretű bizalmatlanság övezi a rokoni körön kívüli gyerekeket, ami arra enged követ-
keztetni, hogy településünkön a szociokulturális rokonság nem tud a konszangvinális-
sal egyenértékűvé válni. A vérségi alapot tekintik az egyetlen biztosítéknak a kapcsolat 
jó működésére. Ez lehet csak a garancia arra, hogy nem hagyja el őket annak érdekében, 
hogy megkeresse saját vér szerinti kötődéseit, illetve arra, hogy a közöttük lévő kötés 
jó minőségű marad. 

Másrészt a vagyon vér szerinti kontinuitásához való erőteljes ragaszkodás szabályoz-
za az idegen származású gyerekekhez való elutasító viszonyulást. Ha nincsenek is le-
származottaik, és nem lehetséges a vagyon közvetlen közvetítése, már az is megnyugta-
tó, ha legalább a vérségi kapcsolathierarchia szerinti legközelebbi utódnak hagyhatják. 
Az örökösök potenciális köre tehát a testvérek gyerekeire redukálódik, a választásnak 
innen kell megtörténnie. Amennyiben nem találnak olyat, akire rá akarják / merik bízni 

9 A kapcsolatháló koncentrikus körökként való értelmezéséről lásd Utasi 2002. 20-29. 
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magukat, vagy esetleg nem vállalja el őket senki, akkor a kör kiszélesedhet más kon-
szangvinális rokonokra, esetleg keresztgyerekekre. 

Igen ritka azon esetek száma, amikor sem a család, sem a rokonság nem látja el a 
gondozás feladatait. Kiszolgáltatottságukra és problémáikra a szomszédság csak rész-
megoldást nyújt. Két út marad számukra. Egyrészt az egyház az, aki végső esetekben 
lépni hajlandó: fizetség ellenében felkérnek egy vagy több asszonyt, hogy végezzenek 
el bizonyos munkafolyamatokat az idős körül, illetve szervezik annak lehetőségét, hogy 
alapítványi kereteken belül alkalmazhassanak szociális gondozókat. Másrészt az állam 
által felkínált alternatívára, az öregotthonra vannak utalva, amivel csak végső esetben 
élnek, lévén hogy számtalan negatív sztereotípiát kapcsolnak hozzá: „szégyen is, baj is", 

„olyan szélsőséges, olyan végső megoldás". 
Megjelenőben van egy ettől lényegesen eltérő - kényszerszerűen pozitív - értelme-

zése is az öregotthonnak a fiatalok és az értelmiségiek körében, aminek háttérét az 
alábbiak alkotják: egyrészt az önállóság ideáljának felerősödése és az öregség = függő-
ség, kiszolgáltatottság gondolatának elutasítása, másrészt pedig a generációs viszonyok 
átalakulásával kapcsolatban prognosztizált jövőkép indokolja. 

Összhatás - befejezés 
Az idősgondozást Tölgyesen a függőség és a kiszolgáltatottság tartalmakkal koncepcio-
nalizálják, aminek következtében az életút végső állapotához tartozónak gondolják el. 
Ebből kifolyólag éles határt vonnak a segítség és a gondozás között, illetve igyekeznek 
minél későbbre halasztani a gondozás elkezdését. Lévén, hogy a harmadik és a negye-
dik életszakasz közötti különbségtétel a közösség életút-forgatókönyvében nagymér-
tékben függ a segítés és a gondozás fázisainak ilyen jellegű megkülönböztetésétől, ez 
utóbbi feladat végzésének megkezdése a teljes hanyatlás és a halál előtti állapot jelzője. 
Amennyiben itt, ezen a ponton találkoztatjuk össze a gondolatmenetet a kapcsolatháló 
elemzésével, láthatjuk, hogyan strukturálja át a gondozás az idősek és a környezetük 
közötti kapcsolatokat. Mindenekelőtt az észlelhető, hogy megnövekszik a - kognitív 
értelemben vett - távolság az idősek és az utánuk következő generációk között, ugyanis 
a szánalom és a halálfélelem terhe rakódik rá kapcsolatukra. Másrészt pedig az a dilem-
ma érdemel figyelmet, ahogyan az egyes generációk lavíroznak a segítés és a gondozás 
alkalmazása között, de legfőképpen az idősek körül végzett tevékenységek megneve-
zése / felcímkézése során. És itt visszajutunk a kiindulási ponthoz: innen egészen vi-
lágossá válik, mennyire negatívan vélekednek a negyedik életszakaszról, és mennyire 
nagyon igyekeznek azt leválasztani a harmadik életkor jelentéstartományáról - idős 
szeretteiket és magukat egyaránt védve. 
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Helmich Katalin 

A generativitás fogalma 
és a nemzedékek egymásrahatása 

A címben megjelölt fogalom, a generativitás, Erik H. Erikson, európai származású, Ame-
rikában kibontakozó, pszichoanalitikus hagyományokat követő pszichológus-gondolko-
dótól származik. Mielőtt kifejteném, mit is jelent a generativitás és hogyan kapcsoló-
dik a nemzedékek témaköréhez, röviden kitérek a nemzedékek egymásutániságának, 
együttélésének és egymásra hatásának kérdéseire. 

A történész többnyire az emberi lét változó jellegzetességeivel foglalkozik, megha-
tározott korszak meghatározott szereplőinek a vizsgálatával. Az a magától értetődő 
(mivel az emberi lét állandó jellegzetességei közé tartozó) tény, hogy a nemzedékek 
váltják egymást (tekintet nélkül arra, hogy ez a váltás milyen időközönként történt) a 
társadalom és a társadalom története számára közvetlenül fontos tulajdonságok körébe 
tartozik. Az egymással egy időben együtt élő - szinte mindig családi kötelékek által 
is összefűzött - nemzedékeknek mindig is voltak feladatai és kötelességei egymással 
szemben. Ezek közül a feladatok és kötelességek közül (amelyeknek indítékai, megnyil-
vánulásai időtől és tértől függően nagyon változóak) most szinte kizárólag csak azokkal 
foglalkozom, amelyek az idősebb nemzedékre tartoznak, vagyis amelyek a fiatalabbak-
ra irányulnak. Tulajdonképpen nem mással, mint az újonnan születettek bevezetésével 
a világba: a neveléssel. 

Ha a nevelésről a nemzedékek egymásutánisága révén beszélünk, a szélesebb né-
zőpont segítségével könnyebben gondolkodhatunk az aktuális rutinfeladatok mellett 
egyetemesebb célokról és nemcsak a nevelt személyt érintő vonatkozásokról. A fele-
lősség kérdése is ilyen, hiszen a világban bárhol, bárki számára nyilvánvaló, hogy a 
szülő fő feladata az újszülött védelme a külvilág bármilyen ártó hatásától, ám ritkábban 
szólnak arról, hogy a világ is védelemre szorul az új nemzedékek áradatával szemben. 
(Természetesen az első a minden szülőre vonatkozó és kezdetben legalábbis rendsze-
rint kizárólag rájuk vonatkozó, éjjel-nappal folyamatosan gyakorlandó tevékenység, az 
utóbbi - legalábbis közvetlenül és tudatosan - nem lehet minden szülő feladata.) 

Hannah Arendt a Múlt és jövő között című esszégyűjteményében, Az oktatás válsága1 

című írásában fejti ki véleményét a szülői és nevelői felelősségről. Véleménye szerint a 
nevelői tevékenység lényege a konzerválás értelmében vett konzervativizmus, hiszen 
feladata mindig ápolni és megóvni valamit: az újat a régivel, a régit az újjal szemben. E 
szerint a világért vállalt átfogó felelősség is konzervatív attitűdöt igényel. Nagyon lénye-
ges a két nézőpont folyamatos és egyidejű figyelembevétele: vagyis ahogy a kultúra és 

1 Arendt, H. Az oktatás válsága In: Arendt H. Múlt és jövő között Osiris Kiadó, Budapest, 1995. 
181-203. 
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a hagyományok védelme az új nemzedékkel szemben nem jelenti az előbb felsoroltak 
teljes elfogadását és maradéktalan megőrzését, úgy a gyermekek védelme sem jelenti a 
világtól való teljes elzárásukat. Hiszen az újak a hozzájuk képest mindig régi világ szo-
kásai szerint növekednek. Az új nemzedékek folyama segíti elő a mindig megújulásra 
váró világ fennmaradását. 

(Arendt szerint egyébként a válság fő oka a tekintély - amely nélkül szerinte nevelés-
ről nem beszélhetünk - és ezzel összefüggően a múlt tiszteletének az eltűnése: a nevelő 
feladata a régi és az új között való közvetítés, tehát éppen a foglalkozása követel meg 
tiszteletet a múlt iránt. Erre a messze vezető problémára most nem térek ki bővebben, 
mégis azért említem, mert a tekintély és a tisztelet az ehelyütt vizsgált generativitás 
kiiktathatatlan része.) 

Mindezek után felmerül a kérdés, hogy milyen indítékok állhatnak az olyan (rend-
kívül sokféle) jövő nemzedékeket érintő viselkedések hátterében, amelyek közül a leg-
nagyobb befektetést igénylő és örökre szóló kötelékek felvételét jelentő szülői gondos-
kodás a legáltalánosabb, de talán a legbonyolultabb is. Mondhatjuk-e, hogy pusztán 
biológiai eredetű, szexuális megalapozottságú indítékok vezetnek a gyerekvállaláshoz? 
Milyen és mekkora hatása lehet az előző generációhoz tartozó szülői viselkedéseknek 
arra, hogy gyermekeik miképpen formálják a következő generációt? Milyen indítékok 
állhatnak az önzetlen (ellenszolgáltatásra nem számító) cselekedetek hátterében? 

Ilyen és ehhez hasonló kérdéseket vizsgált Erik H. Erikson,,a széles körben elterjedt 
identitás fogalmának megalkotója, a pszichohistória alapművének tekinthető könyv, A 
fiatal Luther szerzője.2 E könyvben egy helyütt Erikson azt írja, felnőttnek lenni azt 
jelenti, hogy az életet (előre is, hátra is) folyamatos perspektívában vagyunk képesek 
látni. Az ember, ahogy felnő, a múltat a jövő részévé alakítja. A nemzedékek között 
elfoglalt hely, a társadalmi státusz, a gazdasági életben való részvétel alapján a felnőtt 
ember magáévá tesz valamilyen meghatározást arról, hogy kicsoda ő. Az énazonosság 
vagyis az identitás kialakulásáról van szó. A gyermekkori azonosságok összességét -
sikeresen vagy sikertelenül - egységesíti az adottságokból kifejlődő képességekkel és a 
társas szerepek nyújtotta lehetőségekkel. Valójában a - problémát nem okozó - énazo-
nosság nem más, mint annak a megnövekedett bizonyossága, hogy a múltban előkészí-
tett belső azonosság jól illeszkedik a mások számára való jelentésünk azonosságához 
és folytonosságához. 

E meghatározás révén az egyén képes lesz szelektív módon felépítenie a múltját, 
olyképpen mintha ő maga tervezte volna meg lépésről lépésre. Ezáltal, Erikson szerint, 
lélektanilag az ember maga választja meg szülei, családja, a királyok, hősök és istenek 
történetét. Azzal, hogy ő - ebben az értelemben - csinálja őket, a birtokos, a teremtő 
pozíciójába kerül. (Tülajdonképpen a történelem során az emberek mindig megkonst-
ruálták, azaz a számukra hozzáférhető tapasztalati anyagból értelmezően és értékelően 
megszerkesztették - természetesen a maguk mindenkori kulturális szintjükhöz mért 
színvonalon - a múltat, saját történelmüket, egyéni és családi, illetve közösségi vonat-
kozásban egyaránt.) 

2 Erikson, E. H. A fiatal Luther és más írások Gondolat, Budapest, 1991. 169-171. o. 
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Erikson szerint mindennek az a pánik az alapja, amelyet metafizikai szorongásnak 
is lehetne nevezni, amely azzal a kiszolgáltatottság-érzést keltő felismeréssel egyenlő, 
hogy nemlétünk elkerülhetetlen. Mindezek mögött a létezéstől való félelem áll, illet-
ve az a kérdés, hogy van-e értelme életünknek. Ez az alapja mítoszteremtéseinknek, 
metafizikai elgondolásainknak, továbbá annak, hogy létrehozunk olyan „ideális" va-
lóságokat, amelyekben mi magunk leszünk és maradunk a középponti realitás. Ez az 
identitástudat, amely a felnőtt emberek többségénél megtalálható, elejét veszi a belső 
pánik kialakulásának. Ha egy felnőtt ember közel kerül az említett pánik érzéséhez, 
automatikusan képes olyan kontextusra váltani, amelyben szükség van rá, amelyben 
mások úgy akarják őt, hogy ő is akarhatja őket. 

Min múlik az, hogy az ember idővel képes lesz-e uralkodni ezen a dermesztő felis-
merésen alapuló szorongáson, amely már gyermekkorában is jelentkezik, vagy pedig 
hatalmába kerül? 

Erikson az emberi életciklusról, mint szakaszokra bontható fejlődésmenetről gon-
dolkodott. 

A nyolc egymásra épülő szakasz mindegyikét potenciális válsághelyzetként jelöl-
te meg.3 Gondolatmenete szerint a sikeres továbblépéshez elengedhetetlen a válság 
pozitív lezárulása, ehhez pedig a megjelölt képesség birtoklása szükséges. Tehát az 
eriksoni fejlődésmenet lényegében pszichoszociális gyarapodások sorrendje, amely-
ben a kultúra döntő szerepet játszik, és amely úgy jön létre, hogy minden szakaszban 
egy alapvető konfliktus egy alapvető éntulajdonságot létesít. Ennek az újszülött kor-
tól az öregkorig nyúló fejlődésmenet során az egyén szert tesz valamilyen bizalomra, 
autonómiára, ható és kezdeményező erőre, majd pedig az említett azonosságtudatra. 
(1. ábra) Erikson később mindezt kiegészítette: minden szakaszhoz társított egy erényt-
értéket, amelynek birtokbavételéhez elengedhetetlen a társas környezet támogatása 
(legtöbbször a felnőttek irányítását érti ezen) 

3 Erikson, E, H.: Gyermekkor és társadalom Osiris, 2002, Budapest. 266-271 
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1. ábra4 

Amint az egyén, sikeresen túljutva a pszichoszociális fejlődésmenet gyermek- és 
ifjúkori szakaszain, valódi, identitástpróbáló személyközi bensőségességre is képessé 
válik (bármilyen kapcsolatról legyen is szó), akkor pszichológiailag kész energiáit az 
eljövendő nemzedékről való gondoskodásra összpontosítani. (Ennek során a ben-
sőségességgel együtt járó, és ezáltal elsajátított énérdek-kiterjesztés [tulajdonképpen 
altruizmus] valósul meg, saját rendelkezésünkre álló bármiféle erőforrásaink annak 
érdekében való felhasználása, akire irányul.) 

4 Erikson, E, H.: Gyermekkor és társadalom Osiris, 2002, Budapest. 269. o. 
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E törekvést megakadályozhatja a frusztráció (nincs hatásunk másokra), illetve az 
egocentrizmus. Kudarcának következménye a megrekedés, az álintimitás kényszeres 
igényére való regresszió, amely az unalom és az elszegényesedés mindent átható ér-
zésével társul. A törődés lehet, hogy megvalósul, de a személy saját korai lelki és testi 
rokkantsága lesz a tárgya. A megrekedt személyek sokszor olyanok, mintha saját vagy 
egymás gyermekei lennének. 

Ennek a történelmileg, társadalmilag és pszichológiailag egyaránt elemi jelentőségű 
teljesítménynek a megnevezése tehát a generativitás, Erik H. Eriksonnak híressé vált 
fogalma, amely egyaránt magában foglalja a „nemzés, létesítés, kifejlesztés" és a nem-
zedékközi gondoskodás jelentését (amely utóbbinak egyik származéka az [önkéntes és 
nagylelkű] adás, a generózitás, tehát önzetlen magatartás, jelentése). 

Hogy uralkodjon a szorongásán, hogy érezze saját maga fontosságát, bizonyítsa kez-
deményező és hatóerejét: ez lehet a generatívan viselkedő ember egyik fő mozgatóru-
gója. 

Nemcsak a saját utódok létrehozásáról van szó: a generatív felnőtt szélesebb körben 
is foglalkozik a jövő nemzedékkel, egyházi, szomszédsági, közösségi, iskolai vagy szer-
vezeti tevékenység alakjában.5 A társadalom hagyományainak ápolása, az önkéntesség, 
az állampolgári felelősség gyakorlása (pl. adófizetés) is a generativitás kifejeződése 
lehet, ahogy adott esetben a társadalmi változások előmozdítása is. Tehát a genera-
tivitás megmutatkozhat a megőrzésben és a változtatásban egyaránt. A generativitás 
megnyilvánulása és egyik legnagyobb kihívása a már létrehozott, gondozott és nevelt 
emberek és dolgok elengedése. Az elengedés feladata, (akár biológiai, szülői, technikai 
vagy társas) utód, illetve tanítvány autonómiájának elismerése nem könnyű. 

A generativitás megnyilvánulási formái (minthogy a generativitás egyúttal a szociali-
záció által kialakított eszményeknek való megfelelés) kultúrafüggők. Lehet különbség 
például a különböző kultúrák generativitásának mértékében. Nagyon szemléletes pél-
dát nyújt erre A generativitás és kultúra című tanulmányában John Kotre, a kérdéskör 
egyik fő kutatója6. 

G. Moran - írja Kotre - a 17. századi angliai bevándorlók két csoportját hasonlította 
össze, akik a Keleti parton telepedtek le és alapítottak kolóniát. Az egyik Virginia, a má-
sik New England néven vált ismertté. A két bevándorló csoport szinte egy időben szelte 
át az óceánt, de utazásuk oka és célja nem lehetett volna különbözőbb. Ez a jelentésbeli 
különbség pedig elsősorban a fiatal felnőtt korosztályt érintette. 

A virginiaiak testesítették meg a generatív kultúra antitézisét. Megélhetési-gazdasági 
kalandorok voltak, akik a meggazdagodás reményében utaztak Amerikába, ahonnan 
mint vagyonos emberek, vissza kívántak térni Angliába. 1607-ben alapították kolóniá-
jukat, és dohánytermesztéssel kezdtek el foglalkozni. Angliából szerződtettek fiatal em-
bereket a munkára, akiknek többnyire hét évre szólt a szerződésük és akik - elveszítve 

5 McAdams, D, Logan, L.R.: What is Generativity? In: McAdams, D.; Tae-Chang, K.; de St. Aubin, E. 
(szerk.): The Generative Society APA, Washington, 2004. 15-33. 

6 Kotre, J. Generativity and Culture: What meaning can do? In: McAdams, D.; Tae-Chang, K.; de St. Au-
bin, E. (szerk.): The Generative Society APA, Washington, 2004. 35-39. 
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a múltjukkal való minden kapcsolatot - teljesen ki voltak szolgáltatva munkaadóiknak. 
Több mint a felük meghalt még a hét év letelte előtt, s csak nagyon kevesen nősültek és 
alapítottak családot, főleg amiatt, mert alig volt nő Virginiában. 

Az újangliaiak (New Englandiek) az 1630-as években családostul érkeztek Ameri-
kába és céljuk kultúrájuk megőrzése, gyermekeik biztonságának megteremtése volt. A 
szóban forgó kultúra a puritanizmus. Sikeres letelepedésüket bizonyítja a családonkénti 
átlag 7 gyermek, ami az akkori nyugati civilizációban egyedülállónak számított. 

Míg a virginiai fiatalok Amerikába érkezve elvesztették törvényes jogaikat, addig a 
puritán gyerekeket újonnan kialakított jogokkal ruházták fel. 1641-ben New England-
ben kiadtak egy dokumentumot „A gyermekek felszabadításáról", amelyben megtiltják 
a szülőknek, hogy természetellenes szigorral bánjanak a leszármazottaikkal és felhatal-
mazta a gyerekeket, hogy jóvátételért folyamodjanak. 

A puritánok teljes autoritással ruházták fel az apát, s mint családfőre, számos gene-
ratív elvárás nehezedett, ami kiterjedt az anyagi javak biztosításán túlmenően az okta-
tásra, a vallási és erkölcsi nevelésre. Ahogy a kolónia növekedett, a puritánok iskolákat 
alapítottak, többek között a Harvardot 1636-ban. 

A virginiaiaknak nem volt érdekük fenntartani olyan kultúrát, amely a fiatalok fej-
lődését támogatta volna. Mindegyik virginiai nemzedék újként indult, s nem sokat tö-
rődött az előzményeivel. Még Virginia 18. századi megszilárdulása során sem fektettek 
sokat az ifjak oktatásába, és a csak később mozdultak el ellenkező irányba, amikor a 
nemzedékek folyamatos váltakozása kultúrájuk részévé vált. 

Az újangliaiakkal éppen a fordítottja történt: egy idő múlva a magukkal hozott inten-
zív generativitás lanyhulása volt tapasztalható. A korai iskolai törvényeket figyelmen 
kívül hagyták, a Harvard hanyatlott mind minőségben, mind a létszám tekintetében. A 
puritán apák mérhetetlenül tekintélyelvűvé váltak, kitagadták a nem megfelelő foglalko-
zást vagy éppen házastársat választó gyermeküket. Az apáik iránti szeretet nélkülözése 
miatt nehézzé vált a puritán gyerekek számára magukévá tenni őseik meggyőződéseit. 

Annak a ténynek a szem előtt tartása, hogy a generatív viselkedés megnyilvánulási 
formái ilyen mértékben változóak az egyes kultúrákat tekintve, nyilvánvalóan fontos a 
nemzedékkutató történészek számára. A különböző kultúrák más és más szemponto-
kat helyeznek, illetve helyeztek előtérbe attól függően, hogy társadalmuk tagjai számá-
ra mi jelent értéket, követendő viselkedést. E szerint a generatív viselkedés is másképp 
nyilvánul meg például a tradicionális társadalmakban, amelyekben a generativitás az 
egyes korok végső igazságának és bölcsességének átadását jelenti, vallási és társadalmi 
hagyományokba ágyazva. Ez esetben a jövő nemzedék jólléte kizárólag a múlt folyto-
nosságát fenntartó elvárásokhoz kötődik. Ezzel ellentétben a modern társadalmak haj-
lamosak hangsúlyozni a tudományos és gyakorlati-technikai haladást, megkérdőjelezni 
a konvenciókat, és az az optimista hiedelmük van, hogy a jövő jobb lesz, mint a múlt. 

A jövendő nemzedékekkel való bárminemű törődés, amely a már felnőtt nemzedé-
kekre hárul, a társadalmak és értékrendjeik által elvárt, előírt és megbecsült teljesítmény, 
amelyre az egyénekben - többnyire nagyon erős, szinte ösztönnek látszó - indítékokat 
fejleszt ki a szocializáció, s amely ezért az emberi önelfogadás és önbecsülés alapvető 
jelentőségű forrása. 
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A már korábban említett szorongáson való uralkodás illetve a ható és kezdeményező 
erő éreztetése mellett ez lehet a másik fő indítéka a generatív viselkedésnek. 

A generativitás problémaköre 20-30 éve kezdett kibontakozni önálló területként. A 
témával való foglalkozásnak, a fogalom további tisztázásának jelentősége van a pszi-
choterápiában, hiszen az egyén boldogságának kikerülhetetlen része, az intézményes 
nevelésben és oktatásban, a politikai gondolkodásban, döntésekben és cselekvésekben, 
de alkalmazási területe lehet például a szenvedélybetegek vagy a börtönbe zártak reha-
bilitációja is, s általában fontos mindenütt, ahol a nemzedékek érintkezése és egymásra 
hatása megvalósul. 
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A NEMZEDÉKVÁLTÁSOK 
TÁRSADALOMTÖRTÉNETE 

I . 

[Nemesség) 





Katona Csaba 

Megkésett nemesség -
társadalmi helyzet, önkép, öntudat változásai 

egy jászsági család két nemzedékénél 

„... az a bolond állapot van, hogy 
három félegyházi Móczár család 

- jászárokszállási; és a jászárok-
szállási Móczároknak pedig nincs 
joguk a jászárokszállási praedic-
tumra."' 

Az elmúlt évek során két írásomban foglalkoztam a Móczár család nemességének hi-
telességével - bízva az elévülésben, bevallható, hogy a második az első jegyzetekkel 
kiegészített verziója.2 Hogy ismét a témához nyúljak, azt eg2y elméleti és egy gyakorlati 
tényező indokolta. Az elméleti az, hogy korábban megfogalmaztam több koncepciót is 
a nemesség 1905. évi megerősítésével kapcsolatban, remélve, hogy azokat idővel meg-
erősítem. A gyakorlati pedig az, hogy néhány újonnan előkerült forrás a gyakorlatba 
ültette át a teóriákat gyártó történészek rémálmát, ti., hogy ezek a korábbi felvetéseket 
csupán részben igazolják, részben azonban cáfolják. 

A történet kezdetei a 17. századig nyúlnak vissza: III. Ferdinánd 1645. január 19-én 
Linzben adományozott nemességet Móczár Pálnak,3 amit I. Ferenc József 1905. október 
10-én erősített meg.4 A nemességnyerő 1663-ban Nyitra vármegye gyalogos seregének 
vezetője volt.5 Fia, György 1718-ban halt meg, az ő fia, Mihály Magyarszőgyénbe (ma: 
Szőgyén/Svodín, Szlovákia), Esztergom megyébe költözött át, nemességét 1719-ben 
hirdették ki.6 1754-55-ben az országos nemesi összeírásban még szerepel a neve.7 Le-
származottjával, Kubicza Ferencné Móczár Erzsébettel a Borovszky-monográfia szerint 
a Móczár-család kihalt.8 Akkor kik voltak, akik számára megerősítették a nemességet? 

1 ME lev. 1. 
2 Katona 1999; Katona 2002. 
3 MParm. 1. 
4 Kempelen 1913. 242. 
5 NagyJ. 1864. 21. 
6 Borovszky 1908. 457. 
7 lllésy 1902. 33. 
8 Borovszky 1908. 457. 
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változásai egy jászsági család két nemzedékénél . 

A hatvani szandzsák 15509 és 1570.10 évi összeírásában ott vannak az árokszállásiak 
nevei is, ám ezek mai vezeték-, illetve családnévként nem értelmezhetőek. Az 1690., 
1699 és 1720. évi összeírásokban ott a Móczár név mint nem nemes lakosok neve.11 

1745-ben három Móczár lett redemptus.12 A család a későbbiekben is őrizte pozícióit: a 
20. század elején a képviselőtestületben öt tagja kapott helyet. Közülük a virilis Móczár 
Lajos ügyvéd a Nemzeti Munkapárt megyei elnöke is volt. Testvérének, Józsefnek a fia, 
Móczár Sándor földbirtokos a Kaszinó Egyesület háznagya, a közbirtokosság elnöke és 
a törvényhatósági bizottság tagja volt.13 A Takarékpénztár Egyesület 64 részvényesé-
ből 11-en voltak a család tagjai.14 A testvérek távolabbi rokonának, Móczár Andornak 
Heves megyében, Nagyfügeden volt birtoka.1S Halála után róla nevezték el Árokszállás 
főterét, amit máig így hívnak (bár egy ideig Engels Frigyes tér volt a neve). A család 
Csányon is bírt birtokot,16 ahol Móczár József másik fia, Béla megyebizottsági, vala-
mint képviselőtestületi tag volt. Kerekegyházán pedig Móczár Lajos és József testvé-
rének, Móczár Antalnak volt birtoka.17 Kiskunfélegyházán a helység újjátelepítésekor, 
1743-ban bukkant fel a Móczár név. Ekkor költözött át Móczár Jakab Fényszaruról,18 

aki 1745-ben már házas gazda,19 1755-ben és 1763-ban főbíró volt.20 1744-ben Móczár 
Márton települt át Árokszállásról.21 

A fenti és más források a 17-19. században a jászsági és kunsági családot rendre a 
nem nemesek sorában említik, ellentétben az Esztergom megyeiekkel, pedig a rokonsá-
got illett számon tartani: „A rokoni szálak szétfutásának és újrasarjadásának a számon-
tartása a családok közös érdeke volt. [...] A nemesség igazolásakor az armálist szerző 
őstől leszármazottaknak sohasem volt szabad szem elől téveszteniük a nemeslevél őr-
zésének a helyét. [...] Egyáltalán tehát, társadalmi pozíciójuk védelme parancsolóan 
írta elő a rokonsági tudat ápolását."22 

A nemesség-megerősítés előtt megjelent nemes családokkal foglalkozó kiadványok-
ban a család nem szerepel.23 Felbukkan viszont Kempelen Bélánál 1913-ban, de amíg 
a kötet közli a „jászárokszállási Móczár" családdal kapcsolatosan az 1645. évi armális 

9 Fekete 1968. 76. 
10 Bayerle 1998. 36-37. 
11 Fodor 1942. 185. 
12 Födorl942. 188. 
13 Frühwirth-Wenzel 1930. 140-141. 
14 Kóczián 1910. 4-6. 
15 Rubinek 1911. 300. 
16 Rubinek 1911. 295. 
17 Rubinek 1911. 531. 
18 Szerelemhegyi 1882. 233. 
19 Mezősy 1935. 5. 
20 lványosi-Szabó 1985. 558. 
21 lványosi-Szabó 1985. 57. 
22 Rdcz 1988. 157-158. 
23 Pl.: Nagy 1. 1857-65; Soós 1935; Orosz 1906. 
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adatait, ugyanott az 1754-55-ben nemességét igazoló Móczár Mihályt egy másik Móc-
zár-család tagjaként jelöli.24 A Magyarország tiszti czím- és névtára 1901. évi száma 
Móczár Elemérnél (róla később bővebben) nem említ nemességet.25 1906-ban viszont 
jászárokszállási Móczár Elemérről olvashatunk".26 A Hof- and Staats-handbuch der Ös-
terreichisch-Ungarischen Monarchia 1905. évi kötete „Móczár Elemér Juris Doctorról" 
ír,27 1906-ban „Móczár von Jászárokszállás Elemér J." szerepel a lapokon.28 

Nyitva maradt tehát a kérdés, ki vitte végbe a megerősítést? Logikus tűnik, hogy az 
Árokszálláson élők egyike. De pl. Móczár Lajos mind a Név- és czímtár, mind pedig a 
Hof- und Staats-handbuch 1905 utáni kötetei szerint mellőzte az előnév használatát. A 
Jászárokszállás és Vidéke 1911-ben ajánlotta olvasói figyelmébe Orosz Ernő Heves és a 
volt Külső-Szolnok egyesült megyék nemes családjai c. művét, amelyben nem szerepelt 
a Móczár-család: „A vaskos könyvben községünk lakosai közül is több olyan nevet talá-
lunk, akik bizonyára nem is gondolnák azt, hogy ők nemes családból származnak."29 A 
főszerkesztő Móczár Sándor volt, akinek neve mellett először gyászjelentésében olvas-
hatjuk az előnevet.30 Nem esik szó a családról Scheftsik György összesítésében sem.31 

A jászságiak tehát nem akarták vagy nem tudták igazolni nemességüket, az viszont 
biztos, hogy a megerősítést nem ők vitték keresztül, mert arról a Királyi Könyvekbe ezt 
jegyezték be: „Móczár Lajos földbirtokos, kiskunfélegyházai lakos, dr. Móczár Elemér 
állami számvevőszéki számvizsgáló, budapesti és Móczár Géza bankhivatalnok, ugyan-
csak budapesti lakos régi magyar nemességét kegyelemből megerősítem és részükre a 
jászárokszállási előnevet adományozom és pedig dr. Móczár Elemérnek díjmentesen. 
[...] Ferencz József s. k."32 

A megerősítés motorja (mint alább kiderül majd) Móczár Elemér volt, aki 1864-ben 
Kiskundorozsmán született és Félegyháza első polgármesterének, Móczár Józsefnek33 

volt az unokája. A legfelsőbb állami számvevőszék tanácsosaként vonult nyugdíjba, 
alelnöke volt a Magyar Tisztviselők Országos Szövetségének, igazgatója a Tisztviselők 
Betegsegélyező Egyesületének, sőt egy kötetet is kiadott Az állami tisztviselők helyzete 
címmel.34 

Mielőtt rátérnék az újonnan előkerült források elemzésére, áttekintem, milyen te-
óriákat fogalmaztam meg a nemesség és megerősítése kapcsán. Először, hogy a két 
család (az 1645-ben nemességet kapott és az 1905-ben a megerősít elnyerő) vélhetően 

24 Kempelen 1913. 242. 
25 MTCzN 1901. 774. 
26 MTCzN 1906. 468. 
27 HSÖUM 1905. 998. 
28 HSÖUM 1906. 1024. 
29 JV 1911. 2. 
30 Jv. 1932. 4. 
31 Scheftsik 1935. 182. 
32 MOL A 57 LXXI. köt. 440. (1449. sz.). 
33 Ivdnyosi-Szabó 1985. 559. 
34 Szinnyei 1908. 78-79. 
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nem azonos. Másodszor, hogy Móczár Elemér volt az, aki főszerepet játszott a megerő-
sítésben. Harmadszoró, hogy az árokszállási ág számára nem volt fontos a nemesség 
1905-ben, de egy nemzedékkel később már igen, ennek az oka pedig, hogy számukra 
a nyitrai eredet (és vele a nemesség) nem volt elfogadható, mert jász öntudatuk sérült 
volna. Negyedszer, hogy az előnév onnan ered, hogy a félegyházi Móczárok tudták, 
ősük honnan települt át és az árokszállásiakkal szoros kapcsolatban voltak. Ötödször, 
hogy a nemesség tudata nem élt a Móczár családnál. 

Az iratokból35 kiderül, hogy Móczár Elemér eleinte nem a jászárokszállási előnevet 
akarta kérelmezni, hanem a gesztesit. Fontos adat az is, hogy kegyelemből kérte az 
elismerést, nem bizonyítékok alapján. Egy kérelemtervezetben hivatkozott a nemes-
ségszerző Pálra, ám itt más adat nem szerepel azon túl, hogy egy másik kéz (vélhe-
tően Móczár Eleméré, mert a tervezetet iskolázott írású írnok vetette papírra a szépen 
formált betűk alapján) rögzítette, hogy Pál felesége Nagyszombathy (vagy Borbély36) 
Erzsébet volt a nyitrai káptalanban őrzött iratok szerint.37 

Fennmaradt egy részletesebb indoklással felvértezett kérelemtervezet is. Ugyanaz a 
szépen író kéz rótta sorait, ám ebben több, más kéz általi javítás van. Az, aki javította, 
áthúzta ezt: „kegyelemből való elismerése", helyette pedig ez szerepel: „fenntartása", 
ami erősödő határozottságot sugall. A tervezet megemlíti Móczár Pált, majd két fiát 
nevezi meg: a már ismert Györgyöt, illetve egy bizonyos Mátyást, aki „Jász-Árokszál-
láson" telepedett meg, majd rögzíti, hogy a „családi okmányok legnagyobb részét" Mi-
hály őrizte, ám utódai kezén azok elvesztek. Az igazán érdekes rész ekkor következik, 
hiszen a kérelmezők elismerik, hogy Mátyásról nem bizonyos, hogy Pál fia volt, ezt 
az állítást „direkt okmányokkal nem igazolhatjuk". Az érvelés meglehetősen általános 
tényezőkre fut ki: a születés évére és az azonos névre. 

A leszármazást a tervezet innentől egyenesen vezeti le: Móczár Mátyás fia volt a már 
említett Márton, aki 1743-ban települt Félegyházára, a megerősítés kérelmezői az ő utó-
dai. A tervezet így folytatódik: „A Móczár család nemességének tudatában volt mindig, 
de mint a szabad kerületek tagjai, nem sokat törődtek vele. A dunántúli rokonainkkal 
idősebb rokonaink állítása szerint atyafiságos érintkezésben állottunk és ezen érintke-
zés következménye volt azon eredmény, hogy a keresztnevek gyakori hasonlósága mi-
att megkülönböztetésül az Esztergom megyei rokonainkat magyarszőgyéni, bennünket 
pedig gesztesi Móczároknak hívott a közvélemény. Erre nekünk legjobb tudomásunk 
szerint írott jogaink nem voltak és nincsenek, de valószínű, hogy a Magyarszőgyénhez 
közel fekvő Gesztes pusztától kaphattuk ezen elnevezést, mely pusztát valamelyik elő-
dünk, talán Pál vagy Mátyás tulajdonilag vagy bérben bírta."38 

Tehát semmi konkrétum, feltételezések és általánosságok egymásutánja, azt leszá-
mítva, hogy kiderül, honnan veszi eredetét a gesztesi előnév. A családfa viszont egy he-
lyen megszakad: Móczár Mátyástól le lehet vezetni a leszármazást 1905-ig, de a Móczár 

35 Itt köszönöm meg Móczár Ferencnek, hogy családi iratait rendelkezésemre bocsátotta. (K. Cs.) 
36 ME 1. 
37 ME kér.terv., a. 1-2. 
38 ME kér. terv, b. 1-5. 
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Pál és Mátyás közötti kapocs hiányzik. Egy harmadik kérelemtervezeten a kézírásos fel-
jegyzés is ezt támasztja alá: megemlíti, hogy Mátyás Pálnak „valószínű fia", 1665-ben 
született, Árokszálláson házasodott, első felesége Szabó Erzsébet, második felesége 
Kovács Katalin volt, 60 évesen halt meg szintén Árokszálláson. Neve egyébiránt számos 
árokszállási összeírásban megtalálható, így pl. 1713-ban.39 Az ő 1717-ben született fia, 
Márton települt át Félegyházára Jakab nevű bátyjával és ott halt meg 1777-ben.40 

A témára vonatkozó legfontosabb irat Móczár Elemértől származik és A nemes Móc-
zár család múltjára vonatkozó feljegyzések címet viseli. Ebből kétségkívül kiderül, hogy 
a megerősítésben övé volt a főszerep. Az elégedettség (és a történész hiúsága) mégis 
sérül: teóriáim további pontjait e forrás tükrében árnyalni kényszerülök. A nemesség-
megerősítés okáról ugyanis ezt olvashatjuk: „Boldogult atyámtól és a félegyházi összes 
rokonaimtól mindig hallottam a Móczár család nemes voltáról, sőt egyik tagja, Móczár 
Andor bátyám a „gesztesi" előnevet is használta, de midőn kiléptem az életbe és ok-
mányokkal kellett volna igazolni ezen hirdetett nemességet, nem találtam semmit, nem 
tudott senki bizonyosat mondani vagy éppen okmányokat adni. [...] Egyes rokonaim és 
barátaimnak a nemesi mivoltukkal való hencegése sokszor felbosszantott, és mint pá-
lyámat kezdő fiatalember legszentebb feladatommá és kötelességemmé tettem magam-
nak, hogy családom régi magyar nemességét felderítsem."41 A nemesség tudata tehát 
élt a családban, ennek ellentmondó korábbi állításomat feladni kényszerülök - ám tény, 
hogy jogilag igazolni nem tudták. 

A motiváció viszont immár kétszeresen adott: a hagyomány és a sértett hiúság. Móc-
zár Elemér kutatásokba kezdett, levéltárakban és a családtagoknál, ami végcélját tekint-
ve eredményre vezetett, de a legsúlyosabb, orvoslást nem nyert problémát ő is tisztában 
látta: „Móczár Pál gyermekeiről sajnos pontos anyakönyvi feljegyzéseink nincsenek, és 
ez okozta a legnagyobb nehézséget az egyenes úton való leszármazás beigazolására, 
s ez okból kegyelemből való megerősítésért folyamodtunk. [...] Hiteles okmány nem 
volt egy félegyházi Móczár családnál sem, hiába kérdeztem az öregeket, [...] családunk 
ezen legidősebb tagjai nem tudtak semmi okmányt felmutatni, semmi útbaigazítást 
adni, hogy miben állott a Móczárok nemessége és hol van vagy hová lett az armális."42 

Móczár Elemér kutatásai során eljutott oda, hogy a nemességszerző Pál Nyitrán élt 
és hogy Mihály Magyarszőgyénben igazolta nemességét 1756-ban. Eljutott oda is, hogy 
a család neve a 17-18. század fordulója előtt nem bukkant fel Árokszálláson, és oda, 
hogy onnan telepedett át Márton és Jakab Félegyházára. E ponton viszont Móczár Ele-
mér ismét belenyúlt saját emlékezéseibe. Eredetileg ezt írta: „A levéltári iratok szerint 
ez a Móczár Mátyás volt fia Pálnak, a nemességszerzőnek." Utólag azonban a „volt" 
szót áthúzta és az „lehetétt"-é finomodott.43 Egy más helyen pedig így írt erről: „Móczár 
Mátyás adja a kapcsolatot Móczár Pál között. Móczár Mátyásról tudjuk, hogy 1665-ben 

39 J-Nk-Sz ML Ö l.B. Capsa I. Fasc. 2. 36. 
40 ME kér. terv, c. 1. 
41 ME 1. 
42 ME 1-2. 
43 ME 2. 
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született, s valószínű, hogy Nyitra megyéből vándorolhatott be, illetve házasodott be 
1690-ben Jászárokszállásra, s miután Nyitrában ezen időben tételes okmányok szerint 
Móczár Pál és neje családjával élt, kétségtelen bizonyítéka a tőle való leszármazásnak a 
teljesen azonos és különösségénél fogva is már magában álló név, mely nem fordult elő 
a jászkun kerületek anyakönyvében."44 A „legerősebb" érv tehát a névazonosság. 

Az árokszállási anyakönyvek sem igazolták, hogy Mátyás a nyitrai Pál fia lenne. Móc-
zár Elemér levélben fordult az árokszállási plébánoshoz, Sipos Gézához, hogy nézzen 
utána Móczár Mátyásnak és Gergelynek, akik feltételezése szerint Pál fiaiként testvérek 
voltak. A plébános meg is lelte Mátyás adatait: 1694. január 30-án vette feleségül Szabó 
Erzsébetet és 1725. március 8-án hunyt el. Ekkor második házasságában élt, ebből szü-
letett Márton fia 1717. november 7-én.45 Móczár Gergelyből azonban három is élt egy 
időben Árokszálláson. Ezeknek 1717-1735 között számos gyermekük született: hacsak 
nem feltételezzük, hogy egy Gergely élt bigámiában három nővel (Kovács Erzsébettel, 
Csikós Erzsébettel és Nagy Erzsébettel), akkor el kell fogadni a névazonosságot. A nyit-
rai eredetre semmilyen adat nem került elő. Nem érdektelen idézni a plébános levelét: 
„Sehogy se bírom beilleszteni Tek[intetes Úr] kombinációját a mi anyakönyvi adataink 
összesítésére. [...] Ezeken felül még egy sereg Móczár van, de ezek még kevésbé illenek 
be a Tekintetességed kombinációjába."46 

Móczár Elemér a Dunántúlon eredt az elveszett armális nyomába. Abból indult ki, 
hogy a kiváltságolt Jászságban letelepedett ágnak nem volt szüksége a nemességet iga-
zoló iratokra, tehát annak az Esztergom megyei ágnál kell lennie, amellyel „atyafiságos 
összeköttetésben voltunk mi, félegyháziak", erre „családunk öregebb tagjai még ma is 
emlékeznek, de erről sajnos írásbeli emlék nem maradt fent."47 

Felderítette, hogy Pál ágán György, majd Mihály után utóbbi István nevű fia vitte to-
vább a nevet, majd ennek fia, Pál, akitől két fiú származott: ifjabb Pál és Ferenc.48 Utób-
binak „csak" leánya volt: Erzsébet, később Kubicza Ferencné. A családi iratok állítólag 
nála voltak: „A Móczárok nemesi okmányait [...] egy bádogdobozba zárva 1856-ban 
Kubicza Ferencné Móczár Erzsébet átadta Móczár Antal és Móczár István rokonainak, 
akik hűséges megőrzését ígérték a családi ereklyének. "49 (Móczár Antal a fent említett 
ifjabb Pál unokája volt.50) A további nyomozás során Móczár Elemér azzal szembesült, 
hogy a padláson elhelyezett okmányok elrohadtak, amit a köbölkúti jegyző által felvett 

44 ME 5. 
45 SG lev. 1. 
46 SG lev. 1. 
47 ME 3. Ez annál is inkább érdekes, mert az árokszállásiakkal a kapcsolattartás mindennapos volt 

még a 20. század elején is: „Édesatyám atyafiságos érintkezésben volt Móczár Alajos jászárokszállási 
polgármesterrel, én is több kedves levelet váltottam Móczár Lajos árokszállási ügyvéd, kedves roko-
nunkkal, aki nagy szívességgel adott felvilágosítást családunkról, hogy nem tudott pontos adatokat, 
az bizonyára nem rajta múlott." ME 4. 

48 ME 10. 
49 ME 3. 
50 ME 10. 
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és Móczár Antal unokája, Móczár Lajos által szignált jegyzőkönyv igazolt.51 (Ő volt Pál 
utolsó férfi leszármazottja.) 

Ám nem veszett el minden irat, Kubicza Ferenc csanádpalotai tanítónál fennmaradt 
néhány, amik között Móczár Elemér fellelte az 1645. évi oklevél hiteles másolatát. A 
címerleírás viszont megzavarta, mivel ő a családi emlékezet szerint nemes rokonoknál 
más címereket látott. Végül Szolnok vármegye levéltárosa segítségével arra jutott, hogy 
a rokonok által használt címerek házasságok révén kerültek a családtagokhoz, azok 
nem a Móczár család címerei.52 

Móczár Elemér igazoltnak látta, hogy az árokszállási és az Esztergom megyei Móczá-
rok rokonok: „S hogy egy időben történt a családi vagyon felosztása, a familiáris jussolás, 
igazolja azon körülmény, hogy a Jászság és Esztergom megyében csaknem egy időben 
bukkantak fel a Móczárok, alig 8-10 év a két ág alapítása között az idő. Ezen körülmény 
is igen nagy érv a két család rokonsága, illetve egy közös őstől való leszármazására 
vonatkozólag"53 Elgondolkodtató viszont, hogy bár egy időben bukkannak fel a nevek itt 
is, ott is, az egyik család nemesként, a másik nem nemesként szerepel az iratokban - ez 
a tény nem az azonos eredet mellett szól. Az az elképzelésem tehát, hogy onnan eredt 
az előnév, hogy Móczár Elemér tudta, ősei Árokszállásról származtak, megállja ugyan 
a helyét,54 ám sántít, hiszen úgy véltem, az árokszállásiak és félegyháziak intenzív vi-
szonyt ápoltak. Ez nem így volt. Móczár Elemér már fővárosiként élte mindennapjait, 
még a félegyháziakkal55 sem tartott igazi kapcsolatot: „Én személyesen nem ismerek egy 
jászárokszállási Móczárt sem, Móczár Lajos ügyvéd rokonunkat kerestem fel levélben, ő 
a legnagyobb szívességgel válaszolt, ugyan néhány becses adatot közölt is velem, nemesi 
okmányok hollétéről nem tudott semmit, ígérte, hogy meglátogat engem, de bizony csak 
az ígéretnél maradt."56 Sőt egy rokonához - vélhetően épp Móczár Lajoshoz - írt leve-
léből az is kiderül, hogy soha nem járt Árokszálláson: „Őseim 150 évvel ezelőtt hagyták 
oda Jászárokszállás pusztáit, én nem is láttam életemben soha, de könnybe lábadt a sze-
mem, midőn megkaptam a jászárokszállási praediktumot."57 A korábban felvetett gesz-
tesi előnévről pedig csupán ennyit jegyzett le: „Hát nem volt előnevük a Móczároknak? 
Kérdezték tőlem a félegyháziak, hiszen Móczár Andor és mások széltében használták a 
gesztesi előnevet, erre a felelet az, hogy bizony jogosan nem volt. [...] erről hivatalos 
okmány nincs, ez csak hagyomány, de teljesen egybevág a valószínűséggel."58 

Összességében elmondható, hogy a Móczár-család nemességszerzési törekvése a 

51 ME3. 
52 ME 4. 
53 ME 5-6. 
54 „...kegyeletből azon hely iránt, ahol ma is a Móczár vagyon és név dominál, s ahonnan Félegyházát 

megszálló őseim jöttek s ahol a nevet viselők egyenes ági vérrokonaim, a jászárokszállási praedictu-
mot kértem, melyet a király meg is adott." ME lev. 

55 A félegyháziakról csupán ennyit tartott szükségesnek megjegyezni: „Ezen kutatómunkámban a kedves 
félegyházi rokonok semmiféle erkölcsi vagy pláne anyagi támogatásban nem részesítettek." ME 4. 

56 ME 9. 
57 ME lev. 4. 
58 ME 5. 
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századforduló társadalmának jellegzetes visszásságait tárja fel. Egy földbirtokos család-
ból származó állami tisztviselő fontosnak tartotta, hogy igazoljon a családja számára 
egy jogilag már túlhaladott privilégiumot, de a családi hagyományok tudtak róla. írott 
bizonyítékra nem lelt, de talált egy nemes Móczár családot, ám a két szálat nem tud-
ta összeilleszteni. Törekvése nem egyedi: hivatkozhatok pl. a Hatvany-Deutsch-család 
vagy Ganz Ábrahám nemességszerzése. E két példa ugyan nem a legjobb: ismert a 
zsidóság soraiból kikerülő vagy külföldi eredetű családok szándéka, hogy közelítsenek 
a hagyományos elithez. A Hatvany-Deutschok és Ganz Ábrahám céljai és lehetőségei 
más dimenziókban mozogtak, mint Móczár Eleméré, és míg őket a hagyományos elittől 
több ismérv választotta el (nyelv, származás, vallás) addig Móczár Elemér esetében 

- behatárolt lehetőségein belül - egyetlen tényező hibádzott: a nemesség. A Móczár-
család példája igazolja, hogy e törekvés alacsonyabb szinten is létezett és a helyzet pa-
radox voltát mutatja, hogy a nemesség megerősítésének kivitelezése egy minisztériumi 
főtisztviselő nevéhez köthető. Ugyanakkor továbbra is erősen megkérdőjelezhető, hogy 
Móczár Elemér és rokonai egyenes ági leszármazottjai-e az 1645-ben armálist kapott 
Pálnak? 

Végezetül elméleteim egyikéről kell még számot adnom; arról, hogy az árokszállási 
Móczár-ág jász öntudta okán utasította el a nemességet 1905-ben és csak egy nemze-
dékkel később, e tudat megkopása után kezdett élni vele. Önkritikát kell gyakorolnom, 
mert bár fenntartom, hogy a jász öntudatnak megvolt ebben a maga szerepe, de az 
idea elterelte a figyelmemet egyszerű, ám gyakorlatias tényezőkről. Móczár Elemére 
az alábbiakat írta arról, hogy milyen „segítséget" kapott:, „Hogy részletesebben nem 
végezhettem kutatásomat, annak a Móczár család legnagyobb részének teljes közönye 
volt az oka,59 pedig sok adatot lehetett volna még össze[...] családunk múltjából, mert 
meg vagyok győződve, hogy még igen sok Móczár [...] és okmány van az öregek láda-
fiókjában, melyet a közöny és nemtörődömség elzárt a kutató elől, főképpen, ha ez a 
kutató egy vagyonokban ugyancsak szegényebb rokon."60 S ha e közönyt összevetem 
azzal, hogy a nemesség-megerősítéssel csak ő élhetett ingyenesen, mindenki másnak 
2105 korona61 fejében járt csak a cím, bizony nem zárható ki, hogy nem csak a jász 
büszkeség játszott szerepet a nemesi cím használatának mellőzésében... 

59 Móczár Elemérnek azzal is szembesülnie kellett, hogy az árokszállási plébános sem mutatkozott egy 
bizonyos ponton túl segítőkésznék: „Méltóztassék megengedni, hogy kívánságát parancsszón nem 
teljesíthettem, s ezen kutatás nem kurrens dolog, s kurrens dolog pedig a karácsonyi ünnepkörben biz 
annyi, hogy alig jut mellette egy kis idő levéltári nyomozásra." SG lev. 1. 

60 ME 9. 
61 ME lev. 2. 
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1. Levéltári források 
JNkSzML = Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltár (Szolnok) 

Ö 1 A Jászkun Kerület adószedőjének iratai. Személyi és vagyoni összeírás, 1713 

MOL = Magyar Országos Levéltár (Budapest) 
A 57 = Libri regii (Királyi könyvek) 

MF cs. ir. Móczár Ferenc családi iratai (Budapest) 
ME kér.terv., a. = Móczár Elemér kérelemtervezete a királyhoz a Móczár család 
nemességének megerősítés iránt. Bp., 1905. 
ME kér.terv., b. = Móczár Elemér kérelemtervezete a királyhoz a Móczár család 
nemességének megerősítés iránt. Bp., 1905. 
ME kér.terv., c. = Móczár Elemér kérelemtervezete a királyhoz a Móczár család 
nemességének megerősítés iránt. Bp., 1905. 
ME lev. = Móczár Elemér levele ismeretlenhez (Móczár Lajos jászárokszállási ügy-
védhez?) Bp., [1905] október 29. 
ME = Móczár Elemér: A nemes Móczár család múltjára vonatkozó feljegyzések. H. 
n„ d. n. [1905 után] 
MP arm. = III. Ferdinánd Móczár Pál részére adott adománylevelének hiteles ma-
gyar fordítása. 
SG lev. = Sipos Géza jászárokszállási plébános levele Móczár Elemérhez. Jászárok-
szállás, 1905. január 3. 

2. Sajtó 
JV 1910 = Impresszum. Jászárokszállás és Vidéke 1910. 14. sz. 1. 
JV 1911 = Hírek. Jászárokszállás és Vidéke 1911. 36. sz. 2. 
Jv. 1932 = Móczár Sándor gyászjelentése. Jászvidék 1932. május 15. 4. 

3. Irodalom 
Bayerle 1998 = Bayerle Gusztáv: A hatvani szandzsák adóösszeírása 1570-ből. Hatvan, 

1998. (Hatvany Lajos Múzeum Füzetek, 14.) 
Borovszky 1908 = Borovszky Samu (szerk.): Magyarország vármegyéi és városai. Esz-

tergom vármegye. Budapest, 1908 (Magyarország Vármegyéi és Városai) 
Fekete 1968 = Fekete Lajos: A hatvani szandzsák 1550. évi adóösszeírása. Jászberény, 

1968. (Jászsági Füzetek, 4.) 
Fodor 1942 = Fodor Ferenc: A Jászság életrajza. Budapest, 1942. 
Frühwirth-Wenzel 1930 = Frühwirth Mátyás-Wenzel István (szerk.): Jász-Nagykun-

Szolnok vármegye Trianon után. Budapest, 1930. 
HSÖUM 1905 = Hof- und Staats-handbuch der Österreichisch-Ungarischen Monarchia 

fürdésjahr 1905. Bécs, 1905. 
HSÖUM 1906 = Hof- und Staats-handbuch der Österreichisch-Ungarischen Monarchia 

fürdés jahr 1906. Bécs, 1906. 
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Illésy 1902 = Illésy János (összeáll.): Az 1754-55. évi országos nemesi összeírás. Bu-
dapest, 1902. 

Iványosi-Szabó 1985 = Iványosi-Szabó Tibor (szerk.): Olvasókönyv Kiskunfélegyháza 
történetéhez. Kecskemét, 1985. 

Katona 1999 = Egy nemesi előnév megerősítésének története. Adalékok a jászárok-
szállási Móczár-család nemességének hitelességéhez. Jászkunság, 45. (1999) 3. sz. 
157-164. 

Katona 2002 = Katona Csaba: Jászok vagy nem jászok? Egy nyitrai nemes „leszár-
mazottai" és a jász öntudat a XIX-XX. század fordulóján. Fons, 9. (2002) 1-3. sz. 
383-397. 

Kempelen = 1913 Kempelen Béla: Magyar nemes családok. VII. köt. Budapest, 1913. 
Kóczián = 1910. Kóczián Géza (összeáll.): A Jászárokszállási Takarékpénztár Egyesület 

25 éves története táblázatokban. 1885-1909. Jászárokszállás, 1910. 
Mezősy = 1935 Mezősy Károly (szerk.): Félegyházi krónika. 1743-1935. Kiskunfélegy-

háza, 1935. 
MTCzN 1901 = Magyarország tiszti czím- és névtára. Budapest, 1901. 
MTCzN 1906 = Magyarország tiszti czím- és névtára. Budapest, 1906. 
Nagy I. 1857-1865 = Nagy Iván: Magyarország családai czímerekkel és nemzedékrendi 

táblázatokkal. I-XII. köt. Pest, 1857-65. 
Nagy J. 1864 = Nagy József (kiad.): Nyitra megye helyírása. 1/3. köt. Komárom, 1864. 
Orosz 1906 = Orosz Ernő: Heves és volt Külső-Szolnok egyesült vármegyék nemes csa-

ládjai. Eger, 1906. 
Rácz 1988 = Rácz István: Városlakó nemesek az Alföldön 1541-1848 között. Budapest, 

1988. 
Rubinek 1911 = Rubinek Gyula (szerk.): Magyar gazdacímtár. Budapest, 1911. 
Scheftschik 1935 = Scheftsik György: Jász-Nagykun-Szolnok vármegye nemes család-

jai. In: Scheftschik György (szerk.): Jász-Nagykun-Szolnok vármegye múltja és je-
lene. Pécs, 1935. 

Soós 1935 = Soós Adorján: Magyar nemesek a Jászkunság területén. Pápa, 1935. 
Szerelemhegyi 1882 = Szerelemhegyi Tivadar: Kis-Kun-Félegyháza város monographiá-

ja. Nagykőrös, 1882. 
Szinnyey 1908 = Szinnyei József: Magyar írók élete és munkái. XIII. köt. Budapest, 

1908. 
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Kaba Eszter 

„Nemesből lett polgár". 
A báró Splény család személyes 

kapcsolathálózatai 
egy kétgenerációs vizsgálat tükrében 

A kapcsolatháló elemzés az 1980-as évektől kezdve mindinkább elterjedt és közismert-
té vált, mondhatni, „tudományos divattá" lett. A matematikai-statisztikai módszertan 
segítségével olyan információk válnak mérhetővé, mint pl. egy közéleti személyiség 
befolyása, egy-egy magánszemély, vagy település presztízse. 

A társadalomkutatók körében egyre népszerűbbé vált kapcsolatháló elemzések se-
gítségével történt már kísérlet hajléktalancsoport személyes viszonyainak kibontására,1 

életútinterjúk feldolgozására2, valamint a kölcsönös szívességek rendszerének elemzé-
sére is3. Az elemzésekhez a megfelelő mennyiségű adat részint a vizsgálat szempontjai 
szerint előzetesen összeállított kérdőívekből, részint a kutatók által felvett életútinter-
jűkból került ki. A 19. vagy akár a 20. század eleji történeti szempontú vizsgálatok 
esetében azonban a kutatónak más forrás után kell néznie, ha egy-egy személy, vagy 
csoport kapcsolati hálóit kívánja rekonstruálni. A magánélet történetének forrásai - a 
naplók, levelezések, memoárok - nyújthatnak ebben segítséget. 

Jelen tanulmány egy főnemesi család 19. században élt tagjának, báró Splény Bélá-
nak emlékiratait4 dolgozza fel a kapcsolati háló módszerének segítségével. Célja annak 
a generációs váltásnak a bemutatása, mely a memoáríró és szülei nemzedéke között 
végbement. 

A felhasznált forrást már korábban is górcső alá vettem, azzal a céllal, hogy Splény 
személyes kapcsolatait dolgozzam fel, illetve elhelyezzem őt a körülötte lévő kapcsolati 
rendszerben. Ennek felderítéséhez az első lépcső volt a visszaemlékezésben szereplő 
valós személyek adatbázisban5 való rögzítése, melyhez nagy segített nyújtott a Magvető 
Könyvkiadó égisze alatt megjelentetett emlékirat annotált névmutatója.6 A függelékben 
szereplő személyeket három nagyobb csoportra osztottam: 

1. családtagok 
2. mindazon személyek, akik valós szereplői voltak a memoáríró életének 

1 Nagy 2003. 
2 Albert 2000. 323-338. 
3 Lomnitz 1998. 139-149. 
4 Splény 1984. 
5 Az adatbázis Microsoft Access programban készült. 
6 A könyvben szereplő jegyzeteket - így a névmutatót is - Fdbri Anna készítette. 
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3. közéleti szereplők, akikkel feltehetően nem volt Splénynek személyes kapcso-
lata 

Az adatbázisban rögzítésre kerültek az egyének adatai, ezen felül lehetőséget biztosí-
tott a program a Splények virtuális családfájának elkészítésére és a rokonságtól függet-
len csoportképzésre is.7 Az adatbázis feltöltése során vált szembetűnővé a történet sze-
replőinek nagymérvű fluktuációja. Tény, hogy a memoár Splény Béla gyermekkorával 
kezdődik, s jó negyven évet ölel fel, ami önmagában is magyarázat lehet a függelékben 
szereplő közel 1200 személyre. Az is nyilvánvaló, hogy Splény Tatán, majd Selmecbá-
nyán eltöltött diákévei, a társaséletben való részvétele, hivatalvállalása, a család mo-
bilitása mind-mind növelték ismerőseinek számát. Figyelemfelkeltő volt viszont egyes 
személyek, családok hirtelen s csaknem egyszerre történő eltűnése az édesapa, báró 
Splény Ignác halálát követő években, valamint a felnőtt Splény életében a kapcsolatok 
számának redukálódása. 

Felmerülhet a kérdés, hogy Splény szüleinek kapcsolati tőkéjét nem tudta, vagy nem 
akarta kamatoztatni? Szándékos döntés volt ez részéről, vagy csak a körülmények össz-
játéka? Ha a döntés szándékos, miért született, és voltak-e járulékos tényezői a memo-
áríró életében? Tanulmányomban erre keresem a választ, elsőként a családi kötelékeket 
vizsgálva meg. 

A rokoni kapcsolatok rekonstruálásakor egyrészt Splény emlékiratára, másrészt már 
elkészült genealógiai munkákra támaszkodtam.8 Elsősorban azt vizsgáltam, hogy há-
zasság révén mely családokkal került kapcsolatba a katonai arisztokrácia zárt körébe 
tartozó Splény család, melynek társadalmi befolyása a 18. század elején kezdett emel-
kedni. Tekintélye a reformkorban, Splény Ignác gárdakapitányi kinevezésével érte el 
tetőpontját. Ezzel párhuzamosan - birtokaik elvesztésével együtt - anyagi helyzetük 
meglehetősen romlott, 1836-ra csaknem 40.000 forintnyi adósságot halmoztak fel9. Az 
eredetileg protestáns család, amely a 16. században, feltehetően a vallásüldözés elől 
menekült Tirolból Magyarországra, hosszú utat tett meg idáig. 

A letelepedés után rövid időn belül rekatolizáltak, 1655-ben az udvarnak tett szol-
gálataikért cserébe címereslevelet kaptak III. Ferdinándtól. Az emlékíró (Splény Béla) 
szépapja volt családon belül az első, aki egész fiatalon a katonai pályának szentelte 
magát, s gyors karriert futott be. 1722-ben III. Károlytól nagy birtokadományt kapott 
Szabolcs, Szatmár és Zemplén megyékben, többek közt a család előnevét adó Miháldi 
Szabolcs megyei birtokát is. Fiát, a szintén katonai pályára lépett Gábor Antalt gyerme-
keivel együtt bárói rangra emelték 1735-ben. Anyagi javak tekintetében azonban nem 
volt olyan szerencsés, a terjedelmes birtok egy részét elperelték tőle, másik részét pedig 
Mária Terézia egyszerű felszólítására, mint adományozott jószágot, visszabocsátotta. 

7 A memoárban szereplő személyek adatai ún. személyi űrlapon jelennek meg. Az adatok egy személyre 
vonatkozóan a következők: név, névváltozat, nem, vallás, származás, foglalkozás, születési és halálo-
zási adatok, hivatkozással ellátva. A virtuális családfa elkészítéséhez a családtagokat összekötő rokoni 
viszonyokat is meg kellett jeleníteni. A csoportképzés módot ad ideiglenes (pl. a Batthyány család 
estéjein résztvevők) vagy állandó (pl. a Splények pátyi birtokán élők) társulások feltüntetésére. 

8 Nagy 1988. Gudenus 1999. Kempelen 1915. 
9 Splény 1984.1. 231. 
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11 gyermek maradt utána, köztük Gábor altábornagy, 1791-től Szabolcs vármegye főis-
pánja; az ő fia Ignác - az emlékíró édesapja - lovassági tábornok, a magyar testőrség 
kapitánya; majd az ő három fia (Béla, a memoáríró, Lajos és Géza Viktor) közül is kettő 
katonai pályára lépett. 

A hadsereghez való kötődés férfiágon egyértelmű és házasodási szokásaik azt mutat-
ják, hogy a házastárs kiválasztásakor is elsősorban a katonacsaládok a körében „néz-
tek szét", és ez nemtől függetlenül megállapítható. A beházasodott - grófi, vagy bárói 
családból származó - feleségek édesapja katonatiszt, esetleg magas rangú hivatalt visel, 
és a Splény-lányok is szívesebben választottak jövendőbelinek katonát, mint civilt. Az 
elemzés során négy generációt különítettem el. Az első a dinasztiaalapító Splény Gábor 
Antal generációja, az utolsó a memoáríró Splényé. A házasodási szokásokat tekintve az 
első három generáció (szülői, nagyszülői, dédszülői - ha a memoáríró szemszögéből 
nézzük) mutat rokonságot. A család a magyarországi legfelső elit körében házasodott, 
rokonságba kerültek többek között a Vécsey, a Podmaniczky, az Orczy, a Festetich és a 
Sztáray családokkal. Az emlékirat író és testvérei esetében ez tendencia megdőlni látszik. 
Noha az apa gárdakapitányi kinevezése révén a család bekerült Ausztria katonai-politikai 
elitjébe, a kialakult kapcsolatokat nem sikerült házasodási célokra kihasználni. A hat 
testvér10 közül csak négy kötött házasságot,11 s ebből is csak egy felelt meg az eddigi mo-
dellnek.12 A két nővér és a memoáríró házasodási kísérleteiről az emlékirat részletesen 
beszámol. Amália (Amelie) több csalódás után, 1853. április 5-én, azaz 42 évesen ment 
hozzá egy nála 17 évvel fiatalabb, sérülés miatt idejekorán nyugdíjazott fiatal tiszthez. 
Ezen a napon és szintén a család pénzeskúti birtokán tartották Sarolta (Lotti) esküvőjét 
is. A vőlegény 20 évvel idősebb volt, s jó 15 éve várt fiatalnak már nem mondható meny-
asszonyára. Splény Béla pedig legidősebb nővére lányának, Marianne-nak társalkodónő-
jét vette nőül, kinek családjáról sosem számol be a szerető és hűséges férj.13 

A rokoni kapcsolatok elemzése az egyén kapcsolati hálóinak feltérképezése közül 
a legkézenfekvőbb, és a legegyszerűbb, hiszen az adatok más forrásokból, genealó-
giai munkákból is ellenőrizhetők. A személyes kapcsolatok esetében azonban más a 
helyzet, szükségszerű a visszaemlékező, az elbeszélő által elmondottakra támaszkodni. 
Ugyanakkor nyilvánvaló, hogy senki nem képes minden kapcsolatára visszaemlékezni. 

10 Splény Mária (1808-1869), Splény Amália (1811-1868), Splény Sarolta (1812-1892), Splény Lajos 
(1817-1860), Splény Béla (1819-1899) és Splény Géza Viktor (1820-1840) 

11 Splény Béla két fiútestvére nem nősült meg. Géza húsz éves korában, betegségben halt meg; Lajos, 
miután 1848/49-ben diplomáciai szerepet vállalt, törökországi emigrációra kényszerült, ott a hasis 
rabjává vált és dervisként fejezte be életét. 

12 Mária (családi becenevén Mimi), a legidősebb nővér tartotta magát a hagyományhoz, mikor nőül 
ment apja egyik tisztjéhez, gróf Guyon Richárdhoz. 

13 A mesalience-t bizonyítja az a tény is, hogy a krisztinavárosi plébánián tartott esküvőn a család 
részéről senki nem volt jelen, valamint a következő, Splény tollából származó bejegyzés: „Boldog 
házasság huszonnyolcadik évében írom e sort, és mellőzöm az egyenetlenségek elbeszélését, melyeket 
házasságom nyilvánítása létrehozott, aristocraticus balítélet és túlságos ambitio szüleményei voltak 
azok. Ernestine jeles tulajdonságai csakhamar megszüntették azokat, és megszerezték neki a szeretet 
és nagyrabecsülést minden oldalról, valamint meg vagyok győződve, hogy anyám is megkedvelte 
volna legközelebb, ha váratlan halála be nem következik." Splény 1984.11. 348. 
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Az emlékezet szelektív. A visszaemlékezés pedig olyan műfaj, ahol a visszaemlékezőnek 
lehetősége van az események utólagos értelmezésére már a jelen ismeretében. Az, hogy 
kit milyen összefüggésben és minőségben említ, erősen függ a visszaemlékező pilla-
natnyi élethelyzetétől, életútjától, társadalmi helyzetétől, és nem utolsósorban a közlés 
szándékától. Splény memoárját nem a széleskörű nyilvánosságnak, hanem egyik fiának, 
Sándornak14 szánta. Az évszámok pontossága, a család mindenkori anyagi helyzetének 
számadatokkal való illusztrálása, és személyes szükségleteinek tételes felsorolása15 arra 
enged következtetni, hogy egykorú feljegyzésekre támaszkodott. Az emlékirat hang-
neme és Splény személyisége is arra ösztönöz, hogy közléseit „valósághoz közelinek" 
értelmezzem. Egyszersmind nem tudom eléggé hangsúlyozni, hogy személyes emlékről 
van szó, tehát minden megállapításom csak a fennmaradt szövegen alapszik. 

A kapcsolati hálót, melynek Splény része volt, két szempontból vizsgáltam. Elsőként 
az „örökölt" kapcsolatokat16, majd az egyéni életút során kialakítottakat elemeztem, azt 
keresve, hogy van-e és mekkora a metszet a két halmaz között. 

A szülők (Splény Ignác és Szily Mária) életvitele nem volt általánosnak mondható. Az 
apát hivatása először Pesthez, majd kinevezése után Bécshez kötötte, feleségére és gyer-
mekeire nem sok idő jutott. Splény gyermek és ifjúkorát jórészt Pátyon töltötte, ahova 
1825-ben költözött a nyolctagú család. A családfő szerepét az apa gyakori távolléte miatt 
az édesanya látta el, vezette a gazdaságot és gondoskodott a gyermekek neveltetéséről, 
mindemellett nagy házat vitt.17 „Volt pedig sokszor vendég, jöttek, látogatták a városból, 
rokonok, úrszéki tagok, közbirtokosok a rendezés alkalmából, magát bemutató vagy a 
szomszédságban állomásozó katonatisztek sat. "18 - emlékszik vissza Splény. 

Szily Mária férjétől „elkülönült", saját jogú társadalmi kapcsolatokat is tartott fent. 
Bizalmas ismerősei közé tartozott többek közt Waldstein grófné Sztáray Mária grófnő, 
Mária Lujza és Mária Dorottya főhercegnő is. Waldstein grófnével naponta érintkezett, 
„olyannyira..., hogy egyszer a grófné fogatját a kapuja alatt a kocsis elhagyta, a lovak 
megindultak, és egyenesen hozzánk menvén a kapunk előtt megálltak"19, Mária Lujzá-
val közös ebédet költött el20, a főhercegné pedig annyira szívén viselte a család peres 
ügyeit, hogy elkérve az okmányokat férjéhez, József főherceghez fordult jogi tanácsért.21 

Ezeket a kapcsolatokat férje halála után is sikerült megtartania, de csak saját maga, s 
nem a gyermekei számára. A család ismeretsége - a rokonságtól eltekintve - a katonai 

14 Splény memoárját 1877 őszén kezdte el ími, fia ekkor 14 éves volt. Mint a szövegből kiderül, az emlék-
irat hosszú éveken át készült, majd minden előzmény nélkül félbeszakadt. Álláspontom szerint ennek 
oka Sándor fia megbetegedése és 1892-ben bekövetkezett halála. 

15 Személyes szükséglet alatt a Selmecbányái akadémiai évek étkezési és ruházkodási költségeit értem. 
16 Az öröklött kapcsolatok alatt a társadalmi helyzetből adódókat és a szülők által megteremtetteket 

értem. 
17 Szily Mária és a család pátyi életmódjára forrás: Splény 1984. I. 24-27. 
18 Splény 1984. 1. 24. 
19 Splény 1984.1. 39. 
20 Splény 1984.1. 482-483. 
21 Splény 1984. I. 513. 
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arisztokrácia köreiből került ki, orvost22 és nevelőt23 is innen választottak. A legszo-
rosabb társasági viszony a gróf Beckers családhoz fűzte a Splényeket. Az altábornagyi 
rangot viselő Beckers Joseph Splény Ignác közeli ismerőse, a legidősebb fiú, Alfréd, Sp-
lény Béla padtársa a tatai convictusban24. 1840-ben mindkét asszony elvesztette férjét, 
a közös sors újra közelebb hozta a két famíliát. Splény sok éven át sikertelenül udvarolt 
Beckers Stefanie-nak, házassági kötelék végül a középső nővér, Amelie és a legkisebb 
Beckers fiú, Alfonz között jött létre 1853-ban. 

1833-ban Splény Ignácot a nemesi testőrség kapitányává nevezték ki, Bécsbe. Fele-
sége és gyermekei a szűkös anyagi viszonyok miatt nem követhették, a család csak az 
1835/36-os báli idényt töltötte a császárvárosban.25 Szily Mária elsődleges célja - nem 
titkoltan - lányai férjhez adása volt. A siker nem is állt messze, de ekkor is a nemzet-
közi diplomácia és a katonai elit tagjai pályáztak a lányok kezére, nem a birodalmi 
politikai elit, vagy a nagybirtokos arisztokrácia tagjai.26 

1840-ben, Splény Ignác halálát követően a Bécshez fűződő kapcsolatok megszakad-
tak, a hazai arisztokráciához való szívélyes viszony továbbra is megmaradt. A Batthy-
ány- és a Károlyi-házakat 1843 telén Splény maga is látogatta27, de a társasági részvétel 
nem vonzotta túlságosan „ez az élet üres és unalmas"28 - jegyezte meg emlékiratá-
ban, valamint sem ideje, sem pénze nem volt, hogy az estélyek rendszeres résztvevője 
legyen.29 Splény személyes, élő kapcsolatainak számbavételekor szembesültem azzal, 
hogy az így felállított listán feltűnően kevesen szerepelnek. Relációi jórészt a család 
felé irányultak. A tatai diákévek ismeretségét nem, a Selmecbányái akadémián szerzett 
kapcsolatait hellyel-közzel tartotta fent.30 

22 Splény 1984. I. 29-30. 
23 Splény 1984.1. 82. 
24 Splény 1984. I. 97. 
25 A család bécsi tartózkodására forrás: Splény 1984. I. 204-221. 
26 Lánykérés elmaradásáért ezúttal (is) az állandó pénzhiány volt okolható. Bécsben az édesanyának 

és a nővéreknek lakást kellett bérelni (Splény Ignác kapott egy lakosztályt kinevezése után a Nemesi 
Testőrség palotájában, de oda családját nem vihette), s az ottani tartózkodás sok költséggel járt: nem 
volt idő kivárni, míg az udvarló „nyilatkozik". 

27 A két házban tartott estélyekre és a résztvevő vendégekre forrás: Splény 1984. I. 442-445. 
28 Splény 1984. 1. 447. Megjegyzem, az idézet a következőképpen folytatódik: „ha csak valakit egy nő 

nem érdekel, akkor persze háttérnek igen alkalmas". A „nő", aki Splényt még ama is rávette, hogy 
Balatonfüredre utazzon „utókúrára" Batthyány Emma-Róza volt, utóbb Andreoli Ferenc felesége. 

29 Splény I. 1984. 447. 
30 Annak ellenére, hogy a személyes kapcsolattartás sokszor hiányzott, Splény iskolatdrsai életútját tá-

volról figyelemmel kísérte, memoárjában néhány szavas megjegyzéssel kommentálva az eltelt idő-
szakban történteket. Splény 1984.1. 47., 1. 75., I. 336. 
Megjegyzem, hogy Selmecbányán Splényt az „ebédlő-társasághoz" fűzte szoros viszony. Ebbe a társa-
ságba tartozott Szlávy József, Hingenau Ottó, Kempelen Móric és Serényi Gábor. Miután akadémiai 
tanulmányaikat befejezték, a kör szétszéledt. Splény nem ápolta tudatosan ezeket a kapcsolatokat, 
de mikor néhány év múlva Kempelennel találkozik, „régi, meghitt barátként" említi (Splény 1984. 
I. 522.), Szlávynak pedig 1852-ben minden ellenvetés nélkül elküldi a kért 250 forintnyi kölcsönt. 
Splény 1984. II. 234. 
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Baráti viszonyt Mátyás Józseffel ápolt. Mátyást a tatai időszakban ismerte meg, taná-
ra volt s egyben a padszomszéd Beckers Alfréd nevelője.311833-ban állt Mátyás a Splény 
család szolgálatába.32 A kapcsolat közte és Splény között idővel valódi barátsággá lett, 
mely Mátyás házasságkötése után is megmaradt. A Körmöcbányán élő házaspárt Sp-
lény többször is meglátogatta.33 Mikor Mátyás Világos után bujkálni kényszerült, több 
éven át élt feleségével a Splény család birtokain.34 

A memoáríró konnexusainak viszonylag kis száma elgondolkodtató. A birodalmi elit-
től való eltávolodásra magyarázat az édesapa halála. Az uralkodóházzal az édesanya 
tartotta a kapcsolatot, de ezek ápolására egyik gyermekét sem szorította rá. A katonai 
körökkel való ismeretsége az apa halála után csak abban az esetben maradt meg, ha az 
édesanya és a másik család nőtagja bizalmas viszonyt ápolt, vagy a két család gyerme-
keinek barátsága esetén.35 

Splény Béla volt ugyanis az egyetlen a három fiú közül, aki nem lépett katonai pá-
lyára, így nem hozott új ismeretséget ebből a társadalmi csoportból. A jogi egyetemre 
járt, majd Selmecbányán, a Bányászati Akadémián tanult erdészetet és bányászatot, 
később hivatalt is vállalt itt, összesen kilenc évig élt a városban.36 1840 után - az apa 
halálát követően - Splény, mint törvényt ismerő ember a család számtalan peres ügyét37 

próbálta összefogni, s ennek érdekében rengeteget utazott Pest, a családi birtokok és 
Selmecbánya között. A szabadságharc bukása után a legidősebb nővér férje, Guyon 
Richárd elhagyta az országot, a diplomáciai szerepet vállalt Splény Lajos is emigrációba ' 
kényszerült. Az édesanyát és a nővéreket elfogták, mint a család egyetlen itthon élő 
férfi tagjának, Splénynek kellett közbenjárnia szabadulásukért.38 Guyon halála után 
Törökországba utazott, hogy nővérének segítségére legyen.39 

Az emlékirat arra enged következtetni, hogy a család számára természetes volt a 
memoáríró állandó jelenléte, ügyes-bajos dolgaikban való segítsége. Splény maga sem 
tekintette tehernek az elvárásokat, idős édesanyja helyett ő töltötte be a családfő szere-
pét. Ez az életmód és a polgári mentalitás magyarázat lehet a szülők ismeretségétől (s 
ezáltal az általuk képviselt értékrendtől) való eltávolodásra, de nem szabad elfelejtkez-
ni a családtagok szabadságharcban játszott szerepéről, s a társaséletben való részvétel 
egyik feltételéről, a pénzről sem. 

31 Splény 1984.1. 96-97. 
32 Splény 1984.1. 134. 
33 Splény 1984. I. 341., I. 515-517. 
34 Splény 1984. II. 140-144., II. 165., 11. 211. 

35 Degenfeldné Beck Paulina Lottinak, a középső nővérnek volt belső barátnője 1856-ban bekövetkezett 
haláláig. 

36 A Selmecbányán eltöltött időszakra forrás: Splény 1984. I. 318-572. 
37 1837-ben a családnak 10! pere volt folyamatban, melyek hosszú évtizedeken át húzódtak. Ezek egy 

része birtokper, másik része a kincstár elleni követelés. Splény 1984.1. 245. 
38 Splény 1984. II. 140-151. 
39 Splény 1984. II. 303-304. 
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A család anyagi viszonyaira már többször történt utalás a fenti sorokban. Vélemé-
nyem szerint a kapcsolati háló vizsgálatakor nem lehet megkerülni ezt a kérdést, hiszen 
a vagyon hiánya beszűkíti az egyén mozgásterét. A memoár bővelkedik a mindenkori 
pénzügyi helyzetet dokumentáló adatokban, 1837-től az újonnan felfogadott ügyvéd 
sürgetésére készült el először a házi „budget"40, s ezt a szokást aztán végig megőrizték, 
Splény maga is alkalmazta költségeinek figyelemmel kísérése végett Selmecen. A szá-
mok azt mutatják, hogy az apa fizetésének kiesése megrendítette a család amúgy sem 
stabil anyagi helyzetét.41 1842-re a helyzet olyan súlyossá vált, hogy egy Dietl Lipót 
nevű hitelező csődeljárást kezdeményezett özvegy Splény Ignácné ellen.42 A folyamat-
ban lévő pereskedések is sok pénzt emésztettek fel. A kiadásokat Splény a pénzeskúti 
birtok bevételeiből próbálta meg finanszírozni, s ennek érdekében a gazdálkodás újsze-
rű formáitól - a pálinkafőzéstől - sem riadt vissza.43 Az erőfeszítések ellenére állandó-
sultak a pénzügyi gondok. Splény hópénze Selmecbányái tartózkodása idején annyira 
kevés volt, hogy meleg reggelire csak minden második nap futotta44, s a félévi lakbért 
is csak nehezen tudta kigazdálkodni.45 

A vagyoni helyzet romlása a család társadalmi helyzetét nem érintette, de házasodási 
lehetőségei szűkültek. A nővérek esetében a hozomány hiánya (is) oka volt a késői férj-
hezmenetelnek, mint ahogy Splény sem rendelkezett megfelelő jövedelemmel a Beckers 
családba való nősüléshez. 

40 Splény 1984.1. 246-247. Megjegyzem, hogy Máhr Antal még azt is kiszámolta, Splény Ignácnak hány 
évi fizetésére van szükség ahhoz, hogy a család ügyei egyenesbe kerüljenek. 

41 Máhr leveléből kiderül, hogy a fő bevételi forrás a tábornoki fizetés volt. Splény 1984. I. 368. 
42 Splény 1984. I. 419-420. 
43 A pálinkafőző vállalkozás először csődöt mondott (Splény 1984. I. 256-259.), később azonban Pén-

zeskút legfőbb bevételi forrása lett. Splény 1984. II. 236. 
44 Splény 1984.1. 333. 
45 Splény 1984. I. 344-345. 
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Farkas Andrea 

Családi birtokstratégia -
a Sennyey hitbizomány alapítása 

Egy jelentős birtoktesttel, vagyonnal és ehhez tapadó befolyással bíró család esetében 
döntő fontosságú tényező, hogy mindezeket miként tudja nemzedékről nemzedékre 
átörökíteni, az újabb és újabb generációk számára biztosítani, megalapozva ezzel a 
családi vagyon egyben tartását, esetleges további gyarapodását. Ennek egyik módja volt 
a családi hitbizomány alapítása, amely ékes példája annak, hogy egy generációváltás, 
az egyes nemzedékek közötti átmenet, az együttműködés, illetve ennek hiánya miként 
hathat vissza a családi birtokstratégiára. Az alábbiakban fentiek jegyében a Sennyei 
család hitbizományának példáját szeretném röviden bemutatni. 

Rövid családtörténet 
Bevezetésként pár mondatban szeretném ismertetni a család történetét, genealógiáját:1 

A Sennyey család Vas vármegyéből származó régi nemesi család.2 Családnevét és 
előnevét az említett vármegyében található Zsennye3 helységnévről kapta. A ló . század 
első felében nehezen volt elképzelhető egy köznemesi család hatalmának növekedése 
úgy, hogy felemelkedése egy bizonyos ponton túl ne érintette volna a földvagyon nö-
velésének kérdéskörét, hiszen a nemesi birtok gazdasági hatalmat és egyben országos 
vagy legalább megyei szintű méltóságok, hivatalok ígéretével kecsegtetett. A Sennyey 
család sem volt kivétel, ők is következetesen törekedtek birtokaik növelésére. Ezek 
közül első helyen kell említeni az ősi családi birtokokat, amelyek már a 14. század óta 
folyamatosan a Sennyeiek kezén voltak és magvát képezték a további terjeszkedésnek. 
Ezek Vas vármegyében feküdtek, pontosabban Vasvártól északra, a Rába folyó part-
ján. E birtokok - Újlak, Borotszeg, Szentlőrinc, Toplánfa, Kis- és Nagyzsennye4 - év-
századokon át, egészen 1828-ig voltak a család kezén, amikor Sennyey Károly eladta 
őket Bezerédy Györgynek - kártyaadósság miatt kellett megválni ezektől a birtokoktól. 
A család ekkor költözött végleg Zemplén vármegyébe. 

De kanyarodjunk vissza az előző századokhoz. A 16. század végén telepedett át a 

1 A családtagokra vonatkozó nem jegyzetelt adatokat alábbi munkámból vettem át: Farkas Andrea: Az 
újból Zemplénbe települt Sennyey család a 18-20. században. Kézirat, megjelenés alatt. A könnyebb 
áttekinthetőség kedvéért erre a továbbiakban nem hivatkozom. 

2 Tanulmányom jelen részében - terejedelmi okok miatt - csak a Sennyey család jelentősebb szerepet 
játszó tagjaival foglalkozom. A köztük fennáló rokoni viszonyokat a mellékelt családfák mutatják be. 

3 Fényes 1951. 24. 
4 Magyarország vármegyéi és városai. Vas vármegye. 1898. 571. 
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család egyik ága Erdélybe, méghozzá Sennyey Pongrác5 révén, aki egy erdélyi főáren-
dátor Sombory Klára nevű lányát vett el, és e házasság által az erdélyi udvarban magas 
hivatali poszthoz is jutott. Pongrác - kihasználva a szétdúlt magyarországi politikai 
viszonyokat - hol az erdélyi fejedelem, hol a Habsburgok oldalán állt. Ezt jelzi, hogy 
1606-ban Rudolf császár volt az, aki katonai sikereiért és hűségéért bárói rangra emelte6 

és Zemplén vármegyében birtokokat adományozott neki. Sennyei Pongrác itt is halt 
meg 1613-ban. 

Fia, Sennyey (II.) Sándor (1641) ugyancsak házassága révén - Tárkányi-Paczóth Ju-
ditot, Paczóth Ferenc Zemplén vármegye alispánjának a leányát vette nőül - lépett előre 
a ranglétrán. Sándor a gazdag hozomány miatt nősült, mivel feleségének az öccse fiata-
lon meghalt és így ő örökölte nemcsak a Pachot család, de a Tárkányi-Vékey családok 
birtokait is. Sándor így a Tárkányi-Paczóth-féle bodrogközi javakat nyerte el a bélyi ura-
dalommal, ráadásul királyi adományként (1630) megkapta a pácinyi és csörgői uradal-
makat, egy évvel később pedig Karcsa, Révleányvár és Nagytárkány birtokokat szerezte 
meg, amelyek idővel a család Zemplén megyei birtokainak az alapjait képezték. 

Sennyei (III.) Ferenc legkisebb fiától, Sennyei (III.) Sándortól követhetjük tovább a 
bárói vonalat. Ő volt az, aki a család székhelyét visszahelyezte az ősi családi birtokra, 
Kissennye helységbe. Feleségétől, báró gyöngyösi Nagy Sárától két leánya: Jozefa (ké-
sőbb Márffy László neje), Anna (később Pollányi Pál neje) és egy fia Sennyei [I.) Antal 
született. 

Sennyey (IV.) János7 (1753-1820) császári királyi kamarás 1774. augusztus 20-án 
nőül vette a Zemplén vármegyében élő báró Sennyey (II.) László ([IV.] Ferenc fia) leá-
nyát, Máriát, aki másodfokú unokatestvére volt. Előtte az egri püspök, gróf Eszterházy 
Károly püspöki diszpenzációt adott ki, mellyel engedélyezte e rokoni házasságot.8 Fele-
ségének nem volt fiútestvére, így (IV.) János hozományként örökölte a családi birtokokat 
és javakat Zemplén vármegyében, ezért székhelyét áttette ezekre a birtokokra. Házassá-
ga gyermektelen volt, így, hogy a családi birtok, azok közül is a szerzett birtoktest, egy 
egységben maradjon a család tulajdonában, és ezeket megóvja a szétaprózódástól, hit-
bizományi alapított. Alapító oklevelének az 1819. október 12-én megírt végrendelete9 

számított, melyben pontosan meghatározta az öröklés rendjét - testvérei, (II.) Antal és 
(I.) József, valamint az ő utódjai örököltek a hitbizomány ingó- és ingatlan vagyonát.10 

(I.) Pál (Buda, 1824. április 24. - Battyány, 1888. január 3.) jogi tanulmányait Kassán 
végezte, utána 1841-ben Zemplén vármegye tiszteletbeli aljegyzője lett, egy évre rá a 
vármegye tiszteletbeli főjegyzője, ahonnan a magyar királyi helytartótanács titkárává 

5 Veress 1915. 24.; Kempelen IX. 1915. 319. 
6 Lojda 1897. IIi/3. 81-82.; Kempelen IX. 319.; Nagy 1863. X. 150. 
7 Apja 1. Antal, aki a 18. század második felében élt a család vasmegyei birtokain 
8 Lojda 1898. IV/1. 21. 
9 SAKE RaS. ¡1/3 fideikomis, leltári szám 47. 
10 I. Károly, V. István és V. János (az utóbbi kettő I. József fia) 1822. november 25-én megosztoztak a 

nagybátyjuk IV. János után öröklött Bély, Pácin és az ahhoz tartozó zempléni javakon, és ezzel meg-
alapították a két bárói ágat, a bélyit és a pácinit. 
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nevezték ki. 1846-ban a magyar királyi udvari kancellária tiszteletbeli elnöki titkára lett 
és ezzel egyidőben elnyerte a királyi kamarási méltóságot is. Az 1847-48. évi országy-
gyűlésen Zemplén vármegye első követeként vett részt, de 1848 októberében lemondott, 
mivel nem értett egyet a magyar kormány programjával, és ezután visszavonulva élt. 
1853. március 16-án a Magyar Tüdományos Akadémia igazgatótanácsának tagjává vá-
lasztották. Az 1860. évi októberi diploma kiadása után újból visszatért a politikai életbe 
és a magyar királyi helytartótanács alelnöke lett. A provizórium időszaka alatt újból 
visszavonult a politikai életből, de 1865 júliusában visszatért, mikor magyar királyi 
főtárnokmesterré nevezték ki, és mivel a nádori szék betöltetlen volt, a magyar királyi 
helytartótanács elnöki tisztségét is viselte. Mivel az 1848-as alkotmány ellen foglalt 
állást, az alkotmány visszaállításakor 1867. február 17-én a tárnoki méltóságról lemon-
dott. Ezután is tevékeny részt vett az országgyűlési tárgyalásokon, többször felszólalt, 
így pl. 1866. április 18-án a felsőházi ülésen, vagy 1875. január 29. a képviselőházi 
gyűlésen. 1877 februárjában, Tisza István lemondása után a konzervatív párt tagjaként 
kormányalakítással bízták meg, de törekvése nem járt sikerrel. 1884-ig egészségügyi 
problémái miatt (tüdőbaja volt) visszavonultan élt bélyi uradalmán, de csakhamar új-
fent visszatért a politikai életbe, mivel Pozsony város I. kerülete egyhangúlag képviselő-
jévé választotta. 1885-ben a főrendiház elnöke volt és egyben az országbírói tisztséget 
is betöltötte: eme tisztségeket haláláig (1888. január 3.) viselte. 

Általános áttekintés a hitbizomány intézményéről 
A Habsburg Birodalomban, és ezáltal Magyarországon ez az intézmény a 16-17. szá-
zadban terjedt el, de így volt ez a Habsburgok alá tartozó más országokban is. Pl. 
a fehérhegyi csata (1621) után az ellenreformáció idejében Cseh- és Morvaországban 
sorra alapították a hitbizományokat azzal a céllal, hogy a levert protestánsok birtokai, 
amelyeket „megbízható" német családoknak adományoztak, azok birtokában is marad-
janak. II. Ferdinánd király 1621-ben kelt végrendeletében összes birtokaiból/országai-
ból a primogenitura rendje szerint örökölhető hitbizományi alapított, ezután az osztrák 
örökös tartományokban is számos család követte példáját. A magyar főnemesség oszt-
rák rokonai által ismerkedett meg ezzel a jogintézménnyel. 

Erdélyi Aladár11 Thurzó Elek 1540-ben megírt végrendeletét tartja az első magyar 
hitbizománynak. Thurzó első végrendeletében fidei commissumot létesített, vagyoná-
nak egy része halála után fivérére, Thurzó Jánosra szállt és annak fiúörökös nélkül 
történő elhunytával unokaöccseire, Thurzó Bernát s Kristóf gyermekeire, ezeknek és 
esetleges fiúleszármazóiknak halálával pedig leányaikra, ill. azoknak leszármazóira és 
örököseire. 

Kállay István12 és Eckhart Ferenc13 szerint az első hitbizománynak gróf Pálffy Pál 
1653. évi végrendeletét tekinthetjük, amelyben a pozsonyi káptalan kiküldöttei előtt 
elsőszülöttségre épülő hitbizományt alapított Detrekő várából és a hozzá tartozó bir-

11 Erdélyi 1912. 
12 Kállay 1979. 69-91. 
13 Eckhart 1946. 
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tokokból. Ha mindkét fia fiúleszármazóiban kihalna, akkor Pálffy Miklós unokaöccsét 
és ennek fiúleszármazóit nevezte meg örökösként, ugyanúgy elsőszülöttségi öröklési 
szabályok szerint. Ha pedig ők is fiúutód nélkül halnának meg, akkor Pállfy Pál leánya, 
Terézia és annak mindkét nemű utódai örökölnek a végrendelet szerint.14 

Magyarországon a hitbizomány intézményét az 1687:IX. tc. honosította meg, mely 
kimondta, hogy a mágnások (magnates) szerzeményi javaikból királyi jóváhagyással 

„hitbizományi és elsőszülöttségi öröklésrendet" (fidei comissum et majoratum) alapít-
hatnak. Az alapító által kijelölt utódok és örökösök ezeket a javakat nem idegeníthették 
el és zálogba sem bocsáthatták. Az ilyen végrendelet királyi jóváhagyással és a megyei 
közgyűlés előtti kihirdetéssel nyerte el azt, hogy jogerőre emelkedjen. A törvény máso-
dik paragrafusa szerint e törvénycikk a köznemességre nem vonatkozott. 

Az 1723:L. tc. kiterjesztette a hitbizomány alapításának a jogát, a mágnások nem-
csak végrendelkezés, hanem szerződés és királyi adománylevelek útján is alapíthattak 
hitbizományt.15 

Az 1848. évi, az ősiségét eltörlő törvény a hitbizományokat érintetlenül hagyta. Az 
1852-ben megjelent ún. Ősiség pátens második fejezete eltörölte az öröklött és szerzett, 
az adományi és más vagyon fi- és lányág közti különbséget és az öröklési jog tekintet-
ében az osztrák polgári törvénykönyvet vezették be.16 E pátenst követően sorra alakul-
tak a hitbizományok, az összes alapítások kétharmada ebben az időszakban történt. (A 
18. század előtt hat, a 18. században tíz és a 19. században összesen 76 hitbizományt 
alapítottak, melyből az 1860-1890-es évekre 57 jutott) 

Az első szabályozás az 1862. október 9-i uralkodói leirat volt, ami az osztrák polgári 
törvénykönyv szellemében fogant. Az 1868: LIV. tc. felhatalmazta az igazságügymi-
nisztert a hitbizományok körüli eljárásra. A hitbizományi ügyek azon megye törvény-
székéhez tartoztak, ahol a „jószág feje" feküdt. Ennek alapján jelent meg az az 1869. 
április 7-én az igazságügy-minisztérium által kiadott 1090. számú, a hitbizományi el-
járást szabályozó rendelet, amely lényegesebb reformot nem hozott, mert továbbra is 
alkalmazták az 1687:IX. és az 1723:L. törvényeket is. Magyarországon Trianon után 
nem szüntették meg a hitbizományokat, de az 5200/1919. ME számú rendelet 9 §-a 
kimondta, hogy a törvényhozás további intézkedéséig új hitbizományokat alapítani, a 
már meglévőt növelni, továbbá a hitbizomány ingó vagyonát mezőgazdasági művelés 
alatt álló ingatlan szerzésre fordítani nem szabad. Ezt követte a családi hitbizomány 
átfogó szabályozása, az 1936:XI. tc.,17 majd végrehajtási utasításként a 44000/1936. 

14 „...hogy az összes birtokokat ezen leszármazók közül a mindenkori legidősebb birtokolja és igazgassa 
és csakis a jövedelmet tartozik a többiek között egyenlően felosztani: „Ita ut administratio bonorum 
sít penes seniorum natu, fructus vero equaliter dividantur." 

15 Végül kimondta, „ha pedig valaki e nemesek közül elsőszülöttséget akart felállítani, eziránt Ő leg-
szentségesebb felségéhez folyamodhassék." 

16 A pátens 13. paragrafusa szerint a hitbizományok fennmaradtak, újak alapítására ugyanúgy az 
osztrák polgári törvénykönyvet kellett alkalmazni. 

17 A családi hitbizomdnyról és a hitbizományi kisbirtokról szóló törvény: 
66. § Az államfő kivételes méltánylást érdemlő okokból és a közérdek szempontjából is indokolt eset-
ben megengedheti új hitbizomány alapítását oly feddhetetlen jellemű, önjogú magyar állampolgárnak, 
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IM és a 1500/1937. IM számú rendelet, amelyekben a hitbizomány alapítását kiterjesz-
tették a kisbirtokosokra is. 

Mindezeket az 1949:VII. tc. helyezte hatályon kívül, megszüntetve Magyarországon 
a hitbizomány intézményét.18 

A Sennyey család hitbizományának jelentős része a megalakult Csehszlovákia terüle-
tén feküdt,így pár mondatban kitérek az itteni jogszabályozásra19 is. Csehszlovákiában 
az 1924. július 3-i 179. számú törvény szüntette meg a hitbizományokat.20 A törvény 
az oktatásügyi minisztériumra (Ministerstvo skolstva a národnej osvety) ruházta azt a 
feladatot, hogy a hitbizományba tartozó könyvtárakról, levéltárakról és műtárgyakról 
leltárt készítsenek. Az ingó és ingatlan vagyon a hitbizományi birtokos vagy az állam 
igazgatása alá került, ezt a vagyont nem lehetett elidegeníteni és kivinni az országból. 

A Trianon előtti Magyarországon 92 hitbizomány létezett, mely összesen 2 311 400 
katasztrális hold területen feküdt - ez az ország összterületének az 5,1 %-át tette ki, a 
mezőgazdasági területnek meg a 3,5%-át. (A Sennyey hitbizomány, mely abban az 
időszakban Sennyey Béla kezében volt, területileg az 54. helyen állt a maga 1692 ka-
tasztrális hold területével, amelynek a 2/3-a szántó volt). 

A Sennyey hitbizomány 
A családi hitbizomány alapeszméje tehát egy tekintélyes vagyon oszthatatlan és elidege-
níthetetlen fenntartása volt a családban, egymás után következő nemzedékek előre kije-
lölt valamelyik tagja számára. Célja a „család fényének - splendor familiae" - fenntartá-
sa, a közéleti szereplésnek és rangnak megfelelő jövedelem biztosítása, megakadályoz-
va, hogy a nehezen megszerzett családi vagyon „könnyelműen el ne pazaroltassák."21 

Vagyis a hitbizomány létrehozása eleve feltételezi az alapító gondolkodásának nem-
zedékeken átívelő léptékét, azt, hogy képes távolabbra tekinteni, mint az időt által 
óhatatlanul behatárolt saját életlehetőségei. Ez részben a gazdasági/racionális érvek 
biztos jele, másfelől mentális adalék: a család fogalma nem csupán a kortársakra vetül 
ki, hanem magába foglalta az eljövendő generációkat is. 

A cél minden esetben az volt, hogy lehetőleg a legkisebb vesztességgel jusson a va-
gyon az utód kezére. A birtokos személyének adósságai csak az őt illető jövedelmeket 
terhelték, az utódra csak az ún. hitbizományi adósságok szálltak. A hitbizomány csak 

aki a nemzeti élet, a tudomány, a művészet terén vagy a hazáért egyébként teljesített szolgálataival 
erre érdemeket szerzett és vagyonáról szabadon rendelkezhetik. 

18 3. § (1) A hitbizományi kötöttség alól felszabaduló vagyonból az eddigi hitbizományi birtokos tulaj-
donába kerülnek a következő vagyontárgyak: 
a) a mezőgazdasági ingatlanok és azok felszerelése, valamint a mezőgazdasági ingatlanokon lévő 
gazdasági épületek és lakóházak, amennyiben azok a földreform során igénybe nem vétettek; 
b) a bútorok és egyéb házi felszerelési tárgyak, amennyiben azok nem műtárgyak. 

19 Luby 1946. 293-295. 
20 A törvény 3 §-a szerint a hitbizományi birtokos csak haszonélvezője a vagyonnak. A hitbizomány 

csak abban az esetben szállt át az államra, ha a törvény hatályba lépésekor nem élt a hitbizományi 
birtokos és egyik várományos sem. 

21 Gőzsy 2003. 
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abban az esetben szűnhetett meg, ha az utódlásra jogosultak utódok nélkül haltak 
meg, illetve akkor, ha a vagyon teljes egészében elenyészett. A hitbizomány birtokosa 
gondoskodni tartozott a korábbi hitbizomány birtokos özvegyének ellátásáról, a család 
leánytagjainak eltartásáról, sőt a család férfitagjai is - bizonyos körülmények között 

- igényt tarthattak járadékra. Gondoskodnia kellett továbbá kiskorú testvéreinek eltar-
tásáról, neveléséről. 

Az örökösök és Zemplén vármegye előtt 1820. január 28-án hirdették ki Sennyey (IV.) 
János végrendeletét. A végrendeletben alapított hitbizomány 1837-ben kapott királyi 
megerősítést. 

Tíz pontban felsorolta a destinatárius, azaz örökös jogait és a hitbizomány vagyo-
nát.22 Az első pontban meghatározta a hitbizomány ingó vagyonának értékét, mely 500 
000 arany forintnak felelt meg, továbbá megállapította az ingatlan vagyont, amelybe 
bélyi kastélya és az ehhez tartozó jószágai tartoztak. „Ámbár most van az a szerentsét-
len idő szakasz, mellyben a Magyar Haza Papíros pénzel élni kéntelenítettik, s nékemis 
minden szerzeményem, mellynek nagyobb része Arany, és Ezüst pénzbeli Capitalisokból 
állott, hasonló Papiros Pénzre változott, mellnyek egy része a Devalvátió által semmivé 
tétetett, a meg maradott rész pedig az Arany és Ezüst Pénz értékéhez képest betsére nézve 
minden nap változik, s nem tudhattya senki is a Hazafiak közül mije és mennyije van; 
mivel mindazonáltal a pénz mineműségének meghatározása hatalmunkban nem állana, 
arról a mi van tsak úgy teszek rendelést a hogy tehetek, illy környülállások között." 

A második pontban az a „rendelésem egyenes akaratom és meghagyásom", hogy min-
den évben a tőke kamatjainak a felét a már létező ingó vagyonhoz tegyék, a másik felét 
meg az akkori successor a maga hasznára, jelesen pedig Magyarországon és Erdélyben 
lévő Sennyey ősi javak visszaszerzésére fordítsa. 

A hitbizomány successorjának az ingó vagyonra és annak tőkéjére nem volt semmi 
joga, így ezeket nem terhelhette adóssággal és ezt a harmadik pontban rendelte el. 

További pontban arról rendelkezett, hogy ha a hitbizomány ingó vagyona eléri az 
egymillió forintnyi összeget, kamatjának a fele az akkori successornak járt, a másik 
felét meg a Sennyey férfiágon lévő örökösök közt kellett szétosztani. 

Az ötödik pontban elrendelte, hogy minden évben 10 000 arany forintot kell az örö-
kösnek kifizetnie Zemplén vármegyének, amely összeget a vármegye saját belátása 
szerint osztotta szét a vármegye szegényei és árvái között. „... mely az elméjekben 
meg háborodott szerentsétlenek, és a minden gyámol nélkül való Árvák fel segítésére 
fordítasson..." 

A hetedik és a nyolcadik pontban meghatározta az öröklés sorrendjét és szabályát. 
Antal halála után fia, Károly örökölt és az ő utána fiúágon következő gyermekei. Ha ez 
a férfiág kihalna, akkor (IV.) János második testvére, József ágában történik az öröklés. 

22 Az alapításhoz az alábbi dolgokra volt szükség: leltár az ingó- és ingatlan vagyonról, melyből a 
hitbizományt alapították, az ingatlan vagyonról hitelesített telekkönyvi kivonat és az öröklési rendet 
szabályozó okirat. A vagyon állhatott: föld-, erdő és bányabirtokból, bérházakból, tőkéből, gazdasági 
felszerelésekből, melyek állandó és tartós jövedelmet nyújtottak - ez azért volt fontos, mivel a hitbizo-
mány tulajdonosát csak az évi hozadék és jövedelem illette meg. 
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A Sennyey férfiág kihalása után a Sennyey női ág következik olyan sorrendben, mint a 
férfiaknál.23 

Ha valamelyik örökösnek több fia volt, akkor Zemplén vármegyére szállott a válasz-
tás joga. 

A hitbizománynak egyszerre csak egy tulajdonosa lehetett,24 és ezzel a joggal nem 
osztozhatott senkivel. A tulajdonjog öröklése nem kötötte életkorhoz, sem a születés 
sorrendjéhez, hanem „... nékem egyedül való czélom a lévén hogy a Sennyey neven a 
Hazának hasznos Tagokat, kik a Nemes cselekedetek feltalálására tiszta Lélekkel, tely-
lyesítésekre nézve pedig tehettséggel bírjanak, formáljak; - ha valamellyik Sennyey Suc-
cessomak több fiai lennének, a légyen kózzülök a Legatumnak használója, a ki Tudo-
mánya, Erkóltse, és takarékos gazdálkodása által magát annyira meg különbözteti, s 
érdemessé tészi, hogy a Tekintetes Nemes Vármegye, mind Atya és Bíró őtet Successornak 
ki nevezni méltónak tarttya; rendelésemnek ezen pontját ki terjesztvén minden lehető 
Successorimra, arra kérvén őket különös, hogy ezen Legatumból veendő hasznot nem a 
Luxusra, hanem Házaiknak s Familiáiknak tisztességes fen tartásokra, a Sennyey ősi 
Javak vissza szerzésére, s öregbítésére, a szegények fel segéllésére, és a Köz jónak elő 
mozdítására, úgy fordítsák, hogy emlékezetek a késő maradéknális áldott légyen, s a 
Sennyey név a Jótétei által tündököljön. így örökíti meg a Jóságos tselekedetkben gyö-
nyörködő Isten a Sennyey nevet, így lész állandó, Szent, és hasznos mostani rendelésem, 
s így lésznek Successorim boldogok." 

A kilencedik pont elrendelte, hogy a hitbizomány örököse minden három évben je-
lenjen meg Zemplén vármegye előtt (amely a hitbizomány ellenőrző szerve volt) és 
nyújtsa be a hitbizomány számadását.25 Ha ez nem történt meg, vagy ha az örökös 
elherdálta a rábízott vagyont, akkor a vármegyének jogában állt leváltania őt és új 
gondnokot kineveznie. 

A Sennyey család mindkét ágának kihalása esetén a hitbizományt Zemplén vármegye 
örökölte volna. Ebben az esetben kellett létrehozni a hitbizományi vagyon kamatjaiból 
az ún. Sennyey cassát, melynek felét a vármegyében élő és dolgozó művészek és tu-
dósok között kellett szétosztani a második felét pedig a szegények és árvák között. „... 
fele minden Rang és Vallásbeli különbség nélkül azon Érdemes Hazafiaké légyen, a kik 
magokat vagy a Magyar Literaturának mivelésével, vagy valamelly hasznos találmány-
nyal, szóval olly Nemes cselekedettel különböztették meg, a másik fele a szerentsétlenek-
nek, árváknak, és szegényeknek fel segéllésekre fordíttasson, s eképpen a Polgárokban 

23 „...hogy a legelső Sennyey Leány Successorom akár melly nevet viseltis az előtt, azonnal a Törvény 
engedelme s rendelése szerint Sennyey nevet ruházzon magára, és soha ezen Legatumot senki Seny-
nyey név nélkül ne használhassa, melly meg hagyásomat ki terjesztem minden Sennyey Leány Suc-
cessorimra. " 

24 A hitbizománynak egy időben csak egy személy lehetett a birtokosa, akinek a joga nem a közvetlen 
elődtől, hanem az alapítótól származott. A hitbizományi birtokost illette meg a hitbizomány haszon-
élvezeti tulajdonjoga. 

25 A hitbizomány állagában beállt változásokat a leltárak (descriptiones) mutatták ki. A leltározás 
általános kötelezettség volt, és birtokosváltások, illetve nagyobb gazdasági tranzakciók beindítása 
esetén végezték el. 

149 



Farkas Andrea: Családi birtokstratégia -
a Sennyey hitbizomány alapítása 

a Virtusra való vágyódás, és törekedés ébresztessen, a szerentsétleneknek pedig siralmas 
történeteiben való búsakodások enyhíttessen." 

Az alapító okiratban megjelölt testvér, Senney (II.) Antal (1754-1822), akivel (IV.) 
János halála után továbbélt a bárói vonal, 1820. június 9-én lemondott fia, (I.) Károly 
javára az öröklött zempléni birtokokról,26 és a családi hitbizomány birtokos posztjáról; 
ekkor költözik a családnak ez az ága végleg Zemplén vármegyébe. (I.) Károly halála 
után özvegye, gróf Nádasdy Erzsébet, gyakorolta a hitbizományi birtokos jogkörét, míg 
idősebb fia, Sennyey (I.) Pál el nem érte nagykorúságát (1845). 

Az alapító okiratot 1858-ban,27 az akkori hitbizomány birtokosa, Sennyey Pál szabá-
lyozta. Pontosította az öröklés rendjét, az elsőszülöttség elvét vezette be - méghozzá 
Sennyey Antal ágán - , ami a gyakorlatban azt jelentette, hogy a fiúutódok közül mindig 
az idősebb örökölt.28 A törvényes örökségből azokat zárta ki, akik a „Birodalomból" 
elköltöztek, és a hatóság nyilvántartásában is így szerepeltek, másodsorban azokat a 
női örökösöket (természetesen a fiú leszármazók kihalása után), akik nem vették fel a 
leánykori nevüket. 

Sennyey Pál 1885. július 12-én újabb hitbizományi átalakítási okmányt adott ki, 
amelyben az ingatlan vagyonhoz hozzácsatolta Alsó-Regmec, Csörgő, Battyány, Sátor-
aljaújhely és Legenye29 birtokokat. 

A végrendelet negyedik pontjában említett félmillió forintnyi értékű ingó vagyon 
1885. július l-jén elérte az egymillió forintnyi értéket, így ezt a Sennyey várományosok 
közt osztották szét, „fejenként egyenlő részben" - Sennyey Viktor, Sennyey Béla, Seny-
nyey Géza, Sennyey Lajos, Sennyey István és Sennyey Miklós részesült belőle30 

A hitbizomány magántőkéből és értékpapírokból álló része fölé hitbizományi gond-
nokot neveztek ki, akinek feladatai közé tartozott a félévenként (január 15., július 15.) 
a hitbizományi bíróságnak a hitbizomány állagáról és jövedelméről elszámolnia. A tisz-
ta jövedelmet minden év január 15-én kellett kifizetnie a várományosok közt (a kifize-
tésig ezt a pénzt egy „jó hitelű pénzintézetnél" kellett elhelyezni). 

A Sennnyey hitbizomány szerkezetében, működésében stb. megítélésem szerint jól 
példázza, hogy ez a törvény által is körülbástyázott jogi intézmény milyen lehetősé-
geket nyújtott egy család számára a vagyon egyben tartásának és így átörökítésének 

26 Lojda 1898. 1V/4. 121. 
27 ¿AKERaS, l.sz. 55. 
28 Alapelvnek számított a magyarországi hitbizományokban is, hogy az mindig elsőszülöttről elsőszü-

löttre szállt. Amennyiben az elsőszülött elhunyt, és volt öröklésre alkalmas leszármazója, nem a má-
sodszülött testvér, hanem az elhunyt elsőszülött leszármazója öröklött. Az elsőszülött másodszülöttje 
csak akkor juthatott a hitbizomdnyhoz, ha az elsőszülött fiága kihalt. 

29 ¿AKE RaS, l.sz.81 - Alsó-regmeci 11.számú telekjegyzőkönyvben A.I.1-3, 5-12 sorszám, a 67.sz. 
A.l.1-3, 5, 6, 8-11.sorszám, a204.sz. A. 1.1 -7. sorszám, a214.sz. A.l. 1. sorszám; csörgői 18. sz. A.1.1-19, 
21-29.sorszám, a 22.sz. A.l.1-4.sorszám, a 123.sz. A.l. 1.sorszám, a 183.sz. A.l. I.sorszám; legenyei 
98.sz. A.l.l-3.sorszám, a 245.sz. A.l.l.sorszám; sátoraljaújhelyi 757.sz. A.I.2-3.sorszám; battyányi 
33.sz. A.l.l-14.sorszám, a 118.SZ. A.I.l-lO.sorszdm. 

30 Sennyey Viktor Sennyey Pál öccse, Sennyey Béla és Géza az akkori hitbizomány birtokosnak a fiai 
voltak, Sennyey Lajos a második bárói ágból származott ([II.] József unokája), Sennyey István és 
Miklós pedig a fiai voltak. 
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biztosítására. Éppen ezért a Sennyeyek hitbizománya megítélésem szerint a konkrétu-
mokon túl általánosságban érvényes jegyekkel is gazdagíthatja a téma iránt érdeklődők 
tudásának gyarapodását. 
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Kováts Kornél 

A négyesi Szepessy család két generációja 
(a bujdosó mozgalom kirobbanásától -

II. Rákóczi Ferenc fejedelemtől való elfordulásig) 

A generációk különbözősége, azok összemérése, valamint a generációk kapcsolata már 
régóta foglalkoztatja az embereket. Ennek egyik legszebb példája a Szekfű Gyula által 
megírt Három nemzedék című alkotás. Magában a műben egy eszme (a liberalizmus) 
generációkon átívelő korcsosulása az, amely szerinte elvezetett a történelmi Magyaror-
szág trianoni végzetéhez.1 Sokan, főként a történelemmel nem foglalkozók közül, szok-
tak kételkedni „a történelem az élet tanító mestere" - „História est magistra vitae" - elv-
ben. Nekik szeretném ajánlani tanulmányomat, melyben a miskolci illetőségű négyesi 
Szepessy család két generációjával szeretném megismertetni olvasóközönségemet. 

1. A négyesi Szepessyek származása, a két generáció prominens képviselői, 
valamint családi hátterük 
A négyesi Szepessy nemzetség nevének hallatán sokan a felvidéki vármegyéhez kötnék 
a családot, azonban a Luxemburgi Zsigmond király által 1412-ben Lengyelországnak 
elzálogosított területhez2 semmi köze a famíliának. A négyesi Szepessyek a történelem 
során soha nem birtokoltak ott területet.3 Viszont érdekes, hogy a nemzetség címerében 
ugyanaz az állat szerepel, ami a vármegyének a címerében, egy koronát tartó fehér egy-
szarvú ló.4 Ami akár kötődés jele is lehet, mint például a Hunyadi családnál.5 

A család a nevének második felét, mint utólag sejthető, egy Szepes nevezetű Bihar 
vármegyei helységről kapta.6 A helység már régóta nem létezik, helyét a 19. század kö-
zepétől Fényes Elek leírása szerint már csak egy Debrecen városához tartozó puszta 
jelezte.7 A névadó település 1552-ben még létezett, sőt ekkoriban a Szepessy család négy 
tagjához tartozott: György 30, Ferenc 21, László 9, Sebestyén 11 portát birtokolt ott.8 

1 Szekfű (reprint 1989) 
2 Angi, Bárány, Barta, Orosz, Papp, Pósán 2001, valamint Topolski 1989 
3 Győrffy 1965, A. 0., Zs. O. I - VII., Csánki 1890, Engel 2000, MÓL DL, Bertényi 2000, Nagy Gábor 1995, 

Maksay 1990, BAZML Xttl - 14, valamint Fényes 1851 
4 Nagy Iván (1857-69) 
5 Áldásy (reprint 2004), valamint Bertényi 1983 
6 Nagy Iván (1857-1869), s. 667-678p. 
7 Fényes 1851, IV. kötet, 123p. 
8 Nagy Iván (1857-1869), s. 667-678p. Ekkor összesen 333 portányi területet birtokoltak a Szepessyek 

Bihar vármegyében. A török hódoltság levonulása után 1691-ben már nincs ebben a vármegyében 
birtokuk. /Papp K. 1998, 31p./ 
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A nemzetség nevének első tagja, a négyesi, valószínűleg azt a ma is Mezőkövesd 
mellett megtalálható bükkaljai települést, Négyest jelöli, amely a későbbi családnak az 
egyik gazdasági központja volt (Miskolc mellett). 

A Szepessy família első említése még korábbra tehető. A család korábbi története 
nem tisztázott. Az általam talált dokumentumok alapján négy, részben különböző el-
mélet különíthető el, és a későbbi részek is eléggé hiányosak a 17. század közepéig.9 

Ezekkel az elméletekkel jelen tanulmányban nem szeretnék foglalkozni, mivel erről 
részletesen írtam korábban. 

A XVII. században Borsod vármegye esküdtjének, Szepessy Györgynek két fia szüle-
tett, I. Pál, illetve Mátyás. Tarczai Béla szerint 1636-ban született I. Pál, bár ezt máshon-
nan származó adattal még nem sikerült megerősíteni. 

Szepessy I. Pál felesége kakasfalvi Csuda Zsuzsanna volt, akitől öt gyermeke szüle-
tett. Három fiú a már említett II. Pál mellett János, Márton, valamint két leány Erzsébet 
és Kata. Előbbit Mocsáry Balázs, míg utóbbit Szirmay István vette el feleségül. I. Pál 
testvérének, Mátyásnak egy fia született, István.10 Szepessy II. Pál 1663-ban született a 
kuruc vezér első fiaként, valamikor 1698 után feleségül vette Gönczy András leányát, 
Erzsébetet. Négy gyermekük született, három fiú, valamint egy lány.11 

Tehát megállapíthatjuk, hogy mind a két generációt képviselő személy eleget tett 
férfiúi kötelességének, amit jelez, hogy itt még a gyanúja sem merült fel a négyesi Sze-
pessy nemzetség kihalásának. Azonban, hogy mennyire voltak családcentrikusak, az 
inkább az életútjuk összehasonlításakor derülhet ki. 

2. Az életutak 
Szepessy I. Pál állítólag 16 esztendősen Borsod vármegye követségének tagja volt, ame-
lyet Ung és Zemplén vármegyékhez indítottak. Nyolc esztendővel később, 24 évesen 
már Borsod vármegye főjegyzője volt, majd 1659-től országgyűlési követ.12 Szepessy 
I. Pál 1660-ban Nagyvárad török ostromakor Zemplén vármegye követeként jutott el 
Habsburg I. Lipót császárhoz. A német-római uralkodótól segély ígéretével, valamint a 
nemesség fölkelésére kiadott paranccsal érkezett vissza a partiumi városba.13 Az esetle-
ges császári segítség mértékéről mindent elmond, hogy a törököknek sikerült elfoglalni 
Nagyváradot. Az idősebb Szepessynél vélhetően ekkor következett be egy fordulat, vált 
ellenzékivé (hozzáteszem nem egyedüliként a magyar nemességből...) Szepessy I. Pált 
1662-ben Borsod majd egy esztendővel később már Szatmár vármegye követeként em-
lítik a források. 1666-ban pedig már Borsod vármegye alispánja lett.14 

9 Tarczai 2003, 309-337p. 
10 BAZML XIII - 14, gen. tábla 
11 Nagy Iván 1857-1869, 667-678p. 
12 Tarczai 2003, 309-337p. 
13 Nagy Iván (1857-1869), 667-678p. Bár Tarczai Béla cikke szerint Szepessy I. Pált nem segítségkérés 

miatt küldték a bécsi udvarba, hanem alkotmányos sérelmek, illetve a protestáns vallást gyakorlókat 
sújtó erőszakos intézkedések ügyében. (Tarczai 2003, 309-337p.) 

14 BAZML XIII - 14 
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Szepessy II. Pál apja nyomdokaiba lépve több fontos megyei hivatalt, tisztséget töltött 
be. 1688-ban táblabíró volt, majd szűk tíz esztendő múlva, 1697-ben Borsod vármegye 
második alispánjává nevezték ki. Ezt a tisztséget két évig viselte.IS Majd megválasztot-
ták a vármegye első alispánjává. Ezt a funkciót 1709-ig töltötte be.16 

Ha a két prominens képviselő hivatali előmenetelét vizsgáljuk meg, továbbra sem 
nagyon találunk különbséget, ha csak azt nem, hogy ifjabb Pál csillaga kicsit lassabban 
ívelt fel, ami azért meglepő, mert elvileg neki idősebb Pál előkészíthette (volna) a tere-
pet. Emellett feltűnő, hogy idősebb Szepessy Pál jóval többször volt követségben, mire 
megyei alispán lett. 

3. Birtokszerzés, visszaszerzés 
Mielőtt tovább kísérném az események sodrát, megemlíteném idősebb és ifjabb négyesi 
Szepessy Pál birtokszerzéseit. Bár látszólag a szakasz címében szereplő két szó igen 
hasonló formailag, azonban igen jelentős különbség van a két tartalom között. Erre jó 
példa idősebb és ifjabb Szepessy Pál birtokainak esete. Bár mindkettejük hatalma csú-
csán szinte ugyanazokat a birtokokat írták össze, azonban közben történt egy és más. 

1660-ban előbb csak elzálogosították a Chernelek diósgyőri, kövesdi, keresztesi, mis-
kolci és muhi ingatlanjaikat a Szepessy nemzetségnek 2000 forintért 6 évre. Majd négy 
esztendővel később idősebb Szepessy Pál megvásárolta a Chernel nemzetség diósgyőri 
uradalomban lévő birtokait.17 Az 1687-es birtok összeíráskor ifjabb Szepessy Pált a 
következő uradalmi birtokok illették volna meg, ha apjától az udvar nem kobozta volna 
el azt: 

• egy egyszerű miskolci faépületes beltelek, kb. 100 forint értékben 
• egy hordó bort termő miskolci szőlő kb. 200 forint értékben 
• 10 kassai köblös termő föld Miskolc környékén 
• 4 Miskolc környéki rét 
• egy miskolci udvarház 
• szabad mészárszék 
• egy Miskolcon kívüli kocsma 
• Szinva-malom, amely évente 30 köböl búzát őrölt évente 
• Miskolc környéki szőlők (Forgács-dűlőn, Tapolcán) mintegy 600 forint bevétellel 

és 17 hordó terméssel 
• Szinva parti meggyesaljai majorság, a Szepessyek állattartó központja, ahol fő-

ként birkát tartottak 
• Tarcali kúria 
• Tarcali mészárszék és kocsma kb. 3000 forint értékben 
• Hegyaljai szőlő területek 20 ezer forint értékben 
• Ongai birtok, út, hídvám és sójövedelmek 

15 Heckenast 2005, 413-414p. 
16 BAZMLX1II- 14 
17 Szendrei 1904, 227-229p., valamint Szakály, Tóth 1998, 80-82p. Bár Szakály Sándor és Tóth Péter 

szerint 1666-ban is csak elzálogosítva lett a birtok a Szepessyeknek. 
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• gesztelyi birtok, út és hídvám, sójövedelmek 
• varbói birtok, 3000 forint értékben 
• miskolci ház és újabb 3 szőlő összesen 850 forint összértékben 

Az általam vizsgált kuruc diplomata, hadvezér Thököly pártisága miatt, amikor 
1686-ban a Habsburg udvar megerősödött Magyarország területén Szepessy I. Pál ösz-
szes birtokát és jószágát elkobozták. Nem sokkal ezt követően maga a főtanácsos meg is 
halt.18 Felettébb érdekes viszont, hogy egy 1689. január 24-ei összeírás szerint Szepessy 
Pál birtokában volt több hegyaljai, valamint Borsod vármegyei település.19 Ugyanis, ha 
feltételezzük, hogy I. Pál összes birtokát elkobozták, akkor túl gyorsan sikerült azokat 
visszaszerezni vagy neki, vagy utódának. Az is kérdéses, hogy apja, vagy fia birtokolta 
ekkor az uradalmat, mivel a forrás szerint Szepessy Pál és a már említett Szuhay Má-
tyás közösen birtokolták Tarcalt, ami a „bajtárs" I. Pálról inkább elképzelhető, mint II. 
Pálról. Ugyanakkor Szakály Ferenc megemlíti, hogy az 1686-os esztendőben Szepessy I. 
Páltól elkobzott birtokokat III. Sobieski János lengyel király közbenjárásra, fia kérésére 
és 1000 köböl búza fejében I. Habsburg Lipót visszaadta.20 

Sokan kérdezhetnék, miért tartottam fontosnak külön összehasonlítási szempontként 
kitérni a birtokszerzésekre, illetve visszaszerzésekre. Egyrészt, mert ez alapvetően meg-
határozta a további életutak különbözőségét. Idősebb Szepessy Pál ugyanis vitézségé-
vel, katonai sikereivel és nem csekély mértékben Thököly iránti politikai hűségével va-
gyont és birtokot szerzett a nemzetségnek Ifjabb Szepessy Pálra azonban még nagyobb 
feladat várt ezeket a birtokokat a Habsburg győzelmek után visszaszerezni, valamint 
azokat megvédeni. Bár visszaszerezni nem volt egyszerű, de sikerült kiváló kapcsolat-
rendszerüknek, valamint nem kevés adag szerencsének köszönhetően. Viszont később 
a visszaszerzett birtokok megvédéséhez be kellett áldoznia a nemzetség vezetőjének 
a Rákóczi pártiságát. így szemlélve láthatjuk egyik legfontosabb oka lehetett Szepessy 
II. Pál vezérlő fejedelemtől történő elfordulásának. Ifjabb Szepessy Pál a nemzetség 
legidősebb tagjának számíthatott már ekkor, ezenkívül a nemzetség legnagyobb hatal-
mú családtagjának. Ez volt az alapja generációs tanulásnak és annak, amit az előzetes 
szinopszisban csak „História est magistra vitae"-nek említettem. Persze az más kérdés, 
hogy ezzel a lépéssel folt esett nemcsak ifjabb Szepessy Pál becsületén, de ezután már 
a nemzetség neve (legalább is helyi körökben) hasonló lett a „áruló" Károlyiakkal. 

4. A Habsburg-ellenes harcokban való részvétel 
1670-ben Szepessy I. Pál is részt vett a Wesselényi-féle összeesküvésben. Már előtte is 
óriási ellentét húzódott meg a magyar arisztokrácián belül, ugyanis Pálffy Pál nádor ha-
lála után az 1655-ös országgyűlésen bár nádorválasztás miatt hívták össze, a Habsburg 
udvar el akarta érdem nélkül ismertetni a dinasztia örökletességét a magyar koronára. 
A Wesselényi-összeesküvésben történő részvétel folyományaként kobozta el a Habs-

18 Tarczai 2003, 309-337p. 
19 M.O.L. / UC ¡7/5. 
20 Rémiás 2004, 43-65p., illetve Szakály, Tóth 1998, 82p. 
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burg Udvari Kamara a birtokait, amely már ekkor tekintélyes uradalmat alkotott.21 Ku-
ruc vezérként ekkor Szuhay Mátyással22bekerítették Kálló várát (a mai Nagykálióban). 
Azonban az erősséget nem sikerült elfoglalni a kuruc könnyű lovassereggel, csak Kálló 
városát. A bujdosók ekkor kettéváltak. A sereg egy része Kende Gábor és Petrőczy veze-
tésével Regéc felé vette az irányt, és a hegyi várat próbáltak elfoglalni, ami ostromágyú 
híján természetesen sikertelen volt. A kuruc fegyveresek másik csoportja Szepessy I. 
Pál és Szuhay Mátyás irányítása alatt Szerencset és Tokajt próbálta elfoglalni, de ost-
romhoz szükséges eszközök nélkül ennek sem lett tartós eredménye. A két bujdosó 
sereg az esztendő szeptemberében Szinánál egyesült.23 Ugyanakkor Tarczai Béla szerint 
ekkor elfoglalta Diósgyőr várát is.24 Ez a szedett - vedett kuruc sereg Szepessy I. Pál 
vezetésével azért még bizonyított, és a Kassai központba igyekvő Spankaut és német 
fegyvereseit egy kisebb ütközetben legyőzte. Ennek a következménye az lett, hogy Cob 
Farkas tábornok, kassai főkapitány Szepessy és a mellette említett kuruc vezérek fejére 
1000 forintos vérdíjat tűzött ki. Alig egy esztendővel később, amikor lelepleződött az 
összeesküvés több társával együtt az Erdélyben található Sorostélyra menekült, emellett 
a vérdíjat is megemelték 2000 arany forintra. Majd megfosztották Szepessy I. Pált min-
den birtokától és javaitól, kivéve a diósgyőri birtok 1669-es elzálogosításakor Szirmay 
Pétertől kapott 2000 forintot.25A bujdosó fegyveresek nagy része sem maradt a Királyi 
Magyarország területén, hanem egy részük a Török Hódoltságban, Debrecen és kör-
nyékén telepedtek le ideiglenesen, míg más részük az Erdélyi Fejedelemségbe húzódott 
vissza, mint Szepessy I. Pál, illetve voltak néhányan, például Wesselényi Ferenc, akik 
igen jó lengyel kapcsolataiknak köszönhetően Lubomirski Szaniszló, valamint Sobieski 
János (ekkor még nem Lengyelország királya) birtokain találtak menedéket. A kurucok 
jó lengyel kapcsolatai mellett azért nem mehetek el szó nélkül, mert később ennek is 
köszönhetően sikerült Szepessy II. Pálnak, a bujdosó vezér fiának visszaszereznie az 
1686-ban elkobzott birtokokat.26 

Szepessy I. Pál nem csak hadvezére, de diplomatája is volt a kurucoknak, ezt bizo-
nyítja, hogy később a bujdosók követeként Konstantinápolyban járt a török szultánnál, 
hasonló céllal, mint korábban a német-római uralkodónál, segítséget kérni. 1672-ben 
Szepessy I. Pál vereséget mért az osztrákokra Szinánál, majd Györkénél csatát vesz-
tett.27 Szintén ebben az esztendőben Szepessy I. Pál és három bujdosó vezér társa 
ostrom alávették Kassát.28 A kuruc mozgalom ebben az időszakban már mintegy 15000 
fegyverest számlált.29 Ekkortájt történt az is, hogy Zemplén vármegye Szepessy I. Pált 

21 Rémiás 2004, 43-65p. 
22 II. Rákóczi György idején kállói várkapitány. (Nagy László 1983, 281p.) 
23 Szilágyi (1895/2), 323-389p. 
24 Tarczai 2003, 309- 37p. 
25 Szakály, Tóth 1998, 81-82p. 
26 BAZML XIII - 14 
27 Tarczai 2003, 309-337p. 
28 Vályi (s.a.), 120-142p. 
29 Barovszky, Sziklay, 1896, 117-118p. 
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felszólította a Habsburg udvar lojalitásra, aki azt megtagadta, és akit ezért a vármegye 
száműzött. Újabb egy esztendő elmúltával, 1673-ban I. Pált ismét a konstantinápolyi 
portán találjuk, a török szultánnál követségben. Majd szintén még ebben az esztendő-
ben, de már októberben a diplomata részt vett a Bihar vármegyében megtartott bujdosó 
értekezleten. 

1674-1675 nagy változásokat hozott a bujdosók, így Szepessy I. Pál életében. Előbb 
ugyanis lengyel királlyá választották, majd felkenték az előbb említett Sobieski Jánost, 
aki így királyként segíthette a bujdosó kurucok Habsburg I. Lipót magyar király és 
német-római császár elleni harcát. Ráadásul alig egy esztendő elteltével ez a Habs-
burg-ellenes tábor egy jelentős támogatóval, uralkodóval XIV. Lajos francia királlyal, 
pontosabban az általa Lengyelországon keresztül küldött pénzzel gazdagodott. 1674 
abból a szempontból is változást hozott, hogy ekkortól Absolon Dávid lett a kurucok 
első számú diplomatája, míg eddig e fontos pozíció tulajdonosának Szepessy I. Pál 
számított. Ő ekkortól ismét, mint kuruc hadvezér tevékenykedett, pár esztendeig még 
Szuhay Mátyással együtt. 1677-ben azonban az egykori diplomata legjobb barátja egy 
kisebb erdélyi csetepatéban életét vesztette. 

Ez az esztendő újabb fordulatot hozott a Szepessy I. Pál által is vezetett bujdosó-
mozgalom eseményeiben, ugyanis Habsburg I. Lipót diplomáciai nyomására előbb a 
francia királytól származó pénzbeli segélyek, támogatások apadtak el teljesen, majd a 
lengyel uralkodó is elállt a mozgalom további segítésétől. E fordulatban részben szere-
pet játszhatott, hogy az említett királyok teljes mellszélességgel mégsem támogathattak 
egy olyan mozgalmat, amely az éppen hatalma teljében tündöklő törvényes uralkodó 
letételére irányultak. De ekkor indult meg a római pápa közreműködésével egy olyan 
török-ellenes keresztény egységfront létrehozása, amely pár esztendővel később képes 
volt Magyarország teljes „felszabadítására". 

Alig három esztendővel a második fordulatot követően 1680-ban Szepessy I. Pál is-
mét diplomáciai küldetést kapott, ő lett a bujdosók követe a kuruc fővezérhez, Thököly 
Imréhez. Később a fővezér tanácsosává vált, majd 1683-tól kezdve Thököly főtanácso-
sa.30 Egyike volt azoknak, akik támogatták az 1683-as esztendő két kuruc országgyűlé-
sén Tállyán és Kassán a központosított fejedelmi hatalmat.31 

Azonban az 1683-as esztendő a bujdosó kuruc mozgalom szempontjából nem csak 
emiatt volt fontos, ugyanis a török szultán Köprülü Mohamed ekkor indította meg utol-
só Bécs elleni hadjáratát. Azonban a császárvárost nem sikerült bevenni, még úgysem, 
hogy Thököly Imre Felvidéki Fejedelem a pogányokat támogatta. A török támadás ki-
fulladásának oka pedig részben az előbb említett keresztény egységfront kialakulása 
volt, ugyanis Sobieski János egy nagy ütőképes lengyel sereg élén felmentette a szorult 
helyzetben lévő Habsburg fővárost. Ráadásul, amikor a francia - Habsburg békének 
köszönhetően ez a keresztény koalíció támadásba lendült, nemcsak Thököly uralma 

30 Nagy Iván (1857-1869) 667-678p. Érdekes, hogy Köpeczi Béla és R. Várkonyi Ágnes szerint I. Pál már 
1678-tól volt Thököly tanácsosa. /Köpeczi, R. Várkonyi 1976, S28p./ Sőt Rémiás Tibor és Tarczai Béla 
szerint 1678-tól a kuruc fejedelem legfőbb tanácsosa volt. 

31 Köpeczi, R. Várkonyi 1976, 528p. 
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omlott össze, illetve Buda került keresztény kézre,32 de alig 15 esztendő alatt Magyaror-
szág is török fennhatóság alól német alá került. Persze azért azt sem szabad elfelejteni, 
hogy Thököly mozgalmának nem volt szilárd hatalmi, területi, és legfőképpen megfele-
lő gazdasági háttere, ami azt eredményezte, hogy ki volt téve a török szultán kényének-
kedvének, míg Bocskai Istvánnak, Bethlen Gábornak, valamint I. Rákóczi Györgynek 
kevésbé voltak ilyen nehézségeik Habsburg ellenes törekvéseikben.33 Ráadásul, amikor 
a kuruc fejedelem az 1683-as Bécs elleni hadjárat idején a török szultán seregeinek 
nyújtott segítséget, egyre több magyar nemes tért vissza Habsburg Lipót magyar király 
és német-római császár hűségére.34 így Thököly Imre fejedelem hatalma, és természe-
tesen a hozzá hű Szepessy I. Pál sorsa részben II. Rákóczi Ferenc mostohaapjának török 
elfogatásakor, valamint Kassa, Szádvár és Regéc 1685-ös elvesztésekor pecsételődött 
meg végleg. 

A Szepessy nemzetség tagjai, mint általában az északkelet-magyarországi nemesek 
tevékeny részt vállaltak a mozgalomból. Mai ismereteink szerint négy Szepessy csa-
ládtag szolgált II. Rákóczi Ferenc fejedelem oldalán (István, János, Márton és II. Pál). 
Mind a négyen már viszonylag korán 1703 folyamán csatlakoztak a mozgalomhoz. Sőt 
János rögtön főpostamesteri tisztséget is kapott a munkácsi hősnő sarjától, míg II. Pál 
visszakapta csatlakozásakor az Udvari Kamara által korábban elkobzott erdőbényei és 
tarcali javakat, jövedelmeket.35 

A II. Rákóczi Ferenc vezette szabadságharc kitörésének egyik oka az egyre súlyosbo-
dó északkelet-magyarországi helyzet volt. Itt leginkább a helyiek gazdasági nehézségei-
re, valamint ennek társadalmi hatására, a bujdosók újbóli megszaporodására gondolok, 
de természetesen ebbe beleágyazódott a nemesek elégedetlensége a Habsburg politiká-
val, valamint a magyarországi várak katonai értékének megsemmisítése. De emellett 
meg kell jegyezni, hogy igen kedvező nemzetközi helyzet kínálkozott egy független 
Magyarország megvalósítására (egész Nyugat és Észak-Európa hadban állt a spanyol 
örökösödési, valamint az északi háborúnak köszönhetően). 

A Habsburg udvar elleni mozgalom 1703 májusában indult meg a Brezáni kiáltvány-
nyal, valamint a beregszászi zászlóbontással. Azt, hogy a szabadságharc erős patrónus, 
valamint a nemesség csatlakozása nélkül még országos szintűre sem terjedt volna ki 
bizonyítja, hogy II. Rákóczi Ferenc, illetve Bercsényi Miklós (és a lengyel zsoldosok) 
megérkezése előtt a bujdosók már két vereséget is szenvedtek Dolhánál és Munkácsnál. 
Előbbiben az akkor még Habsburg I. Lipótot szolgáló Károlyi Sándor mért vereséget a 
kurucokra. 

1703 júliusára azonban fordult a kocka és a bujdosók kezére került a Tiszántúl, va-
lamint behódolt Debrecen városa is. Augusztusban sikeresen tovább nyomultak a buj-
dosók, keleten Nagybánya és a máramarosi sóbányák felé, míg nyugat felé Szolnokot, 
észak felé a felvidéki Szepességet és Lőcsét foglalták el a kurucok az ősz folyamán. 

32 Bél (reprint 1986). illetve I f j . Barta 1985 
33 Szakdly 1983 
34 I f j . Barta 1985, 7-52p. 
35 I f j . négyesi Szepessy (XVIII. század eleje) 
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Azonban már ekkor voltak jelek, melyek a katonai vereséget előrevetítették, ugyanis 
ostrom eszközök nélkül nem sikerült Szatmár várát bevenni, csak a várost sikerült 
elfoglalni, sőt a következő esztendő februárjára már a császári sereg a kuruc ostrom-
gyűrűt is szétroppantotta. 

De visszatérve még az 1703-as évhez a sikeres nyári és ősz eleji hadjáratokat köve-
tően egyre több környékbeli nemes látott fantáziát a magyarországi függetlenség kihar-
colásában, amit jelez, hogy Károlyi Sándor mellett ekkor csatlakozott három Szepessy 
is a szabadságharchoz, István, János valamint II. Pál.36 Szepessy Mártonról nem tudjuk 
pontosan, hogy mikor csatlakozott a mozgalomhoz, csak azt, hogy az 1703-as esztendő 
folyamán.37 

1704 januárjában újabb fontos Tiszamenti erősséget foglaltak el a kurucok, Tokajt. Rá-
adásul a szabadságharc vezetője éppen Szepessy Mártont bízta meg a stratégiailag igen 
fontos helyen fekvő vár irányításával. Az erősség azért is játszott fontos szerepet, mert 
itt volt a bujdosók egyik gyülekezőhelye, tábora.38 A tokaji kapitányi és vicekapitányi 
tisztséget csak ebben az egy esztendőben viselte a bujdosó vezér, Szepessy I. Pál fia. 
Az 1704-es esztendő első felében egyébként váltakozó sikerrel, kuruc erőfölénnyel folyt 
a küzdelem, ugyanis a szomolányi, szentgotthárdi kuruc győzelmek, és Károlyi Sándor 
vezette Bécs körüli kuruc fosztogatás mellett Koroncónál ismét becsúszott egy vesztes 
csetepaté. Még az évfolyamán II. Rákóczi Ferencet Gyulafehérvárott az erdélyi országy-
gyűlés fejedelemmé választotta. Az esztendő végén ugyan sikerült Kassát felszabadíta-
ni, viszont Nagyszombatnál vereséget szenvedett a bujdosók serege. 

1704-ben II. Rákóczi Ferenc erdélyi fejedelem Szepessy Istvánt kinevezte Szendrői 
várkapitánnyá, míg a művelt Szepessy II. Pált május elején azzal bízta meg, hogy írja 
össze Borsod vármegye fiskalitásait. Később még szintén ebben az esztendőben a buj-
dosó diplomata Pál nevezetű fiát Borsod vármegye vicekapitányává nevezte ki. Szepes-
sy János pedig továbbra is főpostamesterként szolgálta a fejedelmet. 

Emellett meg kell említeni két fontos külhoni eseményt, ugyanis azzal első ízben 
pecsételődött meg a magyarországi folyamatok sorsa. Az egyik, bár ezt Magyarországon 
egyáltalán nem lehetett érzékelni, hogy a spanyol-örökösödési háborúnak egy szinte 
teljesen elszigetelődött Franciaország vágott neki a Napkirály, XIV. Lajos vezetésével.39 

A másik, hogy 1704. augusztus 13-án Savoyai Jenő német-római császári hadvezér és 
John Churchill angol parancsnok (a későbbi Marlborough hercege) vezette csapatok 
súlyos vereséget mértek az egyesült bajor-francia hadseregre Höchstádtnél.40 

Az 1705-ös esztendő magyar szempontból kiválóan indult, ugyanis Kolozsvárt, Sza-
mosújvárt, valamint Vöröstoronyt sikerült a bujdosóknak visszafoglalni a németektől. 
Később az év első szakaszában Nyugat-Magyarországon már váltakozó sikerrel folyt a 
küzdelem, mert bár Károlyi Sándor vereséget szenvedett a Balaton melletti ütközetben, 

36 I f j . négyesi Szepessy (XVIII. század eleje) 
37 Heckenast 2005, 413-414p. 
38 Balogh, Dienes, Szabadi 1999, 67/198p. 
39 Papp I. 2005, 220-227p. 
40 I f j . Barta 1996, valamint Niederhauser, Gonda 1977, ¡OO-lOlp. 
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és Vöröskőnél sem a bujdosók győztek, Szentgyörgyöt, Bazint és Modort felszabadítot-
ták a kuruc seregek, sőt elfoglalták a dél-erdélyi Medgyest. 

Ilyen katonai előzményeket követően került sor szeptemberben a szécsényi országy-
gyűlésre. Itt megválasztották a szabadságharcot vezető II. Rákóczi Ferencet Magyaror-
szág vezérlő fejedelmének, valamint be is iktatták. A fejedelem ekkor hozta létre az 
udvari és a gazdasági tanácsot is. Utóbbiban lett tanácsos Szepessy II. Pál is. Két külön 
tanácsról van szó, ugyanis Heckenast Gusztávnak megjelent egy tanulmánya II. Rákóczi 
Ferenc udvari tanácsa címmel, és Szepessy II. Pál még véletlenül sem szerepel benne.41 

Szepessy Mártont szintén ebben az esztendőben nevezte ki II. Rákóczi Ferenc kassai 
vicekapitánnyá, majd emellett reguláris gyalog vicecolonellus lett Radics András ez-
redében. Előbbi tisztséget 1707 januárjáig viselte, míg utóbbit 1706 augusztusáig. 

Az 1705-ös esztendő vége viszont igen kiábrándítóra végződött. Ez egy katonai és 
egy politikai eseménynek volt köszönhető, ugyanis novemberben egy súlyos vereséget 
szenvedett a bujdosók serege az Erdély kapujának számító Zsibónál.42 Decemberben 
pedig a segesvári országgyűlésen a császárpárti erdélyi rendek megtagadták az engedel-
mességet választott erdélyi fejedelmüktől, II. Rákóczi Ferenctől.43 

A következő esztendő nem katonai eseményekkel kezdődött, hanem két kuruc gyű-
léssel, Miskolcon és Eperjesen. Az utóbbi találkozó volt politikailag fontosabb, ugyanis 
ekkor a maradék erdélyi rendek mégiscsak kinyilvánították Magyarországhoz és II. Rá-
kóczi Ferenchez tartozásukat. Júliustól sikerült visszafoglalni az addig császári fenn-
hatóság alatt lévő Erdélyt, illetve rövididőre a kurucok kezére került Esztergom vára 
is. Szintén ennek az esztendőnek a krónikájához tartozik, hogy Szepessy János posta-
mestert II. Rákóczi Ferenc, Magyarország vezérlő fejedelme Zemplén vármegye egyik 
alispánjává jelöltette. Valamint, hogy Szepessy Márton kassai kapitány vezetésével meg-
állították Rabutin császári kapitány seregeit.44 

Az 1707-es esztendő teljesen fordítva alakult, mint az előző. Vak Bottyán János kuruc 
kapitány, generális vezetésével a bujdosók seregei győzelmeket arattak a Dunántúlon. 
Utána azonban csak két országgyűlés következett az esztendő eseménytörténetében, 
előbb áprilisban Marosvásárhelyen, majd május-júniusban Ónod-Körömnél. Utóbbi 
helyen a Habsburg-ház trónfosztásával a kurucok elérkeztek a szabadságharc csúcs-
pontjára. 

A Szepessyek szempontjából pozitív és negatív eseményeket egyaránt hozott ez az 
esztendő. Először Szepessy István vált „munkanélkülivé", miután II. Rákóczi Ferenc 
utasítására fel kellett robbantania az általa őrzött Szendrői várat. Mártonnak szintén 
az év elején járt le kassai kapitányi megbízatása. Augusztusban pedig Jánosnak a pos-

41 Heckenast 1999, 559-570p. 
42 Acsády 1895, 153-309p. Állítólag fontos szerepet szántak Csáky Lászlónak 11. Rákóczi Ferenc Erdélybe 

bevonulásának előkészítésében. Ezt hiúsította meg a vesztes zsibói ütközet. (Papp K., 2005, 36- Op.) 
43 Köpeczi Béla történész ezt az erdélyi országgyűlést munkájában egy esztendővel korábbra tette, és azt 

is megjegyezte, hogy állítólag senki nem kényszeríttette az erdélyi rendeket a II. Rákóczi Ferenc ellen 
történő állásfoglalásra. (Köpeczi 1970, 380-381p.) 

44 Köpeczi 1978, 479-507p. Rabutin francia származású császári hadvezér volt, 11 esztendeig erdély 
katonai parancsnoka. (Köpeczi, R. Várkonyi 1973, 286-310p.) 
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tamesteri szolgálata ért véget. Szepessy II. Pált viszont kinevezték a gazdasági tanács 
eperjesi adminisztrációjának tanácsosává, valamint Borsod vármegye első alispánjává. 

Talán ekkor kezdődhetett meg a konfliktus Szepessy II. Pál és Zimmermann Zsig-
mond között (valószínűleg egy gazdasági per kapcsán), amely Zimmerman-ügyként 
került a levéltári dokumentumok közé.45 Bár e kérdéskörben lehet egy másik verzió 
az, hogy I. Pál a tekintélyes felvidéki nagykereskedő család hasonló nevezetű sarját 
1687-ben Caraffa kassai generális kezére juttatta.46 Sajnos a viszály további folytatá-
sáról is ugyanilyen kevés ismeretünk van, mivel csak 11 szinte olvashatatlan, rossz 
állapotú dokumentum maradt ránk.47 

A következő esztendő már a szabadságharc hanyatlásának kezdete volt, II. Rákóczi 
Ferenc függetlenségi mozgalma gazdaságilag, és katonailag kifulladt. Ezt jelzi két kato-
nai vereség is, Trencsénnél, valamint Nyitránál.48 Novemberben ezúttal Sárospatakon 
tartottak országgyűlést a kurucok. 

Ebben az esztendőben Szepessy Mártont kinevezték a Borsod vármegyei hajdúság 
kapitányának, míg Szepessy II. Pál Borsod vármegye küldöttjeként részt vett a már em-
lített sárospataki országgyűlésen. 

1709-ben előbb nemzetközi szinten vált a magyarok szabadságvágya álommá, majd 
az esztendő szeptembere és decembere között a bujdosók kiszorultak már a Dunántúl-
ról is. Ekkor ismét történtek pozitív és negatív események a Szepessy nemzetség leszár-
mazottjaival. Szepessy II. Pál idáig tevékenykedett Borsod vármegye első alispánjaként. 
Viszont unokatestvérét, Szepessy Istvánt kinevezték Borsod vármegyei főperceptorrá, 
míg testvérét Jánost Borsod vármegyei alispánná. Utóbbi tisztségét egészen 1716-ig 
viselte. 

Ebben az esztendőben az Európai eseményeket figyelembe véve végleg megpecsé-
telődött a magyarországi függetlenségi mozgalom sorsa, ugyanis mindkét nagy háború 
ekkor dőlt el. A spanyol örökösödési háborúban a franciák szenvedtek el megsemmisítő 
vereséget Malplaquetnél,49míg az északi háborúban az I. Péter vezette orosz seregek 
szórták szét a svéd fegyvereseket Poltavánál.50 

A következő esztendőben pedig teljesen összeomlott II. Rákóczi Ferenc mozgalma. 
Előbb januárban vereség Romhánynál, majd októberben és novemberben elesett Szol-
nok, valamint Eger vára. 1710-ben a fejedelem a nemesi felkelést meg akarta hirdetni, 
Szepessy II. Pál is (Nagy Zsigmond alispán és Seres György jegyző mellett) el szerették 
volna téríteni szándékától. 51 Rémiás Tibor tanulmányából is kiderül Szepessy II. Pál 
elfordult II. Rákóczi Ferenctől, és a szabadságharctól.52 

45 BAZML, XIII- 14, Fase. XXXVII. 
46 Acsddy 1895, 73-74p. 
47 BAZML, XIII- 14, Fase. XXXVII. 
48 Acsddy 1895, 153-309p. 
49 Niederhauser, Gonda 1977, lOO-lOlp. 
50 Hahner 2006, Ul-122p. 
51 Tarczai 2003, 309-337p. 
52 Remids 2003, 34-37p. 
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Az életutak megvizsgálása után szeretnék még a tanulmány befejezése előtt egy pilla-
natra kitérni a család, családcentrikusság kérdésére. Míg idősebb Szepessy Pál birtokait, 
valamint családi életét áldozta fel Thököly iránti hűségével. Ifjabb Szepessy Pál viszont 
a Rákóczi iránti hűségét családja érdekében. 

Hogy melyik volt erkölcsi szempontból helyesebb cselekedet igen nehéz eldönteni, 
(főként ilyen történeti távlatból) ugyanis míg egyik oldalon a hazaszeretet és a baráti 
hűség áll, addig a másikon a család és a vérségi kapcsolatok, valamint azzal összefüggő 
kötelességek, kötelezettségek. 

A II. Rákóczi Ferenctől történő váratlan elfordulás okainak vizsgálata vezetett arra, 
hogy elemezzem Szepessy II. Pál naplóját,53 melyből újabb információkat szerettem 
volna szerezni. Azonban kiderült, hogy a naplóval kapcsolatban felmerülő igen sok 
kérdésnek köszönhetően ez inkább összekuszálódott, mint tisztázódott volna. Hogy 
csak párat említsek ezek közül a fent említetten túl, naplót, vagy gazdasági feljegyzést 
írt, mikor, hogyan és miért keletkezhetett, szánta-e a szerző nagy nyilvánosságnak a 
művét. Emiatt is szeretnék majd ifjabb négyesi Szepessy Pál gazdasági feljegyzéseinek 
vizsgálatából később egy külön tanulmányt megjelentetni. 
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Püski Levente 

Főúri identitás a két világháború közötti 
Magyarországon: Eszterházy Pál herceg 

Az arisztokrácia a Horthy-korszakban soha nem vált olyan mértékben a közéleti diskur-
zus tárgyává, mint más társadalmi rétegek, többek között a parasztság vagy a középosz-
tály. Mégis, a 20-as évek végétől elindult egyfajta publicisztikai polémia arról, hogy mi 
lehet a főúri réteg helye, szerepe a változó, átalakuló hazai társadalomban. A polémia 
során egyre inkább két, egymástól markánsan elkülönülő álláspont körvonalazódott. A 
mágnások rendszerint igyekeztek az arisztokrácia értékeire, társadalmi jelentőségére 
rámutatni,1 míg a többi, nagyrészt értelmiségi hozzászóló a hagyományos főúri élet-
forma és értékrend elavultságát hangsúlyozta, hozzátéve, hogy az arisztokrácia egyre 
kevésbé alkalmas arra, hogy vezető szerepet töltsön be a magyar társadalomban. A vi-
tában egyébként külön is megszólaló Weis István szerint az arisztokráciából teljesen hi-
ányzik a közéleti aktivitás, nem vesznek részt a sportversenyeken, nem vállalkoznak a 
művészetek támogatására, a szellemi mecenatúrára, nincs kapcsolatuk más társadalmi 
rétegekkel, és - folytatva a gondolatmenetet - életformájuk aligha alkalmas arra, hogy 
mintául szolgáljon más rétegek számára.2 Számos kortárs számára az arisztokrácia a 
maradiság az elmaradottság a feudális Magyarország szimbólumává vált, s ez a negatív 
kép utóbb - a második világháborút követő években - még hangsúlyosabbá vált.3 

A korabeli közvéleményben anélkül is létezett egyfajta általános kép a mágnásokról, 
hogy annak tartalmát valaha is pontosan definiálták volna. Eszerint az igazi arisztokrata 
mindenekelőtt ismert történelmi család sarja, neves - precízen számon tartott - elődök-
kel, hiszen az illető személyes tekintélyét részben a családi múlt alapozza meg. Emellett 
rendelkezik a társadalmi tekintély egyéb külső attribútumaival is, azokkal a rangokkal 

1 Csekonics Erzsébet szerint az arisztokrácia számottevő társaáalmi értékek hordozója, az igazi mágnás 
„hagyományokban, vezéri szerepben, felelősségérzetben nevelt, generációk óta többé-kevésbé jómódban 
élőévszázadok óta művelt és széles látókörű csalááok sarja". S bár konstatálta térvesztésüket, annak a 
véleményének adott hangot, hogy a fűúri réteg nem fog teljesen eltűnni a közéletből. Csekonics 1929, 
161-164. 

2 Weis a mágnásokkal kapcsolatos negatív és szkeptikus véleményét először a Csekonics cikkére írt vála-
szában fejtette ki. Weis 1929. 1-10. Jellemző módon Csekonics cikkéhez a Magyar Szemle szerkesztősé-
ge hozzáfűzte, hogy „annak sem leíró, sem következtető részleteivel nem ért egyet", Szekfű Gyula pedig 
külön tanulmányban fejtette ki, hogy a nagybirtok lényegében elveszítette hagyományos társadalmi 
funkcióit. Csekonics 1929. 161. Szekfű 1928. 313. 

3 Ebben nagy szerep volt Károlyi Mihálynak is, aki igen elmarasztalóan írt a mágnás rétegről. „Amíg 
a nyugati arisztokrácia a XVIII. százaától kezdve, a gyors iparosodás következtében, fokozatosan de-
mokratizálódott, addig az elmaradt Magyarország oligarchiája továbbra is feuáális jellegű maradt." 

-jelentette ki Károlyi 1946-ban. Károlyi 1964. 218. 
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és címekkel, melyeket a századelő főurai előbb-utóbb többnyire megszereztek: császá-
ri és királyi kamarás, valóságos belső titkos tanácsos stb. és esetleg a csúcsot jelentő 
aranygyapjas rend. Életformáját egyfajta zártság, s persze a társasági etikett ismerete és 
szigorú betartása jellemzi. Továbbá bizonyos fokig élénk társasági életet él, ami a nagy 
bálokon, estélyeken, vadászatokon és egyéb exkluzív eseményeken való részvételt, kár-
tyacsatákkal tarkított nemzeti kaszinóbeli estéket, külföldi utazásokat, társadalmi szer-
vezetek és egyesületek vezetését foglalja magában. Kiadásaiban mindig nagyvonalú és 
költséges életformáját nagy vagyona, mindenekelőtt földbirtokai fedezik. 

A kortárs publicisztika leginkább Festetics Taszilóban vélte megtalálni ennek az 
arisztokrata típusnak a jellegzetes képviselőjét. A keszthelyi kastély urának közel 100 
ezer holdnyi földbirtoka biztosította exkluzív életformája alapját. 1896-ban aranygyap-
jas rendet, 1911-ben hercegi rangot kapott, 1904-ben pedig főudvarmester lett a bécsi 
udvarban. Tagja volt előbb az 1918 előtt fennálló főrendiháznak, majd 1927-től a felső-
háznak. A prezentációra sokat adó mágnás 1922-ben költségeket nem kímélve ünne-
pelte meg a Georgicon létrehozásának évfordulóját. Pesti társasági körökben történetek 
keringtek arról, hogyan ismerkedett meg feleségével, Hamilton hercegnővel egy monte 
carlói tartózkodása során, vagy arról, hogy a keszthelyi udvar rendje mennyire „ki-
csinyített mása volt a Burg életének".4 Igen jellemző módon, halála után a sajtóban 
mint az utolsó magyar főúrról emlékeztek meg. A Magyar Nemzet szerint Festetics 
Tasziló „egyesítette magában a régi magyar mágnások pompaimádatát, az angol lordok 
sportszeretetét, a franciák mondáin gradseigneuri életkedvét, az osztrák és dunántúli 
magyar grófok aulikus hűségét... és a cári Oroszország hercegeinek határt nem ismerő 
költekezését".5 

Persze eredetileg nem Festetics volt a magyarországi arisztokrácia egyetlen ilyen 
szimbolikus személyisége. A közvélemény ugyanis hasonló módon tekintett az Ester-
házy nemzetségre, elsősorban annak hercegi ágára. Krúdy Gyula megfogalmazásában 
,a magyar fantáziában az Esterházy név jelentette mindazt, ami a földön is menyor-
szággá teheti az életet... A való kiskirályságot, amely nem olyan, mint az anekdotabeli 
kiskirályság, amely a falu határánál végződik, hanem azt az uraságot, aki közvetlenül 
az öreg király után következik".6 A két világháború között ezt a vagyont és hatalmat 24 
éven át - 1920-1944 között - Esterházy Pál testesítette meg, akink személye azonban 
érdekes módon a korabeli publicisztikában egyértelműen háttérbe szorult, tevékenysé-
ge soha sem állt a figyelem középpontjában. 

Esterházy Pál életkorban lényegesen fiatalabb volt, mint Festetics Tasziló, az arisz-
tokrácia egy másik, fiatalabb nemzedékét képviselte. Kettejük között 51 év korkülönb-
ség volt, és amikor Esterházy 1923-ban nagykorú lett, Festetics Tasziló már a 73 életévét 
töltötte be. Más megközelítésben: amíg előbbi a Horthy-korszakban élte le felnőttkora 
nagy részét, addig utóbbi szocializálódása egyértelműen a dualizmus éveiben zajlott 
le. Eleinte nem úgy tűnt, hogy Esterházy Pál életútja bármilyen formában is eltér majd 

4 Török 1980. 97. Demői Kocsis 1973. 69-76. 
5 Magyar Nemzet, 1941. aug. 5. 6. 
6 Krúdy 1961. 43. 
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a családi tradícióktól és értékektől. A hercegi hitbizomány örököse a Pál Mária Alajos 
Antal Miklós Viktor nevet kapta és későbbiekben - ugyancsak a hagyományoknak meg-
felelően - színvonalas és sokoldalú neveltetésben, képzésben részesült, egyéni vonást 
inkább csak Pál szorgalmában lehet felfedezni. Gimnáziumi tanulmányait a soproni 
bencés főgimnáziumban folytatta, miközben egyik nevelője, Horváth Gábor révén a 
gazdasági ismertekkel viszonylag korán elkezdett megismerkedni.7 Érettségije után a 
bécsi kereskedelmi akadémia hallgatója lett, majd egy évig Münchenben az erdészeti 
egyetemre járt, de közben jogot is tanult Budapesten és államtudományi doktorátus 
szerzett. Tanulmányai folyatása alatt, 1920-ban meghalt az apja, Esterházy Miklós, s az 
ifjú herceg egészen fiatalon, hatalmas vagyon birtokosává vált. Igaz, nem azonnal, mert 
nagykorúsításáig a családi tanács gyámokat, tanácsadókat állít melléje. 

Valójában ez a pillanat az önállóvá válás időszaka volt, amikortól kibontakozhatott a 
maga teljességében Esterházy Pál egyénisége. A korszakban számos olyan arisztokrata, 
bár a jelenség nemcsak rájuk igaz, aki befolyásos és gazdag szülői háttérrel rendelke-
zett, fiatalon teljes vehemenciával vetette bele magát a társasági életbe, a szórakozás 
különféle örömeibe, különösen ha az illető korán árvaságra jutott. A legismertebb pél-
da erre talán Károlyi Mihály, vagy a két világháború között költséges szórakozásaival 
magának felettébb kétes hírnevet szerző Esterházy Tamás gróf, de Horthy Istvánnak, a 
kormányzó fiának sem öregbítették hírnevét a mulatókban eltöltött esték. Pál esetében 
azonban semmi effélének nincs nyoma, sőt idegenkedett a legtöbb hagyományos arisz-
tokrata időtöltéstől. A vadászat - bár birtokain bőven lett volna rá lehetősége - nem ér-
dekelte, s vélhetően inkább csak udvariasságból, alkalomszerűen jelent meg efféle ösz-
szejöveteleken. Lóversenyekre nem járt, a híres Esterházy versenyistállót hamar eladta.8 

Nem volt gyakori látogatója a nagy pesti báloknak és egyéb társasági rendezvényeknek, 
s a határidőnaplójában csak ritkán fordulnak elő partyra vagy Park Klub-beli estélyre 
vonatkozó bejegyzések.9 A Nemzeti Kaszinónak ugyancsak nem volt gyakori vendége, 
nevét a bulvársajtó soha nem hozta szóba éjszakai mulatozások, kártyacsaták kapcsán. 
Még a nők tekintetében is igen tartózkodónak bizonyult, esetében hiányoztak ún. éjsza-
kai kalandok, komolyabb, tartós kapcsolatait pedig mindig a legszigorúbb diszkrécióval 
kezelte.10 Lényegében hasonló visszafogottság figyelhető meg közszerepléseit illetően is. 
Nem követte azt a mágnás tradíciót, hogy jól csengő nevét különféle társadalmi egye-
sületek élén hasznosítsa, s az első ilyen irányú komolyabb feladatvállalására csupán 
1944 elején - 43 évesen - került sor, amikor gr. Zichy János halála után elvállalta az 
Actio Catholica társelnöki tisztét. Politikával - legalábbis a nyilvánosság előtt - egyálta-
lán nem foglalkozott és még a felsőházba sem került be, ahol pedig a korszak legtöbb 
ismert mágnása megfordult. Szó sincs arról, mintha tudatosan szembe kívánt volna 
fordulni el a főúri rétegtől, elhatárolódni a hozzá hasonló társadalmi helyzetűektől. Vi-

7 Molden 1999. 74. és 80-81. 
8 Pesti Napló, 1927. augusztus 14. 4. 
9 1935.ben például összesen három ilyen bejegyzés található. MOL P 146 23. cs. Határidőnapló 1935. 

évre. 
10 Molden 1999. 129-130. 
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lágnézete, értékrendje persze sok tradicionális vonást őrzött. Összefüggésben vallásos 
neveltetésével, jó kapcsolatot ápolt a katolikus egyházi vezetéssel. Nagy társadalmi 
rendezvényeken ő is felöltötte magára a díszmagyart, a kastélyban és közvetlen környe-
zetében betartotta és be is tartatta a „családi illemkódex" íratlan szabályait, s a húgának 
egyik közeli ismerőse szerint „általában nem volt jellemző a pompa Eszterházára, de 
azért kétségtelenül feudális házat vitte".11 Testvérei neveltetéséről a szokásoknak meg-
felelően gondoskodott: húgát, Dedettet a Sacré Coeur Intézetbe járatta és rendszeresen 
szervezett részére gyerekünnepségeket, később bálokat. Viszonylag szűk ismeretségi, 
baráti köre a megszokott környezetből származott. Életrajzírója szerint különösen ne-
velőjével és későbbi titkárával Horváth Gáborral, valamint a nemzetség egyik megha-
tározó egyéniségével, Esterházy Móriccal alakított ki bensőséges viszonyt, míg a vele 
nagyjából egykorúak közül gr. Csekonics Gyulával került szoros, baráti kapcsolatba.12 

Az arisztokrata időtöltések hagyományos formái ismerte - lovaglás, vadászat, tenisze-
zés stb. - de kevéssé élvezte, életformája inkább urbánusnak tekinthető. Különösen 
a zene iránt vonzódott: maga is szívesen zongorázott vagy orgonált, s - határidőnap-
lója szerint - rendszeren látogatta a budapesti és bécsi Operaházat. Legtöbbet és leg-
szívesebben fővárosi palotájában tartózkodott, az ősi családi kastélyban, Eszterházán 
viszonylag kevés időt töltött, s ahogyan maga is több ízben emlegette: „Mit lehet ott 
kezdeni? Vadászni, lovagolni és szúnyogokat számlálni.".13 Bár a század elején társasá-
gi körökben Európa szerte megfogalmazódtak olyan vélemények, amelyek az arisztok-
rácia nemzetköziségét hangsúlyozták,14 Pálnál ennek sem volt nyoma. Fel sem merült 
benne, hogy egyfajta kétlaki - ausztriai és magyarországi - életformára rendezkedjen 
be, jóllehet birtokainak fekvése, valamint családi hagyományai alapján ennek lett volna 
létjogosultsága.15 

A fiatal herceg visszahúzódó életformája részben egyéniségével, habitusával magya-
rázható, de legalább ennyire tudatos lépésnek is tekinthető. A Pesti napló újságírójának 
1927 augusztusában ugyanis önmagáról így nyilatkozott: „Dolgozom... Sokkal fiatalabb 
vagyok, semhogy beszélni kívánnék a nyilvánosság számára. Abban a korban, amelyben 
én élek, a fiatalemberek a törvényszéken, a vármegyén, a minisztériumokban dolgoz-
nak... Ettől az úttól - bár én más körülmények között élek - nekem sem szabad eltérni. 
A közszerepléssel, a nyilvánosság előtti beszéddel várhatok addig, amíg a munkám 
révén ismernek meg.".16 A döntés tudatosság jelzi, hogy a hivatalos Magyarország ezzel 
együtt is tisztában volt személye súlyával. A megkülönböztetett figyelem egyik árulkodó 
jeleként, amikor 1924-ben meghalt Esterházy Pál egyik nagybátyja, a politikai és közélet 
reprezentánsai - köztük a Magyar Hidományos Akadémia és a nemzetgyűlés elnöke, sőt 

U Molden 1999. 126. 
12 Molden 1999. 85-87. 
13 Molden 1999. 126. 
14 Károlyi 1977. 19. 
15 Az 1945-ös földreform után sem kívánt külföldre távozni, melyet állítólag azzal indokolt, hogy ha jó 

volt neki az ország a bőségben és gazdagságban, akkor jó lesz utána is. 
16 Pesti Napló, 1927. augusztus 14. 3. 
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az ország kormányzója részéről sem maradt el a részvétnyilvánítás.17 Amennyiben az 
ifjú herceg az aktív közszereplés mellett dönt, nagy karrier várt volna rá. 

így viszont Esterházy Pál idejének túlnyomó részét birtokai igazgatásának, irányítá-
sának szentelte. Korabeli viszonyok között elképesztően nagy vagyon igazgatása hárult 
rá, s Trianon csak kis veszteségeket okozott számára. Magyarországon eredetileg 257 
ezer holdat örökölt, de ebből 35 ezer holdat leadott a vagyonváltságra, így mintegy 222 
ezer holdnyi birtoka maradt, melynek túlnyomó része - 221451 hold - hitbizomány 
volt. Emellett Burgenlandban további 100 ezer holddal rendelkezett.18 Ez a birtok idő-
vel mérsékelten ugyan, mintegy ezer holddal, de gyarapodott. Elvileg persze a terhek 
áthárításának létezett egy járható és viszonylag bevált útja: a bérbeadás. A korabeli 
statisztikai források szerint éltek is ezzel a formával, s a már említett 222 ill. 223 ezer 
holdnyi területből előbb 101492 hold, majd 78096 hold került bérletbe, ami azt jelentet-
te, hogy a terület nagyobbik része - 54,3 %-a ill. 65 %-a - házi kezelésben állt. Ennek 
a hatalmas - 22 intézőségre tagolt - komplexum irányításának a központi szerve a 
jószágigazgatóság volt, a tanácskozásokat azonban mindvégig Esterházy Pál vezette, 
s levelezésének tanúsága szerint jószágkormányzója még párizsi nyaralása idején is 
tájékoztatta őt várható terménykilátásokról.19 A helyzet egyébként a későbbiekben any-
nyiban egyszerűsödött, hogy a jószágkormányzói tisztet is átvette. Tevékenysége nem 
merült ki pusztán adminisztratív, ügyviteli feladatok ellátásban - ebben az esetben leg-
feljebb mint szorgalmas bürokratáról beszélhetnénk róla - hanem irányítása mellett az 
uradalom korszerűen kezelt modern gazdaságként működött. Egyik gazdatisztje, Gaál 
László szerint a szántóföldeken általában saját nemesítésű vetőmagvakat használtak, 
nagy hangsúlyt helyeztek az ipari növények termesztésére, tehenészetei pedig országos 
hírnevet szereztek maguknak. A legnagyobb újításnak mégis a mezőgazdasághoz kap-
csolt ipari tevékenység kiszélesítése tekinthető. Az uradalmak terményeinek feldolgozá-
sára többnyire saját üzemekben került sor, melyek között hengermalom - Dombóvárott 
épült, mközben a malomipar országos szinten válsággal küzdött - , húsgyár, sajtkészítő 
üzem, len és kendergyár, szeszgyár és magnemesítő üzem található.20 A bérletek kiala-
kítása is többnyire a racionalizálás jegyében került sor, hiszen a sok kicsiny, túlságosan 
szétaprózott birtoktestet nem volt gazdaságos saját kezelésben üzemeltetni. Hasonló 
megfontolás jegyében került sor arra, hogy az egész komplexum központját Eszterhá-
záról Sopronba helyzeték át.21 Napjainkban talán különös jelentőséget kap az a tény, 
hogy a birtok tulajdonosa nagy hangsúlyt helyezett a tisztességes, korrekt kereskedői 
magatartásra. A már említett Gaál László szerint súlyos fegyelmivel járt, ha egy ke-
reskedő kifogásolt valamit a szállított áruval kapcsolatban. Nem meglepő, hogy olyan 

17 MOL P 146. 1. cs. Esterházy Pálhoz intézett levelek, 1922-1926. Jellemző módon a Sopron vármegyé-
ről szóló helytörténetit összefoglalót a szerkesztők Esterházy Pálnak, a megye"örökös főispánjának" 
ajánlották. Sopron 1934. 5. 

18 Magyarország 1925. 406-408. Pesti Napló 1927. augusztus 14. 3-4. 
19 MOL P 146 1. cs. Soós Géza levele Esterházy Pálnak, 1926. június 25. 
20 Gaál 1971. 86-89. Pesti Napló 1927. augusztus 14. 4. 
21 Sopron 1934. 59. 
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eset is előfordult, amikor egy pécsi vállalat úgy vásárolt állatokat az egyik uradalomtól, 
hogy személyesen meg sem tekintették a megvásárolandó hízómarhákat, s az egész 
üzlet telefonon bonyolódott le.22 Abban, hogy birtokait sikerrel, számos tekintetben az 
üzletszerű racionalitás szabályai szerint irányította, vélhetően nagy szerepe volt Ester-
házy Móricnak. Annak a rá nagy hatással bíró rokonnak, aki kortársai körében maga is 
.mintagazda" hírében állt. 

Ez a iparszerű nagyüzemi gazdálkodás - jóllehet a beruházások tekintélyes költség-
vonzattal rendelkeztek - minden bizonnyal komoly bevételeket biztosított a tulajdo-
nos számára, jóllehet ennek méreteiről nincsenek pontos információk. Esterházy Pál 
jövedelmének egy részét - a noblesse obiige elvéhez igazodva - jótékonysági célokra, 
mecenatúrára fordította, s úgy tűnik ez volt az a terület, ahol egyértelműen kilépett 
zárkózottságából. Az 1920-as évek első felében az arisztokrata mentalitásnak megfele-
lően jelentős összegekkel támogatta a súlyos pénzügyi válsággal küszködő budapesti 
Operaházat és a Magyar Tudományos Akadémiát.23 Mecénási tevékenysége ezután a 
30-as évek végétől kapott új lendületet, melynek jeleként 1938 és 1941 között több 
részletben közel ezer pengőt áldozott orvosi célú kutatások finanszírozására. Emellett 
díjakat alapított a hazai képzőművészet támogatására, 1943-ban pedig 100 ezer pengős 
alapítványt hozott létre katolikus diákotthonok támogatására.24 

Esterházy Pál életvitele tehát távolról sem felelt meg azoknak a negatív kritikáknak, 
melyek a Horthy korszakban a főúri réteggel szemben megfogalmazódtak. Az eszter-
házi kastély ura a maga polgáriasultabb, a teljesítményelvűség a szakértelem irányába 
nyitottabb felfogásával, magatartásával az arisztokráciának a Festetics Taszilótól szá-
mottevő mértékben eltérő típusát képviselte.25 Szórványos nyilatkozatai, tevékenysége 
alapján úgy tűnik hitt abban, hogy a hagyományos arisztokrata értékek összhangba 
hozhatók a változó idők változó követelményeivel. Valószínűleg ez lehetett az egyik 
oka annak, hogy az arisztokráciáról szóló diskurzusban alig esett szó róla: miközben 
egyénisége, életvitele nem igazán felelt meg a mágnásokról kialakult hagyományos 
képnek, tradíciókhoz való kötődése folytán nem lehetett őt egyoldalúan a modernitás 
megtestesítőjének sem tekinteni. 

22 Godl 1971. 98. 
23 Pesti Napló, 1921. január 1. 4. és 1927. augusztus 14. 3. 
24 Magyar Nemzet 1939. december 7. 8. 1940. március 6. 8. 1941. január 26. 6. 1942. március 22. 7. 

1943. május 30. 13. 
25 A tájékozottabb kortársak persze maguk is tisztában voltak ezzel, annak ellenére, hogy a szélesebb 

közvéleményben nem kapott nyilvánosságot. Ispánki Béla, Esterházy vádlott-társa a Mindszenty-per-
ben, később így jellemezte a herceget: „Művelt koponya, aki eredeti nyelven olvassa a görög és latin 
klasszikusokat... Mintagazda, takarékos és szerény. Mélyen vallásos." Izsák 2005. 4. 
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Csekonics 1929 = Csekonics Erzsébet: A magyar arisztokrácia válsága. Magyar Szemle 
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levelek, 1922-1926. 23. csomó, határidőnapló, 1935. 
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Gaál 1971 = Gaál László: Az eszterházy hercegi hitbizomány gazdálkodása 1930-1940. 

Agrártörténeti Szemle, 1971/1-2. 86-125. 
Izsák 2005 = Izsák Lajos: A Mindszenty-per és Esterházy Pál. Jogtörténeti Szemle, 

2005/2. 1-8. 
Molden 1999 = Molden, Hanna: Griff és rózsa. Bp. 1999. 
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(Polgárság) 





Galambos Sándor 

A Nikelszlcy-háló 
(Esettanulmány) 

Behálózva1 

A Nikelszkyek a XIX. század harmincas éveitől éltek Nyíregyházán. A család gazdasági 
ereje, befolyása folyamatosan növekedett, egyre nagyobb részt vállaltak a közügyekben, 
különösen a jótékonyság területén. Nikelszky Mátyás és családja történetét, hatását leg-
alább egy-két szállal szeretném összekötni a hálózatelmélettel, amellyel a XX. század 
utolsó harmadában matematikusok, fizikusok és biológusok kezdtek el foglalkozni. Az 
elmélet segítségével az univerzum, az élővilág és benne az emberi társadalom számos 
kérdése új megvilágításba került/kerülhet, mivel nem kevesebbet állít, mint hogy minden, 
ami bennünk és körülöttünk van, hálózatot alkot. Eddig többek között a sejtek, az evolú-
ció, a gazdasági rendszerek, az internet, a tudományos hivatkozások hálóját kutatták. A 
bonyolult matematikai számításokat is felhasználó hálózatelemzések elsősorban napja-
ink jelenségeit, tényeit, ezek összefüggéseit vizsgálják. Viszonylag kevesen foglalkoztak 
viszont a történelem, a múlt hasonló szemléletű megközelítésével, de például Csermely 
Péter írt a történelem fordulópontjain lezajlott hálóváltozások három fázisáról.2 

A hálózat olyan rendszer, amely több elemből áll, és ezeket az elemeket kapcsolatok 
kötik össze. A hálózatok (néhány) közös tulajdonsága: 

• egymásba ágyazottság, vagyis minden hálózat legalább egy másiknak része 
és/vagy egy másikat foglal magában, 

• kisvilágiság, vagyis a számtalan hálózatot sok-sok szál köti össze, és ezek 
révén egészen távoli elemek is elérhetők, 

• az összekötő kapcsolatok erősek vagy gyengék lehetnek. 
Hogyan ábrázolható a korszakban dinamikusan fejlődő Nyíregyháza szegényügyé-

nek rendszere a hálózatelmélet apparátusát felhasználva?3 (Lásd az 1. sz. ábrát!) 
Az egyik nagy hálózatnak az állami, községi, hivatali gondoskodás tekinthető, a má-

siknak a magánkezdeményezések hálózata. A kettő együtt alkotja a szociális hálót. Az el-
sőbe tartoznak például a rendszeres és alkalmi segélyek, a kolduskérdés megoldási kísér-
letei, a kórház, a menhelyek. A másodikba az egyházi és egyesületi karitász, az alkalmi 
gyűjtések, az egyéni adományok, valamint a szociális és duális alapítványok, és a sor még 
folytatható. A hálózatok egymásba ágyazottan részei vagy éppen befogadói egymásnak. 

1 A fejezetcím Barabási Albert-László nagy hatású könyvének a címe is egyben. 

2 Csermely 2005. 256-266. 
3 Az ábra csupán logikai konstrukció, teljességre nem törekvő illusztráció. 

177 



Galambos Sándor: A Nikelszky-háló 

1. A nyíregyházi szociális háló a dualizmus korában 

Nemcsak az egyes hálózatok belső tagjait kötötték össze - magától értetődően - szá-
lak, hanem a különböző „nagy" és „kicsi" hálózatok, illetve ezek alkotóelemei között 
is voltak kapcsolatok. Mivel a hivatali gondoskodás csupán a rászorultak csekély szá-
zalékának volt képes segítséget nyújtani, a privát szféra jótékonysági kezdeményezései 
elsősorban az ebből kimaradtakat igyekeztek segíteni. Ugyanakkor a hivatalok, köz-
intézmények gyakran vállalták a magánalapítványi tőkék kamatainak kezelését, ezzel 
mintegy garanciát vállalva az alapítólevélben foglaltak megvalósulására. A rászorultak 
természetesen igyekeztek minden lehetőséget megragadni, hogy bajukon enyhítsenek, 
ezért szektorfüggetlenül egyszerre akár több helyről is kérhettek segítséget. 

Habár a szociális háló egy sok elemből álló rendszer, mégis néhány lépéssel, szak-
emberek és ismerősök útján mindegyik része viszonylag könnyen, kevés lépéssel meg-
közelíthető.4 A kapcsolatok, információk révén rövid időn belül akár egy másik hálózat 
korábban nem ismert eleme is elérhető. Ez jelenti a kisvilágiságot. 

II. Nikelszky Mátyás 
Nikelszky Mátyásról Lukács Ödön, az 1886-ban megjelent első nyíregyházi monográ-
fia szerzője a következőképpen szól:5 „Kegyelettel kell megemlékeznem e helyen néh. 
Nikelszky Mátyásról, mint városunk egyik kiemelkedő polgáráról... Nikelszky Mátyás 
egyszerű sorsból emelkedett fel, Isten segedelme mellett, egyedül önerejére támaszkodva. 
Óriási elfoglaltatásai mellett könyvek olvasása által elméjét folyvást művelte és annyira 

4 Erről szól az ún. hatlépésnyi távolság elmélet. Erre lásd Barabási 2002. 40-43. és passim. 
5 Lukács 1886. 340. 
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kiművelte, hogy bármely művelt társaságban otthonosan érezte magát. Családja érde-
kében bámulatos tevékenységet fejtett ki. E mellett egyháza ügyeiben folytonosan részt 
vett; - a város ügyein meleg szeretettel csüggött. Szóval tevékeny életét a haza, egyház 
és család közt osztotta meg. Naplójegyzetei,6 melyeket egyedül magának írt, a legszebb 
lélekről tesznek tanúbizonyságot; ha fellépéseiben érdes is vala, de tetteiben mindég az 
igazságérzet és jóakarat vezette. Jó tetteivel, adakozásaival, alapítványaival, az üdvös 
eszmék, a tanügy és társadalmi intézmények gyámolítására véghez vitt tevékenységével 
íveket lehetne betölteni. A végzet csapásait Istenben megnyugvó lélekkel, keresztyéni 
türelemmel viselte. Áldás emlékezetén!" (Kiemelés az eredetiben. GS) 

Az elismerő szavakkal jellemzett Nikelszky Mátyás 1818-ban a Szepes megyei Stó-
szon született. 1835-ben települt át Nyíregyházára, valószínűleg Sámuel nevű testvéré-
vel együtt. Mátyás 1843-ban megházasodott, ezzel megtelepült lakossá, majd polgárrá 
vált, székálló legényből7 székgazda lett.8 A városi tanács 1853-ban erkölcsi bizonyít-
ványt adott ki számára, ebből azonban nem következett, hogy egy hónap múlva a 
húsvágási engedély iránt benyújtott kérvényét támogatták volna.9 A göröngyösen indu-
ló pálya azonban hamarosan felgyorsult: a hatvanas években többedmagával a város 
serházát bérelte, a hetvenes évek elején már a „sőrére fektetvén a súlyt",10 a bécsi pia-
con hízott marhákat értékesítettek nagy haszonnal. Figyelemre méltó, hogy Nikelszky 
szinte minden vállalkozását, tevékenységét másokkal együtt végezte. A tehetősség jele, 
hogy házát a város előkelő, központi részén, az Egyház utcán építette fel." 

1848 májusában a városi képviselő-testület tagjává választották meg.12 Az 
1860-1861-es rövid alkotmányos időszakban a választók bizalmából ismét tagja lett a 
testületnek. 1874-től egészen haláláig évi 250 és 290 Ft közötti adóösszeggel a városi 
virilis lista első harmadában foglalt helyet.13 (A lista dobogós helyére 1200 Ft körüli 
adóval lehetett felférni, míg az utolsó, 100-120. helyekre 80-90 forint is elegendő volt.) 
1870-ben két képviselőtársával együtt az előző évi házipénztári számadások felülvizs-
gálatát végezte el.14 Miután ez idő tájt a megyei virilisek között is szerepelt, nemcsak 
a városi képviselő-testületnek, hanem Szabolcs megye törvényhatósági bizottságának 
is tagja lett. 

Nikelszky emellett egyre jelentősebb szerepet vállalt a város civil társadalmában. 
Megbízhatósága miatt több bizalmi funkció ellátására is megkérték. Az evangélikus 
gimnázium telkének és épületének megszerzését az első adakozók egyikeként segítette 

6 Nikelszky Mátyás naplót vezetett, amelyet Lukács Ödön is felhasznált monográfiája megírásakor. Na-
gyon sajnálatos, hogy a napló nincs meg, nyomtatásban sem jelent meg, sorsa ismeretlen. 

7 mészáros legény 
8 SZSZBML, V. B. 52. 9. köt. 998/1853. szept. 21. jkv. 
9 Uo. 1094/1953. okt. 27. jkv. 

10 Leffler 1900. 122. 
11 SZSZBML, V. B. 52. 124/1. köt. 735/1867. febr. 28. jkv. 
12 SZSZBML, V.B. 51. 258/1. köt. 1/1848. máj. 23. jkv. 
13 Például 1876-ban 278 forinttal a 12. helyen tüntették fel. SZSZBML, V. B. 77. 91/1876. 
14 Hoffmann 1931. 144. 
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az 1860-as években, majd 1878-tól haláláig tanácsosa és pénztárosa volt a gimnázium-
nak.15 A Casino pénztárosi feladatait 1862 és 1864 között látta el.16 A Nyíregyházi Ter-
ménycsarnok is választmányának tagjai sorába választotta.17 Sok adománnyal segítette 
evangélikus egyházát is, amelynek hosszú át a felügyelője volt. Feleségével együtt több 
szociális alapítványt hozott létre. 

Nikelszky Mátyás a kiegyezés után a rohamosan fejlődő Nyíregyháza egyik legte-
kintélyesebb tagjává vált, igazi polgárként nemcsak a saját boldogulásáért tett sokat, 
hanem a városért is. Hatvannégy éves korában, 1882. március 21-én szívszélhűdésben 
halt meg.18 

III. A Nikelszky család 
A családfő 1843-ban vette nőül a helyi Tincz János és Szartori Zsófia lányát, a mindösz-
sze 15 éves Zsuzsannát. Felesége három fiúgyermekkel és négy leánnyal ajándékozta 
meg. A legidősebb gyermek, Lajos 1844-ben, a legfiatalabb, János Jenő 1859-ben szü-
letett. (Lásd a 2. sz. ábrát!) 

2. Nikelszky Mátyás: Családi kör 

Nikelszky Mátyás 
1818-1882 

Tincz Zsuzsanna 
1828-1896 

Lajos 
1844-

Zsuzsa 
1846-

János Jenő 
1859-

llona Julianna 
1857-

Mária 
1853-

Erzsébet 
1855-

A népes Nikelszky család tagjait szoros szálak fűzték egymáshoz, nyilvánvalóan 
mindenkinek mindenkivel volt kapcsolata. A tagok közötti különbözőségek, esetleges 

15 Gimn. Évkönyv 1878. 12-16. 
16 Vietórisz 1896. 30. 
17 Hoffmann 1931. 144. 
18 Nyírvidék, 1882. március 26. 13. sz. 3. 
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ellentétek dacára a hálózat minden eleme a teljes családot erősítette. A gyerekek az 
apa mintáját követték a műveltség megszerzése iránti fogékonyságban. A legidősebb 
fiú, Lajos iskolái elvégzése után előbb árvaszéki ülnökként, majd városi tanácsosként 
dolgozott. A legfiatalabb gyermek, János Jenő a helyi gimnáziumban tanult osztályel-
sőként. Budapesten, az egyetemen bölcsészettan-hallgatóként folytatta tanulmányait. A 
középső fiú, András - akit gyakran Andornak neveztek - is járt gimnáziumba. Tovább-
tanulásáról ugyan nincs adatunk, de okkal feltételezhetjük, hogy ő is megkapta azt a 
lehetőséget, amit bátyja és öccse. (A lányok ebben az időben felsőfokú képzésben nem 
vehettek részt.) A család kohéziójának erejét a sűrű hálózat, a 36 páros kapcsolat mu-
tatja. (Lásd a 3. sz. ábrát!) 

Ez a békés, boldog állapot azonban 1859-ben megszűnt. Az 1857-ben született Ilona 
ugyanis kétéves korában aszkórban19 elhunyt, néhány nappal az utolsó gyermek meg-
születése után. Az apa életében még három gyermek halt meg - mind a felnőttkor kü-
szöbén. Andor öngyilkos lett, Erzsébet béllob következtében, János Jenő tüdőgümőkór-
ban hunyt el. Hatalmas veszteség érte a családot, tagjainak majdnem felét elveszítette. 
A családban mindössze 10 kétirányú összekötő vonal maradt, a belső kapcsolatoknak 
mintegy 3/4-e megszűnt. 1859-et az 1881. évvel összevetve az életben lévők aránya 9-ről 
5-re, a kapcsolatok száma 36-ról 10-re csökkent. (Lásd a 4. sz. ábrát!) 

19 Az ászkor erős legyengüléssel, lesoványodással járó betegség. 
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A szülői minta öröklődött a jótékonykodásban is. Mindenki, aki az apa halála után 
(1882) még élt, gyakorolta a jót tenni belső parancsát. Tincz Zsuzsanna megözvegyül-
vén nem herdálta el a vagyont, megtartotta a virilis státuszt,20 egyedül is folytatta az 
alapítványozási tevékenységet. A hivatalnokká vált Lajos könyvekkel és pénzadomá-
nyokkal támogatta a gimnáziumot, a két életben maradt lány, Zsuzsanna és Mária az 
édesanya halála után gondozta az apjukról elnevezett alapítványt, Mária maga is alapí-
tott egy ösztöndíjat. 

Tehát a családban kialakult egy olyan háló, amelynek tagjait erős kötelékek fűzték 
egybe, azonos elveket követve vezették életüket, és az apa halálát követően egy újabb 
(karitatív célokat kitűző) hálózat központi részét teremtő/irányító egységét alkották. 

IV. A jótékonyság Nikelszky-hálói 
Nikelszky Mátyás és családja 6 alapítványt hozott létre. (Lásd az 5. sz. ábrát!) Az ala-
pítvány a jótékony célú adományozásnak az a formája, amelyben az alapító nyilvános 
kezelés és ellenőrzés alá helyezi az általa meghatározott célra adott összeget, amelynek 
csak éves kamatai használhatók fel. Ez a forma biztosítja, hogy az adomány elvileg 
örökre éljen, ez teszi lehetővé, hogy a kiválasztott célt hosszú távon támogassák, és 
ez biztosítja, hogy mind az alapító, mind az alapítvány címében megnevezett személy 
neve sokáig fennmaradjon.21 A Nikelszkyek összes alapítványa a család elhunyt tagjá-

20 Veje képviselte a testületben. 
21 Nyíregyházán a kiegyezés korában mintegy száz jótékony célú alapítvány létezett. Bővebben: Galam-

bos, 1996. 
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nak a nevét viselte. A névadás és maga a jótékonyság enyhítette a közeli rokon elvesz-
tésével kialakult fájdalmat. 

5. A Nikelszkyek alapítványai 

Nikelszky Mátyás és Tincz Zsuzsanna 

Andor 
1874 

Erzsébet 
1874 

Tincz Zsuzsanna Nikelszky Mária 

János Jenő Lajos Mátyás dr. Nóvák Jenő 
1882 1888 1888 1916 

A hat alapítványból öt iskolai tanulmányokat végző diákokat segített. A teljesítmény 
elvét mindegyik összekötötte a szociális elvvel. Az 1870-es években keletkezett első 
kettő adomány a helyi elemi és középiskola tanulóit támogatta, a másik három pedig az 
egyetemeken való továbbtanulásra ösztönzött. Egyedül az apa nevét megörökítő alapít-
vány volt (csak) szociális jellegű. (Lásd az 5. sz. ábrát! Az ábrán világos háttérben az 
adományozó, bekeretezve az alapítvány névadója áll, a szám az alapítás évét jelöli.) 

A szülők 1874-ben Andor fiuk emlékezetére 500 forintot adományoztak a gimná-
ziumnak, hogy kamatait négy egyenlő részre osztva a nyári nagyvizsga letétele után 
ösztöndíjként osszák ki.22 Erzsébet emlékére ugyanekkor szintén 500 forintot adtak az 
evangélikus elemi iskolának, hogy „kamatait a „legszorgalmasabb és legjobb magavise-
letű tanoncz kapja a felsőbb leányosztályokban".23 

A családfő halálának évében, 1882 végén az anya - az előző évben elhunyt - Já-
nos Jenő emlékére nyíregyházi illetőségű, evangélikus vallású, egyetemet látogató, el-
sősorban tanári pályára készülő ifjú javára hozott létre egy alapítványt.24 „Fő kellék" a 
szorgalom, a szegény sorsúnak elsőbbsége van. 1888-ban pedig - a három éve meghalt 

- Lajos emlékére hívott életre egy segélyalapítványt, hogy olyan helybeli, evangélikus, 

22 Gimn. Évkönyv 1904-1905. 4. 
23 SZSZBML, X. 102. 1882. márt. 26-ijkv. 
24 Gimn. Évkönyv 1904-1905. 7. 
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végzős gimnazistát támogasson, aki felsőfokú tanulmányokat fog folytatni. A jó erkölcs 
elkerülhetetlen feltétel, a szegényebb sors elsőbbséget ad - így rögzítette az alapítóle-
vélben preferenciáit.25 E kettő adomány törzstőkéje is 500 Ft volt. Az özvegy a legna-
gyobb összeggel, vagyis 1000 forinttal a férje emlékét megőrző, Nikelszky Mátyás-féle 
elaggott s elszegényedett városi polgárokat segélyező alapítványt hozta létre 1888-ban.26 

A család jótékony célokat támogatva szinte minden elhunyt tagjának emlékét meg-
örökítette. Egyedül az 1859-ben elhalálozott Ilona nevével nem hoztak létre alapítványt. 
Ennek több oka is lehetett. Egyrészt a városban csak később kezdett elterjedni az alapít-
ványozás szokása, nem alakult még ki igazán az emlékállításnak ez a módja. Másrészt 
a bánatot enyhítette az Ilona eltávozása előtt néhány nappal megszületett legkisebbik 
gyermek, János Jenő. Harmadrészt a család hat kiskorú gyermekének ellátása, gondo-
zása elegendő feladatot adott a szülőknek. 

Miután a fiúk mind utód hátrahagyása nélkül haláloztak el, a Nikelszkyeknek ez az 
ága kihalt. A minta azonban öröklődött, ezt bizonyítja, hogy Nóvák Gyuláné Nikelsz-
ky Mária fia, ár. Nóvák Jenő27 emlékére 1916-ban 5000 koronás28 ösztöndíjat ajánlott 
fel, amelynek kamatait olyan nyíregyházi illetőségű, magyar tudományegyetemre járó 
vagy evangélikus teológiai akadémiai hallgatók kaphatták meg, akik a következő félévre 
németországi egyetemre iratkoztak be. Az alapítólevél részletesen szabályozta a még 
figyelembe veendő körülményeket. Az alapítványi tőke kamataira minden év decem-
berében pályázatot kell hirdetni az egyetemeken. Az ösztöndíjat minden évben február 
10-én, a megboldogult halálának évfordulóján kell kiadni. Elsőbbség illeti meg az evan-
gélikus és szegény sorsú pályázót. A nyertes több éven át meghagyható az ösztöndíj 
élvezetében. Ha viszont az alapítványi hatóság, a nyíregyházi evangélikus gimnázium 
kormányzótanácsa, amely kezeli a letett összeget és dönt a megjutalmazandó szemé-
lyéről, nem találna megfelelő jelentkezőt, akkor a kamatok a következő évi kiosztható 
összeget növelik.29 A hozadékot először 1918-ban lehetett volna kiosztani, ettől az évtől 
azonban a gimnáziumi évkönyvek nem közlik az egyes alapítványok nyerteseit, így 
nem tudjuk, hogy valaki részesült-e az adományból. 

A adományozók szándéka szerint az alapítványok funkciójukat generációkon átível-
ve teljesítik be. Az 1920-as évek elején azonban az infláció tönkretette az alapítványi 
vagyonokat, a Nikelszkyekét is.30 Csak azok éledtek fel újra, amelyeknek törzstőkéjét a 
pengő bevezetése után megújították. Ez a család adományaival nem történt meg. 

25 Gimn. Évkönyv 1887-1888. 37. 
26 SZSZBML, V. B. 77. VIII. 101/1915. 
27 Dr. Nóvák Jenő, a budapesti királyi büntető járásbíróság joggyakornoka, ügyvédjelölt 1916-ban, éle-

tének 25. évében hunyt el. 
28 Az 1892. évi valutareform után 1 forint 2 koronával volt egyenlő. 
29 Gimn. Évkönyv 1915-1916. 48-50. 
30 Csak azok éledtek fel újra, amelyeknek törzstőkéjét a pengő bevezetése után megújították. 
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V. A Nikelszky Mátyás-alapítvány 
Alaposabb vizsgálat alá a leggazdagabb forrásbázissal rendelkező, a családfő nevét vise-
lő alapítványt érdemes venni. Itt a nagyrészt fennmaradt kérvények alapján, viszonylag 
sok jelentkező közül döntötték el, hogy ki részesüljön a kamatokból. Tincz Zsuzsanna 
férje végakarata szerint járt el. Ahogy az 1888-ban kelt alapítólevélben írja, Nikelszky 
Mátyás egy szegény menház felépítését tervezte, de addig is, amíg ez megvalósul, se-
gíteni kívánt az ínségben szenvedőkön. Ennek szellemében az alapítvány elaggott, ön-
hibájukon kívül elszegényedett, ínséget szenvedő városi polgárok, elsősorban iparosok 
segélyezését írta elő. Ehhez egy év múlva egy pótrendelkezést csatoltak, mely szerint a 
feltételek özvegy nőkre is kiterjesztendők. 

Sokan igényeltek támogatást, de a kérelmezők évenkénti listája elég nagy szóródást 
mutat. Egyes évekből csak két-három kérelmező fordult a kuratóriumhoz, más években 
15, 18, sőt 23.31 Számosan több éven át benyújtották, megújították kérvényüket, tehát a 
kérelmezők körében volt egyfajta állandóság. (Lásd a 6. sz. ábrát!) 

6. A kérelmezők száma (1890-1922) 
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Az első években négy rászorultat segélyeztek, mivel az alapító, Tincz Zsuzsanna a 
kezelésre felkért városi tanácsnak csak a kamatot juttatta el, és határozott kérésére az 
általa kijelölt négy személy között osztották ki azt. Az alapító elhunyta után, 1897-ben 
az örökösök lányai viszont már a törzstőkét is átutalták a tanácsnak, amely a helyi 

31 Minden évből nincs adat. 
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takarékpénztárban évente 5%-ot kamatozott.32 Ettől kezdve érvényesítették az alapító-
levélben foglalt rendelkezést, hogy évente ketten kapjanak segítséget. A kérelmezőkkel 
összevetve az adományozottak körében még nagyobb volt az állandóság, az ismétlő-
dés. Özv. Kovács Károlyné 15-ször, özv. Bogár Andrásné 9-szer, özv. Sexty Sámuelné 
7-szer nyerte el a kamatokat. Az 1890 és 1922 közötti harminchárom évben összesen 
huszonegy fő részesült az alapítvány támogatásában. Tizenegyen legalább három éven 
keresztül kapták meg az 50 forintnyi kamat rájuk eső részét, és tízen pedig csak egyszer 
fordultak sikerrel a kezelőkhöz. Tizenegy fő hatvankét esetben, míg tíz fő tíz esetben 
részesült a kamatokból. (Lásd a 7. sz. ábrát!) 

7. Az adományozottak támogatásának gyakorisága (1890-1922) 
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Mi lehet az oka ennek a nagy különbségnek, szóródásnak? Ezt az ábrát, továbbá a 
kérelmezők számát és a családi kapcsolatháló megváltozását bemutató 3., 4. és 6. ábrát 
figyelembe véve megkockáztatható, hogy mindezeknél egy új, a hálózatok egy részére 
jellemző fontos tulajdonság jelentkezik: a skálafüggetlenség33 Ez azt jelenti, hogy a 
hálózatok nem arányosan, egyenletesen, nem is mértani haladvány szerint változnak, 
hanem nagy szórásokkal, kiugrásokkal. 

Az alapítványok felfoghatók hálózatnak is, mégpedig olyannak, amelyben nem egy-
idejűleg vagy rövid intervallumban, hanem több éven, elvileg több generáción keresztül 
létezik kapcsolat az alapító és a kérelmezők között. A Nikelszky Mátyás nevét viselő 

32 A pénzintézet az akkor szokásos 4,5 százalékos kamatot a nemes célt támogatva fél százalékkal 
megemelte. 

33 Barabási 2003. 
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alapítvány hálózatán belül erősnek tekinthető az adományozó és a kamatot elnyerők 
kapcsolata, hiszen az első időben az anya, később a lányai döntő módon érvényesítet-
ték akaratukat abban, hogy ki kapjon a kamatokból. Ez a döntés legtöbbször személyes 
ismeretségen és szimpátián alapult. Például özv. Fábián Jánosné, aki háromszor része-
sült a hozadékból, sokáig volt a család házicselédje. Ha egyszer valakit körültekintően 
kiválasztottak, akkor többnyire érvényesült a megszokás ereje, és a következő években 
is ő maradt a támogatott. A család a legritkább esetben szüntette meg a már kialakult, 
erős kapcsolatokat, ennek következtében a rendszerint idős adományozottak gyakran 
halálukig megkapták a segítséget. 

Gyenge kapcsolat fűzte viszont a családhoz mindazokat, akik hiába fordultak kére-
lemmel az alapítványhoz. A hálózatelméletben kiemelt jelentőséget tulajdonítanak a 
gyenge kapcsolatoknak.34 Természetesen az erős kapcsolatok a legfontosabbak, a jel-
legadók. Eltávolításuk, kiesésük után a hálózat megváltozik, majd szétesik. A gyenge 
kapcsolatok (egy részének) kiesése látszólag és rövid időn belül viszont nem változtatja 
meg a hálózat válaszainak átlagát, de jelentősen megnő a válaszok szórása, változé-
konysága, ami labilitást eredményezhet. A gyenge kapcsolatok stabilizálják a hálózatot, 
a közösséget. A hatás kölcsönös, mert stabil társadalomban magas a gyenge kapcsola-
tok száma, erősödik a bizalom, az együttműködési készség, és ezzel egyidejűleg csök-
ken a klikkesedés, a szekértáborok kialakulásának veszélye. 

Az alapítványtól segítséget várók száma rendszerint magasabb volt, mint a támoga-
tást megkapok száma. Ez nemcsak azt jelenti, hogy sok volt a rászorult, hanem azt is, 
hogy az alapítvány iránti bizalom töretlenül megmaradt, s ez a bizalom - még elutasítás 
esetén is - megadta a bajból való kilábalás reményét a kérelmezőknek. 

* * * 

A Nikelszky család alapítványai - a többi dualizmus kori alapítványhoz hasonlóan -
stabilizáló szerepet töltöttek be közösségükben. 

A hálózatelmélettel kapcsolatban pedig könnyen elképzelhető, hogy szemlélete, esz-
köztára - sok más terület mellett - a múlt, a történelem kutatásában is hasznos szerepet 
tölthet be. 

34 Csermely 2005. 
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Klement Judit 

Bécs és Budapest: a Glatz család 
két nemzedékének párhuzamos története 

A Glatz család történetéhez a Pesti Hengermalom Rt. vizsgálata során jutottam el. 
A Hengermalom elemzésének legfontosabb tanulsága az volt, hogy milyen erősen ér-
vényesülhetnek a családi kapcsolatok egy részvénytársasági formában működő cég 
esetében is, mely eredetileg nem családi vállalkozásként indult. A Hengermalom egyik 
főrészvényese, majd alelnöke Fuchs Rezső (Rudolf) halála után részvényeit a lányai örö-
költék, a lányokat pedig a közgyűléseken férjeik képviselték. Ennek megfelelően nem 
volt meglepő, hogy a négy vej neve: Burchard, Schulek, Glatz, Roller megjelent a rész-
vényes listákon.1 A vejek neve mellett azonban más családtagok is megtalálhatók voltak, 
s az ő beazonosításuk érdekében kezdtem el közelebbről megvizsgálni a Fuchs családba 
beházasodó vejek családjait, így a Glatz famíliát is. A vejek családjainak vizsgálata a 
részvényes listán megtalálható nevek beazonosíthatósága mellett azt is megvilágította, 
hogy Fuchs Rudolf lányai nagyon hasonló társadalmi eredetű férjekhez mentek hozzá. 
Valamennyi vej felvidéki, szepességi gyökerekkel bírt, evangélikus vallású volt, s csa-
ládjukban a műveltség, pallérozottság meghatározó szerepet játszott.2 A négy vej közül 
ugyanakkor Glatz Henrik volt az egyetlen, akinek karrierje egyéni cégtulajdonosként és 
tőzsdeügynökként nem mutatott fel különösebb ívet. Felmenői szepességi származása 
egyértelműen kiderült, de a család Pozsony-Bécs-Budapest közötti mozgásának értel-
mezésére kevés adat állt rendelkezésemre. A kevéssé látványos karrier és a családról 
rendelkezésemre álló kevés információ miatt mélyedtem el a Glatz család történetében. 
Ennek során derült ki számomra, hogy Glatz Henrik öccse, Glatz Frigyes 1884-ben ter-
ménykereskedő céget alapított Budapesten, de 1892-ben itthoni cégét másik bátyjára, 
Glatz Györgyre hagyva elhagyta az országot és Bécsben alapított saját vállalkozást, is-
mét termény-, őrlemény- és takarmánykereskedelmi profillal. Tovább fokozta érdeklődé-
semet az a tény, hogy az 1892-ben alapított kereskedő cég még ma is működik Bécsben, 
ma is (részben) családi tulajdonban van, s immár a negyedik generáció dolgozik benne, 
miközben a profil továbbra is (többek között) termény- és élelmiszerkereskedelem.3 Je-
len írás tárgya, a két Glatz generáció (György, Frigyes és fiaik) párhuzamos története 
tehát az 1890-es évektől indul, de lássuk előbb a család gyökereit. 

1 Klement 2005. 
2 Klement 2007. 
3 Vö. http://www.glatz.co.at. Kutatásomat családi dokumentumokkal és tanácsokkal támogatta Mátyás-

falvi János, a Glatz család Budapesten élő leszármazottja. Segítségét ezúton is hálásan köszönöm. A 
bécsi cég archívumába Jacob Glatz engedett betekintést. Az ott megtalálható eredeti dokumentumok 
nélkül nem készülhetett volna el e munka. Köszönöm a segítségét. 
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A Glatz család a 17. század közepéig vezeti vissza családfáját: első ismert ősüket, 
Martin Glatzot a Szepes vármegyei Poprádon élő polgárként tartják számon. Az ő fiata-
labb fiától, a feltehetően kovácsfoglalkozású Thomastól származik le az az ág, amely-
hez az általunk keresett Glatzok is tartoznak. Thomas fia, Jákob Thomas is poprádi 
kovács, más forrás szerint vászonkereskedő lehetett.4 Annyi bizonyos, hogy Jacob Tho-
mas második házasságából született második gyermekként Jákob Glatz, az általunk 
vizsgálandó három Glatz-fivér nagyapja, aki pedagógus, teológus, evangélikus lelkész 
volt. 

Jákob Glatz 1776-ban született Poprádon.5 A késmárki és a pozsonyi líceumban, va-
lamint a miskolci gimnáziumban végezte középiskoláit, majd a jénai egyetemen teológi-
át hallgatott.6 1797-től 1804-ig a schnepfenthali Salzmann-iskolában kapott állást, ahol 
a tanítás mellett ifjúsági irodalmat, szórakoztató irodalmi munkákat írt és jelentetett 
meg.7 A tanítás és az írás anyagi biztonságot hozott számára, 1804-ben mégis megvált 
a schnepfenthali intézettől, s elvállalta a neki felajánlott tanári állást a bécsi protestáns 
iskolában. Bécs kezdetben nem váltotta be a hozzá fűzött reményeit, szerény taná-
ri fizetését kénytelen volt kiegészíteni grófi tanítványok elvállalásával és a Németor-
szágból hozott félretett pénzével. A bécsi állással ugyanakkor közelebb került a szülői 
házhoz, s egy poprádi hazalátogatás alkalmával ajánlották figyelmébe (sic!) egy iglói 
kereskedő lányát, akit 1805-ben feleségül is vett. Az ara apai nagyapja szintén iglói 
kereskedő volt, anyai nagyapja pedig pozsonyi borkereskedő. A Rosina Laftgallnerrel 
kötött frigyből négy fiú és három lány született. Jákob Glatz bécsi karrierje a tanítás 
mellett 1805-től lelkipásztori feladatokkal is kiegészült, előbb harmadik, majd második 
választott lelkipásztora lett a bécsi evangélikus közösségnek, 1806-tól pedig beválasz-
tották az egyháztanácsba is.81819-ben egyháztanácsosként részt vett a bécsi protestáns 
teológiai akadémia létrehozásában, s egyházi tisztségét feltehetően akkor is betöltötte, 
amikor 1824-ben, régi tervét megvalósítva családjával áttelepült Pozsonyba. A család 
anyagi erejét mutatja, hogy 1826-ban Jákob Glatz házat vásárolt Pozsony belvárosában 

- ennek első emeletére költözött be a család - , s gyümölcsöst és szőlős kertet Pozsony 
határában. 1831-ben halt meg Pozsonyban. Az evangélikus lelkész és egyháztanácsos 
egyben termékeny író is volt: pedagógiai, természettudományi, földrajzi, történeti és 

4 Vö. Steinacker 1916. 106, 117. és Glatz é.n. 
5 Életére lásd: Weber 1901. 162-164; Szinnyei 1894. 1228-1236; és Glatz é.n. 
6 A jénai egyetemre 1796 áprilisában iratkozott be teológiára. (Szögi 2001. 6010. [328.olda.lj; Mokos 

1890.) 
7 Az 1784-ben Christian Gotthilf Salzmann által alapított és működtetett intézet német területen igen hí-

res volt. Jacob Glatz schnepfenthali tartózkodása alatt írta a Freymüthige Bemerkungen eines Ungars 
über sein Vaterland című művét is, melyet Poór János a magyar társadalom egyik radikális kritikája-
ként idéz. (Poór 1988. 196-197.) 

8 A pozícióval kétszáz forintos fizetés is járt. A pénz jelentősége a személyes visszaemlékezés több pont-
ján megjelenik. Elmondása szerint például 1816-ban, vagyis 40 évesen (sic!) köszvényre hivatkozva 
szeretett volna leköszönni hivatalából és Pozsonyba költözni, de I. Ferenc császár hangsúlyozva, hogy 
az ő gyerekei is Glatz műveit olvasva nőnek fel, s fizetésének 600 forintra emelését ígérve maradásra 
bírta. (Glatz é.n.) Szinnyei úgy tudja, hogy 1816-ban tényleg lemondott a lelkészi hivatalról. (Szinnyei 
1894. 1228-1236.) 
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homiletikus írások maradtak utána.9 Literátori, tanári és egyházi pályafutása láthatóan 
biztos anyagi alapot teremtett a hét gyereket nevelő családnak, amihez talán a kereske-
dő családból származó feleség hozománya is hozzájárulhatott. 

1834-ből fennmaradt a feleség kézírásával egy „Vermogensstand am 1-ten Juli 1834." 
fejlécű feljegyzés. Eszerint a pozsonyi ház 22.000 forint, a kert 2500 forint értéket kép-
viselt, s az aktívák között jó néhány váltó is szerepelt, egyikük több mint 15 ezer forin-
tos összeggel. Az 58.452 frt 30 kr-nyi aktív vagyonnal szemben csupán 1100 forintnyi 
passzíva áll az elszámolásban. Az özvegy tehát férje halála után három évvel 57 ezer 
forintnyi vagyon felett rendelkezhetett. Az anyagi biztonság az ő gyerekeiknek is lehető-
vé tette a tanulást és a társadalmi állásnak megfelelő házasságot: a fiúk között találunk 
teológust (Julius), gimnáziumi tanárt, festőt (Theodor), újságírót (Eduárd), mérnököt 
(Jákob), a lányok férjei között pedig kereskedőt (Luise oo Kari Kriebel) és gazdatisztet 
(Mathilde oo Asbóth János).10 

Kari Heinrich Eduárd Glatz a fiúk közül az újságírói életpályát futotta be, ő az ál-
talunk vizsgált Glatz-fiúk édesapja.11 1812-ben Bécsben született. Tanulmányait a po-
zsonyi gimnáziumban, a bécsi teológiai akadémián és a lipcsei egyetemen végezte. Az 
egyetem után két évig volt házitanító magyar nemesifjak mellett, majd 1837-től a tesche-
ni evangélikus gimnáziumban kapott állást. Tescheni tartózkodása alatt ismerte meg 
későbbi feleségét, Sidonie Köntzert is, egy galíciai számtartó és borkereskedő lányát, 
akit 1838-ban feleségül vett. 1840-ben Eduárd családjával együtt visszatért szülővárosá-
ba, Pozsonyba, s az evangélikus felső leányiskola tanára lett. A tanári pályát 1844-ben 
hagyta el, amikor elfogadta a Heckenast Gustav által neki felajánlott főszerkesztői ál-
lást Pesten, a Pester Zeitungnál,12 (Glatz Eduárd fiai közül Henrik még Pozsonyban 
született 1844-ben, de György és Frigyes már Pesten, 1846-ban, illetve 1857-ben.) A 
Glatz család Pesten a Herrengasse (később Koronaherceg, ma Petőfi Sándor) utca elején 
álló Trattner-Károlyi-féle házban rendezkedett be,13 s feltehetően a nagymama (Jákob 
Glatz özvegye) is velük jött Pozsonyból, mert 1849-ben Pesten halt meg. Eduárd Glatz 

9 Szinnyei 1894. 1228-1236. A hosszú listáról kiemelendő Andachtsbuch für gebildete Familien ohne 
Unterschied des Glaubensbekenntnisses című műve, amelynek 1815 és 1828 között hat kiadása jelent 
meg. 

10 „Vermogensstand am 1-ten Juli 1834" - a bécsi cég archívumában található. Steinacker 1916. 122-124. 
Julius Glatz a pozsonyi líceum elvégzése után előbb a berlini egyetemen volt bölcsész-teológus hall-
gató 1846-47-ben, majd a jénai egyetemre iratkozott be bölcsészetre 1847-ben. (Szögi 2001. 242. [96. 
old.], 6527. [340. old.].) Jákob Glatz a bécsi Technische Hochschule diákja volt mérnöki fakultánson 
1842-44. között. (Szögi 1994. 5316. [174.old.].) 

11 Eduard Glatz életét Ruprecht Steinacker, a dédunoka kutatásai alapján készült feljegyzésekből (kézirat 
a család tulajdonában) ismertem meg (Steinacker é.n.) és Ertl 1940. munkájából. További forrás: 
Szinnyei 1894. 1226-1227. 

12 Heckanasról Jákob Glatz barátjaként emlékezik meg Ruprecht Steinacker, talán Glatz könyveinek 
kiadása vagy közös evangélikus felekezetük alapján is kapcsolatba kerülhettek. Heckenast apja, Hec-
kenast Mihály evangélikus lelkész volt Kassán 1803-tól a 40-es évekig, élete végén Pesten élt a fiánál, 
Heckenast Gusztávnál. (Szinnyei 1896. 572-573.) 

13 Lásd: Friedrich (August Julius) Glatz 1857-es születési anyakönyvében a születés helyeként Pest, In-
nenstadt, Herrengasse Nr. 2. szerepel. (BFL XV. 20. A2.) 
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1845-1852 között a Pester Zeitung, 1852-1861 között a Pester-Ofner Zeitung, majd 
1862-1865 között az Ungarische Nachrichten szerkesztőjeként dolgozott, 1868-1880 
között pedig a Pester Lloyd belső munkatársa volt.14 Háza német kulturális központként 
működött, s ő maga is tagja volt az Eintracht nevű, szigorúan politikamentes kultu-
rális egyesületnek. (Eduard Glatz nem politizált a szabadságharc óta.15) Az 1863-ban 
alapított Eintracht azért is fontos a Glatz család életében, mivel két Glatz-lánynak is az 
egyesület tagjai közül került ki férj. Ottília férje Immendörfer Ágoston lett 1865-ben. 
Immendörfer bankhivatalnok, bankigazgató volt, s többek között a Hengermalom fel-
ügyelő bizottságának előbb póttagja (1887-1891), majd rendes tagja (1892-1902).16 

Glatz Auguszta 1869-ben adta a kezét Steinacker Ödönnek, akinek az apja iskolatársa 
volt Eduard Glatznak Pozsonyban.17 Steinacker Ödön mérnöki diplomával bírt, 1875-től 
majd 1881-1888 között országgyűlési képviselő volt,18 1868-tól az Országos Iparegye-
sület titkára lett, 1869-től a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara jegyzője, később 
titkára volt, ebből a pozícióból is vonult nyugdíjba 1892-ben. A harmadik kiházasított 
Glatz-lány egy berlini gyároshoz ment hozzá. Eduard Glatznak összesen tíz gyermeke 
volt, a három említett lányon kívül egy még csecsemőként meghalt, kettő - Sidonia és 
Bettina - pedig hajadon maradt. A négy fiú közül egy csecsemő korában eltávozott, 
hárman, Henrik, György és Frigyes viszont megélték a felnőtt kort, megházasodtak, 
családot alapítottak.19 

A Glatz család történetén végig tekintve biztos városi polgári egzisztenciákat látunk, 
ahol az értelmiségi és a kereskedő, iparos foglalkozások egyszerre vannak jelen egy-egy 
generáción belül. Ám ez a tradíció megtörni látszik Eduard Glatz fiai esetében. Egy-
részt esetükben nincs nyoma külföldi tanulmányoknak, sőt a Frigyestől maradt családi 
emlékek szerint a legkisebb fiú nagyon fájlalta, hogy bár szeretett volna, nem volt le-
hetősége tanulni. Másrészt ebből a nemzedékből hiányzik az értelmiségi pálya, a fiúk 

14 Ruprecht Steinacker feljegyzései és Szinnyei 1894. 1226-1227. 
15 A dédunoka feljegyzései szerint 1849-ben menekülni volt kénytelen a magyarok elől Habsburg-barát 

volta miatt: nyolc hónapig hagyta magára családját. 
16 Immendörfer (Immerdörfer) Ágoston 1874-től 1876-ig az Általános Pest-Lipótvárosi Takarékpénztár 

vezérigazgatójaként szerepel a Compassokban, 1877-től 1880-ig pedig a Lipótvárosi Bank-Részvény-
társaság vezérigazgatójaként. 1881-1882-ben a Magyar Országos Bank Rt. bankosztályának főnöke, 
1883-tól a bank 1887-es felszámolásáig pedig annak aligazgatója volt. 1887 után nem található meg 
a neve a működő pesti bankok, takarékpénztárak vezetőségében. (Mihók-féle Compass 1874-1893.) 
A Hengermalombeli pozíciója és részvénybirtoka (BFL VII. 2.e. Cg 1195/2, XI. 1005.) előtt a Viktória 
Gőzmalomban volt felügyelő bizottsági tag 1877-től 1879-ig, szintén részvénybirtokkal. (BFL VII.2.e. 
Cg 1427/2. és Mihók-féle Compass 1877-1879.) 

17 Életére lásd: Szinnyei 1908. 1430-1431; Steinacker 1916; Steinacker 1963. 312-325. 
18 Mérnöki végzettségét a stuttgarti Technische Hochschule-n szerezte, de tanulmányai alatt behallgatott 

a tübingeni egyetem bölcsészeti fakultánsára (Szögi 2001. 9810. [483. old.)) és a stuttgarti konzerva-
tóriumba is (Steinacker 1963. 315.). Az országgyűlésben Beszterce választó kerület képviseletét látta 
el 1875-1878 között, majd Nagydisznódét 1881-től 1888-ig. (Tóth 1973. 1832. [315. old.]) 

19 A követhetőség érdekében és az egységes írásmód jegyében a fiúk és a vejek nevét már magyar alak-
ban használom, bár főleg Glatz Frigyes vagy Steinacker Ödön esetében erősen indokolt lenn a német 
alak. 
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hivatása kereskedő, tisztviselő lett. Eduárd Glatz családjának anyagi helyzetéről nem 
maradt fenn feljegyzés vagy adat, de a család láthatóan megőrizte társadalmi állását, 
hiszen a lányok házassága is ezt mutatja, s a fiúké is ezt a képet erősíti meg. Talán a 
fiúk taníttatásának idején voltak anyagi gondjai a családnak, ami korlátozhatta a lehe-
tőségeiket, hiszen az ő fiaik generációjában újra visszatérnek a külföldi tanulmányok 
és az értelmiségi pálya.20 

Glatz Henrik házassága is a család magas társadalmi presztízsét bizonyítja, hiszen 
a kereskedő Henrik 1871-ben Fuchs Rudolf Karolin nevű lányát vette feleségül, s ezzel 
egy igen komoly vagyonú, pesti patrícius családba házasodhatott be. Pályája indulásá-
ról, tanulmányairól semmi nem derült ki eddig, vőlegényként kereskedő foglalkozással 
került a házassági anyakönyvbe. 1890-1900 között egyéni céget működtetett, tőzsde-
ügynökként, 1894-ben a cégében cégvezető lett György nevű öccse is.21 Nem lakott a 
Glatz famíliával, az 1871-es házassági anyakönyvben Pest, Belvárosi u. 7. szerepel, az 
1880-as évektől pedig lakcímeként az V. kerület Akadémia u. 6. számot találjuk a fenn-
maradt lakcímjegyzékekben haláláig.22 1905-ben hunyt el. 

A címben ígért párhuzamos történet két főszereplőjének, Henrik két öccsének, 
Györgynek és Frigyesnek az indulásáról is keveset tudunk. Ha végeztek iskolát, az fel-
tehetően legfeljebb kereskedelmi iskola lehetett. 

György életútjáról az első biztos adat, hogy 1877-ben már a Szatmári Gőzmalom Rt. 
vezérigazgatója volt.23 Feltehetően egy gőzmalomban, talán éppen az 1869-ben alakult 
szatmáriban kezdte pályafutását gyakornokként, s onnan emelkedhetett fel az igazgatói 
székbe. Egy 1892-es levél tanúsága szerint 16 évig volt a szatmári gőzmalom igazga-
tója.24 Később az igazgatóságnak is tagja lett. 1879-ben vette nőül Fülöp Irént, akinek 
apja a szatmári gőzmalom igazgatóságának tagja volt és uradalmi jószágigazgatóként 
tűntették fel lánya házassági anyakönyvében.25 Fülöp Irén római katolikus felekezete 
ritkaságnak számított a Glatz családban, a legtöbb új családtag a Glatzok evangélikus 
vallásában élt. Az 1892/93-as Compassban Glatz György már nem szerepel a szatmári 

20 Glatz Henriknek például három fia is külföláön tanult: Oszkár, a későbbi festő Berlinben és Mün-
chenben tanult bölcsészetet, majd a müncheni akadémián festészetet, Richárd Lipcsében járt a helyi 
Handelshochschule-ra, Erich pedig jogot tanult Berlinben. (Szögi 2001. 1066. [113. old.]: 8991. [445. 
old.]; 14185. [666. old.]: 13614. [640. old.]: 1668. [138. old.]) Immendörfer Ágoston Artúr fia is a 
berlini egyetemen tanult jogot. (Szögi 2001. 1059. [112. old.]) 

21 BFL VII. 2.e. egyéni cégek 9. kötet 230. lap. Az 1900-től fennálló utóácégben Henriknek már nincs 
nyoma: társas cégek 29. kötet 35. lap. Talán betegség miatt szüntette meg üzleti tevékenységét, erre 
utalhat legalábbis, hogy 1900. június 18-án (56 éves ekkor) meghatalmazta sógorát, Buchard-Bélavá-
ry Konrádot, hogy „helyette minden hivatali ügyben eljárjon, vagyonát kezelje, a céget tetszése szerint 
eladja vagy folytassa". BFL VII. 2. e. Cg 5152. 

22 BFL XV. 20. A2. és Budapesti cím- és lakjegyzék. 1882, 1883-84, 1885-86, 1888, 1891-92, 1894, 1898, 
1904-05. 

23 Mihók-féle Compass 1877. A korábbi pénzügyi évkönyvekben még nem szerepeltek tisztviselői nevek 
e gőzmalomnál. 

24 Az 1892. június 30-án kelt levél Glatz Frigyes korábbi ügyfeleit tájékoztatja a tulajdonosváltásról, és 
próbálja megteremteni az új tulajdonos hitelét. (A család tulajdonában.) 

25 BFL VII. 2. e. Cg 5152. 
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gőzmalom tisztviselői között, a 90-es évek elején, talán pont 1892-ben tért vissza a 
fővárosba: szülei is ezekben az években haltak meg, Frigyes öccse pedig ekkor távozott 
Bécsbe. 1892-ben átvette Frigyes cégét, s „Glatz György / Georg Glatz" cégnévvel a 
liszt- és terménybizományi üzletet egyéni cégtulajdonosként 1907-es haláláig folytatta 
az V. ker. Mária Valéria u. 13. szám alatt. A cég címe egyébként megegyezett Glatz 
Henrik egyéni cégének székhelyével, a két testvér tehát minden bizonnyal együtt (is) 
dolgozott. (György Henrik cégvezetője volt 1894-től.) György 1899 és 1907 között áru-
és értéktőzsdei alkuszként is működött. A cégbe cégvezetőként 1902-ben lépett be fia, 
János. A századfordulóig Glatz György a család székhelyén, a Trattner-házban lakott, 
majd 1902-ben hirtelen a IX. kerület Ferenc krt. 39. szám alatt találjuk, 1906-ban pedig 
az V. ker. Lipót krt. 13 szám alatt.26 

Halála után a céget özvegye és egyik fia, János vitte tovább az eredeti néven.27 (Glatz 
Györgynek 5 gyermeke volt, közülük 4 élte meg a felnőtt kort. Edit orvostanhallga-
tó volt, mikor meghalt, Ede törvényszéki bíró lett,28 Ernő a budapesti Kereskedelmi 
Akadémia tanára volt, János szintén jogi végzettséget szerzett.) Az új tulajdonosok az 
őrlemény- és terménybizományi üzleti tevékenységet ügynöki tevékenységgel is kiegé-
szítették, a cég telephelyeként az V. ker. Széchenyi u. l-t nevezték meg. Bár a cégjegy-
zék szerint a közkereseti társaság működése folyamatos volt, az első világháború alatt 
dr. Glatz János neve az állami terménykereskedelemben is felbukkan mint főtisztviselő: 
1917-1919 között az Állat és Takarmányforgalmi Rt. helyettes osztályvezetőjeként, majd 
cégvezetőjeként dolgozott. A cég felszámolásával az ő állása is megszűnt, s a „kiváló 
főtisztviselőnek" leírt Glatz János a Futura Magyar Szövetkezeti Központ Áruforgalmi 
Rt.-nél folytatta karrierjét mint igazgató, a terményosztály felelős vezetője. Innen 1924 
novemberében saját elhatározásából távozott, feltehetően újra az önálló vállalkozás 
került érdeklődése középpontjába. (Magyarországon 1921-től vált szabaddá a termény-
kereskedelem a hadi gazdálkodás után.) A Futurától 301 millió koronás végkielégítést 
kapott.29 1926 májusában tőzsdeügynöki jogosítványt szerzett áruhatáridő-üzlet közve-
títésére, júniusban pedig iparengedélyt gabona- és terményügynökségre. Kivált az apai 
cégből, amit ezután az özvegy egyedüli tulajdonosként folytatott (továbbra is a férje 
neve alatt), és saját nevén („Dr. Glatz János") indított céget a Tükör u. (ma Tüköry u.) 
5. szám alatt.30 1938. július l-jével azonban megszüntette iparát, s újra magántisztvi-
selővé avanzsált, ezúttal a Magyar Gabonakereskedelmi Rt.-nél, ahol rögtön igazgató, 
később pedig ügyvezető igazgató lett. E cég nyugdíjasaként érte a halál 1948. augusztus 
21-én.31 

26 BFL VII. 2. e. cégjegyzékek, egyéni cégek 11. kötet 53. lap. Cégjegyzés Görgei István kir. közjegyzői 
irataiban (282/1892). Budapesti cím- és lakjegyzékek. 

27 BFL VII. 2. e. cégjegyzékek, társas cégek 47. kötet 26. lap. 
28 Az 1926-27-es egyéni cégjegyzék kötetet éppen Glatz Ede kir. törvényszéki bíró hitelesítette. (BFL VII. 

2.e. egyéni cégjegyzék 49. kötet.) 
29 Mihók-féle Compass 1920/21. és családi tulajdonban levő dokumentumok alapján. 
30 BFL VII. 2. e. egyéni cégek 49. kötet 20-21. lap. 
31 Mihók-féle Compass 1938/39. 1942/43. és családi tulajdonban levő dokumentumok alapján. 
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Frigyes pályájának kezdete hasonló lehetett Györgyéhez.32 A róla fennmaradt élet-
rajzok úgy tudják, nem volt lehetősége tanulni - pedig lánya szerint orvos akart len-
ni33 - , elemi és kereskedelmi iskolát végzett csupán. 13 évesen (1870) gyakornok lett az 
Első Budapesti Gőzmalom Rt.-nél, majd magántisztviselő, később pedig két budapes-
ti nagymalom képviselőjeként is működött (feltehetően búzavásárló volt).34 1884-ben 
önállóan céget alapított termény-, őrlemény és takarmánykereskedelemre, s mellette 
piaci tudósításokat írt szaklapoknak. 1892-ben, 35 évesen úgy döntött, végleg elhagyja 
Budapestet és Bécsbe költözik. Szülei meghaltak: apja, Eduárd Glatz még 1889-ben 
hunyt el, édesanyja 1892-ben; Bécsbe pedig vele tartott két hajadon nővére: Bettina és 
Sidonie is. Bettina a háztartást vezette, Sidonie a jövendő bécsi cégben lett irodai alkal-
mazott. (Szintén Bécsbe költözött családjával másik két nővére is: Ottília, Immendörfer 
Ágostonné és Auguszta, Steinacker Ödönné.)35 

Frigyes Bécsben saját üzletet és életet épített fel. Későn házasodott, 1903-ban vette 
feleségül egy döbelni vaskereskedő lányát (a lány apai nagyapja molnár és kocsmá-
ros volt, anyai nagyapja szappanfőző roftweini polgár, valamennyien evangélikusok). 
Három lánya és egy fia született, utolsó gyermeke születésekor, 1917-ben már 60 éves 
volt. Az üzleti életben minden bizonnyal sikerrel támaszkodhatott pesti családi és ko-
rábban kiépített magyarországi üzleti kapcsolataira, melyről több utalás tanúskodik. 
Egy 1893-as levél szerint a szolnoki Hungaria Gőzmalom Társaság a Friedrich Glatz 
céget bízta meg bécsi képviseltével. Glatz Frigyes halálára 1934-ben a pesti Concordia 
Gőzmalom maga is kiadott egy gyászjelentést, benne több évtizedes együttműködésről 
szólva. A pesti Molnárok Lapja szintén megemlékezett haláláról 1934. október 27-i 
számában: „A napokban halt meg Bécsben 78 éves korában Glatz Frigyes, egy buda-
pesti patríciuscsalád sarja, aki több mint 4 évtizeden át Ausztriában a magyar liszt és a 
magyar malmi takarmányok úttörőjeként működött. [...] Képviselte 3 és fél évtizeden 
át a bpesti Concordia malmot, az összeomlás előtt pedig a Szatmári Gőzmalmot és a 
Nagykikindai gőzmalom rt.-t és sokszor a többszörösét adta el egymagában a magyar 

32 Fennmaradt az egyik lánya róla készült feljegyzése (a család tulajdonában) és a cég ötvenéves fenn-
állása alkalmával készített jubileumi cégkiadvány is áttekinti az életét. Zur Feier des 50 jähriges 
Bestandes der Firma Friedrich Glatz. 

33 Az orvostudomány iránti elkötelezettségét mutatja, hogy testét halála után az anatómiai intézetre 
hagyta oktatási célokra. 

34 A Kereskedelmi Akadémia végzősei között (1857-1907) nem található a neve (vö. Szuppán 1907.) 
és egyik budapesti kereskedelmi gőzmalom tisztviselői karában sem fedezhető fel a Compassokban. 
Viszont a halálakor megjelent nekrológ is úgy tudja, hogy az Első Budapesti Gőzmalom Rt. tisztvise-
lőjeként kezdte pályáját. (Molnárok Lapja 1934. okt. 27. 451.) 

35 Immendörfer 1902-ig tagja maradt a Hengermalom felügyelő bizottságának, a cím- és lakjegyzékek-
ben ugyanakkor az 1890-es évektől már nem szerepel a korábban az V. ker. Váczi krt. (ma Bajcsy-
Zsilinszky út) 45. szám alatti lakos, és a családfa szerint 1902-ben Bécsben hunyt el. Steinacker Ödön 
1892-ben ment nyugdíjba - utalások szerint nem önszántából - a Budapesti Kereskedelmi és Iparka-
mara titkári állásából, lakhelye ugyanakkorl906-ig megtalálható a budapesti címjegyzékben: 1898-ig 
a Koronaherceg u. 3. számban lakik, 1902-1905/06 között pedig a IX. ker. Ferenc krt. 39. szám alatt. 
Bár a budapesti címjegyzék hitelessége kérdéses, de a címváltozás ténye azért érdekes. (Budapesti 
cím- és lakjegyzékek.) 
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lisztnek évenként, mint amely mennyiség felől hetek hónapok óta miniszteri bizott-
ságok tárgyalgatnak - eredmény nélkül."36 Cége sikeres működését bizonyítja Glatz 
Frigyes vagyonosodása. 1904-ből fennmaradt egy hitelkérelemhez kapcsolódó jelentés, 
mely szerint „Friedrich Glatz [egy] tüchtiger, solider Geschäftsmann", akinek az au-
tótartáson kívül életvitele szolid és takarékos.37 Vagyonát a jelentés 200.000 koronára 
becsülte 12 évvel Bécsben való letelepedése után, s részére megítélhetőnek vélte az 
akkor kért 6000 koronás kölcsönt. A család 1916-ig a Duna-csatorna partján az Untere 
Donaustrasse 29-ben lakott, az első emeleti cégiroda fölött, 1916-ban azonban a cégtu-
lajdonos a nyugalomba vonulás mellett döntött, s a család elköltözött egy nyolcszobás 
bérelt lakásba a belvárosi Cottagegasse-ba.38 Az első világháború kitörésével megszűnt 
a szabad terménykereskedelem, 1914-ben állami terménykereskedő központot hoztak 
létre Kriegs-Getreide-Verkehrsanstalt néven, s a Glatz-cég ebbe olvadt bele, a cég alkal-
mazottai itt dolgoztak tovább, a korábbi irodát az új központ vette birtokba, Glatz Fri-
gyes pedig átvette a lisztrészleg vezetését. Egy év múlva azonban leköszönt posztjáról, 
mivel elképzelései nem egyeztek a központ vezetésével, ekkor döntött a nyugalomba 
vonulás mellett, 59 évesen. Az első világháború és az utána következő válság elsöpörte 
a család anyagi biztonságát, lánya leírása szerint Glatz Frigyes milliókat veszített, ezért 
a családfő újra munkába állt. A húszas évek nehéz gazdasági körülményei között újra 
felépítette a céget, kezdetben a profilt jelentősen kibővítette, várva a terménykereskede-
lem felszabadulására, ami 1921-ben jött el. 1921 után fokozatosan visszaállt a főprofilra 
a termény- és őrleménykereskedelemre. A régi piacok mellett újakat szerzett, s angolul 
kezdett tanulni, mivel érzékelte a tengerentúli piacok szerepének jelentős megnöveke-
dését. A cég újra talpra állításához hitelekre volt szüksége, amelyeket jellemzően meg 
is kapott. Feltehetően ezek a hitelek tartották mozgásban a céget.39 1928-ban a család 
visszaköltözött az Untere Donaustrasse 29-be, az iroda fölé, a második emeletre. A 
gazdasági világválság viharai ellenére 1934-es halála után Friedrich Glatz 60 ezer schil-
lingnyi vagyont hagyott hátra.40 

Az üzletet az alapító akaratának megfelelően fia, Konrád vitte tovább, bár tulajdon-
része volt benne özvegyének és többi gyermekének is. 1965-re Konrád Glatz maradt az 
egyedüli tulajdonos. A cég 1939-ben Brailaban, 1940-ben Belgrádban nyitott leányvál-

36 Családi tulajdonban levő dokumentumok; Molnárok Lapja 1934. okt. 27. 451. 
37 Az elsők között vásárolhatott autót. 1899-ben állították ki vezetői engedélyét, gépkocsija pedig a 37. 

számú rendszámot viselte. (Család tulajdonában levő dokumentumok; Sonderbeilage der Allgemeine 
Sport-Zeitung 1907. dec. 22.) 

38 Bár eredetileg a családfő házat akart vásárolni, nem tette, mert a Cottagegasse-i házakat túl fényűző-
nek ítélte, s gyerekeit szerényen akarta nevelni - írja a lánya apjáról szóló életrajzában. 

39 Erre enged következtetni az 1926-os év, amikor pénzszűke miatt hirtelen elapadtak a banki források. 
A családi feljegyzések szerint egy bécsi terménykereskedő, Hugó Hesky hitelének köszönhető, hogy a 
cég túlélte a krízist. 1938 után Frigyes fia, Konrád Glatz segített az izraelita felekezetű Hugó Heskynek, 
aki végül Torontóba vándorolt ki, s Konraddal a II. világháború után is kapcsolatban maradt. 

40 Az 1924-es pénzváltáskor 10 000 korona ért 1 schillinget. Glatz Frigyes vagyonát 4/16 arányban a 
felesége, 3/16 arányban egyenlően a három lánya és a fia örökölte. Az egyik lány dolgozott is a cégben 
hivatalnokként. 
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lalatot. Konrád Glatz korabeli tőkeerejét mutatja, hogy egy fennmaradt társasági szer-
ződés szerint 1939-ben 35.000 birodalmi márkával csendes társként beszállt egy másik 
őrlemény- és terménykereskedő cégbe is. Konrád egyébként 5 elemi osztályt, 5 reálgim-
náziumi osztályt és két év kereskedelmi iskolát végzett. 1924-től dolgozott terményke-
reskedőként apja cégében, 1938-ban a bécsi tőzsdetanács tagja lett, 1949-ben pedig az 
Osztrák Nemzeti Bank cenzorának kérték fel. 1971-es hirtelen haláláig ő vezette a céget. 
Vagyoni erejét jelzi, hogy az 1960-as évek végén egy sportrepülő birtokosa volt.41 Vég-
rendelete szerint a cégét egyetlen fia, Friedrich örökölte, s ma is ő vezeti azt.42 Konrád 
Glatz mellett egyébként egy a cégben meghatározó szerepet játszó menedzseri gárda is 
felnőtt, akiknek ma már a fiai dolgoznak az apák pozíciójában.43 

A két Glatz nemzedék párhuzamos történetének érdekessége a magán (köz) tisztvi-
selői és az önálló vállalkozói karrierek különböző megjelenési módjai az életutakban. 
György és fia, János a magán (köz) tisztviselő és az önálló cégtulajdonos státusza között 
mozgott élete folyamán. Ezzel szemben Frigyes és fia, Konrád a saját cég megalapítá-
sa után élete végéig önálló maradt. A termény- és őrlemény-kereskedelemben minden 
bizonnyal mind a négy Glatz jó hírnévnek örvendhetett. Ezt tanúsítja György hosszú 
vezérigazgatói múltja, Frigyes és Konrád bécsi sikerei vagy János életútja, aki a 12 évnyi 
önálló vállalkozás után 1938-ban gond nélkül tért vissza egy részvénytársaság igazgatói, 
sőt ügyvezető igazgatói székébe. Nem valószínű tehát, hogy a szakmai kompetencia 
különbségéből következtek az eltérő életutak. Szerepet játszhatott viszont ebben, hogy 
Frigyes még Budapesten és fiatalon, 27 évesen önállósította magát, ráadásul fontos 
összeköttetésekkel, s feltehetően megfelelő tőkével a tarsolyában távozott Budapestről 
Bécsbe. György viszont már 46 éves volt, amikor saját vállalkozásba kezdett, ráadásul 
addig vidéken élt és dolgozott. Talán éppen ezért nem hagyott vagy nem hagyhatott 
olyan jól kiépített ügyfélkört a fiára, aki a bizonytalan viszonyokat ígérő háború utáni 
években végül csak a konszolidáció idején hagyta el fix fizetésű hivatalát, s tért vissza 
az önállósághoz valamivel több mint egy évtizedre. 

Az is elgondolkodtató ugyanakkor, hogy vajon mennyiben voltak mások a piaci le-
hetőségek a két világháború közötti Budapesten és Bécsben. Talán egyszerűen azért 
települt át Bécsbe 1892-ben Frigyes, mert látta, hogy Budapest terménykereskedelem-
ben elfoglalt addigi helyzete egyre inkább gyengül, s jobb lehetőségeket találhat majd 
Bécsben. A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara jelentései az 1890-es évek közepétől 
többször írtak Budapest mint terménykereskedelmi központ lehetséges háttérbe szoru-
lásáról Bécs mögött.44 

41 Hirtelen halálát repülőgép-szerencsétlenség okozta, felszállás közben összeütközött a schurechati repü-
lőtéren egy boeinggel 1971-ben. 

42 A cégvagyon és magánvagyon összefonódását jól jelzi Konrád Glatz végrendelete. Konkrét számok 
említése nélkül is beszédes, hogy a hagyományozó a hagyatékból csak az özvegynek rendelt készpénzt 
kifizetni egy nagyobb összegben. Az özvegyre emellett élete végéig havi járadékot is hagyott, amit a 
cégörökösnek kellett fizetnie. Konrád Glatz másik gyermekének, a lányának viszont a cégben kellett 
tartania az örökségét évi 4 %-os kamat mellett. 

43 Vő. 100 Jahre (1892-1992) Friedrich Glatz. A cég jubileumi brosúrája. 
44 Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara 1895/96. éves jelentése. 51; ...1898. éves jelentése. 39-49. 
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Az önálló és alkalmazotti karrier a fiúkra nézve is következménnyel járt. György 
és Frigyes feltehetően hasonló végzettséggel, néhány év kereskedelmi iskolával bírt, 
de felmenőik között jó néhány egyetemi végzettségű fordult elő. György fia, János a 
családi mintát (is) követve egyetemet végzett, jogász diplomát szerzett, ettől függetle-
nül 22 évesen cégvezető lett apja cégében. György vezérigazgatói múltja (talán önálló 
vállalkozása is) megalapozta gyerekei iskoláztatását, hiszen valamennyien felsőfokú 
tanulmányokat folytattak. János sikerrel folytatta apja karrierjét: miként György, ő is 
eredményesen tudott váltani az alkalmazotti lét és az önállóság között. Frigyes ezzel 
szemben nem járatta Konrád fiát egyetemre, a fiú 18 évesen beállt a cégbe dolgozni. 
Biztosan nem az anyagi lehetőségek korlátozták a fiú iskoláztatását, s a családi mintá-
kat ismerve feltehetően Konrád vonakodása sem lehetett volna elegendő ok arra, hogy 
a fiú ne diplomázzon. Frigyes egyszerűen későn alapított családot, 60-as éveiben járva 
úgy ítélhette meg, hogy vállalkozásának családi kézben tartásához mielőbb szüksége 
van fia belépésére az üzletbe. Az élet őt igazolta: Konrád is sikeresen folytatta az apai 
tradíciót, az önálló vállalkozást. Megtartotta és tovább növelte a céget. A két generáció 
párhuzamos történetében mutatkozó különbségeket tehát személyes okok és a korszak 
sajátosságai egyaránt magyarázzák. 

Irodalom 
BFL = Budapest Főváros Levéltára 
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Lovas Enikő Amália 

Generációs szemléletváltozások 
két debreceni kereskedőcsaládnál -

a Sesztina és a Dragota családok hagyományai 

Debrecen város modern polgári átalakulásában nagy szerepet vállaltak a vagyonos ke-
reskedők. A polgárosodás folyamatának kezdetén az új lehetőségekre nyitott szemé-
lyiségek jelentős része nem sokkal korábban betelepült, többnyire idegen származá-
sú ember volt, akik az útjukba kerülő lehetőségeket vállalkozó kedvvel ragadták meg. 
Letelepedésükkel alkalmazkodtak a helyi társadalom elvárásaihoz, mégis megőrizték 
eredeti, nyitott és a debreceni hagyományokhoz nem kötődő egyéniségüket. 

A címben szereplő családok Debrecen nevezetes polgárfamíliái voltak, akiknek fel-
emelkedése sok tekintetben egyénien, mégis viszonylag hasonlóan következett be. A 
családtagok életútjai mintaként szolgálhatnak arra nézve, hogyan ragadták meg a fel-
emelkedés lehetőségeit képességeik, elveik és családjuk segítségével. Eltérő személyi-
ségjegyeik és a sajátos debreceni környezet ellenére is megfigyelhető történeteikben az 
erős párhuzam. Egyéni karrierjeik összefonódtak a város polgári fejlődéstörténetével, 
és családjaik vagyoni és társadalmi felemelkedésével. 

Debrecen város sajátos gazdasági, társadalmi és történelmi helyzete a polgárosodás 
korában is egyedi irányba befolyásolta lakói életlehetőségeit. A lakosság jogait 1848-ig 
meghatározták a feudális kategóriák, és bár ekkor próbáltak a jogrendben változtatni 
ezen, a hagyományok még sokáig fenntartották a korábbi rend kereteit. Az újkori váro-
siasodási folyamatot nemcsak a régi cívis réteg hatalmának meggyengülése jelezte, ha-
nem a bevándorlók arányainak megháromszorozódása is: 1857-1880 között a lakosság 
számaránya 14%-kal emelkedett.1 A mezőgazdaság dominanciája az 1880-as évekig 
töretlenül megmaradt, mert csak 1872 után kezdték kiszorítani a gyáripar előnyei a 
céhek hatalmát. Az 1890-es években létesült nagyipari üzemek átalakították a helyi 
társadalmat.2 

A földbirtok veszített jelentőségéből, de az erősen hagyományőrző vezető rétegek 
jóvoltából itt is megmaradt presztízsalkotó szerepe. Ezen körülmények teremtették meg 
az új szellemiségű polgárság kialakulásának, és ennek gerinceként a modern kereske-
dőházak létrejöttének lehetőségét. 

1 Orosz István: Földbirtok és társadalom. In: Debrecen története III. 1849-1919. Szerk. Gunst Péter. Deb-
recen, 1997. 

2 Adatok: Balogh István: A cívisek világa. Budapest, 1973. És: Tímár Lajos: Vidéki városlakók. Budapest, 
1993. 
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A Sesztina család 1819-től kezdve alapozta meg jövőjét Debrecenben. A Miskolcról 
áttelepült későbbi családfő, Sesztina Keresztelő János (1793-1839)3 az Auer vaskeres-
kedő cégnél szerezte gyakorlatát mesterlegényként, majd a családba házasodva önálló 
boltot nyitott. Üzleti kapcsolatai a Felvidék (Besztercebánya), a Bánság és Erdély felé 
terjedtek ki. Az ingatag pénzügyi viszonyok ellenére is rövid idő alatt sikerült felvirá-
goztatnia üzletét, kihasználva a város vaselosztó központtá alakulását, ugyanis a fel-
vidéki kistermelők és feldolgozók áruinak Erdély felé irányuló átmenő kereskedelme 
ekkoriban Debrecen ellenőrzése alá került. Sesztina János 1823-ban már saját házat 
tudott venni a belvárosban (ma Piac u. 21.), és elnyerte a debreceni polgárjogot.4 

A folyamatosan változó igények, az ipari forradalom hatására az 1830-as években 
állandó szükségletté vált a modernizálódás, és ez hosszú távon profitáló ágazattá tette 
a vaskereskedelmet. Ennek köszönhetően a családfő utódainak kívánta nevelni fiait, 
Lajost és Károlyt,5 akiknek alapos és sokoldalú képzést igyekezett biztosítani. Sesz-
tina Lajos, az üzlet későbbi tulajdonosa ezért az eperjesi evangélikus kollégiumban 
tanult, majd Miskolcon, Bakos Gábornál szerzett szakmai tapasztalatokat. 1840-től a 
pesti Wurm és Heinrich, később Heinrich A. és Fiai cégnél, 1844-1848. között a bécsi F. 
Winckler Söhne-nél tanulta ki az üzletvitelt. 

1848. végén hazatérve, az Auer-rokonság és volt főnökei segítségével indította újra 
1839-ben elhunyt édesapja üzletét. Forgalmát jó üzleti kapcsolatai (pesti nagykereske-
dők, hazai, főleg felvidéki cégek, nagyvállalatok és Winckler) révén hamarosan fel-
lendítette. Vagyona gyors gyarapodásával hamarosan családot alapíthatott: 1854-ben 
vette feleségül Beör Juliannát, Beör László gyógyszerész leányát. Ezzel biztos családi 
háttérhez, és pénzügyi forráshoz is jutott. 

Az 1850-es évek infrastrukturális fejlődésével vidéki üzleteknek is vállalt már szállí-
tásokat, boltját a nagykereskedés irányába fejlesztette. A bonyolult üzletmenet segítsé-
get igényelt, ezért két legtehetségesebb segédjét 1870-től titkos társává fogadta. A boltot 
így az éves haszon 20-20 %-áért a két üzlettárs, Weszter István és Frindt Antal vezette, 
Sesztina Lajos pedig foglalkozhatott más vállalkozásokkal is. 6 

1860-ban és 1866-ban kibővítette üzletét és üzletkörét, újabb magyarországi, ausztri-
ai és németországi gyárakkal, üzletházakkal, iparosokkal vette föl a kapcsolatot. Felka-
rolta a tehetséges, újító szakembereket, akik gyáripari keretek között is folytatni tudták 
tevékenységüket. Ipartámogató-fejlesztő munkája társadalmi tevékenységként is jelen-
tős volt. Az 1870-es években betársult több új alapítású, országos és helyi jelentőségű 

3 Nagybdkay Antal Zelmos: Egy megnemesített debreceni polgárcsalád története és leszármazása - a 
Nagybákay - Sesztina család. In: Thrul, 1998. 1-2, Budapest. 

4 4 „Joannes Sesztina, Miskolc. Aug. Confess Fempola" in Matricula Civium, HBmL. IV. A. 1011/a. 
5 „1830 Die 6 a Jan. Sesztina János úr a két fiait Lajost és Károlyt inasnak magához beszegődtette, a 

kesztyű Pénzt is 4 Rforintba befizette. Négy esztendőre." (A ns. Vásáros Társaság jegyzőkönyve. Deb-
recen, Déri Múzeum.) És a debreceni nemes Vásáros Társaság szabályzata alapján Rickl Antal: A 
debreceni Vasáros Társaság története 1930. 

6 Nagybákay Rickl Antal: A debreceni Sesztina Vaskereskedés története és kora, I. Kézinat, Nagybákay 
Antal Zelmos családjának tulajdona. Valamint: Társas szerződés Sesztina Lajos és két segédje, Weszter 
István és Frindt Antal között. Debrecen, 1870. január 31. Sesztina-Nagybákay Levéltár. Családi iratok. 

202 



Lovas Enikő Amália: Generációs szemléletváltozások két debreceni 
kereskedőcsaládnál - a Sesztina és a Dragota családok hagyományai 

gyárüzembe, és debreceni bankokba, bankfiókokba, takarékpénztárakba. Az ún. grun-
dolási láz után életképesnek bizonyuló vállalkozások működtetésében is aktív szerepet 
vállalt, így lett pl. az István Gőzmalom elnöke 1875-ben, vagy az Ipar- és Kereskedelmi 
Bank alelnöke 1876-tól.7 

1876-ban megvette az 1355 magyar hold terjedelmű nagybákai birtokot, és az ún. 
Újhelyi tanyát (400 n. öl). 1880-ban szőlőt vett a debreceni Széchenyi-kertben, majd 
1881-ben a lövőpetri birtokot szerezte meg (1183 m. hold).8 

Pályája csúcsát az 1880-as, 1890-es évek jelentették, amikor kereskedői, gyáriparosi 
és birtokosi elfoglaltságai egyszerre növelték vagyonát és társadalmi rangját. Látható, 
hogy vagyona megalapozása és biztos működtetése után egyre több figyelmet fordí-
tott társadalmi pozíciói erősítésére. Társadalmi helyzetének biztosítását egybehangolta 
folytonos vagyoni gyarapodásával, sokoldalú befektetéseivel és a vagyoni biztonságra 
törekvésével. 

Fia, Jenő (1869-1944) az 1890-es évektől egyre meghatározóbb szerepet vállalt a 
családi vaskereskedés működtetésében. Apja saját mintájára alapos műveltséget és 
szakmai képzést tett lehetővé számára.9 Tanult a debreceni Református Kollégiumban, 
majd Iglón, érettségi után pedig, 1887-től a bécsújhelyi Carl Siegl Eisen en gros und 
détail Handlung-ban gyakorolt. 1888-89-től a grazi Carl Greinitz Neffen céghez ment át, 
amely birodalmi szintű, több kihelyezett teleppel bíró nagyvállalkozásként még több is-
meret szerzésére nyújtott alkalmat. Katonai szolgálata után még a pesti jogi egyetemen 
szerzett a szakmájához szükséges tudást, majd 1891-tői édesapja üzletében vállalt fel-
adatokat. Egyre növekvő felelősségének megfelelően egyre jelentősebb részt kapott az 
üzleti vagyonból (1894-ben 28, 57%-ot),10 majd édesapja halála után (1905-től) átvette 
a cég vezetését is. 

Működése sok szempontból követte a szülői mintát. Már korán társadalmi tisztsé-
geket vállalt szakmai egyesületekben, és támogatta a fejleszthető ipari vállalkozásokat, 
amelyek irányításában is nagy szerepet vállalt. Közéleti tevékenységét később jótékony-
sággal bővítette. A Sesztina Vaskereskedés az I. világháború előtt fénykorát élte, na-
gyobb arányú fejlesztésére később nem került sor. A család vagyonát és tekintélyét elég 

7 Nagybákay Rickl Antal: A debreceni Sesztina Vaskereskedés története és kora, I. Kézirat, Nagybákay 
Antal Zelmos családjának tulajdona. 

8 1885-re több mint 1000 holdas földbirtoka volt Bereg megyében, ami után Debrecenben nem adózott, 
de alapvető jövedelem forrása volt. Az 1876-ban megvett nagybákai birtokot és kiegészítését bérbe 
adta Weinberger Mór nagybérlőnek. Az emellett szintén Szabolcs megyében elhelyezkedő Lövey-birto-
kot (Lövőpetri mellett) saját kezelésben, Molnár Lajos gazdatiszt révén tartotta, majd 1885-től bérletbe 
adja. 1892-től a bérlő Kohn Sámuel. HBmL. XI. 121. 

9 Nagybákay Antal Zelmos: Hogyan készültek a debreceni kereskedők életpályájukra? Nagybákay (Rickl) 
Antal adatgyűjtésének felhasználásával. A Debreceni Déri Múzeum Évkönyve, 1986. Debrecen, 1987. 

10 1894. január 31. Sesztina Lajosnak így 70 000 Ft üzleti tőkéje maradt. Megoszlás: Sesztina Lajos: 40%, 
Sesztina Jenő: 28, 57%, Weszter István: 31, 42% - Sesztina Lajos fiának Pestre írt, 1893. március 
25-én kelt levele alapján. HBmL. XI. 121. 
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volt fenntartani, és ezért módja volt a továbbiakban közéleti és kulturális, valamint 
szakmai szervező tevékenységét előtérbe helyezni.11 

Az I. világháború után kijelölte utódját unokaöccse, ifj. Rickl Antal személyében, akit 
később örökbe is fogadott. Képzését biztosítva, és saját példájához hasonlóan fokoza-
tosan átadva neki a kereskedést, egyre inkább a közélet felé orientálódott. Áldozatos, 
sokoldalú munkájáért számos kitüntetésben részesült. Halála után az üzletet utódai az 
államosításig (1949) zavartalanul működtették. 

A Dragota család hasonlóan induló története sokkal sablonosabb, a debreceni kör-
nyezethez alkalmazkodóbb útirányt mutat be. 

Dragota Ignác (1797-1860), a család felemelkedésének megalapozója 1825-ben te-
lepedett le és szerezte meg fűszerkereskedési jogát a városban.12 Sesztina Jánoshoz 
hasonlóan tervszerű pályát igyekezett befutni: 1820-tól már a Rickl-féle Török Csá-
szár-cégnél dolgozott, de 1827-ben már városi polgárként vett házat a Péterfia utcán, a 
belvárosban. 1828-ban mint első segéd és főnöke társa házasodott be a családba, majd 
1839-ben a teljes üzletvezetést átvette felesége szülei halála után.13 A cég fejlesztése 
mellett sokoldalú üzleti tevékenységet folytatott, érdeklődött az ipari vállalkozások, a 
bankügyi lehetőségek és a földszerzés, gazdálkodás iránt is. 

Az 1840-es években vásárolt házingatlanokat Debrecenben (Piac u. 47, Kossuth u. 
16.), és a Török Császár-cég vidéki hálózatának kialakítása érdekében Nagykárolyban. 
Ez az időszak a kereskedés fénykora: üzleti kapcsolataik behálózták Bihart, Szabolcs 
vármegyét és a hajdúkerületeket. Üzleti ügyeiből eredően foglalkozott hitelezéssel és 
bankügyletekkel, részvényekkel: több esetben rokonait támogatta így.14 

Alapított Debrecenben enyv- és ecetgyárat, sörgyárat, majd nagyobb befektetésként 
felépítette a Debrecen-Nagyváradi Műmalmot, ami az 1860-as évek végéig sikeresen 
működött. Érdeklődött a bányatársaságok részvényei iránt, amit 1848-ban, a meginduló 
iparfejlődés miatt fellendülő, és hosszú távon fejlődő ágazatnak lehetett tartani. 

Az 1840-es évektől alapozta meg családja tanyabirtok-rendszerét a város körül. Előbb 
bérelt, majd vásárolt tanyákat, a legnagyobb egységet Macs pusztán alakította ki. Na-
gyobb birtokokat bérelt már az 1850-es években maga és fiai számára (Nagyhegyes: 

12 Vagyona 1905-ben elérte a 720 000 K-t, amelynek 52,1%-a föld, 31,8%-a kereskedelmi, ipari és banki 
vagyon, 20,9%-a a vaskereskedési üzletrész és 10,9%-a részvények voltak. Sesztina Jenő vállalkozását 
be tudta kapcsolni az országos és a közép-európai gazdaságba. 

12 In: HBmL. XIII. 8. 1. 1825. október 30. Dragotta Ignátz fűszerszámos legény kérelme a városi Nemes 
Tanácshoz, fűszerkereskedőkénti letelepedéséhez és a Fűszerszámos Kereskedők Társaságába történő 
bevételéhez, kereskedői tevékenysége folytatása támogatásáért. Dragota család iratai. Illetve: Rickl 
József Anselm igazoló levele a polgármesterhez: Dragotta Ignác Temesvárról hat és fél évet szolgált 
üzletében, kezdetben segédként, majd legényként. A kereskedői pályára önálló bolt nyitását javasolja. 
In: uo. 

13 In: HBmL. XIII. 8. 1. és Sesztina-Nagybákay Levéltár: Rickl családi könyv: A „Török Császár bolt" 
Dragota Ignác alatt 1839-55. 

14 Üzleti levelezés: 1848. november 1-től, 1850. július l-ig. Számlakönyv 1858. május 14 - június 15: üz-
letfelek listája. In: HBmL. XIII. 8. 1. Valamint: 1856. augusztus 3.-1857. november 9. Hitelkönyvelési 
füzet. Déri Múzeum történeti gyűjteménye: a Dragota család iratai. 8. d. 
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Gyulay Ferenc gr.: 746 kat. Hold 800 n. öl, Penészlek 1039 kat. Hold),15 és közvetített 
bérletet a Rickl család számára is, akik szintén ekkor kezdték kialakítani későbbi nagy 
birtokrendszerüket. Élete vége felé, 1855-ben kényszerült rá, hogy kilépjen a Török Csá-
szár-cégtől, és önálló üzletet nyisson.16 Boltját haláláig (1860.) ugyan nem tudta már 
szándékának megfelelő mértékben fellendíteni, de életművével kiemelkedő vagyont ha-
gyott gyermekeire, akik kezdetben megpróbálták mintáját követni. 

1860-1870 között, a közös vagyon felosztásáig legidősebb fia, ifj. Dragota Ignác 
(1830-1895.) vezette tovább a kereskedést, és vette át helyét a Kereskedelmi és Ipar-
kamara beltagságában.17 Fenntartották, sőt bővítették az üzleti kapcsolatokat, de nyo-
mon követhető megélhetésükkel kapcsolatos felfogásuk megváltozása. Az új idők első 
jeleként a tulajdonukban álló házakat bérbe adták ki, többnyire kereskedőknek.18 Hi-
telügyekkel foglalkoztak, de főleg családi célokból. Foglalkoztak ipari vállalkozásokkal 
is:19 1862-ben szappangyárat indítottak saját házuknál, és 1867-ig fenntartották a Deb-
recen-Nagyváradi Műmalmot is. Ez utóbbit a többi tulajdonos család széthúzó anyagi 
érdekei miatt végül fel kellett számolniuk. 

Birtokaikat azonban szívesen gyarapították. Már vagyonmegosztásuk előtt rendel-
keztek jelentékeny földterületekkel, illetve egyénileg vásárolt és bérelt gazdasági terü-
letekkel.20 A vagyon megosztása után a két leginkább törekvő testvér, Ignác és Miklós 
hozott létre debreceni viszonylatok közt jelentékeny nagybirtokot, amelyen a mezőgaz-
dasági konjuktúra változásait meglovagolva sikeres gazdálkodást folytattak.21 

Miklós halálakor, 1882-ben testvére gyermekeire hagyta javait.22Az egyesített birtokok, 
még néhány jelentősebb vásárlással kibővítve, kb. 500 kat. Holdat tettek ki 1895-re,23 

ami Debrecen városának környékén a legnagyobb birtokosok közé emelte ifj. Dragota 

15 Haszonbérleti szerződések. In: Déri Múzeum történeti gyűjteménye: a Dragota család iratai. 7. do-
boz. 

16 Dragota Ignác kérvénye nagykereskedői üzlete folytatására. 1855. október 17. Korábban, 1855. június 
8-án elnyerte a nagykereskedői jogot, 1855. szeptember 26. Alaptőkéje és engedélye bemutatásával 
belépett a helybeli szabadalmazott kereskedő testületbe. In: Déri Múzeum történeti gyűjteménye: a 
Dragota család iratai, 7. d. 

17 In: Déri Múzeum történeti anyaga. A Dragota család iratai. 3. doboz. 
18 1869. szeptemberi új számadási jegyzékben. Háztartásbeli, még fizetetlen számlatartozások jegyzéke. 

1870. június 8. In: Déri Múzeum történeti anyaga. A Dragota család iratai. 3. doboz. (7. doboz.) 
19 Dragota Ignác örökösei kérelme a városi tanácshoz és végzés. 1862. augusztus 5. In: Déri Múzeum 

történeti anyaga. A Dragota család iratai. 3. doboz. (7. doboz.) 
20 Haszonbérleti szerződések. Adásvételi iratok. In: Déri Múzeum történeti gyűjteménye: a Dragota csa-

lád iratai. 7. doboz. 
21 Oeconomie Conto (Gazdálkodási rovás) 1862. június l-jétől 1868. január 31-ig, és Tinó- és borjúvétel 

1861. november 26-tól 1867. január 28-ig. Valamint: gazdálkodói napló 1869. február 24-től 1870. 
május 22-ig. In: Déri Múzeum történeti gyűjteménye: a Dragota család iratai. 8. d. 
Valamint HBmL. XIII. 8. 1. Vegyes iratok: Osztályegyezség a Dragota Ignác-féle hagyatékról. 1870. 
június 8. 

22 1882. Dragota Miklós végrendelete. 1882. január 5. In: HBmL. XIII. 1. 8. 
23 Kimutatás Dragota Ignác és Miklós örökösei tulajdonát képező, összesen 455 hold 1000 öl területről. 

In: Déri Múzeum történeti gyűjteménye, a Dragota család iratai. 
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Ignácot és családját. Az eredetileg tanyabirtokok összefüggővé tett rendszeréből álló 
gazdaság vagyonát 1895-ben, Dragota Ignác halálakor becsültette fel a család. Jellemző-
ként mutatkozott a nagy értékek felhalmozása a gazdaságban és a hozzá épült kastély-
ban, ami a teljes kintlakást szolgálta, ugyanakkor feltűnő a modern gépek viszonylagos 
hiánya. (Ez is debreceni sajátosságként vehető számba ebben a korszakban.) 

Fia, Dragota Miklós (1877-1903) volt hivatott a családi vagyon fenntartó kezelésére. 
A családban kialakult hagyományoknak megfelelően jó nevelést kapott (Ludovika), és 
a pallagi Agrár Főiskolán (a mai Agrártudományi Egyetem elődje) szerzett gazdászdi-
plomát. Fokozatosan, egyre növekvő mértékben vett részt a birtokügyek intézésében, 
majd 1896-tól teljesen átvette az irányítást. Több modernizációs lépéssel próbálta pi-
acilag versenyképessé tenni a birtokot, elsősorban korszerű berendezéseket vásárolt. 
Kereskedelmi kapcsolatok fűzték országos és helyi jelentőségű malmokhoz, termény- és 
vetőmag-kereskedelmet is folytatott, tejgazdaságot tartott fönn, és marhatenyésztést, 

-neveltetést vállalt. Valószínűleg lótenyésztéssel is próbálkozott.24 

Ezen sikerei mellett, nagy vagyona és hozzáértése ellenére is hamarosan pénzügyi 
nehézségekbe került. Eladósodásának oka lehetett beteges alkata, ami miatt nehezeb-
ben tudta ellátni teendőit, és túlköltekezése, ami nagy arányú gépesítési szándékából és 
élénk társadalmi életéből eredeztethető.25 1 903-ban a pénzügyi problémák és az örök-
ség megosztása okán nővérével, Dragota Natáliával (1865-1942) megegyeztek a birtok 
eladásában, ezt még ebben az évben bekövetkezett halála után testvére mint egyetlen 
örökös intézte el.26 

A férfiág kihalása után újabb fordulat következett be a család sorsában: Natália há-
zasságaival igyekezett megtartani, sőt fejleszteni vagyoni és társadalmi helyzetét. Első 
férje dr. Major Endre gyógyszerész volt, akitől tíz év házasság után, 1891-ben vált el. 
Már ez a frigy jelezte a család alkalmazkodását a társadalmi értékrend változásaihoz. 
Az 1880-as években az értelmiségi állás már biztató jövőt ígért és ranggal bírt, az önálló 
jövedelem vonzereje pedig hasonlóan tagadhatatlan volt. Ezek a külsődleges jellem-
zők azonban kevésnek bizonyultak számára. Válásuk után kb. két évvel ment hozzá 
deményfalvi Boczkó Sámuelhez, az akkori nagy tekintélyű és elismert városi rendőr-
főkapitányhoz, akinek Debrecen városa társadalmi közérdekeket szolgáló intézmények 
felvirágoztatását köszönhette. A főkapitánynak kiemelten elismerték a kolerajárvány 
meggátlására irányuló intézkedéseit, amelyek eredményeként új kórház kialakítására 
is sor került.27 

Polgári foglalkozása mellett kiterjedt érdeklődésű és nagy társadalmi életet élő, föld-
birtokosként is tevékenykedő ember volt, aki végül felesége örökségét is segített kezelni. 
Házasságukból 1892-ben született meg fiuk, Boczkó Béla Dániel. 

24 Üzleti levelezés és számlák, 1898-1903. In: uo, 3, 4, 5, 7. doboz. 
25 Fizetési felszólítások, in: a Déri Múzeum történeti gyűjteménye. A Dragota család iratanyaga. 4. do-

boz. 
26 Adásvételi szerződés Boczkó Sámuelné Dragota Natália és özv. Cseh Béláné báró Maldiny Aranka haj-

dúböszörményi lakos között, az eladó pusztamacsi birtokáról. 1903. szeptember 9. A Déri Múzeum 
történeti gyűjteménye. A Dragota család iratanyaga. 

27 In: a Déri Múzeum történeti gyűjteménye. A Dragota család iratanyaga, 8. doboz. 
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Boczkó Sámuel 1903-ban bekövetkezett halála után Dragota Natália 1905-ben házas-
ságot kötött Dr. Magoss Györggyel (1858-1948), aki ekkor már az ügyvédi kar vezető 
személyisége és városi főügyész volt.28 Főként az 1910-es évektől vett részt a helyi 
politikai életben, előbb főispán, majd 1923-tól polgármester.29 Kulturális fejlesztéseiről 
nevezetes személyiség, elsősorban iskolalétesítések, -fejlesztések, az egyetem kiépülé-
sének támogatása és a Déri (Városi) Múzeum építése, a Zeneiskola, városi közüzemek 
fejlesztése, népjóléti intézkedések kötődnek nevéhez. Kortársai kiemelkedő közigaz-
gatási vezetőként tartották számon, aki alatt Debrecen elindult a modern várossá fej-
lődés útján. (Tevékenysége előkészítette közvetlen utódja, dr. Vásáry István fejleszté-
seit.) Széles körű társadalmi életük, melynek kiemelt részét jelentette a jótékonyság, 
az 1930-as években, Magoss György nyugdíjazása után még inkább kibővült. Helyi és 
országos szinten prominens családi és politikai kapcsolataik révén a két háború közötti 
társadalmi-gazdasági elit mérvadó köreihez tartoztak. 

A két család történetének összehasonlítása lehetőséget nyújt mentalitásuk hasonló-
ságainak és eltéréseinek megfigyelésére.30 Mind a Sesztina, mind a Dragota családok 
esetében hagyománnyá vált törekedni a társadalmi és vagyoni elismertség megszerzés-
ére, fenntartására, a városi elit köreibe tartozásra. Ezt azonban a Sesztinák sokoldalúb-
ban, „több lábon állva" oldották meg, hiszen ragaszkodtak a kereskedés fenntartásához, 
ugyanakkor tradicionálisan ruháztak be az ipari szektorba is, sokáig sikeresen. Végül 
szert tettek földbirtokra is, ami legalábbis befektetésnek jó volt, és elkerülhetetlenül 
szükséges tartozéknak számított, ha valaki az elit tagjaként kívánt megjelenni. Ezzel a 
helyi társadalom hagyományainak, és egyben az országos felfogásnak tettek eleget. 

A Dragoták hasonló elképzelései elsősorban az itt megtelepülő idősebb Dragota Ig-
nácnál figyelhetők meg. Vagyonszerző stratégiája pontosan ugyanazokat a befektetése-
ket találta leghasznosabbnak, amiket Sesztina Lajos is. Ez eredhetett nagyjából azonos 
generációhoz tartozásukból, a különbségek azonban már megmutatkoztak kettejük va-
gyonhoz viszonyulásában, majd utódaik viselkedésében is. 

A Sesztina család tagjai számára az üzlet fenntartása nemcsak vagyoni bázist jelen-
tett, hanem nemes hagyományt, amelynek továbbvitele az örökös számára megtisztel-
tetés, becsületbeli ügy és képességeinek próbaköve volt. Ezt bizonyítja jelmondatuk is, 
ami meghatározta a család életvitelét: „Hűen Istenhez, kereskedj mindig tisztességgel, 
becsületes úton jutni a legmesszebbre."31 

A Dragota család próbált hasonló hagyományokat megalapozni, de körülményeik 
végül egészen másként alakultak. Már a második generáció felhagyott a fűszerkeres-
kedéssel, aminek számos körülmény oka lehetett, pl. az új kereskedelmi törvények 

28 Debreceni Képes Kalendárium 1916. Dr. Magoss György tiszti főügyész bemutatása. 
29 1923. október 19. Városi közgyűlési jegyzőkönyv. 
30 Bővebben: Lovas Enikő Amália: Egy polgárcsalád karrierje a 19-20. századi Debrecenben. Történeti 

Tanulmányok IX. Debrecen, 2001. 203-211. o. és Lovas Enikő Amália: A Dragota-Boczkó-Magoss csa-
ládok. A Debreceni Déri Múzeum Évkönyve, 2004. Debrecen, 2005. 171-203. o. 

31 Nagybákay Antal Zelmos: A Sesztina család és az egyházak. A Debreceni Déri Múzeum Évkönyve, 
2002-2003. Debrecen, 2003. 186. o. 
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gyakorlatban ekkorra elterjedt hatásai (Geringer-féle szabályozások 1851), vagy a fű-
szerkereskedelemre nézve hátrányos konjukturális változások, és így a piaci helyzet és 
a konkurencia miatt nem érte meg fenntartani az üzletet. Azonban szerepet játszhatott 
ebben az is, hogy az idősebb Dragota Ignác a Rickl-cég üzletvezetője volt, és élete 
vége felé kényszerből indított saját boltját már sem ő, sem fiai nem tudták olyan mér-
tékben kiépíteni, hogy kiterjedt kapcsolataik révén válságos időkben is fennmaradjon. 
Hozzátehetjük, hogy az idősebb Dragota Ignác sem nevelte a bolt továbbvitelére fiait, 
ezt egyéni és távlati társadalmi céljaiból eredően nem látta megfelelő iránynak. Üzleti 
felfogásuk, világszemléletük is erősen különbözött a Sesztinákétól, a társadalmi hagyo-
mányok tisztelete inkább környezetük elvárásai miatt volt csak rájuk jellemző. 

Ipari jellegű beruházásaik közös vonása, hogy változatos plusz bevételi lehetősé-
gekként próbálták ki azokat. De míg a Dragoták csak a jövedelmet vették figyelembe, 
a Sesztina család kifejezetten kitartóan igyekezett hosszú távon is biztosítani vállalko-
zásai fennmaradását. Patrióta szemléletükkel a végsőkig próbálták fenntartani mindazt, 
amibe egyszer belekezdtek, és általában nagy felelősségérzettel, nemcsak saját érdekü-
ket nézve döntöttek vállalkozásaik sorsáról. 

A földbirtok megszerzése szintén jól érzékelteti a különbséget. Debreceni hagyo-
mányként a vagyoni és társadalmi elit köreibe tartozó legtöbb cívis család rendelke-
zett földbirtokkal. A 19. század második felére közéjük kerülő kereskedő családok az 
1870-es, 1880-as évekre építették ki - többnyire nagy kiterjedésű - birtokaikat. A Seszti-
nák birtokaikat nem kötötték kifejezetten a városhoz és környékéhez, inkább szükséges 
jelképként kezelték, aminek persze nagy vagyoni járulékai voltak. A Dragoták viszont 
megváltozó életkörülményeik között tudatosan helyeztek egyre nagyobb hangsúlyt a 
város környékén kialakított tanyabirtok-rendszerük használatára. 

A tanulás szerepe mindkét családban fontos volt, de eltérően gondolkodtak e téren 
is. Sokat adtak a széles körű műveltség megszerzésére, de a szaktudás átadását, bőví-
tését a Sesztina cég örökösei számára sokkal nyilvánvalóbban biztosították. A Dragota 
család tagjai egyoldalúbb neveltetésben részesültek: általános műveltségükön túl egy 
meghatározott életpályához szerezhettek tudást, a nagybani gazdálkodáshoz. A többi 
lehetőséget inkább józan belátásuk szerint próbálták felhasználni, de úgy tűnik, nem 
fektettek bele igazán energiát. Érdekes, hogy mindkét család esetében a vagyon ala-
pítója szakmai hozzáértése révén jutott egyre kiemelkedőbb helyzetbe, de örökösei 
számára már egyre mérvadóbbnak tartották az általános műveltség megszerzését is. 
A Dragotáknál átalakult a szaktudás tartalma is, míg a Sesztináknál kibővült. A tudás 
iránti igényesség az idő múlásával egyre fokozódott, ezt jelezte a diplomák megszerzé-
se, illetve az értelmiséggel kialakított kapcsolatok is. Fontosságát mutatja, hogy mind-
két család tagjai végül az értelmiség soraiba kerültek be. A két család kapcsolatai az 
értelmiséggel kezdettől erős volt, rokonságukban már a 19. század közepén található 
lelkész, gyógyszerész. Ezt megalapozta vagyonuk, szellemi igényességük, nyitottságuk, 
és ebből következően széles baráti, ismeretségi körük. A társadalmi minták és tendenci-
ák egyébként is afelé mutattak, hogy aki megteheti, minél magasabb szinten biztosítsa 
családja és önmaga képzését, neveltetését, művelődését, mert így juthat anyagilag és 
társadalmilag elismert, megbecsült helyzetbe. 
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Mindezt összevetve, az új lehetőségek felismerésében a személyes kvalitások fon-
tossága a leginkább mérvadó, de a lehetőségek kihasználása egyéniségfüggő. Ezért is 
számítanak nagy mértékben a hagyományok, a neveltetés, amelyek hatása nélkül a 
döntések és hosszú távú eredményeik igen változatosak lehetnek. A két család esetében 
hasonlóan törekvő, a környezet fontosabb elvárásaihoz alkalmazkodó, és szellemi érté-
keiket átörökítő dinasztiákról beszélhetünk. E családok egyéni mentalitásukkal, önálló 
értékrendjükkel, modern, haladó eszmékre nyitott felfogású tagjaikkal a Monarchia és 
a Horthy-korszak egy-egy polgári ideáltípusát képviselték. 

Mivel kiemelkedő gazdasági és társadalmi helyzetben voltak generációkon keresztül, 
kihatásuk társadalmi köreikre erős lehetett. Mintájuk kétféle polgártípust mutat be. A 
Sesztina család pályaképét és személyiségeit ma is olyan ideáltípusként tartják számon 
Debrecenben, mint akik vagyonszerzésükkel, annak személyes, gazdasági és szociá-
lis felhasználásával és családi életükkel, patriotizmusukkal, valamint kultúratámoga-
tó viselkedésükkel a sokoldalú, debrecenivé vált modern polgár mintáját testesítették 
meg. Ez a minta családi tradícióvá alakult, miközben megfeleltethető volt a Monarchia, 
majd a Horthy-kor polgári elitje viselkedési ideáljának. Érdekessége magatartásuknak, 
hogy saját hagyományaikat meghatározóbbnak tartották életükre, mint környezetükét, 
amelynek vonatkozásait önkéntelenül, egyéb szempontok miatt teljesítették. 

A Dragota család története bár mutat hasonlóságot, tagjai alkalmazkodási készsé-
gével, a család törekvéseinek irányváltásaival egy sokkal általánosabb mintát képvisel. 
Céljaik homogenitása inkább feleltethető meg a ma ismert modern vállalkozó képének, 
ezt erősíti a családi becsvágy hagyománnyá alakítása, és a környező társadalom elvárá-
sainak tudatos tiszteletben tartása. 

A két család máig fennmaradt hírneve, példaképszerű elismertsége tükrözi minta-
szerepüket, pályafutásuk a ma embere számára is tanulságokkal szolgálhat. Mivel a 
polgári mentalitás tovább élhetett a társadalomban, értékei ideológiát képviselnek, ami 
napjainkban elsősorban a polgári értelmiség köreiben jelentkezhet újra. 
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Kuzma Dóra 

A politikai elit önvédelmi mechanizmusának 
továbbadása és generációs túlélése 

a XVI. századi Besztercebányán 

Jelen írás visszavezet a XVI. századba a német nyelvű és jogú szabad királyi városba, 
Besztercebányára, ahogy magát nevezte „in die freie Khünigliche pergstatt Neusohl".1 

(Besztercebánya szabad királyi városba) 
Tanulmányom négy kérdéskört boncolgat abban témában, hogyan lehet tetten érni a 

városi politikai és gazdasági elit életében a generációs problémákat. 
1. Kísérlet kormeghatározásban a tanácsosok illetve bírók kapcsán 
2. Feladatok és funkciók 
3. A családi, rokoni kapcsolatok kérdése 
4. Beszélhetünk-e elkülöníthető generációkról vagy inkább valamely szerves fej-

lődésről, és a „nagy generáció" kérdése. 
Szeretném bevezetőben röviden ismertetni, kikből regrutálódik és hogyan „működik" 

ez az elit.2 A városi tanácsa 10-12 tanácsúrból3 és a mindenkori bíróból állt. A bírót 
választják a titkos szavazás egy elég érdekes módjával. Először is mindig a 12 fős ta-
nács tagjaiból választanak. Vagyis német, rendezett anyagiakkal rendelkező, tekintélyes 
gyűrűstéri polgárok közül.4 Nem kizárt, hogy valakit többször, akár egymást követő 

1 Két példát említenék különböző iratokból Stdtny Okresny Archív Banskd Bystrica Vario-31. jelzetű irata 
1595-ből „königlichen freien Bergstadt Neusoll" 
MOL Pozitív Filmtár C74 tekercs 367. felvétel „dieser kö. Pergstatt Neusoll". 

2 Kuzma Dóra: Besztercebánya bíróinak és esküdteinek archontológidja a XVI. század első felében in: 
FONS XI. évf. 2004.2. szám Archontológia különszám (továbbiakban Kuzma: FONS 2004) 

3 Itt egy-egy példát adok a teljesség igénye nélkül 
ratsgeschworene MOL Pozitív Filmtár C74 tekercs 716., 700., 662.,és 690. felvételei 
rattherren MOL Pozitív Filmtár C74 tekercs 803. felvétel és C75 tekercs 73. felvételei 
rattman MOL Pozitív Filmtár C75 tekercs 173. felvétel és C74 tekercs 392. és 461. felvételei 
Geschworene bürger MOL Pozitív Filmtár C74 tekercs 348. és 356 felvételei 
Im Gericht herren MOL Pozitív Filmtár C75 tekercs 293 felvétele 
Rattherren - ez az elnevezés talán a leggyakoribb pl. 1556, 1557, 1558, 1559-ben 

4 Ha áttekintjük az általam vizsgált korszak névjegyzékét (1503-1605) nem találunk közte magyar 
illetve szlovák nevet, bár esetleg lehetséges, hogy mindent németre fordítottak, hisz ez volt a város hiva-
talos nyelve, de ezt az ötletet egyértelműen elvetem. A rendezett anyagiak nem jelentik azt, hogy nincs 
esetleg adott esetben zálog vagy adósság ügylete valakinek, de bűncselekmény vagy annak gyanúja 
már kizáró tényező volt. Állandó adósságügyletei ismertek például Balthasar Syxtynek vagy Sebastian 
Prybitzernek is. 
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években is újraválasszanak.5 Nem véletlen, hogy választásról beszélek, nincs szó ural-
kodói vagy kamarai jelölésről, a jelölést a bírói posztra a városi elit ejti meg az előző év 
tanácsurai közül. A jelöltek nevét sajnos nem ismerjük, mindig csak a végeredményt, 
vagyis a következő esztendőre megválasztott bírót. De a jelölő bizottságokban idegen 
tagról vagy esetleges külső kényszerről egy esetben tudok, 155-ben, ahol a jegyző csak 
annyit mesél el, hogy a megválasztott bíró helyett a Kamarától olyan parancs érkezett, 
miszerint a régi szokások helyett újat alkalmaznak, a bírót most nem választják, majd 
kihirdetik, hanem a Kamara határoz a személyéről. így került a már szabályosan meg-
választott Wolff Dratzieher helyett Francz Reichenbach a város élére. Ő nem a városban, 
hanem a Kamaránál tette le az esküjét. 1552-re visszaáll a város rendje.6 

A választás módja tartogatja a legtöbb érdekes részben megfejthetetlen részletet. 
Pontos leírás 1628-29- bői maradt ránk, bár a mindenki által ismert, és gyakorolt moz-
zanatokat nem kellett feljegyezni, mégis néhány elemet rekonstruálhatunk. Ez tette 
Jurkovich Emil is 1922-ben írt monográfiájában.7 

Az év végén a bíró benyújtotta az év végi számadásokat, megkérte a tanácsot, hogy 
vegyék le róla eme terhet és válasszanak jobb bírót. Ezt a belső- és a külső tanács tagjai, 
majd a polgárok felülvizsgálták, majd kérték a bírót, viselje terheit még türelemmel 
és ígérték, ők nem nehezítik meg azokat. Az év utolsó vasárnapján a papság is a bíró 
iránti engedelmességről beszélt és a felelősségről, amellyel az Istennek tartozik. Újév 
éjjelén 3 órakor megszólalt a Heierglocke, - a város híres harangja - hirdetve, ma fogja 
a polgárság a bíróválasztás jogát gyakorolni. Polgári őrség szállta meg a kapukat és a 
bástyákat. Az őrségen nem lévő polgárok a piactérre siettek, hogy ott a negyedmestere-
ket és a külső tanács szószólóját bevárják, a szavazói névsor felolvasása végett. Amikor 
ez megtörtént, már csak arra vártak, hogy sorra kerüljenek, és a szavazási eljárásban 
ezáltal a következő évre döntsenek a bírói szék sorsáról. 

A circurális polgárok megejtették a hármas jelölést, majd kezdetét vette a választási 
ceremónia. A jelöltek között volt az előző évi bíró és 2 tanácsos. A szavazás titkosnak 
mondható, de elég sajátos módon. A teremben jelen voltak a körpolgárok, tőlük távo-
labb a jegyző és két bizalmi ember a külső tanácsból. A jegyző három részre osztott 
egy lapot és erre felírta a jelöltek nevét, a szószóló pedig az ajtóból egyesével, a névsor 
alapján szólította be a választópolgárokat. Ezek a jegyző fülébe súgták választottjuk 
nevét, amit ő azonnal bejelölt az előtte fekvő letakart íven. A szavazó így az eddigi 
szavazatok alakulását természetesen nem láthatta. A polgárság voksolása nem sok időt 
vett igénybe hisz kb. 150-200-an voltak, majd a jegyző elment a plébános 12 szavaza-
táért. Végül a tanács nem jelölt tagjai is leadták választottjuk nevét, amelyeket ezután 
összesítettek, de a reggeli prédikáció végéig titokban tartottak. A jegyző akkor közölte a 

5 Erre a korszakban rengeteg példát találunk, részben ez következik a később vázolandó választási rend-
szerből is. l-l példát említenék csak a számtalanból, Anton Schneider (1535 -1550), Georg Reichen-
bach (1535-1555) Georg Schaffer (1527-1549) Sebastian Prybitzer (1552-1575) Andreas Suesmundt 
(1555-1582), Balthasar Hecke (1527 -1545) 

6 MOL Pozitív FilmtárC74 tekercs 761 és 803. felvétel 
7 Jurkovich Emil: Besztercebánya szabad királyi város monográfiája (kézirat), OSZK Kézirattár, Buda-

pest 1922, 583-585. oldalai, (továbbiakban Jurkovich (1922)) 
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város új vezetőjének nevét a lelkésszel. A reggeli istentiszteleten a volt bíró hálát adott 
Istennek az eddig kapott kegyelméért, köszönte a lelkész és a két tanács jóindulatát 
és kalapját a zsámolyra tette jelezve nem ő többé a város első embere, képviselője. A 
lelkész beszélt és a tisztet háromszor a régi bírónak ajánlotta, aki ezt visszautasította 
és felkérte a papot, hirdesse ki végre a végeredményt, aki ennek a felszólításnak ekkor 
eleget is tett. Az új bíró itt letette az esküt, fogadta a gratulációt és a polgárok harang-
zúgás közben hazamentek és mindenki ünnepelt tovább.8 

Az 1570-es évektől a bírósági (bírói) iratok minden évben azzal kezdődnek, hogy 
az előző évi bíró az első összehívott ülésen átadja hivatalát és az ehhez tartozó tár-
gyakat és pénzt a város új vezetőjének, és ezzel mintegy hivatalosság teszi a polgárok 
néhány nappal korábbi döntését, immár az új tanács jelenlétében. Ő maga legtöbbször 
.egyszerű" tanácsúrként visszaül az esküdtek közé, hogy néhány év múlva a polgárok 
bizalmából esetleg újra a legmagasabb tisztre emelkedhessen.9 

A tanács a bíróválasztás utáni napokon alakult meg. A tanács seniorja bejelentet-
te lemondásukat, a polgárság nevében két szószóló köszönettel válaszolt és megkérte 
őket, hogy a polgárság bizalmából tartsák meg továbbra is állásukat, ha üresedés volt itt 
választottak újakat. Vagyis ez azt jelenti, hogy változás csak speciális esetekben történt. 
Egyszeri bekerüléssel akár évtizedekig is változatlan maradt volna a tanács összetétele, 
mindig közülük regrutálódó bíró mellett.10 

A szavazás és a tanácstagi tisztség e módon történő megújítása nem ismeretlen 
azonban a középkor végi német városokban, ahol hasonló leírásokkal találkozunk. A 
tanácstagi szék elfoglalásával akár évtizedekig tartó senatori pozíció is járhatott. Ez 
persze nem csak egy személy státuszának stabilitását jelentette, de bizonyos mértékig a 
város vezető testületének egységét, változatlanságát, állandóságát is. Ez nem feltétlenül 
hátrány, bár magával hozhatja egy réteg megcsontosodását, beépülését a hatalomba, 
kizárva ezzel az akár jótékony vérfrissítéseket is. Sőt, utat adhatna egy hatalmával 
visszaélő csoportnak is.11 

Arról, hogy hány esztendős általában egy tanácstag vagy egy bíró, sajnos elég kevés 
adat maradt ránk. Alsó korhatár legalább a nagykorúság, de ennél érettebb kor, hisz az 
elvárások, a gyűrűstéri ház, a rendezett anyagiak, a tekintély, aligha várhatók el egy 
huszonéves ifjútól. A felső korhatárra érdekes példát adott a szerencse. 1580-ban volt a 
város bírája az akkor 80 esztendős Andreas Suesmundt, aki 1555-től 82-ig folyamatosan 
tanácstag volt, 7 alkalommal bizonyíthatóan bíróként is szolgálta városát. Mindebből 
az következik, 27 évig viselte ezeket a megtisztelő címeket és 55 esztendősen került 
tanácstagi funkcióba, Igaz, megelőzően valószínűleg az ő útja is a külső tanácsból veze-
tett ide 1582-ben, még mindig tanácstagi tisztet viselve szólítja magához az Úr, a jegyző 

8 Jurkovich (1922), alapján illetve 1628-1629-es leírás alapján foglaltam össze a eseményeket. 
9 A bírói tiszt átadásról lásd például: Statny Okresy Archiv Banská Bystrica Prot.Praet 1570 5. oldal 

(Admin súdny protokol/12) Prot Praet 1571 193. oldal (Admin súdny protokol/13) 
10 Jurkovich (1922), 587. oldal 
11 Isenmann, Eberhard: Die deutsche Stadt im Spätmittelalter (1250-1500) Stuttgart, 1988, 135. oldal 
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szerint is csodálatra - és tiszteltre méltó korban.12 Mindez bár egyedi eset, mégis tám-
pont a kormeghatározásban. Az, hogy a feladatellátásban illetve felosztásban játszott-e 
valamilyen szerepet az életkor, arról igazán csak szórványadataink vannak a korszak-
ból. Például, a bíróválasztás reggelén tartottak egy ünnepi lakomát (Weibermahlzeit 
am Richtertag), amit a városházán rendeztek. A város előkelelőit erre a két legfiatalabb 
szenátor személyesen hívta meg, miután az új bíró és a jegyző összeállították az arra 
hivatalos személyek névsorát.13 

Valljuk meg, nem túl fajsúlyos, és az újévi mulatságra, az átélt izgalmakra és a hi-
degre való tekintettel, nem is egy feltétlen kellemes feladat, de a „fiatalabb" tanácsosok 
nemigen választhattak. Sőt, mivel tekintély és tisztelet szempontjából a ranglétra alján 
álltak, és tapasztalatuk sem a legtöbb lehetett, annak ellenére, hogy nem voltak teljesen 
zöldfülűek, ennek a feladatnak örülniük kellett. 

Jurkovich írása szerint a régi bíró seniorként foglalt helyet a tanácsban, máshol pe-
dig azt írja, hogy a bírónak akadályoztatása esetén rendesen a tanács legidősebb tagja, 
seniorja, ritkább esetekben pedig a várkapitány volt a helyettese.14 Ide kívánkozik a 
kérdés is, mi történik, ha a bíró vagy egy tanácsúr15 éppen hivatalviselés ideje alatt hal 
meg. Erre Gregor Albert Niderhaider jegyző leírásából kapunk választ arra, mi és ho-
gyan történik ilyen esetben. Történt ugyanis, hogy 1538. február 5.-én éjjel 11 és 12 óra 
között Heinrich Kindlinger, a város régi szokása és privilégiumainak tartalma alapján 
megválasztott bíró jobb létre szenderült. Azért, hogy a város vezető nélkül ne maradjon, 
február 10-én a privilégiumok szerint a két nemzet békés egyetértésben létrejött döntése 
alapján, nyílt szavazása a tiszteletre méltó és bölcs Georg Schaffert választották bíró-
vá.16 Hogy a köztes öt napban mi történik, ki áll a város élén, ki vezényli le az új válasz-
tást és viszi a közügyeket az interregnum idején, sajnos nem írnak a városi könyvben. 
Talán éppen a legidősebb tanácstag, vagy senior, vagyis aki a legutoljára viselte a bírói 
tisztet. A tekintély és a kor összekapcsolódott a bírói tisztben, vagy a seniornál is, de 
olyan elemek rakódtak rá, mint a német nemzetiség, a stabil anyagi helyzet, feddhetet-
len erkölcsiség, jog-, törvény-, és emberismeret, felelősségérzet. 

Ehhez a körhöz szervesen kapcsolódik a harmadik témacsomag, a családi kapcso-
latok szerepének, helyének vizsgálata. Ha végigtekintjük 1503-1605 között a bírók és 
esküdtek listáját17, akkor két dolgot észlelhetünk, sok egyéb mellett. Az egyik, hogy 

12 Protocollon 1582 okt. 24-én 82 évesen elhunyt Andreas Suesmundt 
13 Jurkovich (1922) 585. oldal 
14 Jurkovich (1922), 585. oldal 
15 MOL Pozitív Filmtár C74. tekercs 700. felvétel, 1549 dpr. 14-én meghalt Georg Schaffer, ezév dec. 21-én 

Lenhart Drachsler, 1550-ben Georg Seraffin, 1582 március 7-én Gregor Hanntz, okt. 24-én Andreas 
Suesmundt. 1549-ben olvashatjuk a Protocolla diversa - MOL Pozitív Filmtár C76. tekercsének 8. téte-
le 225/ bejegyzésénél a következőket." Ezév május 16-án, miután Georg Schaffer meghalt az év közben 
bevették a tanácsba a néhai tiszteletreméltó Hanns Preusot, aki az esküt is letette. Ez elég különös, 
hogy ez év közben történt, sajnos indoklást nem találtam 

16 MOL Pozitív Filmtár C74. tekercs 336. felvétel 
17 Jurkovich (1922), 621 - 624. oldalai illetve saját kutatásaim készülő doktori disszertációmhoz. 
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bár testvéreket,18 sógorokat19 találunk, de apa és fia kapcsolatra, és ily módon folyto-
nosságra a hivatalviselésben talán csak egy példa van. Ez lehet egyszerűen véletlen, 
lehet az is, hogy mivel néhány esztendő adatai hiányoznak, ott fellelhetőek lennének 
ilyen viszonyok.20 Bár egy esetben felmerült a gyanúja egy apa-fiú váltásnak. Wolfgang 
Glocknitzer először 1521-24 között, majd 1541-65 közt tűnik fel, a húsz év ellenére 
lehet, hogy nem apa-fiú kapcsolatról, hanem ugyanazon egy személyről van szó. Arról 
tehát, hogy tanácsosi szék családon belül öröklődne, nem beszélhetünk, politikus - il-
letve senator vagy bíró dinasztiák kialakulásáról sem. 

Előfordul az, hogy egy-egy tisztségviselő hosszú évekig is szolgált városát a polgárok 
bizalmát élvezve, de akad olyan is, aki csak egy esztendőt tölt a tanácsosi székben.21 

Ám a század '30-as éveitől egyértelműen azok vannak többségben, akik legalább 5-622, 
de sokan akár 15-2023 éven át is betöltik ezt az időt, energiát és anyagiakat is felemész-
tő hivatalt. 

Mi lehet mindennek a magyarázata? Az egy-egy esztendőre a halálozás, vagy az 
elvándorlás, esetleg valamilyen sikertelen lépés vagy hiba folytán kizárása a testületből. 
Lehetett ez akár a tanács szégyenbe- vagy rossz hírbe hozása, pénzzel való visszaélés, 
köztörvényes bűncselekmény. Kisebb kihágásokért legtöbbször megelégedtek pénz 
vagy egyéb kevésbé súlyos büntetéssel24 Az 5-6 éves ciklusoknál szintén ezek az indo-
kok jöhetnek szóba. A hosszú tanácsosi pályafutásoknál három dolog esett mindenképp 
latba. Az egyik a hibázás kizárásával nyert tekintély, a második az anyagi stabilitás, 
amely lehetővé tette és engedte azt is, hogy sok esetben ez a tisztség hosszabb időre 
fizikailag is elvonja a szenátort megélhetési forrásától (pl. ipar, kereskedelem, bánya-
tulajdon). A harmadik, pedig teljesen kiszámíthatatlan, ember által szinte befolyásol-

18 Merthe és Georg Schaffer, rajtuk kívül egyéb egyező vezetéknevek, mint a Fleischer vagy a Schneider 
akadnak ugyan, de mivel ezek akár foglalkozást vagy véletlen névegyezést is jelölhetnek, egyéb bizo-
nyíték hiányában ezeket nem tekintetem rokonsági alapnak 

19 1540-ben tanácsos Georg Pamhackel és 1541-ben senator Georg Künigsperger sógorok, a feleségeik 
testvérek. 

20 Kutatásaim - de sajnos elődeimé sem - vezettek eredményre a következő esztendőkben a bírák illetve 
esküdtek ügyében: 1504,1505,1506, 1507, 1509, 1510, 1511, 1514, 1522, 1525, 1529, 1530, 1553, 1554. 
Igaz, a választási módszer bizonyos évekre feltételezéseket enged, hisz ahol egy személy a hiányzó 
évet megelőző és követő esztendőben is tanácstag volt, az nagy valószínűséggel tárgyévben is, bár ezt 
bizonyosra venni nem lehet. 

21 A teljesség igénye nélkül, csak néhány példa: 1503 Khünigperger Michael (esetlegesen adathiány) 
1517 Ploschko Haris, 1523 Haupman Lenhard, 1524 Czottel Lenhardt, 1532 Zander Georg, 1552 Fle-
ischer Blasi 

22 A teljesség igénye nélkül csak néhány példa: 1515-19 Fleischer Georg, 1518-1526, Pechei Hanns, 
1520-1526 Schneider Walthe, 1532-1539 Paumhackel Georg, 1532-1537 Kramer Hans von Wien, 
1571-1575 Schremmel Abraham 

23 A teljesség igénye nélkül csak néhány példa: 1554-1586 Matthias Sues, 1555-1582 Andreas Sues-
mundt, 1574-1588 Gremmel Janusch, 1578-1595 Töndll Caspar, 1584-1559 Sturmb Paul, 1576-1599 
Nowack Berth, 1523-1539 Kindlinger Heinrich, 1564-1593 Damm Paull, 1570-1599 Stenczel Lu-
cas, 1573-1595 LeyttnerHans 

24 Kuzma Dóra: Házasság a XVI.század közepén Besztercebányán in: Nők és férfiak tanulmánykötet, 
Nyíregyháza 2003, 229-234. oldal (továbbiakban: Kuzma: 2003) 
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hatatlan tényező, a hosszú élet, vagyis a már korábban felsoroltak közül a halálfaktor 
kikerülése. Esetleges módja lehetne még a tisztségből való kikerülésének a ma is ismert 
lemondás, illetve felmentés. A lemondásra viszonylag kevés példát találunk, de egyet 
mindenképpen érdemesnek tartok elmesélésre. 1575-ben Andreas Suesmundt bíró el-
ment két napra Víglásra. Az őrség ezalatt a Garam partján elfogott egy gyanús személyt. 
Mivel török kémnek vélték, elkezdték vallatni. Állítása szerint Pápáról jött, de kilőtték 
valahol a lovát és most Trencsénbe megy egyik barátjához pénzért. Nem hittek neki, 
de bántani sem merték, ezért felzárták a bíró szénapadlására, hogy róla információt 
szerezzenek illetve, hogy bevárják a bíró hazatérését. Reggelre azonban a szerencsét-
len férfi, - ki tudja miért - felakasztotta magát. Estig le sem vették a kötélről, majd a 
hóhér az akasztófához vitte. Ekkor ért haza a bíró, aki házát és személyét a történtek 
miatt megbecstelenítve találta, hiszen Besztercebányán tisztes polgár nemhogy tortúrá-
zott vagy öngyilkos testével, de még a hóhérral sem kerülhetett kapcsolatba. Azonnal 
lemondott hivataláról. Kiköltözött a majorságába és nem is volt hajlandó visszatérni a 
városba. Végül hosszas kérlelés és egyeztetés után megenyhült, visszavette tisztét, de 
az inkriminált pajtát a tanács köteles volt saját költségén lebontatni.25 

A betegség, még ha az érintett személy emiatt huzamosabb időn keresztül sem volt 
képes ellátni feladatait, nem volt lemondási ok. A többi tanácsos a szokott hagyomá-
nyos rendben átvette és el is végezte a beteg feladatait.26 

Mindemellett érdemes megjegyezni, hogy Rozsnyó város monográfiájában található 
egy adat arról, hogy ott is egy-két generáció alatt kihalnak, eltűnnek vagy elvándorol-
nak a város életéből a híres polgárcsaládok tagjai, akik bírói széket is elfoglaltak, de 
megnyugtató választ az okokra itt sem kaptam.27 

A század folyamán szó sincs lázadó megmozdulásokról, (kivéve az 1525-26-os bá-
nyászfelkelést), politikai vagy gazdasági érdekcsoportok nyílt hatalomra töréséről. Az 
újak szervesen, zökkenőmentesen fokról-fokra épülnek be a rendszerbe, kizárva ezzel 
azt, hogy elakadjon ez az irányító- és felügyelő gépezet. Ez a mechanizmus garantálja 
azt is, hogy az újonnan tanácsba beépülő szenátorok tapasztalati úton is megismerjék, 
és alkalmazni tudják a város rendjét garantáló jogszabályokat és egyéb normákat. Ha 
valaki megfelel az alapelvárásoknak, vagyis német szülők gyermeke, tekintélyes posses-
sionátus körpolgár és vagyonos is, ha megüresedik egy tanácsosi hely, és ő a politikai 
ranglétra megfelelő fokán áll, akkor kis szerencsével - sokszor bírói ajánlásra - évekre 
esküdt polgár válhatott belőle. Itt szépen beletanult a bokros teendők gondos elvégzés-
ébe, és innentől fogva még jobban figyelt feddhetetlenségére. Heti többször tanácsülés 
volt, általában hétköznap reggel, ünnepnap istentisztelet után, de igény szerint máskor, 
akár éjjel is tarthattak ilyet.28 Követelmény volt a törvény- és jogismeret, persze vonat-

25 Prot.Praet 1575.08.15; idézi: Jurkovich (1922), 684. oldal 
26 MOL. Pozitív Filmtár C74. tekercs 336 felv. 
27 Mikulik Jószef: Magyar kisvárosi élet 1526-1715 (Rozsnyó, 1885) 
28 1564-ben 34-szer, 1565-ben, 26-szor 1570-ben. Pedig 48-szor ült össze a tanács, ez kb. tíznaponta, 

ügyektől függően, néha meglehetősen rendszertelen időközökben, de folyamatosan tartott üléseket 
jelentett. A 60-as évektől az üléseken már csak monogrammal jelölik a résztvevőket, a bírónál csak a 
Herr Richter megnevezés szerepel. (Admin súdny protokol/11 és 12 és 13) 
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kozó országos jog, a német anyajog, a városi statútumok, és nem szabad elfelejteni a 
szintén komoly jelentőséggel bíró szokásjog és eljárási formaságok ismeretét sem.29 

Az árvák kinevezett gyámjai is ők voltak, különösen kemény előírásokkal a gyámolt 
anyagi ügyeire nézve, tekintettel vagyonának gyarapítására és későbbi házasodására.30 

Bizonyos mértékig a piacok rendje is az ő hatáskörükbe tartozott. 31 Ők döntöttek a 
város vízellátásának rendjéről, a vízvezeték karbantartásáról, a vízmedencéről, a városi 
vízvételi jogról és a szennyvízről.32 A polgári ügyekben, úgy mint a végrendeletek, örö-
kösödési ügyek, adásvételi szerződések, adóslevelek, zálogügyletek és egyéb megegye-
zések esetében nem csak alperesi vagy felperesi oldalon hanem egyéb fél pozíciójában 
vagy tanúként a nagyobb hitelesség végett is szerepelnek.33. Büntető ügyekben mind 
a vádeljárás, mind a tanúkihallgatás, mind a bizonyítás szakában jelen vannak és a 
döntés terhét is megosztják a bíróval.34 Amennyiben tortúrát rendelnek el, annak elvég-
zésénél is jelen kellett lenniük, ugyanúgy, mint a kiszabott ítélet végrehajtásánál.35 Ők 
képviselték a várost a polgárság, az egyéb városlakók, a városban tartózkodók és a jogi 
személyek felé. 36 Küldöttként járhattak a szomszédos váruraknál, megyegyűléseken, 
az országgyűlésen, sőt akár az uralkodó színe előtt is.37 Ez azt jelenti, hogy mind befe-
lé, mind kifelé ők reprezentálják a város szuverenitását, közösségét és egységét. Ilyen 
helyzetekben úgy válhatott valaki jó döntést hozó, ezáltal a város elöljárói közt sokáig 
meggyökerezni tudó személlyé, ha figyelt, hallgatta az idősebbeket, tekintélyben felet-
te állókat, tapasztaltabbakat. Igyekezett elsajátítani azokat a technikákat, ismereteket, 
amelyek részei voltak az adott elit önvédelmi mechanizmusának, amelyek kizárták és 
korlátozták az alsóbb társadalmi rétegek törekvését, magyarok és szlovákok tömeges 
betelepedését a városba és politikai térnyerésüket. Természetesen ezt az állapotot az 
elmondottak mellett több uralkodói privilégium, jogszabály és városi statútum támasz-

2 9 Ehhez elég csak arra gondolnunk, hogy eljárt a tanács büntető ügyekben is és pallosjoggal renáelke-
zett, tehát élet-halál ura is volt egyben. A határozatok szinte kivétel nélkül úgy kezdődnek, hogy „wir 
Richter und Rat der Stadt Neusohl" 

30 Jurkovich (Í922), 824. oldal 

31 Jurkovich (1922), 794. oldal 
32 Jurkovich (1922), 
33 Kuzma Dóra: Nők mint szerződő felek a XVI. századi Besztercebányán in: Századok 138. évfolyam 

2004/4. szám 921-931. oldal 
34 Prot Prat. 1568 előlapján olvasható az eskü szövege, amelyet Jurkovich Emil is idéz. 679. oldal 
35 Jurkovich (1922), 671-672. oldal 
36 Elég ha csak végignézzük a MOL Pozitív Filmtár C74-es, C75-ös és C76-OS tekercseinek anyagát, ahol 

a városlakók vagy más városok lakói ügyes-bajos áolgaikkal fordulnak a tanácshoz, keresik igazságu-
kat vagy éppen csak irataik hitelességéhez használják a tanács tekintélyét 

37 Csak néhány példa Prot.Praet 1575 08.15. 
Prot.Praet 1612. 05.11. 
A XVI. század folyamán igyekeznek az összes országgyűlésen részt venni, igaz a bányavárosok általá-
ban költségkímélés végett közös követeket küldtek. A költségeket megosztották, de nagyobb részt ezek 
a három nagyobb város terhelték. 
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totta alá és védte.38 A rendszernek ez adott egy természetes stabilitást, és az organikus 
fejlődés lehetőségét. 

Utolsó érintendő kérdésköröm nem más, mint volt-e úgynevezett nagy generációja 
a XVI. századi besztercebányai politikai elitnek. A válaszom igen, nem is egy esetben, 
hanem két olyan korszak is van, amikor egy hosszabb időszakon át ugyanabból a sze-
mélyi körből összetevődő stabil esküdti kollektíva állt a város élén, vezette, irányított, 
szervezte annak életét és egy eléggé véres és háborúkkal tarkított instabil időszakban 
tartotta meg a város önállóságát, szabadságát, biztosította fejlődését. Ez ugyan együtt 
járt azzal, hogy konzerválta a német elit helyét a város vezetésében, de ez nem jelentett 
feltétlenül rosszat. 

Az első repedést a rendszeresen a következő század elején egy kimondottan generá-
ciós probléma okozta, hanem egy 1608. évi XIII. törvény és 1609. évi törvény.39 Ennek 
felhatalmazása alapján akart ugyanis Litterátus Dániel a városba költözni és a Ringen 
házat venni. Ő az első dokumentálható magyar, aki a Ringre akart költözni, és ez által a 
város teljes belső rendjét kérdőjelezte meg,40 hisz eddig erre csak német polgárnak volt 
joga. Az első generációnak tekinthetjük, az 1530-astól az 1550-es évek közepéig hatal-
mon lévő csoportot,ami évekig bírákat és esküdteket adó olyan tagokkal, mint Balthasar 
Heckel (1527-45), Georg Schaffer (1527-49), Lorentz Tischler (1531-50), Anton Schne-
ider (1535-1550), Georg Reichenbach (1535-1555), Hans Stuerff (1536-1550), Johenn 
Siegler (1539-1550), Hanns Rueb (1543-1552).41 

A város életének eseményeit olyan rendelkezésekkel jellemzik, mint az 1516-ban, 
majd 1524-ben II. Lajostól kapott és 1548-ban I. Ferdinánd által megerősített uralkodói 
privilégiumok a város ősi jogairól, szuverenitásáról és a bírói hatáskör önállóságáról42, 
az 1550 évi esküvői rendelet43, a bírói eskü 1542-es rögzítése a városi könyvbe44, vagy 
az 1555-ös rendelkezés a bírói tisztség betöltéséről.45 Ebben a korszakban alkották az 
egyházjog szempontjából nagy jelentőségű 1536-os megegyezést a bányavárosi zsina-

38 Számtalan uralkodói privilégiumot illetve városi statútumot lehetne idézni ehelyett. Lásd 42-50 jegy-
zetig, bár ezek is csak töredékét mutatják a levéltár szóba jöhető anyagának 

39 1608. évi XIII tv. és az 1609. éviXLW tv. alapján 1609. 11. 23.-án jelentkezett Deák-Litterátus (Halbs-
chuh) Dániel a tanács előtt, azzal a szándékkal, hogy bár németül nem tud, nem is vallja magát 
németnek, elmagyarosodott lőcsei polgár, mégis házat venne a Ringen, ahol eddig csak németek 
szerezhettek ingatlant. Hosszas vita után a tanács több, a németeknek kedvező előíráshoz köti ugyan, 
de engedélyezi a vételt. A feltételek: a németeket nem gúnyolja, testét- lelkét és vagyonát a németség 
javára fordítja, nem tesz semmit a németek ellen és a Litterátus helyett a Halbschuh nevet használja. 
Jurkovich (1922), 248-249, és 591-592. oldalai 

40 Lásd a 39. jegyzet 
41 Saját kutatásaim, még feldolgozás alatt a készülő doktori disszertációmhoz 
42 1516 Státny Okresny Archív Banská Bystrica fasc.6. nro 17., 1524 fasc. 360. nro 11 és fasc. 2. nro 13. 

- lásd Jurkovich (1922) 240. oldal - 1548 fasc. 310. nro 6 
43 Lásd:Kuzma: 2003 Státny Okresny Archív Banská Bystrica fasc. 115 nro 24. 
44 1542-es évi Stadtbuch elején talált rögzítése, de teljes szövegét közli Jurkovich (1922) 644. oldal 
45 Státny Okresny Archív Banská Bystrica fasc. 327 nro. 47 Jurkovich (1922), 240-241. oldalai 

Kuzma: FONS 2004 
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tokról.46 1547-től a város ius gladiit is szerez és gyakorol,47 ekkor foglalják írásba az 
évszázados jogszokást az adósságok lehetséges rendezési módjairól is 1549-ben végren-
delkezésről szóló rendelkezés is.48 Komoly együttműködés zajlik a másik négy bánya-
várossal mind levelezés szintjén, mind személyesen. Közösen járnak el az őket érintő 
ügyekben, legyen az, az országgyűlési fellépés, a közös hóhér alkalmazása vagy a már 
említett vallásügy.49 Az országos ügyek, sőt az országgyűlések iránt is állandó érdek-
lődést mutatnak, hisz sorsuk részben itt dől el, részben meg az országos hivatalnokok 
vagy hadvezérek szobáiban50. 

Ezután 1555-75 között a sokat emlegetett Andreas Suesmundt (1555-82), Sebas-
tian Prybitzer (1552-75) és Gregor Hanntz (1558-82) képviseli a stabilitást, a többi-
ek maximum 5-6 évet, de inkább csak egyet-kettőt mondhatnak magukénak.51 Újabb 
nyugalmat, fejlődést, állandóságot, - bár korántsem olyat, mint az előző, - az 1570-90 
közötti korszak hozott, olyan nevekkel, mint Berth Nowack (1575-1599), Caspar Töndll 
(1578-1599), Balthasar Syxty (1574-1588) Hanns Leytner (1573-1595), Lucaft Stenzel 
(1570-1599), Paul Damm (1564-1593).52 Igaz az időszak végét jelentő 1605-ös esemé-
nyek53, illetve a már említett 1609-es Litterátus-ügy54 lezár nem csak egy századot, de 
egy korszakot is. Az eddig szervesen fejlődő, szinte organikus szövetet képező német 
elit teste itt-ott már megsérült. 

Összefoglalva, tehát amit eddig látunk, az ezek szerint nem más, mint egy, még a 
nemzedékváltások vérfrissítő hatásának is ellenálló évszázados, megkövesedett geru-
szia? Nem feltétlenül. Sokkal inkább egy hagyományaihoz hű, privilégiumait és po-
zícióit őrző, és jól működő, bár olykor hibázó városvezetés. A generáció ebben az 
értelemben itt nem ciklikusságot jelent, hanem egy szervesen építkező, stabil, ellenálló 
folytonosságot, amely megtartja értékeit, de enged, - ha néha nehézkesen is - az új-
donságoknak. 

46 1536 - erről konkrét irat nincs, csak későbbi együttműködés bizonyítja mindezt, illetve a városok 
levelezése vonatkozó adatokat közöl még: Jurkovich (1922), 275. oldal, Kolosváry -Óváry: 177-185. 
oldal 

47 1547 nov. 16-án Augsburgban kelt uralkodói levél alapján Kolosváry - Óvári IV. 192. oldal 
48 1555-ben történik emlékezetből a lejegyzése az ügyleti biztonság javítása végett Státny Okresny Archív 

Banska Bystrica fasc. 57. nro 99 
49 Ennek a munkának a terjedelmét meghaladná a szövetség életének, működésének ismertetése illetve 

elemzése. Röviden lásd. Jurkovich (1922), 273-286. oldalak 
50 Lásd a 36. és 37. jegyzeteket 
51 Saját kutatásaim, még feldolgozás alatt a készülő doktori disszertációmhoz 
52 Saját kutatásaim, még feldolgozás alatt a készülő doktori disszertációmhoz. 
53 Ekkor a polgárság megpróbált fegyveresen is szembeszállni Bocskay hadaival, a véres konfliktusnak 

száznál több halottja volt a városban és elpusztult rengeteg középkori épület 
54 1608. évi XIII tv. és eseményekre lásd a 39. és 40. jegyzeteket. 
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Ferenci Dóra 

„Apám szerint" 
Egy életútinterjú tanulásai 

Az előadás témájának anyaga a szakdolgozati kutatásomon alapszik, ezért szeretnék 
először pár szót ejteni erről. Ez a kutatás tizenkét, általam készített életút-interjú elem-
zéséből áll, melyeken keresztül egyrészt a szubjektív történeti források társadalomtör-
téneti szempontú felhasználhatóságát járom körül, másrészt pedig egy adott társadalmi 
csoport megélt tapasztalatait vizsgálom a magyarországi kommunista-szocialista rend-
szerben. 

Az interjúalanyok kiválasztásának kritériumaiként az életkort, és a társadalmi hova-
tartozást jelöltem meg, így olyan 1930-33 körül született embereket kerestem, akik csa-
ládjukat tekintve a szélesen értelmezett középosztály1 valamelyik csoportjába tartoztak. 
Közös pontként végül a gimnáziumot, mint iskolatípust jelöltem meg, így végül hat női 
és hat férfi életútinterjú készült el, melyeknek közös vonása, hogy szereplői a felnőttkor 
küszöbén éltek meg egy olyan rendszerváltást, mely merőben más értékrendszert állí-
tott elébük, mint amit gyermekkorukban otthon, illetve az iskolában megtapasztaltak. 

Mivel ez az előadás egy élettörténet tanulságait állítja középpontba, először is ennek 
a szubjektív forrásnak a tulajdonságairól, felhasználhatóságának kritériumairól szeret-
nék szólni röviden. 

Az élettörténetek olyan szóbeli elbeszélések, melyek egy egyén életének lefolyását 
ábrázolják. El kell azonban különítenünk egymástól az egyén által valóban megélt múl-
tat, attól a narratív konstrukciótól, melyben előadja életének eseményeit. Az, hogy vala-
ki milyen módon emlékezik, és mik azok az események és tapasztalatok, amiket kiemel 
a visszaemlékezés során, sok dologtól függenek. 

Az, hogy mire emlékszünk múltunkból, nagyrészt attól is függ, hogy az adott múlt-
beli tapasztalatra mennyire figyeltünk oda annak idején. Arra emlékszünk sokáig, amit 
értünk, részletesen kódoltunk, összefüggéseiben látjuk önmagunkkal, vagyis azokra a 
dolgokra, melyek valamilyen formában mélyen érintettek. „Mindennapi életünkben az 
emlékezet a dolgok menetéről kialakított természetes, sőt mondhatnánk kikerülhetetlen 
mellékterméke".2 Ha azonban emlékeink azokból a tapasztalatokból állnak, melyekre 
kitüntető figyelemmel voltunk annak idején, ezt nem csak múltbeli tapasztalataink, ha-
nem világszemléletünk is meghatározza; vagyis az a mód, ahogy egy egyén a dolgokról 
vélekedik, megszabja azt, hogy mi kerüljön be az emlékei közé. Az emlékezés tehát 
egyéni konstrukció, emlékeink mindig a visszaemlékezés pillanatában keletkeznek, a 

1 Erdei 1976, Utasi 1996. 
2 Schacter é.n. 
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folyamat során pedig a szelekciót nagyban irányítja az is, hogy az emlékező a vissza-
emlékezés pillanatában mit gondol saját magáról, illetve a világban elfoglalt helyéről. A 
lényeg itt elsősorban tehát nem az, hogy a visszaemlékező szó szerinti meghatározást 
tesz-e saját társadalmi helyzetéről, hanem az, hogy egyes megjegyzései közvetve utal-
nak a társadalomról, az abban elfoglalt helyéről, és az egyes társadalmi csoportokhoz 
fűződő viszonyáról vallott felfogására.3 

Az élettörténetek, csakúgy mint az egyedi események emlékei, töredékes formában 
vannak jelen elménkben. Felépítésükben bizonyos struktúrák figyelhetőek meg4, e sze-
rint három szint jelenik meg egy életrajzi elbeszélés során. Az első az életszakaszok 
szintje, úgy mint gyermekkor, a gimnázium évei, az egyetem évei stb., mely szintek az 
élettörtént vázát alkotják. A második az általános tapasztalatok szintje, itt viszonylag 
hosszabb, sokféle tapasztalatból összetevődő események jelennek meg általánosítva, 
például milyenek voltak a gyermekkori évek, vagy mi volt jellemző az első munka-
helyre. A harmadik, legalsó szinten pedig az egyedi események foglalnak helyet, me-
lyek percekben, órákban mérhetőek, és egyetlen kirívó eseményt örökítenek meg. A 
szakirodalom szerint ezek a szintek egymással szinkronban vannak jelen egy egyén 
élettörténetében, de mindenekelőtt az általános események szintje az, amely domináns, 
mivel ez, ismétlődő események egymásra épülő emlékeiből áll össze. „Az általános 
eseményekben megőrződnek a saját múltunkéi is, és az általános eseményekhez azért 
férhetünk könnyebben hozzá, mert a gyakori ismétlődés folytán megerősödtek."5 A 
történetek tehát elsősorban nem a tényekről, a valós történések kronológiai rendjéről, 
hanem a jelenségekről szólnak. Ehhez a gondolathoz kapcsolható Niedermüller Péter 
tanulmánya is6, mely szerint az élettörténet nem más, mint a konkrét személyes ta-
pasztalatok, és a valóság egyéni megértése kölcsönhatásának a lenyomata, vagyis az 
élettörténet szimbolikus megjelenítése annak, hogy mennyiben fejezi ki az egyén a 
.kollektív praxis és a társadalomtörténeti szituáció közötti összefüggéseket"7. Itt vetődik 
fel az a kérdés, hogy mire jó, mire használhatja a társadalomtörténettel foglalkozó ku-
tató az életúttörténeteket. Semmi esetre sem arra, hogy történelmi tényeket állapítson 
meg belőle, a szó hagyományos értelmében. Politikai események szemtanúi sokszor 
teljesen eltérő módon számolnak be az adott eseményről, ennek hitelességét számon 
kérni a visszaemlékezéseken teljességgel haszontalan feladat a fentiek tükrében. Vagyis 
egyszeri események tényszerű lefolyásának felderítésére a szóbeli történetek nem a 
legalkalmasabb források8. Megtudhatjuk az események általános struktúrájának össze-
függéseit, hangulatát, illetve azt, hogy az adott események láncolatában hol voltak azok 
a fordulópontok, melyek döntően meghatározták az eseményt magát. Megtudhatjuk azt 
is, hogy a résztvevők hogyan élték meg az adott eseményt, mi volt számukra a jelenté-

3 Gyáni 2000. 
4 Schacter é.n. 127-128. 
5 Schacter é. n. 130. 
6 Niedermüller 1988. 
7 Niedermüller 1988. 379. 
8 Kovács 1992. 90. 
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se9, ez a jelentés viszont sokban függ az elmesélő személyiségétől, gondolkodásmódjá-
tól, társadalmi helyzetétől, és az önmagáról alkotott képről. 

Azt gondolom tehát, hogy ezeket a forrásokat olyan társadalomtörténeti kutatások-
hoz lehet felhasználni, melyben a vizsgálat tárgya nem az elbeszélt történet konkrét, 
eseményszerű szintje, hanem annak koncepciója - mit tart felidézendőnek, mi az, amit 
beleépít életrajzába a visszaemlékező, ezek az események milyen kontextusban állnak 
az életrajz egészével - , illetve előadásának, megfogalmazásának módja - milyen nar-
ratív eszközöket használ a visszaemlékező, milyen stílusban „rakja össze" életének 
történetét. 

A koncepció megmutathatja, hogy az egyén hogyan alakítja ki személyes identitását 
azáltal, hogy egy bizonyos szemszögből előadja életének történetét, a személyes iden-
titás kialakítása viszont nem lehetséges az egyén és a közösség, a társadalom közötti 
kapcsolatok ábrázolása nélkül. Az egyének ugyanis az „interakciókban való részvételen 
keresztül tartják fenn hovatartozásukat a társadalmi csoporthoz, miközben beleszövőd-
nek a közösség narrative ábrázolható történetébe"10. A forma, az előadás stílusa viszont 
elhelyezi az egyént egy általa preferált kulturális szintre, vagyis „láthatóvá teszik a 
gondolkodásformát, a kulturális és ideológiai struktúrákat"11. 

Vizsgálható tehát, hogy egy egyén, múltjának eseményeire visszatekintve, milyen 
társadalmi csoporttal, kulturális értékrenddel azonosítja önmagát, és ennek megfelelő-
en hogyan értékel bizonyos történelmi helyzeteket, melyeket megtapasztalt. 

Bár a kutatás központi témája nem kimondottan a nemzedékváltás volt, a megélt 
tapasztalatok vizsgálatánál erőteljes hangsúlyt kapott a gyermekkor és a felnőttkor vi-
szonya. Mindkét időszakot, illetve az erről elhangzottakat olyan tükörnek tekintettem, 
mely az adott életszakaszuk életmódbeli, értékbeli, illetve társadalmi viszonyaira utal. 
A gyermekkori emlékek szüleik értékrendszerét tükrözik, a felnőttkoriak pedig azt, amit 
maguk az interjúalanyok valósítottak meg. Interjúalanyaim ráadásul e két életszaka-
szukat két teljesen eltérő rendszerben élték meg, úgy gondoltam tehát, hogy ennek a 
viszonynak a vizsgálata érdekes adalék lehet a nemzedékváltások társadalomtörténeti 
vizsgálatához. 

Annak ellenére, hogy a kommunista rendszer elsősorban azokat a normákat diszkri-
minálta, melyeket interjúalanyaim otthonról hoztak, általánosan elmondható, hogy az 
életutakat követő magatartás jellemzi, vagyis legtöbb interjúalanyom tudatosan átmen-
tette felnőtt életébe a szüleiktől örökölt értékrendet. Talán ehhez hozzájárulhatott az is, 
hogy interjúalanyaim legtöbbje erősen hagyományőrző, keresztény, nemzeti szemlélet-
módot örökölt otthonról, és az iskolából egyaránt (vidéki gimnáziumokról van szó). 

Kérdésként merülhet fel, hogy mennyire segítette elő követő magatartásukat, vagyis 
a szüleiktől örökölt értékrend konzerválódását az a tény, hogy a rendszer pont ezeket 
az értékeket kezelte ellenségként. Ezen előadás keretén belül nem célom, hogy kimerítő 
válaszokat keressek erre a kérdésre, de feltételezésem szerint nagyban hozzájárulhatott, 

9 Kovács 1992. 94. 
10 Niedermüller 1988. 381. 
11 Niedermüller 1988. 382. 

223 



Ferenci Dóra: „Apám szerint." Egy életútinterjú tanulságai 

hiszen identitásuk megőrzését sok esetben csak ezen az úton vélték megvalósíthatónak. 
Több élettörténeten is érezhető az a fajta identitásteremtő motívum, melynek lényegét 
leginkább a 'mi mások vagyunk' érzés jellemez. Ez életük első szakaszában kénysze-
rűségből jelentkező, negatív élményként jelenik meg, hisz kivétel nélkül mindegyikük 
megélt valamilyen szintű diszkriminációt, melyet elsősorban származásuk, illetve a 
családjaik által vallott szellemi értékek alapján szenvedtek el. Felnőttkori emlékeikben 
azonban sok esetben választott életérzésként jelenik meg a másság megélése, és olyan 
szembeszegülésként értelmezhető, mely a rendszerhez való kényszerű alkalmazkodás 
mellett segített interjúalanyaimnak identitásuk megőrzésében. 

Jelenlegi előadás középpontjába egy konkrét életút részletes vizsgálatát szeretném 
állítani. A kiválasztott egyén élettörténetében kimondottan erőteljes hangsúlyt kapott 
apja élete, az apjától örökölt értékrend, és az ahhoz fűződő viszonya. 

F. T. története12 

Miskolcon született, iparos családból származik. Apja családjáról sokat mesélt, apja 
története meghatározó motívum saját élettörténetében. Apai nagyapja gépszerelőként 
dolgozott egy mezőgazdasági gépeket javító üzemben, majd később saját műhelyre tett 
szert a '20-as évek elején. A nagyapa halála után ezt a műhelyt F. T. apja örökölte, és a 
háborúig szépen gyarapodott az üzlet, bár megemlíti a '33-as évek gazdasági válságát, 
mely közvetve bár, de apját is érintette. 

„...apám közvetlenül a gazdasági válság után nősült meg. És bizony (...) 
a '29-es gazdasági válság nagyon meg...nehezítette a dolgát, hozzá kell 
tenni azt, hogy a '30-as évek elején pedig egy olyan törvény jött ki, amikor 
a mezőgazdasággal foglalkozók, tehát a földbirtokosok és a...agazdagabb 
parasztok adósságainak a felét egyszerűen az állam eltörölte. így apám 
nagyon nehéz helyzetbe került, de ...átvészelte, úgy, amit mondtam."13 

Az apa tehát egy vállalkozói kedvvel és tehetséggel bőven megáldott iparos volt, aki 
számos módját megtalálta annak, hogy saját egzisztenciáját megteremtse és megőrizze. 
Ehhez mind családi kapcsolatait, mind szélesebb társasági kapcsolatait is felhasználta. 
A mezőgazdasági gépek mellett elkezdett autójavítással is foglalkozni, próbálkozott - a 
városban elsők között - személyszállítással, vagyis taxizott, benzinkutat üzemeltetett 
többedmagával, tagja volt a városi iparkamarának. Karrierjét először a II. világháború, 
majd a kommunista fordulat törte meg. A háborús időszakot a család Pesten élte át 
(1944-45) mivel az apának otthon gondjai akadtak. Az interjúalany két okot nevezett 
meg, miszerint az apja összetűzésbe került a miskolci nyilasokkal, hogy miért, erre nem 
emlékszik, homályos választ adott; illetőleg félt az oroszok bejövetelétől, mert hallotta, 

12 Az elemzésben található idézetek forrása: Interjú - F.T. Miskolc, 2005. 05. 08. 
13 Az interjúk legépelésekor arra törekedtem, hogy az élő szöveget minél élethűbben adjam vissza írott 

formában, elén a szöveget az élőbeszéd sajátosságainak megfelelően gépeltem le, nem javítottam a 
nyelvhelyességi illetve stilisztikai hibákat. 

224 



Ferenci Dóra: „Apám szerint." Egy életútinterjú tanulságai 

hogy nem tűrik az önálló vállalkozókat. A háború után azonban, a család visszatelepült 
Miskolcra, az apa újra megnyitotta a műhelyt, és egészen 1949-ig dolgozott. A háborús 
pusztítás sok munkát adott neki, és munkása is bőven akadt, ezért '48-ra viszonylag 
nagy műhelyt mondhatott magáénak. 

„...megnyitotta apám a műhelyt újra, amikor már a harcok elmúltak, és 
elindult először két-három emberrel, később pedig ez..A948-ra tizenegy 
emberre, munkásra nőtt fel, annyi volt az igény a lerobbant gépkocsik fel-
újítása miatt, hogy ennyi embernek tudott megfelelő munkát biztosítani." 

F. T. elmesélte, hogy mennyire szerették, tisztelték apját a munkásai, felnéztek rá, 
mint mesterükre, munkaadójukra, hogy apja is keményen dolgozott bent a műhelyben, 
sőt neki és az öccsének is rendszeresen be kellett menniük dolgozni, természetesen 
az iskola mellett. Azt is elmesélte, hogy apja kemény takarékosságra intette a családot, 
ennek ellenére nem éltek rosszul. 

„...bizony, nem volt olyan könnyű helyzetünk, mert meg kellett fogni a 
pénzt, nem lehetett szórni, de minden, amire szükség volt, az megvolt, ez 
volt a lényeg..." 

Ennek ellenére, úgy tűnik, hogy a háború után a józan takarékos életmód, a gaz-
dasági helyzet, és az apa ügyes üzletpolitikája kezdte meghozni az eredményét. Erre 
nem csak a műhely bővülése utal, hanem az is, hogy 1948-ban az apa megvásárolt 
egy háromszintes családi házat Miskolc egyik kertvárosrészében. A földszinti részben 
lakók voltak, a család pedig átköltözött a felső két szintre. Korábban a műhely melletti 
házban laktak, ebben a házban nőtt fel az apa, és a nagymamával osztoztak rajta, amíg 
ő életben volt. Ez egy kétszoba-konyha-fürdőszobás épület volt, a villany és a víz bent 
volt a házban, a fürdőszobában szénnel fűthető melegvizes tartály is volt. Az új lakás 
nem csak méreteiben múlta felül a régit, hanem komfortban is, a házat egy ezredes 
özvegyétől vették, aki kiépítette a központi-fűtést. Ide költözött át a négytagú család. 
A család helyzete tehát egyre jobban alakult. Az egyetlen problémát az apa német csa-
ládneve okozta, de ezt megoldották egy névmagyarosítással. Az ügyben a kommunista 
pártkörökben is befolyásos barátjuk segített neki, így megmenekültek a kitelepítéstől, 
ellentétben néhány rokonukkal. 

F. T. és öccse életét gyerekként a műhely-munka és az iskola-tanulás határozta meg. 
Az apa nem csak saját, munkához való hozzáállását, szakmai tudását akarta fiaiba át-
ültetni, hanem egyetemre szánta őket, diplomásnak. 

„...apámnak az volt az elképzelése, és véleménye, hogy 15 éves koromtól 
minden iskolai szünetben bent kellett dolgoznom a műhelybe, hogy meg-
ismerjem a szakmát, annak dacára, hogy szerettem volna ugye, egyetemre 
menni és mérnöki diplomát, képesítést szerezni." 
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Az interjú tanulsága szerint, mind az apa, mind F. T. életét a kommunista fordulat 
változtatta meg gyökeresen. A műhelyt 1949-ben államosították, teljes felszerelésével 
és tőkéjével együtt elvették a családtól. Az apát kizsákmányolónak minősítették, és még 
segédmunkásként sem tudott elhelyezkedni. A várost is elhagyta, kiköltözött falura, 
később aztán visszatért. 

Az apára kikiáltott vádak a fiúkat sem kerülték el. Már a gimnázium utolsó évéből 
felbukkan egy emlék ezzel kapcsolatban. Egy iskolai rendezvényen a diákok hangos 
köhögéssel szabotálták az egyik felszólalót, aki az akkoriban letartóztatott Mindszen-
thy bíboros kapcsán, a katolikus egyházra tett megjegyzéseket. F. T. nem tartózkodott 
a helyszínen, mivel elmondása szerint a tornaöltözőben cigarettázott, mégis, mikor 
felelősségre vonásra került sor, ő és az öccse közte volt a tíz gyanúsítottnak, akiket be 
is vittek a rendőrök kihallgatni. 

„Nem is voltunk bent, mi csak a köhögést hallottuk kint, és akkor belestünk, 
hogy mi az. (...)... no de akkor összeszedtek tíz olyan valakit, akiről felté-
telezhető, és tízünket elvittek az Ávóra..." 

Az érettségi után, 1949-ben F. T. jelentkezett a miskolci egyetem gépészmérnöki kar-
ára, fel is vették, ám szeptemberben rögtön ki is rúgták. Ezt követően többször is tett 
sikeres felvételit, ám folyamatosan elutasították egészen 1963-ig. F. T. szerint az indok 
minden esetben az apja kizsákmányoló múltja volt, de persze hivatalosan nem ezt 
mondták. 

„Ötször felvételiztem, mind az ötször maximális ponttal, és mind az ötször 
hely hiányában nem vettek fel, holott volt három eset, amikor szeptember-
ben pótfelvételit szerveztek." 

1963-ban aztán sikerült bejutnia, de mivel ekkor már családos ember volt, két gye-
rekkel, csak az esti tagozatot tudta elvégezni. Az egyetemi diploma megszerzése, és 
az ezzel járó státuszemelkedés fontos motívum F. T. életútjában. Egyfelől ezzel nem 
csak önmagát, hanem apját, apja szándékait is igazolva érzi, a történtekkel szemben; 
másfelől a diploma, és vonzata a főmérnöki pozíció lehetővé tette számára, hogy azt a 
középosztályi életformát valósíthassa meg - igaz kicsit megkésve - amit már az apja is 
megcélzott saját, illetve gyermekei számára. 

Az érettségit követően, az egyetemre való bejutás első kudarca után F. T. megpróbált 
szakmunkásvizsgát tenni - karosszérialakatos szakmából - mivel apja a műhelyben 
ledolgozott hónapokat elkönyvelte gyakorlati időnek. Egyébként is voltak szakmunkás-
tanulói a műhelyben időről időre, és a papa tagja volt az Iparkamara szakmunkás-vizs-
gabizottságának, így ez járható útnak bizonyult. Az eredeti terv is ez lett volna: érett-
ségi, egyetem, de közben le kell tenni a szakmunkásvizsgát is. Mivel a saját műhelyt 
államosították, F. T. egy állami céghez került, hogy legalább a szakmunkásvizsgája 
meglegyen, ám nem sikerült megszereznie. 
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„...és januárban (1950-ben - F.D) kijelentették, hogy nem érdemlem meg 
azt, hogy szakmunkás-bizonyítványt... hogy szakmunkás legyek, és azon-
nali hatállyal onnan is kitettek." 

Ezek után nem nagyon tudott mit tenni, elment dolgozni. Mivel jogosítványa már 
volt teherautóra is, gépkocsivezetőként talált állást magának, de nem sokáig dolgozha-
tott, mert 1952-ben elvitték katonának. Munkaszolgálatosnak sorozták be, 27 hónapig 
volt katona, elmondása szerint, ezt a „megkülönböztetett bánásmódot" is a család ko-
rábbi státuszának köszönheti. 

„...ott azzal fogadtak, hogy maguk a lakosság alja, azért jöttek ide, hogy 
megdögöljenek. Ez volt a bevezetés, és építkezésen kellett dolgozni, napi 
12-14 órát, kaptunk kettő forint, naponta kettő forint zsoldot, meg tíz 
darab cigarettát..." 

A munkaszolgálattal kapcsolatban ettől függetlenül nincsenek rossz emlékei. Nem 
sokkal a besorozása után teherautóra került, sofőrként dolgoztatták, ami persze sokkal 
jobb az építkezésnél. így aztán felhelyezték Budapestre, a Honvédelmi Minisztérium 
egyik szállítóvállalatához, és a két év alatt bejárta teherautón a fél országot. 

„...ott külön jó dolog volt, hogy megvolt a szakmásított jogosítványom, így 
gépkocsira kerültem. Volt, amikor sima teherautóval jártam, vagy pedig... 
egy időszakba pedig a műhelykocsival, mert ugye, ha papírom nem is volt, 
de a szakmai gyakorlatom megvolt, és tudtam javítani... a kocsira mi kell." 

A szakma, illetve az ezzel kapcsolatos jogosítvány szintén olyan motívum az élet-
útban, amit az apjához, a műhelyhez köthet, és amire olyan értékként tekint, mint 
aminek köszönhetően sok igen negatív élethelyzetben sikerült önmaga maradnia. Már 
az első munkába álláskor ennek köszönhette, hogy sikerült elhelyezkednie, egy általa 
viszonylag függetlennek tekinthető munkakörben, nem kellett gyári szalagmunkát vé-
geznie. A munkaszolgálatos évek alatt is ez mentette meg a nehéz fizikai munkától, ez 
emelte őt egy általa magasabbnak értékelt helyzetbe. 

Leszerelése után ismét gépkocsivezetőként helyezkedett el egy miskolci élelmiszer-
kereskedelmi cégnél, itt élte meg az '56-os forradalmat is, melyről nem sokat mondott. 
Dolgoznia kellett a zavargások alatt is, de nem érte semmi baj. Közben megnősült, egy 
helybeli polgári származású lányt vett el feleségül, akinek a családja hasonló sorsú volt, 
mint az övé. Még a háború előtt ismerkedtek meg egy tánciskolái bálon, a lány apjának 
saját drogériája volt, amit 1952-ben államosítottak. A házasságból egy fiuk és egy lá-
nyuk született, 1954, illetve 1956-ban. Az egyetemi diplomáról azonban továbbra sem 
mondott le, felvételijének sikerét, útjának felülről való biztosítását a munkahelyben 
látta. Úgy gondolta, ha a munkaadója garantálja majd, hogy ő mégis csak tisztességes 
ember, amit kemény munkával igyekezett bizonyítani, akkor talán van még rá eséíye, 
hogy elvégezze az egyetemet. Ezért többször is munkahelyet váltott, és igyekezett olyan 
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helyet keresni, ahol szükség lehet gépészmérnökre. így dolgozott a jukói bányavállalat-
nál, a miskolci vízműveknél, végül a hűtőházhoz került, ahonnan aztán sikerült elérnie, 
amit akart. Elmondása szerint szerencséje volt, mert a hűtőháznál nagyon rendes ember 
volt az igazgató, megígérte neki, hogy javasolni fogja az egyetemre, amit aztán meg is 
tett. Itt dolgozott végig, az egyetemi évek alatt is, amit nagyon nehéz időszakként em-
leget, mivel napközben dolgozott, délután órákra járt, éjszaka pedig a műszaki rajzokat 
készítgette, meg készült a vizsgáira. Ez azonban csak erősíti benne azt a büszkeséget, 
amit annak tudatában érez, hogy ő életének minden akadálya ellenére megszerezte azt, 
amit kitűzött maga elé, már fiatal fiúként. 

A diploma után több műszaki gyárban is dolgozott, de már mint mérnök. Ebben az 
időszakban már nem érte semmilyen atrocitás, ezt az interjú során feltett kérdésemre 
konkrétan meg is válaszolta: 

„Nem. Sokkal lazább volt. Minden minősítésembe az került bele, hogy 
szakmailag megfeleltem, egyedül az, hogy klerikális beállítottságú vagyok, 
mert hát ugye régi szokásomhoz híven vallásos voltam." 

A '60-as évektől kezdve tehát már nem állított elé a rendszer akadályokat, elkezdték 
elismerni, és megbecsülni a szakmai hozzáértését. Egyik emlékében azt idézi fel, mi-
ként nevezték ki egy kísérleti üzem vezetőjévé. 

„...a vállalat igazgatója kinevezett egy újonnan indult automatikagyártó 
üzemnek a vezetőjének, 25-30 emberem volt, és mivel 1968-ban az új me-
chanizmus indult éppen, az üzemet a vállalaton belül mintegy új felfogás-
ban indítottuk el, tehát teljesen kapitalista... úgynevezett kapitalista rend-
szerben. Nagyon tetszett az igazgatónak is, tanácsi vállalat volt, a tanácsi 
osztálynak is, másfél év alatt a vállalatnak a legjobb üzemévé fejlődött 
ez ki, ezért aztán az iparosztálynak a vezetője felkért a vállalat termelési 
főmérnök beosztásába." 

Egy újabb siker az életútban, melyeket F. T. azoknak az értékeknek köszönhet, me-
lyeket a családjától tanult, és amelyekhez ő igyekezett egész életében hű maradni. Mun-
ka, szakmai hozzáértés és „kapitalista véna". Itt azonban már elismerésben részesül 
mindezekért attól a rendszertől is, amelyik nem is olyan régen, még pont ezért hurcolta 
meg. Az apját üldözték kapitalista értékei miatt, őneki nem kértek sem az intelligen-
ciájából, sem a szakmai tudásából, ez az emlék viszont pont azt fejezi ki, hogy most 
mégis ezekre van szüksége, annak a rendszernek, amely hivatalosan még mindig az 
ellenkezőjét mondja. Az interjún egyébként átível a kommunista-szocialista rendszer-
nek ilyen szempontból való, úgymond ironikus humorú szemlélete. Maga a rendszer, 
általánosan értelmezve annyira abszurd, hogy már nevetséges. Az oroszokról általában 
olyan emlékek bukkannak fel, amelyben nevetségesnek tűnnek fel, sok esetben így van 
ez, a kommunista pártemberekkel kapcsolatban is. 
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„Jellemző volt az eset, hogy amikor az orosz városparancsnokot felkereste 
a MÁV vezérigazgatója, és közben már ez megbeszélte a polgármesterrel, 
hogy apámék összehoznak egy autót a részére, hát ugye a MÁV igazgató-
nak kellett járkálni. És a városparancsnok kijelentette, hogy a MÁV igaz-
gatónak nem kell autó, járjon vonattal (nevet) és hozzávágta a tappert... 
ugye ez az itatás. Hát ilyen helyzetek voltak..." 

Ez a szemlélet szintén azt az önigazolást segíti, melyben F. T. igyekszik tisztára mos-
ni, és átmenteni azokat az értékeket, melyeket gyerekként megtanult, és amelyeket ez 
az általa abszurdnak ítélt rendszer eltörölni igyekezett. 

Utolsó tíz évét a nyugdíj előtt a Diósgyőri Gépgyárban töltötte, ahol a műszaki-fej-
lesztési osztályon főmérnökként dolgozott. Közben nem elégedett meg az egyetlen 
diplomájával, mérnök-közgazdász kiegészítő diplomát szerzett, és pénzügyekkel fog-
lalkozott, mielőtt nyugdíjba ment. Nyugdíjazása után teológiai képesítést szerzett, és 
hitoktatóként helyezkedett el egy miskolci általános iskolában. Aktívan részt vesz a 
helyi minorita rendház szervezeti életében, kisegítő lelkipásztorrá nevezték ki, és beke-
rült a plébánia világi tanácsának tagjai közé. Ezt elmondása alapján, teljes mértékben 
kedvtelésből teszi, de életútjában végig megjelenik a minoritákhoz fűződő kapcsolat. 
Maga a gimnázium, ahová járt, a minorita rend irányítása alatt állt, több közeli, igen jó 
barátja is minorita pap, akikkel természetesen az üldözöttségben való sorsközösség is 
erősítette annak idején a kapcsolatot. Életének minden fontosabb eseménye, úgy mint 
keresztelés, elsőáldozás, házasságkötés az említett plébániához köti, még azokban az 
időkben is hű maradt családjával együtt ehhez a plébániához, amikor nem létezett a 
rend. A rendszerváltozás után, mikor a rend újjáalakult, és visszakapta a rendházat, 
F. T. természetesnek tartotta, hogy mindenben régi, kedves barátainak a segítségére 
legyen, hisz azóta is több olyan plébánosa volt a templomnak, akik neki iskolatársai 
voltak. 

Végül 1990 után életművének betetőzéseként saját céget hozott létre. Közgazdász 
végzettségét aknázza ki, és egy kis könyvelő bt.-t alapít, melyben azóta is aktívan te-
vékenykedik. Ezzel a tettével totálisan kiteljesíti azt az életpályát, melyet gyerekkora, 
családjának helyzete és értékrendje vetített elő, mely értékeket sikerült átmentenie egy 
számára hátrányos korszakon keresztül. 

Szabadidejében leginkább olvas, a történelmi tárgyú szakkönyvek érdeklik a legjob-
ban, főleg a 20. század első fele és a második világháború. A napilapokon kívül járatja 
magának a Históriát és a Rubikont is. Feleségével rendszeresen járnak hangversenyre, 
elsősorban a klasszikus zenét kedvelik. Évente kétszer elutaznak Budapestre, a roko-
nokhoz, barátokhoz, nyaranta pedig leginkább magyarországi városokat látogatnak, 
ahol az építészeti műemlékeket nézegetik, vagy sétálnak a szabadban. F. T. fiatalabb 
korában nagyon szeretett túrázni - ez a cserkészet kedves emlékét idézte számára -
ezért sokat jártak a Bükkbe. 

Elmondása szerint gyermekeit igyekezett az apjától tanult elvek alapján felnevelni. 
Mindkettő diplomás értelmiségiként dolgozik, bár a „kapitalista véna" nem mutatkozott 
meg náluk, egyikük sem saját vállalkozásból él. 

229 



Ferenci Dóra: „Apám szerint." Egy életútinterjú tanulságai 

Tanulságok 
F. T. családi örökségként olyan értékeket kapott, mind anyagi javakban (saját vállalko-
zás), mind szellemiekben (vállalkozói kedv, szakmai önbecsülés, polgári mentalitás), 
melyeket a kommunista-szocialista rendszer dogmatikusan elutasított. F. T. a felnőttkor 
küszöbén egy olyan rendszerrel találta magát szemben, amely a családi környezetéből, 
illetve az iskolából származó értékeket kvázi elvette tőle, ezzel tulajdonképpen meg-
fosztotta önmagától. Ahhoz, hogy F. T. be tudja teljesíteni életpályáját, ezeket az érté-
keket át kellett mentenie, megőrizve egyrészt önmaga számára, és áthagyományoznia a 
gyermekei számára. Ehhez F. T. több stratégiai utat választott. 

Elsődleges szempont apja presztízsének a helyreállítása volt, amely alapvető fon-
tosságú saját identitásának megőrzésében. Ezt mutatja az is, hogy az interjú jelentős 
részében, főként a gyerekkori emlékek felidézésekor sokat beszélt apjáról, illetve az 
őt ért hányattatásokról. A történet, a sajátja és az apjáé, az államosítással válik ketté, 
amikortól F. T. élete elválik az apjáétól, de erősen meghatározott marad azáltal, hogy az 
apja „bűneit" kiáltják ki rá is, vagyis származása miatt kerül életének számos pontján 
hátrányos helyzetbe. Fontos tehát az apa, és az általa közvetített értékek igazolása. Ez 
F. T. életútjában több különböző motívumban jelenik meg. 

- Az önálló vállalkozás: Ez a motívum, mely konkrét, kézzel fogható pontja az adott 
értékrendnek, és státuszszimbóluma mindannak, amit F. T. apja elért. Ennek elvesztése 
az élettörténet egyik legmeghatározóbb fordulópontja, hiszen ezzel a család elvesztette 
életmódjának anyagi alapját. Szintén az önálló vállalkozáshoz köthető a diszkrimináció, 
melyet nem csak az apának kellett megélnie. Annak ellenére, hogy F. T. élete utolsó 
szakaszában már nem szorul rá az önálló vállalkozás reprodukálására - ahhoz, hogy 
átmentve érezze polgári mentalitását, illetve hogy biztosítsa középosztályi helyzetét - , 
mégis megteszi ezt az utolsó lépést, mert így érzi teljesnek életútját. 

- A szakma becsülete: Gyerekként F. T. azt tanulta az apjától, hogy a kitartó és pon-
tos munka meghozza gyümölcsét, és olyan társadalmi státuszt hoz a család számára, 
melyet a családfő kívánatosnak tart - jelen esetben egy polgári, középosztályi élet-
formát. Fiatal felnőttként azzal szembesült, hogy pont ezek miatt támadják. Életútján 
végig megfigyelhetőek az olyan motívumok, melyekkel saját igazát igazolja. Az apja 
műhelyében megszerzett szaktudás segíti hozzá az általa magasabban preferált állá-
sokhoz, a munkaszolgálat során is ez menti meg a nehéz fizikai munkától. Az egyetem 
elvégzése után is folyamatos szakmai rátermettségről igyekszik tanúbizonyságot tenni, 
ezért egyre inkább elismerésben részesül, annak ellenére, hogy sosem vált a rendszer 
részévé ideológiailag (nem lett párttag, folytatta a templomba járást). A szakma becsü-
letét, a pontosságot, úgy mint munkában, és úgy is mint az életben általánosan, sikerrel 
őrzi meg, és hagyja örökül saját gyermekeinek is. 

- Az egyetemi diploma: Apjának nem volt ugyan diplomája, de ő volt az, aki ezt az 
utat jelölte ki mindkét fia számára. A rendszer kezdetben nem engedte F. T.-t egyetemre, 
de később, mikor lehetősége nyílt rá megszerezte a diplomát, nagyon büszke rá, hogy 
megcsinálta, és azóta is folyamatosan képzi magát. Ezt szintén középosztályi státusz-
szimbólumnak tekinthetjük, melyet erőteljes hangsúllyal hagy örökül utódainak, hisz 
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mindkét gyereke egyetemet végzett. Számukra ez biztosítja azt a társadalmi státuszt, 
melytől annak idején megfosztani igyekeztek a családot. 

- Vallásosság, egyházi kapcsolatok: A vallásosság nem tekinthető középosztályi 
vagy polgári értéknek, ennek ellenére ennek megőrzése egyfelől a családi hagyomány 
megőrzése, másfelől a rendszerrel való szimbolikus szembenállás egyik motívuma. A 
családi vallás továbbhagyományozása tehát fontos érték, melyet F. T. szintén sikere-
sen adott át. Mindkét gyermeke rendszeresen jár templomba. Az egyházi kapcsolatok 
ápolása pedig egyrészt a régi barátokkal való közös sors emléke miatt fontos, másrészt, 
mint a közéletben való részvétel, szintén a vizsgált értékrendszerbe illeszthető. F. T. 
apjáról nem tudom, hogy különösebb szerepet vállalt volna bármilyen egyház közélet-
ében, úgy tűnik, vallásossága kimerül az átlagos hívő formális vallásgyakorlásában, 
tagja volt viszont egy városi szintű iparos egyesületnek, ahol számos dologból kivet-
te a részét. Mivel F. T. életében a vallásosság erőteljesebb hangsúlyt kap, az egyházi 
szervezetben való tevékenykedésben találja meg azt a közéleti szerepet, amit apja más 
fórumon töltött be. 

- Életmód: A klasszikus műveltség, a 19. század polgári értékein alapuló művészetek 
tiszteletét és szeretetét F. T. a gimnázium évei alatt tanulta meg. Apjára nem jellemző 
még ez a fajta műveltség, ám ő volt az, aki ebbe az irányba terelte - tudatosan - gyer-
mekei életét. A műveltséget olyan értéknek tartotta, melyre gyermekeinek szükségük 
lesz abban a társadalmi helyzetben, amelyre nevelte őket. F. T. ezt a szimbolikus ér-
téket maximálisan átmentette, és tovább is örökítette. Ebben azonban, apja emlékétől 
nagyobb motiváló tényezőnek bizonyult felesége, aki hasonló státusz- és értékmentő 
életutat járt be. 

F. T. felnőtt éveinek derekára életmódjának minden aspektusában helyreállította azt 
a minőséget, mely a középosztályi életstílus jegyeit tükrözi. Saját, összkomfortos csalá-
di házában lakott, háztartásában fellelhetőek voltak saját korának háztartási, technikai 
eszközei (automata mosógép, villany kávéfőző, színes televízió, rádió, lemezjátszó, ve-
zetékes telefon). Nyugdíjas éveiben ezek az eszközök, a kornak megfelelően bővültek 
(számítógép, internetkapcsolat, mikrohullámú sütő, mobiltelefon, videolejátszó) Ezek-
nek nagy részét a saját cég tette szükségessé. Szabadidejében F. T. leginkább olvas, 
vagy zenét hallgat, melynek szeretetét gyermekeire is áthagyományozta. 

- Takarékosság: Ez a stratégia az életmóddal áll összefüggésben, mégis külön kieme-
lendőnek tartom. Az apa szigorú takarékosságra tanította fiait, ennek a takarékosságnak 
köszönhetően sikerült újra és újra talpra állítani, később felvirágoztatni a saját műhelyt, 
mely az apa számára a legfőbb belépő volt az általa megcélzott társadalmi csoportba. 
F. T. a takarékosságot fiatal felnőtt éveitől eltekintve (az '50-es évek), mikor valóban 
alacsony anyagi színvonalon éltek, szintén státuszőrző eszközként alkalmazta. Apjával 
ellentétben azonban F. T. számára ez nem az önálló egzisztencia megteremtését szol-
gálta, hanem a középosztályi életstílus megélését jelentette. Mivel saját vállalkozásra 
akkor még nem volt lehetősége, magát az életstílusát, az ebben elért javakat, értékeket 
tekintette takarékosságának eredményeként. 

F. T. életútja tehát olyan példának tekinthető, melyben figyelemmel kísérhetjük -
többek között - , a generációk közötti kulturális értékmentés folyamatát. Levezethetőek 
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belőle mind a származásból adódó értékek rendszere, mind az ezen értékek átmentésére 
tett kísérletek. Ezeket F. T. sikeresen végre is hajtotta, mind saját életvitelét, mind gyer-
mekeiét tekintve. Cselekvései egyszerre voltak alkalmazkodóak, a megfelelő mértékig, 
és értékmegőrzőek, a lehetőségekhez képest. Természetesen ez az egyetlen példa nem 
elegendő általános megállapítások leszűréséhez, de nem is ez volt a célom. Emellett az 
sem hagyható figyelmen kívül, hogy F. T. életútja egy meghatározott társadalmi cso-
port tanulságait példázza egy meghatározott történelmi korszakban, melyben - a kor-
szak sajátosságai miatt - az egyének életútjában bekövetkező természetes változásokat 
nagyban befolyásolta az a tény, hogy felnőttkoruk kezdetén egy rendszerváltást kellet 
megélniük. A megváltozott történelmi körülmények olyan változásokat hozhatnak az 
egyén életútjába, melyek „afféle váltóként működnek"14, kitéríthetik az egyén életét 
az eredeti irányból. Ezeket a fordulópontokat vizsgálva tehát megfigyelhetjük, hogy az 
egyes történelmi változások milyen hatással voltak az életútra, hogyan befolyásolták 
azt. Mindenképpen továbbgondolásra érdemesnek tartom tehát azt a kérdést, hogy az 
1948-49-es politikai fordulat, és ennek gazdasági, társadalmi és kulturális következ-
ményei milyen hatással voltak a társadalom különféle csoportjaira a nemzedékváltás 
szempontjából nézve. 

Források 
Interjú - F. T. Miskolc, 2005. 05. 08. 
Az általam készített interjú szövege megtalálható kéziratban nálam, illetve CD-n Word 

formátumban a Miskolci Egyetem Jelenkori Történeti Tanszékén Ö. Kovács József 
tanszékvezetőnél. 
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NEMZEDÉKI ELLENTÉTEK -
IFJÚSÁGI LÁZADÁSOK 





Tóth Zsombor 

Ifjúkori önarckép: 
Cserei Mihály 1690-1697 

1698. január 2-án Cserei Mihály egy folio formátumú, üres lapokat tartalmazó egybekö-
tött könyv első előzéklapjára a következőket írta: 

In Nomine Sacro Sancti THnitatis, Unius, Solites, veri, ac aeterni Dei. 
2. Januar. A 1698 in Nagi Ajta. 
Én Nagy Ajtai Miklosvárszéki cserej Mihály Istennek örök rendelesiből születtem e világra, 
a mint Szüleim referalljak, Felcsikon Rákoson die 21 octobr. A 1668 
Mentem Iskolában Tanulni Fogarasban die 25 octobr. A 1674. 
Hadtam el a tanulást Udvarhelyen die 10 Mart. A 1685. 
Mentem udvarban az Úrhoz Teleki Mihály uramhoz Anno eodem. 
Megh betegedvén udvarnál hadtam el az udvart. Anno 1686. 
Mentem táborban leg elsőben Bethlen Gergely Uram Generálissága alat - die 5 Maji A 
1686. 
Mentem táborban a Bozzára Matskási Boldisár Uram Generalissága alat. A. 1689. 
Mentem táborban a Bozzára ugian Matskási Boldisár Uram Generalissága alat. 1690. 
Mentem Tőkőlyi Uram Táborában, és bé A 1690 
Havasalföldiben 21. oct. A 1690. 
Jöttem ki Havasalföldiből 12 Januar. A 1691. 
Mentem udvarban Méltóságos Gróff Apor István Uramhoz, die 6. Maji A. 1692. 
Jedzettem el Házas társul magamnak Isten örök rendelésiből Tekintetes Nemzetes Ma-
rosszéki Káli Kun Mihály Uram Leányát Kun Ilonát, és let Kéz fogásunk 
S hitlésünk Keczén az Úr Házánál, die 10 Maji A 1697. 
A vízaknai Pap Borosnyai Uram esketet meg. 
Celebraltam a Lakodalmam Keczén ugian Gróf Uram ő Nga Házánál, die 22 octob. A 
1697. 
Nagi Méltóságos Gróffok, Urak, Fő Emberek s Uri Asszonyok praesentiájában. 
Násznagiom volt Gróff Pekri Lőrincz Uram, Nyuszoljo Asszony, Kemény Boldisárné Asz-
szonyom, vőfély Apór Péter uram, nyuszolyó leány a kemény Kis Asszonij, abban a 
Lakadalomban az Urakról observaltatot, hogi csak egi Szakállas emberis nem ólt Asz-
talnál. 
Jöttem haza nagi Ajtára, mind Feleségestől die 18 Xbris. A 1697.1 

1 Ez a folio formátumú, 1698-ban üres könyvbe tisztázza le saját kezével fő művét, a Históriát. MTAK 
K100, Ar. 
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A pillanat rituális telítettsége sokszoros. A frissen házasodott, férfivé vált Cserei Mi-
hály látszólag igényét érezte ennek a retrospektív mérlegelésnek, hiszen nemcsak egy 
újabb esztendőt zárt le, hanem a házasság (1697. október 22.) mint életciklus-esemény 
következtében egy életszakaszt is, az ifjúságát. Ifjúságáról, ennek különösen záró sza-
kaszáról (1690-1697) szerencsénkre nemcsak ezek a szűkszavú mondatok, hanem egy 
sajátos forráscsoport is referál,2 amihez hozzáadódnak az 1709-ben írt História erre 
vonatkozó részletei is. Aligha merő egybeesés, hogy a Históriá-1 Cserei pontosan abba 
az üres könyvbe tisztázta le, amelynek első lapjára a fenti szöveget írta 1698 januárjá-
ban. Továbbá a „hazajövetelt" jelző utolsó mondat is különleges többletjelentéssel bír, 
ugyanis 1693-ban egy szerelmi(?) botrány miatt el kell hagynia apja házát.3 A hazatérés 
így egyfajta rituális (újra)befogadássá lényegül át, ami egy átfogóbb rituális sémát, a 
rite de passage-1,4 az átmenetet, Cserei esetében az ifjúkorból, ifjú státusból a felnőtt-
korba, a házasember státusába való rituális átmenet történeti antropológiai folyamatát 
hivatott jelölni. 

Cserei ifjúságának záró szakasza (1690-1697) az identitás és a társadalmi státus-
keresés, de valójában a társadalmi felemelkedés, Cserei szavaival a promotio mint op-
timális túlélési stratégia kereséséről referál. Ez rendkívül nehéz periódus az életében, 
konfliktusok, egyénileg vagy csoportban performált, a társadalmi normákkal, családi 
kötelékekkel való ütközések jellemzik. A fiatalember Cserei annak a székely katonás-
kodó társadalomnak a tagja, amely a XVII. század végére sem hadászati, sem erkölcsi-
politikai szempontból nem tudta privilegizált helyét, szerepét a fejedelemségi, majd a 
guberniumi Erdélyben megtartani. Az írástudói tehetséggel megáldott Cserei Mihály, 
noha idejében tudatosítja a külföldi peregrináció mint túlélési stratégia jelentőségét, a 
rabságából szabadult apja eltérő döntése következtében Erdélyben ragad. Az 1680-as 
években vállalt familiárisi szolgálata, majd a hadi experientia az elmaradt peregrináci-
óhoz, különösen ennek promóciós lehetőségeihez mérten tűnnek sikertelen próbálko-
zásoknak. 

Jelen dolgozat Cserei Mihály ifjúságának záró szakaszára fókuszálva azt igyekszik 
megválaszolni, hogy ez a konfliktusokkal telített periódus és túlélési harc mennyiben 
kizárólag egyéni tapasztalat, és esetleg milyen mértékben egy generációs tapasztalat 

2 A kolozsvári egyetemi könyvtárban őrzik azt a 8 kalendáriumot, amelyekben 1690-től 1695-ig, illetve 
1697 és 1698-ban Cserei szinte mindennapos gyakorisággal feljegyzéseket végzett, vagyis a nyomtatott 
kalendárium e célra fenntartott üres oldalait teleírta. A páratlan forrásérték mellett a bejegyzések 
változatossága is remek vizsgálati lehetőségeket ígér, ugyanis az események feljegyzése mellett Cserei 
nemcsak olvasmányélményeinek magyar és latin lecsapódásait osztja meg velünk, hanem rendszere-
sen versel, bölcselkedik, illetve különféle praktikus gyógymódokat jegyez fel embereknek és állatoknak 
(főként lovaknak) egyaránt. Ez a nyelvi, tematikus és kulturális változatosság, túl az eseményrekonst-
rukción, olyan érdembeli kérdések megválaszolását teszi lehetővé, amely a populáris és arisztokratikus 
kultúra, az írásbeliség és szóbeliség viszonyára vonatkoznak. Jellemző módon ezeket a feljegyzéseket a 
történetírás publikálta, ám kihagyta belőle a fölöslegesnek mutatkozó verseket és népi gyógymódokat, 
csupán a diarium jellegű eseményregisztrációt tette közzé. (Ferenczy 1893. 146-160, illetve 232-249.) 

3 Cserei 1858. 228-229. 
4 A liminalitás és átmenet (passage) Van Gennep- és Túmer-féle antropológiai koncepciójára hagyatko-

zom: Van Gennep 1991, illetve Himer 1991. 
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szerves része. Továbbá ezek a lázadásra utaló gesztusok egy fennálló társadalmi rend, 
norma, tekintély tudatos áthágása, értelmezhetők-e a nemzedék és nemzedéki konflik-
tus társadalomtörténeti interpretációjának kontextusában? Cserei ifjúkorára érvényes-
e a nemzedéki ellentét formulája, az ő esetében valóban arról van-e szó, hogy egy 
kora újkori individuum és a fennálló társadalmi rend, államforma vagy mikroközösség/ 
konkrét csoport (pl. család vagy családtagok) között nemzedéki ellentét húzódna? 

Értelmezésem egy olyan mikroszintű megközelítés, amely egyetlen esettanulmányon 
keresztül szándékszik szemléltetni a Mannheim-féle nemzedéki ellentéteket exponáló 
tézis applikálhatóságát a kora újkor társadalomtörténetében. 

I. Ubi Sunt? A kora újkori nemzedékek társadalomtörténete 
A generációkról szóló diskurzus általában a formális szociológia, a történetírás, illetve a 
demográfia értelmezői lehetőségeire hagyatkozik. Az elméleti fejtegetések5 illusztrációs 
anyaga fura módon többnyire nem hoz kora újkori példákat, sokkal inkább késő XVIII-
XIX. és főként XX. századi esetekkel illusztrálja az elméleti megállapításokat.6 

A kora újkori applikációk hiánya elgondolkodtató, főként ha ezt a szemlét a ma-
gyar hagyományra korlátozzuk. Ez esetben legfeljebb Makkai László7 irodalomtörténeti 
szempontból alkalmazott generációs elképzelését regisztrálhatjuk csupán, ez azonban 
az emlékirat-irodalom gyakran apáról fiúra szálló tradícióját jeleníti meg a váltakozó ge-
nerációk mint irodalomtörténeti szempontból releváns szervező elv és narrációs alakzat 
segítségével. 

Továbbá az sem elhanyagolandó, hogy az ifjúság, illetve az ifjúkori lázadások vagy 
az erőszak kérdése nem elsősorban és kizárólag a nemzedéki kérdéskör kontextusá-
ban, hanem főként társadalomtörténeti vagy történeti antropológiai megközelítésben 
tanulmányozható. Sőt a családtörtértet történeti antropológiája (historical anthropology 
of the family),8 vagy az ifjúság társadalomtörténete (social history of youth),9 illetve a 
mikrotörténet10 a nemzedéki kérdésfelvetéstől függetlenül javasol értelmezési modelle-
ket a kora újkori ifjúságra vagy az egyes kora újkori életpályákra jellemző lázadásra, az 
erőszak gyakran rituális performálásnak értelmezésére. 

5 Mark Roseman a történetírás és szociológia szempontjából ajánl két megközelítést, illetve ezeket is mint 
alternatívákat úgy ütközteti: „A culturally and socially inherited tradition of youthful rebellion vs. a 
history of discontinuities, of cohorts unable to communicate with each other?" (Roseman 1995. 2.) 

6 Mannheim is elsősorban 1800 utáni illusztrációkat ajánl (vö. Mannheim 2000. 225). Charles Tilly 
pedig egyetlen 100 éves periódusra korlátozza vizsgálódásait, és illusztrációs anyagát is innen hozza, 
nevezetesen az 1830-1930-as időintervallumból (vö. Tilly 1975). Mark Roseman is elsősorban az 
1830-as 1840-es évek generációit, majd az 1918-as, 1933-as és végül az 1945-ös nemzedékeket hozza 
szóba (vö. Roseman 1995. 2). Hans Mommsen hasonlóképpen a weimari köztársaság idejére korlátoz-
za érdeklődését, így példaanyaga is ezen időkoordinátákon belül mozog (vö. Mommsen 1986). Arra is 
akad példa, amikor egyetlen nagy történelmi esemény köré szerveződik egy generáció története. Erre 
példa Robert Wohlnak az 1914-es generációról szóló könyve (vö. Wohl 1979). 

7 Makkai 1942. 
8 Segalen 1988. 
9 Levi 1997. 

10 MacFarlane 1970; Davis 1987. 
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Cserei esetének értelmezéséhez így eléggé vitatható módon mindenféle kora újkor-
ról referáló, közvetítő értelmezési paradigma nélkül kell(ene) a mannheimi elképzelést 
alkalmazni. Megválaszolandó kérdés, hogy túl az elmélet és forrás bizonyos jellegű 
inkompabilitásán, egyáltalán adekvát kérédésfelvetés-e a nemzedéki ellentétek mann-
heimi értelemben vett téziseinek rászabása kora újkori társadalomtörténeti jelenségekre 
vagy ezek forrásaira. 

II. Applicatiók 
Mannheim generációkoncepciója világossá teszi, hogy a nemzedéki egység, amelynek 
következtében az azonos nemzedékhez sorolható egyének hasonló módon helyezked-
nek el a társadalmi térben,11 illetve az adott történelmi-társadalmi egység közös sorában 
részesednek,12 elsősorban a nemzedéki entelekheia13 következtében alakul ki. Követke-
zésképp egy egyéni életpálya vizsgálatakor a megcélzott individuum életében felbuk-
kanó, akár vele azonos korú vagy társadalmi helyzetű individuumok, csupán a közös 
nemzedéki entelekheiában való részesedés következtében, ennek a tapasztalatnak a 
hatására képeznek nemzedéket. 

A következőkben azt igyekszem megválaszolni, hogy beszélhetünk-e nemzedéki 
egységről Cserei azon cselekedetei, gesztusai esetében, amikor egy csoport tagjaként 
hajtja azokat végre (a zernyesti csatában való részvétel és a szebeni kaland), illetve 
gyakran ellentmondásos döntései vagy végletes magatartása mögött felfedhető-e egy-
fajta motivációként a nemzedéki entelekheia (pl. az apjával való konfliktusa, lázadás)? 
Végül arra is választ keresek, hogy ifjúsága alatt bekövetkezett különféle konfliktusai 
mennyire vezethetőek vissza nemzedéki ellentétekre. 

II. 1. Cserei Mihály ifjúságának záró szakasza (1690-1697) 
A mikroszintű vizsgálat világossá teszi, hogy ez a 8 esztendő elsősorban a promotio 
érdekében felvállalt erőfeszítések korszaka, amely érthető módon egy antropológiai ér-
telemben vett liminalitással függ össze. Cserei esetében külön sajátságos vonása élet-
útjának, hogy a házasság mint életciklus-esemény csak gazdasági és vélhetőleg társa-
dalmi vonatkozásban szünteti meg ezt az átmeneti állapotot, spirituális és kegyességi 
vonatkozásban tovább tart. Cserei puritánus és kálvinista forrásokon alapuló vallásos-
ságában az üdvözülés kérdése olyan központi szerepet töltött be, amely a házasság 
után is erőteljesen jelen volt életében. A házassággal járó státusváltás, a familiárisi 
szerepe, illetve az 1696-ban megszerzett secretdriusi hivatal Apor mellett anyagi biz-
tonságot és társadalmi presztízst hoztak neki, viszont lelki élete problémái továbbra is 
megmaradtak. 

Cserei életének ebben a szakaszában az első lázadásra utaló jel a zernyesti csata után 
történt átállása Thököly kurucai közé. 1690. augusztus 21-én játszódik le a zernyesti 
csata, Cserei a vesztes erdélyi-német hadban volt. Túlélte a csatát, elmenekült, de pár 

11 Mannheim 2000. 217. 

12 Mannheim 2000. 231. 
13 Mannheim 2000. 250. 
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nap múlva, 24-én már visszatért,14 sőt áttért az ellenséghez. Ezeknek a történéseknek a 
pillanatában Cserei alig 23 éves volt. A nagyon rövid idő alatt született döntés,15 amit va-
lószínűleg nem is egyedül, hanem a barátaival együtt16 hozott meg, nem feltétlenül utal 
valami erőteljes, nagyobb csoportot átfogó nemzedéki entelekheiára. Noha Cserei és 
társai gondolhatták azt, hogy Thököly oldalán hazaszeretetből kell/lehet harcolniuk, ez 
aligha lehetett a kizárólagos magyarázata döntésüknek. Különösen Cserei esetében nem, 
hiszen igen sokatmondó előzményei vannak döntésének. 1685. március 10-én kénytelen 
volt abbahagyni studiúmait az udvarhelyi kollégiumban, hiszen a rabságból kiszabadult 
apja Teleki Mihály jóindulatát keresve ennek udvarába küldte inasnak. A peregrináció 
vagy a továbbtanulás bármilyen esélye Cserei számára kizárt volt, noha utólag is nehez-
telt az apjára az elmaradt továbbtanulás és főként a külföldi peregrináció kihagyása mi-
att.17 Cserei Mihály számára a Teleki Mihály udvarában eltöltött nehéz időszak, illetve 
az apjától való anyagi, szellemi függés elviselése nagy teher lehetett, hisz gyerekkorában 
is rengeteget szenvedett apja rendkívüli szigorúsága miatt.18 Ráadásul családja katonás-
kodó székely család volt, amit büszkén is vállaltak. Cserei élete folyamán családfáját is 
leírta, hiszen illusztris őse, Cserei Balas, Zsigmond magyar király életét mentette meg a 
nikápolyi csatában, melyért utólag a nagyajtai birtokot kapta. A családi legendárium is, 
íme, erőteljesen továbbíthatta számára a promotio egyik lehetséges kulturális mintáját, 
a hadi szolgálat által szerzett társadalmi felemelkedést. Ám mindezek az előzmények és 
lehetséges motivációk teljesen általánosan elfogadott és ismert gondolatok voltak, nem 
egyetlen nemzedék, csoportképződésre utaló mikroközösség álláspontja volt, hanem a 
korabeli katonatársadalom mentalitásának szerves része. Legvalószínűbbnek az tűnik, 
hogy a fiatalember katonai ambíciói, illetve az apától való függetlenedés vágya együt-
tesen vezetett ahhoz a döntéshez, melynek elfogadásához kétségtelenül társai hasonló 
állásfoglalása is érdembe hozzájárult. Ám ha ezt a közös döntést konkretizálni próbál-
nánk, hamar kiderülne, hogy az egyéni érdekek és túlélési/érvényesülési startégiák és 
prioritások olyan szövevényével szembesülünk, mely aligha tisztázható le egyetlen fő 
motivációba. Másrészt a nagy kaland kiábrándító és rövid tartalma miatt - 1690 augusz-

14 21. Tököly altaljoven az havason szállót zernyesten innen az buza mezőben, mi is eleiben indulván 
meg ütköztünk hol az Pogány gjözedelmet vévén el szaladtunk és azon éjjel retenetes kietlen heljeken 
jarvan Fbgarasban erkeztünk onnan 23 virradolag haza Isten neve aldassek ezert. 24 Szállót az Feje-
delem hada Nyírhez?" (KEKK. BMV8185. 1690/Augustus VlIIb). 

15 Cserei kalendáriumi feljegyzésében az szerepel, hogy augusztus 23-án érkeznek haza Ajtára, viszont 
rögtön utána a fejedelem hadának a Nyírhez való szállásáról tudósít 24-én. (KEKK. BMV 8185. 1690/ 
Augustus VlIIb). 

16 Cserei Zsigmondon, unokabátyján kívül Séra István és Donáth György is Cserei Mihály barátai voltak, 
akik nemcsak a zernyesti csatában (1690. augusztus), illetve az azt követő periódusban tartottak 
vele, hanem az 1688-as és 1689-es hadi expedícióban is részt vettek. így nem véletlen, hogy ez a szűk 
és sokat próbált baráti kör közösen dönt 1690 augusztusában az átállásról, illetve 1691 januárjában 
a visszatérésről. Összetartozásukat egy 1690 júliusából, a hadi expedíció alatt datált dokumentum 
is igazolja, amelyben tanúként Cserei Mihály mellett Séra István és Cserei Zsigmond is a szignálók 
között van. KvMÁL. 74. Fasc. XXVIII. 63r-67v. 

17 Cserei 1858. 155. 
18 Cserei 1858. 91-92. 
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tusában csatlakozik Thökölyhez, de 1691 januárjában már otthagyja a kurucokat - azt 
sugallja, hogy ez egy rossz döntés volt, amit sokkal inkább a tanácstalanság és a kocká-
zatvállalás motivált, mintsem valamilyen nemzedéki entelekheiában való osztozás. 

Az 1693-ban bekövetkezett konfliktus19 Cserei és apja között még jobban megvilágít-
ja az ifjúkori liminalitás gyakran ellentmondásos, nehezen értelmezhető gesztusainak, 
cselekedeteinek rejtett törvényszerűségét.20 A szolgálólánnyal történt affér „kitűnő" al-
kalom és pretextus apa és fiú számára, hogy összekülönbözzenek. A fiú lázadása mö-
gött nemcsak a közelmúlt (pl. elmaradt peregrináció) vagy a gyerekkor sérelmei álltak, 
hanem megváltozott társadalmi státusa is. Apor István familiárisaként nemcsak Erdély 
egyik leggazdagabb és legbefolyásosabb emberének támogatását élvezte, hanem anyagi 
biztonság és olyanfajta függetlenség jellemezte egzisztenciáját, aminek következtében 
öt év után meg is házasodhatott. Cserei magatartásával az atyai házból való kiutasítást 
provokálta ki, de ez egy antropológiai értelemben vett magatartásminta, az ifjúkori 
átmenetiség repertoárjából származó magatartásmód inkább, semmint valamilyen nem-
zedéki közös tapasztalat vagy tudat által motivált, még akkor is, ha Cserei kortársai, 
hasonló osztály- vagy társadalmi elhelyezkedésben lévő ifjak, osztoztak az ilyen jellegű 
tapasztalatokban. Az apával való konfliktus igazi oka az engedelmesség megtagadása 
volt. A kora újkori családtörténet, illetve neveléstörténet régen tisztázta, hogy az apa 
iránti engedelmesség olyanfajat behódolást (obedience) követel meg, amit a gyerekkor-
ból felnövő ifjak gyakran megtagadtak. A veréssel elért engedelmesség vagy az erőszak 
révén érvényesített atyai tekintély kihívása azonban komoly bűntudathoz, vallásos kör-
nyezetben pedig erőteljes vallásos kétségbeeséshez is vezetett.21 (Cserei esetében mind 
a gyerekkori sérelmei, mind ifjúkori ütközései apjával komoly következményekkel jár-
tak kegyessége, lelki élete alakulásában.) 

Következésképp fontos itt elkülöníteni a közös tapasztalatok látszata ellenére egy ál-
talános kulturális jelenséget, a Van Gennep-i terminusokkal leírható jellegzetes ifjúkori 
átmenetiséget mint liminalitást, a közös tapasztalatok olyanfajta csoportszerveződéssel 
is járó asszimilációjától, amely a nemzedéki formációt lehetővé teszi. Ugyanis Cserei 
esetében ez az 1693-as konfliktus az ifjúkori kommunikációs és (ön)definíciós nehézsé-
gek szindrómájára, illetve a liminális korszakra utalnak. 

A szebeni kaland22 az erőszak csoportban performált példájának jellegzetes illusztrá-
ciója. De ez sem egy nemzedéki formációra, tudatra vagy entelekheiára utaló történés, 
hiszen a pillantnyi csoportformáció23 nem egy potenciális nemzedék vagy nemzedéki 
csoport, hanem a liminalitással küszködő ifjak esetleges társulása. Nem a nemzedéki 
egység, hanem a liminális egzisztencia végleteinek, egyfajta közösségileg performált ri-

19 Lásd Appendix II. 
20 Levi 1977. 2-4. 
21 Ozment 1983. 150-151. 
22 Lásd Appendix lll. 
23 Himer a communitas fogalommal adja vissza a liminális állapotban lévők esetleges és rövid idejű cso-

ponképződését. A liminalitás a társadalmi struktúra (család, társadalom, klán stb.) ellenében hozza 
létre azt a sajátos képződményt, amit communitasként jelöl. Turner 1991. 107-144. 
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tuális aktusa (mechanism of collective apprenticeship),24 amely az erőszakgyakorlásban 
nyer kifejezést. 

A kora újkori táradalomban ez elterjedt dolognak számított, sőt gyakran a felnőttek 
tudtával, néha valamilyen fokú beleegyezésével vagy részvételével történt mindez. így 
gróf Apor István biztatása nem véletlen esemény ebben az epizódban, hisz arra a kora 
újkori mentális világra utal, ahol az ifjak felnőtté válásának rituális folymatában az 
erőszakgyakorlás, a rendbontás, a fennálló társadalmi rend provokálása néha bizonyos 
fokú felnőtti felügyelet vagy részvétel mellett történt.25 

Ez a három epizód az ifjúkor záró szakszának (1690-1697) kontextusában világosan 
jelzi, hogy Cserei végletesen ellentmondásos cselekedeteit, erőszakos megnyilvánulásait 
és konfliktusait nem egy nemzedéki közös tapasztalat, hanem egy sokkal általánosabb 
jelenség, a liminalitás tapasztalata szervezi. Ez a nyolc esztendő így lebontható egy 
hármas egységre, amely nemcsak magyarázza Cserei gesztusait, hanem ezek diakrón 
nézetét is lehetővé teszi. A preliminális állapot (1690-1692) a zernyesti csata élménye 
köré szerveződik, amelyet a legnehezebb periódus, az 1693-1697 közötti liminális sza-
kasz egészít ki. 

Az apával való konfliktus (1693) vélhetőleg az a tapasztalat, amelynek hatására a 
vallásos kétségbeesés és a kárhozattól való félelem a kicsapongásokra utaló rejtélyes 
brassói távollétekkel váltakozik (1694-1695). Az 1697. május 10-én tarott eljegyzés, 
majd az ezt követő október 22-i házasság ennek a liminális állapotnak a megszűntét 
jelzik. A posztliminális korszak, a nagyajtai hazamenetel - ne feledjük, apja 1693-ban 
elküldi a szülői háztól a botrányosan viselkedő, csapongó ifjút -1697 decemberétől kez-
dődik, és tart 1699-ig, az első gyerek születéséig. A házasság az a központi jelentőségű 
tapasztalat és élmény, amely Csereit átalakítja, és olyan elsősorban társadalmi státus-
váltáshoz és anyagi helyzethez segíti hozzá, amely más magatartásmódok elsajátítására 
készteti. Különösen azért, mert a házasság által olyan túlélési sőt promóciós stratégiát 
alakít ki magának, amely nemcsak családalapítást, hanem függetlenséget és társadalmi 
érvényesülést is jelent számára. Ezt igazolja az is, hogy noha a Históriában panaszkodik 
néha Apor Istvánra, ezt házassága után is szolgálja, sőt ennek halála után örökösének, 
Apor Péternek lesz a bizalmi embere.26 

24 Levi 1997. 242. 
25 Levi 1997. 243. 
26 Gróf Apor lstvón örököseként, de főként Cserei barótjaként Apor Péter is igényli literdtori-familiórisi 

szolgólatatit. Nemcsak a Metamorphosis Transylvaniae megírásához, adatokkal történő kiegészíté-
séhez, hanem minden más adminisztrációs feladat megoldásához igénybe veszi írástudását. Főként 
anyagi ügyeinek rendezésében segít neki Cserei (KvMÁL. 36. No. 931, illetve KvMÁL 36. No. 947). 
Kettejük viszonya tartósnak bizonyult, és Cserei számára is jelentős volt, hiszen Apor Péter katolikus 
sógora, Káinoki Ádám 1726-ban levélben igyekszik lebeszélni Apor Pétert arról, hogy a kálvinista 
Cserei Mihályból királybírót csináljon (KvMÁL. 49. F. IV. i, 3r-4v.) 
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IV. Konklúziók 
Aligha igényel újabb bizonyítást dolgozatom fő tézise, miszerint Cserei Mihály kora új-
kori példája nem teszi lehetővé a Mannheim-féle nemzedéki koncepció, illetve nemze-
déki ellentétekről vallott elképzelésének applikálását erre az esetre. Módszertani szem-
pontból olyanfajta veszélyes kontextualizálást27 tenne lehetővé, amely a mikroszintű 
vizsgálódás előnyeit konpromittálná azáltal, hogy túlságosan homogén kontextusban 
szemléltetné az egyedi esetet. Valószínűbbnek és módszertanilag is indokoltabbnak 
hat a Van Gennep ajánlotta átmenetiség/liminalitás koncepciójának kontextusként való 
tételezése, hiszen ellentétben a geertzi sűrű leírás korlátaival, nem homogenizálná,28 

hanem heterogén és következetlen mivoltában tárná fel azt a történeti antropológiai 
kontextust, amelybe Cserei Mihály ifjúságának záró szakasza ágyazódik. 

Nem Cserei példájának általánosítása, hanem a kora újkor társadalomtörténeti és 
antropológiai sajátosságai felől kívánkozik ide a kérdés: a nemzedék, illetve a nemze-
déki ellentét fogalma mennyiben alkalmazható a kora újkor rendileg, felekezetileg és 
regionálisan megosztott, gyakran szellemiségében ezek által determinált társadalmára? 
Az újkori példák a lázadó generációk történetileg hagyományozódó tradícióját vélték 
felismerni a XIX-XX. századi európai forradalmak és fegyveres konfliktusok hátterében. 
Mennyiben helytálló ezt visszaprojektálni arra a kora újkorra, ahol például a magyarok 
istenére, a szabadságra hivatkozni, netalán ezek nevében lázadni szinte lehetetlenség. 
Sem a szabadság fogalma, sem pedig a magyarság mint közösségi identitás nem diffe-
renciálódott koncepciók, végképp nem egységes és egyetemesen azonos referenciával 
bírók. (Mind a magyar, mind a szabadság fogalmai Erdélyben, Kolozsvárt vagy Felső-
Magyarországon, Kassán, eltérő jelentésekkel bírnak. Mindezt a felekezetileg koncipiált 
Isten-képzet, ráadásul a „Magyarok Istene"-koncepció menthetetlenül tovább bonyolít-
ja a kora újkorban...) 

Következésképp, noha Cserei esetében oly könnyű lenne apa-fiú konfliktusában vagy 
más lázadó gesztusai mögött az ütköző generációk kora újkori példáját beazonosítani, 
mégis úgy vélem, a mikronézet ezt meggyőzően cáfolja. Még akkor is, ha valóban 
Cserei a letűnő katonáskodó székely társadalom egyik olyan utolsó tagja, aki nem ka-
tonáskodással, hanem értelmiségi-familiárisi stratégiák segítségével éri el a társadalmi 
felemelkedését. Mindezt nem egy elsajátított, az apja generációjával, különösen ennek 
mentalitásával ütköző új generációs entelekheia jegyében, hanem a történelmi körül-
mények nyomása alatt megszülető döntések (jók és rosszak egyaránt) következtében, 
így hát amennyiben más értékrendek mellett kötelezi el magát29 - katonáskodás vagy 

27 Legutóbb Cydni Gábor reflektálta szemléletesen a kontextus és kontextualizáció historiográfiai vonat-
kozásait. Gyáni 2007. 241-259. 

28 Gyáni 2007. 249. A vitatható Damton-értelmezés után főként az európai történészek erőteljesen kri-
tizálták a „sűrű leírás" applikációs lehetőségeit (vö. Chartier 1985; Revei 1995). A geertzi paradigma 
érdembeli és a történetírás szempontjából releváns kritikai méltatását Sewel végezte el (Sewel 1997). 

29 Margaret Mead három kultúratípust különít el - post-, co- és prefiguratív modelleket -, amelyek közül 
a postfiguratív követeli meg a feltétlen engedelmességeim az elődök által megjelölt útnak a követését. 
Ám az mindig választás kérdése, hogy az individuum egy ilyen múlt központú, tradicionális és deter-
mináló postfiguratív stratégia mellett kötelezi-e el magát, vagy a több szabadságot és egyéni döntést 
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familiárisi szolgálat helyett tanulni szeretne - , vagy másként szervezi túlélési stratégiáit, 
nem feltétlenül egy nemzedéki különbség kizárólagos hatására dönt így. Cserei Mi-
hály nem egy másik generáció tagjaként, hanem liminalitásával küzdő fiatalemberként, 
magatartásában, cselekedeteiben performálja individuálisan vagy közösségileg lázadó 
gesztusait. Sokkal inkább a tanácstalanság és túlélési harc nyomása alatt cselekszik, így 
következetlen és gyakran hibázik is. Arra a kiszolgáltatott egyénre emlékeztet Cserei, 
amelyről 1709-ben, visszapillantva e zavaros időszakra és egykori önmagára, bölcses-
séggel és megértéssel állapította meg: goromba, gyarló ifjú.30 

Appendix 

I. 
Nagyajtai Cserei Mihály (1667-1756) 

1678-1685 tanulmányok a székelyudvarhelyi protestáns kollégiumban 
1685-1687 Teleki Mihály familiárisa 
1687-1690 katonáskodik 
1690. augusztus 21. - zernyesti csata 
augusztus 24. - Thökölyhez csatlakozik 
1693. február - el kell hagynia az atyja házát 
1695. május - a szebeni botrány 
1697. május 10. (eljegyzés), október 22. (esküvő) Kun Ilonával 

II. 
,,1693. Én eddig az esztendeig az atyám házánál laktam, történék pedig ilyen dolgom, 
amely miatt ki kelle mennem az atyám házától, s attól fogva magam viseltem gondot 
magamra. Mint goromba s gyarló ifjú az anyámnak egy szolgálóját megkedveltem; az 
atyám is, nem mondhatom hogy jól s okosan cselekedett, noha tudta oly rosz dolog 
jőjön ki belőle, mig Brassóban jártam, addig a királybírónak izenvén, falusbiro által 
az aszonyt megfogatta, holott maga jobbágyaszonya s szolgálója lévén az atyámnak, 
könnyű lett volna vagy magának megfogatni házánál, vagy elcsapatni a háztól; s falu 
kalodájában ütötték s Bölönbe vitték. Én visszajöttömben Bölönben, Cserei Farkas 
házánál lévő quartélyozó német lejtinán ismerősömhöz betértem, ott sokáig ittunk; 
megmondják azon közben, hogy az aszony ott van a kalodából kivétetem s dolgára 
bocsátom. Valának a magam atyámfiai közül nagy ellenségeim, úgymint: Donát György 
és Mihály, noha nem vétettem vala a jámboroknak, ezek kapván az alkalmatosságon, 
Mikes Mihályt, Káinoki Sámuelt rám haragíták (...) Én is gondot viselék magamra, ki-

biztosító cofiguratív és prefiguratív modelleket választja. Cserei választása - feladni az elődök katonai 
szolgálaton és familiárisi függőségen keresztül megvalósított túlélési stratégáit egy értelmiségi szerep-
kör promóciós lehetőségéért -, íme, nem nemzedéki tudatra vagy nemzedéki konfliktusra, hanem 
egy antropológiai értelemben vett más választásra, elkötelezettségre (commitment) vezethető vissza 
(Mead 1970. 3-6). 30 Cserei 1858. 228. 
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menék bátyám Apor Istvánhoz, ki már nagy ember vala Erdélyben, és főcommisárius is 
lőn csakhamar; s az Isten jóra fordítá a rósz dolgot." (Cserei 1858. 228-229). 

III. 
,,...(1695) Szebenben laktunkban, egy estve jó kedve érkezék Apor Istvánnak asztalnál; 
mondani kezdé micsoda restek, roszak az mostani ifjak, mert mikor ő Petki Istvánnál 
lakott, olyan csintalanok voltanak, csak ment szüntelen a panasz ellenek Petki Istvánra. 
Mi csak hallgatánk, felkelénk egyben végezvén a szállásunkon innya kezdénk, ki az 
utczára, valakit elől talaltunk, bele gráználkodtunk, a szebeni királybíró szolgáját meg-
pofozok, az ur kapujában álló sirbokot egybenszidók, az is szidni kezde, én kiragadván 
a muskotályt a kezéből, ugyan jóformában a hátához verém. Ha azután való generálok 
idejében cselekedtük volna, bizony mindjárt megöltek volna,' mert a strázsát bantani 
capitale dolog a németeknél. Másnap hát minden felől jő a panasz az úrra ellenünk..." 
(Cserei 1858. 244-245). 

Irodalomjegyzék 

Források 
MTAK = Magyar Hidományos Akadémia Kézirattára 

K100. Cserei Mihály Históriája 1698-1714. Autográf kézirat. 
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5. BMV. 8607,. Kalendáriom 1693-as esztendőre. 
6. BMV. 8472. Kalendáriom 1692-es esztendőre. 
7. BMV. 8345. Kalendáriom 1691-s esztendőre. 
8. BMV. 8185. Kalendáriom 1690-es esztendőre. 

KvMÁL = Kovászna Megyei Állami Levéltár 
Fond Familial Apor din Ttiria, 1325-1895. nr. 36. (Az Altorjai Apor család levéltára 

1325-1895). 
Fond Colectia personala Cserey Emilia nascuta Zathureczky, nr 74. Fase. XXV-XXVIII 

Arhiva Familiei Cserey 1685-1795. (Cserey Emilia, született Zathureczky Emilia ira-
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Szabó László 

Lehet-e a hagyományos paraszti közösségeken 
generációs ellentét? 

A Hajnal István Kör meghirdetette Generációk a történelemben című konferencia aján-
lásában a szervezők a téma egyik figyelembe veendő műveként Kari Mannheim tanul-
mányát ajánlják és ennek lényegét ismertetik röviden.1 Nem véletlen, hogy a szerző a 
téma történettudományban való megjelenését a történelem pozitivista, illetve roman-
tikus szemléletében gyökerezőnek tartja. A felvilágosodás és a romantika eszméinek 
párhuzamos megjelenése tudatosítja az európai közgondolkodásban a történetiséget; 
az időnek azt a szemléletét, amely megszabadította a gondolkodást attól, hogy a régi 
időket minden további nélkül összemossa a jelennel (pl. hogy a művész minden továb-
bi nélkül saját korának viseletében ábrázoljon bibliai jeleneteket; a nyelv ősi szavait, 
úgymond szószerint értelmezzék: a ház szón akár 'emeletes ház'-at is értsenek; a föld-
ből előkerült, különleges vagy hatalmas méretű állatcsontokat ne fantasztikus másvilági 
lényeknek tekintsék; a régi kultúrák régészeti maradványait egy szerves kultúra eszköz-
készleteként szemléljék). E kérdésről a Hajnal István Kör néhány éve Kőszegen fontos 
tanácskozást szervezett.2 A felvilágosodott gondolkodás, a természettudományok eu-
rópai gondolkodásban és a társadalom életében való alakító szerepének megjelenése 
illetve vele párhuzamosan a romantika (szentimentalizmus) érzelem formáló filozófiai 
gondolata ugyan a XVII. századból datálható, de mire eljut oda, hogy a történettu-
dományban, s annak egy kisebb szegmensében is érzékelhető hatása legyen, még jó 
időnek kellett eltelnie. Jó másfél század volt szükséges ahhoz, hogy az egyre szapo-
rodó és a közönség által is fogyasztható irodalmi művek segítségével ez a szellemiség 
a közgondolkodás részévé is váljék. Kari Mannheim is ebből az időszakból eredezteti 
a nemzedékek, generációk kérdésének tényező gyanánt való jelentkezését a történe-
ti gondolkodásban. Ebben a korszakban már a szélesebb művelt (polgári) rétegek is 
megértettek egy ilyen alapgondolatból kicsirázott, majd szárba szökkent elképzelést. A 
társadalom, a közfelfogás megérett ezek befogadására. Ez nem mellékes tényező. Voltak 
azonban olyan társadalmi rétegek, ahová ez a gondolkodási mód, idő szemlélet nem 
jutott el. Európában, ilyen volt a parasztság. 

A magyar néprajz egyik sajátos vonása, hogy elsődleges forrása nem a megfigyelés, 
hanem az emlékezet. Másképpen szólva a hazai kutatók nagy része nem a kora viszo-
nyait, hanem a közelmúltat, olykor a régmúltat nyomozza elsősorban, s a mindenkori 
jelent ennek igazolásául használja fel. Éppen ezért számtalan alkalma van arra, hogy a 

1 Mannheim, K„ 1969. 31-67. 
2 MayerL. - Tilcsik Gy„ 2006. 
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vizsgált közösségek időszemléltéről, történeti emlékezetéről alapos ismereteket szerez-
zen. Konkrét, számunkra igen jellemző esetet idézek fel. Tiszapalkonyán gyűjtöttünk 
és a gát tövében sátrakban laktunk. Egyik alkalommal egy kitörő nyári jeges vihar előtt 
éppen biztonságba helyeztük magunkat egy család szíves otthonában. Lakodalomból 
hozott sütemény és bor is került az asztalra, mi pedig kollegámmal a magnetofont be-
indítva remek anyagot vehettünk fel. Egy óra múlva - ekkor tört ki igazán az égiháború 

- témát váltottam és a jövevények, gyütt-mentek felől kezdtem érdeklődni. Elmondták, 
hogy ide nagy számban érkeztek szerencsétlen, a Tisza túl-partjáról (Polgár, Egyek) el-
zavart, az egri püspök által elüldözött református családok, akik a község szélen laknak, 
mert ott kaphattak telket. De nem tekintik őket gyütt-menteknek, igazi református em-
berek, templomjárók, sőt presbiterek is vannak közöttük. Mikor a templomot alámosta 
a víz és a Tiszába szakadt, részt vettek az új templom építésében is, még a nevüket is 
feljegyezték. Közben kollegámról kiderült, hogy gyöngyösi, sőt katolikus, s ettől kezd-
ve sem a gazda, sem a felesége nem szólt egy szót sem hozzá, s szinte értésére adták, 
hogy távozhat, nem tekintik vendégnek. Felismerve a helyzetet összeszedelődzködött 
és a zuhogó esőben, senkitől sem tartóztatva, elindult. Ezután nem lévén ott katolikus 

- erre utaltak is - még inkább megnyíltak és az esetet részletesen előadták, mint nemrég 
történt nagy eseményt. Kérdésem egy be nem gyógyult vérző sebről tépte le durván a 
kötést. Utóbb az egyházi iratokat megnézve kiderült, hogy a templomot az 1690-es évek 
közepén mosta alá a Tisza, s a reformátusokat pedig Eszterházy püspök a XVIII. század 
közepe táján kényszerítette távozásra. 1987-ben gyűjtöttünk.3 Tökéletesen egybevág ez 
más vonatkozású időmeghatározásokkal, a múlt és a jelen tökéletes egybemosásával. 
Érdekes módon, ha konkrét időt kérdezünk a száz év, száz esztendő bukkan fel, mint a 
nagy múlt számban is kifejezhető mértéke, illetve generáció jelöléseként az öregapám, 
nagyapám, vagy annak az apja, öregapja: „Ez a ház? Ez százéves.", „Ezt még az öreg-
apám csinálta. Legalább százesztendős." „Öregapám idejében." „A nagyapámnak a 
nagyapjáé volt, még tán száz éves is megvan." Jász-Nagykun-Szolnok, Hajdú és Békés 
megyében eleven történetek éltek még nemrégiben is a törökökről és a tatárokról. Elte-
kintve néhány nyilvánvalóan vándor motívumtól vagy iskolai tankönyből átszármazott 
történetről (pl. Jóska, Pista gyertek elő, elmentek a tatárok!, vagy Szegény tatár!) sok 
helyi történet vagy töredék emlékanyag is van. Ám iskolában tanultakhoz igazítva min-
den adatközlő a IV. Béla korabeli tatárokkal azonosítja és kutyafejűeknek nevezi őket, 
holott ezek az emlékek a XVII. század végi Giraj és Galga kánok betöréseire/tömeges 
fogoly szedéseire, foglyok kiváltására vonatkoznak. A Karcagon Szűcs Sándor által le-
jegyzett Mákos Balázs mondája néhol tatárokról szól, s IV. Béla korára vonatkoztatják, 
holott a csavaros eszű kun legény úgy menti meg a templomba javait behordó népet az 
őket lemészárolni akaró tatároktól (törököktől), hogy egy égő fáklyával egy hagy dézsa 
mák mellé áll, mondván a mákra, hogy az puskapor. Tökéletes anakronizmus: kun 
legény Karcagon, IV. Béla tatárjai a puskaporos hordó mellett. 

A parasztságnál még a XX. században is élő és általános időszemlélet a felvilágoso-

3 V.ö: Szabó L„ 1992. - A magyar néprajzban a történeti mondák rendszerezése során Dobos Ilona fog-
lalkozott először alaposabban ezzel a kérdéssel: Dobos /., 1970. U.ő: 1971. 
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dásig, romantikáig az egész európai társadalmat jellemezte. A közgondolkodásban egy 
újabb időszemlélet csak a francia forradalom után kezdi éreztetni hatását. 

De nemcsak a társadalom gondolkodásának a gyökeres változása kellett ahhoz, hogy 
az új idő szemlélet és vele összefüggően a nemzedékek problémája szélesebb körben 
és a tudományban is egyaránt felvethető és megérthető legyen. A társadalom jellegének 
is változnia kellett és a valóságban is meg kellett jelenni a nemzedék és a generációs 
problémának. Véleményünk szerint ugyanis a XIX. század előtti történelemben, abban 
az értelemben, ahogyan ezt a történettudomány Kari Mannheim megfogalmazásában 
felvetette, nem is létezhetett. Keresve sem találunk ugyanis valóságos példát arra, hogy 
nemzedéki alapon eredményesen szervezkedtek volna társadalmi, politikai csoportok 
vagy eltérő értékrendek ilyen alapon ütköztek volna meg. Természetesen a generáci-
ók közötti kulturális és egyéb különbségek mindig voltak és a társadalom tudatában 
is volt ennek. A XVI. századi magyar költészetben pl. a reformátorok és a pápisták 
egyaránt az igaz Isten és a hit elhagyásában, az erkölcsök romlásában keresték a török 
(pogány) veszedelem okát. A régi erkölcsökön nemcsak az Isten hitet, hanem a régi 
szokások elhagyását is értve. Apáti Ferenc 1520 körül írt Cantilenája még nem a refor-
máció terméke:4 

Serényen futamnak táncban az leányok, 
Nyílván ott meglátjuk az ő jámborságit, 
Szertelen ha leend az ő jámborságok, 
Ott elholl pártájok. 

Csepkék, házatoktól messze ne lépjetek, 
Időnek javában tikokat ültössetek, 
Szemérem kapálni, bölcsőt rengessetek, 
Avval elélhettek. 

A régi dicsőség, vitézség, erkölcsök, illetve ezek megromlása, az ősök, az apák ha-
gyatékától, szokásaitól való elfordulás (főként válságos helyzetekben) vagy éppen az 
elavulthoz való ragaszkodás és az új igénylése, az érte folytatott harc mindig témája 
volt az irodalomnak, művészeteknek. Ám, ha a reformáció és Mátyás Kincses Magyar-
országának szomorú pusztulása, illetve a török megjelenése ezt a hangot fel is erősítette, 
ezeket az élet velejárójának, természetes rendjének tartották, illetve Isten parancsai el-
hagyásából következő megváltható egyetemes, mindenkit sújtó büntetésnek. így nem is 
válhattak generációs csoportosulások alapjává, nem váltottak ki társadalmi mozgalma-
kat, mint ahogyan - véléményem szerint - a tradicionális közösségekben később sem. 

A romantika korában, a magyar reformkorban ez a hang (Kölcsey, Berzsenyi, Kis-
faludy, Jósika, Vörösmarty, majd Petőfi, Arany) - az ősi erkölcsök és hagyományok 
elhagyása vagy megtagadása - a reformációhoz képest már nemcsak felerősödik, de 

4 Apáti Ferenc: Cantilena. 1520. körül - in: A Magyar Költészet Kincsesháza. XVI. századi költőkből. 20. 
kötet, (szerk: Lator László). Budapest, 1994. 14-16. 
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pusztán világi mezben is megjelenik. Ezt az eszmét ugyan egy ifjú reform nemzedék 
képviseli, sőt a forradalomig juttatja el, azonban ennek generációs jellege, s komoly 
történeti tényezőként való ilyetén felfogása szerintem akkor is és ma is erősen megkér-
dőjelezhető. Nemzedéki vagy generációs problémaként való értelmezését sokkal inkább 
a politika eszköz készletének, hivatkozási alapjának, mintsem valós, a történelem me-
netét befolyásoló csoportképző erőnek tartom.5 

Köztudott, hogy a szociológus Ferdinánd Tönnies a XIX. század utolsó két évtized-
ében egy, a néprajz által máig jól alkalmazható és gyümölcsöztethető társadalomel-
méletet dolgozott ki, elkülönítve egymástól az emberi együttélés két egymást időben 
követő, de együtt is létező típusát: az organikus közösséget és az organizált társadalmat. 
6 A közösségben a közvetlen, primer emberi kapcsolatok, a belső erők a meghatározóak, 
s intézményeiben a lényegakarat jut érvényre. A társadalomban viszont az elszigetel-
ten élő emberek a maguk és a közösség érdekében a választóakarat révén tudatosan 
hoznak létre célszerű, jól körülírt, működőképes intézményeket. Az emberi fejlődés a 
közösségi létből kiindulva a társadalmi lét irányába halad, s az organikus intézménye-
ket egyre inkább felváltják az organizáltak, amelyek a tudomány segítségével egyre 
tökéletesebbé, működőképesebbé válhatnak. Az újkori Európában a közösségek klasz-
szikus terepe a falu (vidék), míg a társadalomé a város (nagyváros). A XVII. században 
Nyugat-Európában nemcsak a városi lakosság és a városok száma duzzad meg, s ad 
teret mindinkább a tudományosan megtervezett, organizált társadalmi intézményeknek, 
hanem megjelenik a nagyváros (London, Párizs), ami a társadalom és a civilizáció 
gyengéit is egyre inkább felfedi.7 

A néprajz vizsgálati terepe elsősorban a falu (vidék), következésképp az alapvetően 
organikus paraszti közösség hagyományos kultúrája, s azok az intézmények, intéz-
mény hálózati struktúrák, melyek a közösség hagyományos kultúráját megteremtették, 
éltek és élnek vele, sőt létüket meghosszabbítják. Az európai falvak paraszti közössége 

5 A közelmúltban és napjainkban a fiatalokra való állandó hivatkozás: fiatal házasok lakáshoz juttatá-
sa; a pályakezdő fiatalok munkavállalása; fiatalítás a labdarúgásban; az ifjúság különböző szerveze-
tei: DISZ, KISZ, FIDESZ; FIDEL1TASZ stb. - Az öregek, nyugdíjasok elkülönítése, problémáinak külön 

„kezelése", nyugdíjas találkozók, Szeniorok Tanácsa; öregdiák egyesületek stb. - Közöttük vannak olya-
nok, amelyek egyazon intézmények, együtt megélt válságos idők, történeti események valós kapcsola-
tára épülnek (pl. egy iskolához kötődés, egy üzemben való tartós munka), ám legtöbbjük mesterséges 
elkülönítés, külső szempontok szerinti szerveződés. Mindezek pedig könnyen ki is játszhatók egymás 
ellen. 

6 Tönnies, F., 1983. - Fél E., 1948. - Magam társadalomnéprajzi elveim és módszereim kialakításakor 
Fél Edit és Dékány István nyomdokait is követve hasznosítottam Tönnies, F. közösség-társadalom elmé-
letét is követve a néprajztudomány sajátosságaihoz igazítva. Fél E., 1948. - Dékány I., 1943. - Ennek 
helyességéről meggyőzött Szabó István véleménye is. - Szabó L., 1970. ; U.ő: 1993. - Szabó /., 1969. 
78..„A társadalom és közösség Tönnies-féle megkülönböztetése, sőt szembe állítása több tekintetben 
egyoldalúnak látszik. A szociológia nem is mulasztja el a Tönnies-koncepció kritikai kezelését és el-
lentmondásainak kutatását. Mégsem kell teljesen lemondanunk a fenti fogalmak használatáról a falu 
életének leírása kapcsán, hiszen a falu viszonyait és különösen a középkori feudális faluközösséget 
ennek az elméletnek a segítségével világosabban tudjuk ábrázolni." 

7 Munford, L„ 1995.-2007. elején jelentették be, hogy a glóbuszunkon e folyamat eredményeként immár 
a városlakók kerültek számszerű túlsúlyba. 
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sohasem lehetett tisztán organikus, hiszen egy nagyobb, erősen tagolt társadalom része-
ként léteztek. Az organikus képződmények alapszövetét át-meg-átjárták a nagytársa-
dalom organizált intézmény rendszerének fonalai és szervesen összeszövődtek, olykor 
csaknem felfejthetetlen egységet alkottak vele. A néprajzkutató a múltban és jelenben 
egyaránt annak tanúja lehet, hogy miként jön létre a közösségnek és társadalomnak 
ez az egységes szövete; miként tölt ki idő teltével egyre nagyobb felületet az organizált 
társadalmi intézmények rendszere; azaz miként és miért alakul át a közösség társada-
lommá.8 Azokat a hagyományos paraszti közösségeket, melyeknek meghatározó részét 
az organikus eredetű társadalmi képződmények alkották, hazai néprajzkutatóink XX. 
században még közvetlenül is megfigyelhették, tanulmányozhatták. Fél Edit és Hofer 
Tamás átányi monografikus kutatásai, illetve Fél Edit Hofer Tamás által kötetbe gyűjtött 
írásai (Régi falusi társadalmak) nemzetközileg is elismert csúcsát jelentik az efféle ál-
lapotot rögzítő és elemző hazai munkáknak.9 Ez az organikus társadalom szemünk lát-
tára bomlott fel különböző külső, a faluközösséget mintegy kívülről megállíthatatlanul 
betörő tényezők hatására, s alakultak át hagyományos organikus eredetű intézményei 
organizáltakká; olyannyira, hogy még a legbelső és legkisebb intézményét, a családot 
sem hagyták érintetlenül.10 Ez együtt járt a közösségek szemléletének és belső értékvi-
szonyainak gyökeres átalakulásával.11 

A felvilágosodás ugyanis az emberi gondolkodást úgy forradalmasította, úgy vál-
toztatta meg alapjaiban, hogy a társadalom fő szellemi mozgatóerejévé a tudományos 
gondolkodást ültette, a korábbi időszakot általánosan jellemző empirikus helyére. Az 
organikus társadalmak szemléletének, egész gyakorlatának alapja ugyanis a tapaszta-
lati tudás volt. A hagyományos paraszti közösségeket fenntartó mindennemű tevékeny-
ség a tapasztalati tudásra, az ismeretek megszerzésének empirikus módjára épült. A 
közösség biztosította, hogy a legkülönbözőbb tevékenységeket, amelyek az egyén és 
közösség fennmaradása szempontjából lényegesek voltak, a közösség tagjai el is sajátít-
hassák. A technikában vagy az élet egyéb területén bármely belső változást a meglévő 
ismeretek módosításaként érhetnek csak el. Az ilyen közösségben nincsenek feltalálók 
csak újítók. Egy jól ismert eszközt, technológiát, cselekményt nem másra cserélnek fel, 
hanem módosítják, tökéletesítik a meglévőt. A merőben újat nagyobb részt kívülről 
kapják, s ha szükség van rá, befogadják. Amíg a közösség kellően erős ez viszonylag 

8 Persze vannak pl. zárványok, ahol a közösség elszigetelődik, bezárkózik, megreked, valamilyen ok 
miatt konzerválódik kultúrája, társadalmi intézményei nem fogadnak be organizált intézményeket. 
De fennáll ennek ellenkezője is, amikor olyan gyors az átalakulás, hogy szinte nyomtalanul eltűnnek 
a szerves társadalmi alakulatok, intézmények, megszűnik a közösségi lét és a régi kultúra úgyszólván 
nyomtalanul semmivé lesz. 

9 Fél Edit és Hofer Tamás átányi kutatásainak bibliográfiája olvasható Fél Edit kötetében: Fél E., 2001. 
393-404. 

10 Ennek szomorú következményeiről szempontunkból lásd bővebben: Szabó L., 2006. 
11 Nyugat-Európában ez szerves és természetes, bár korántsem zökkenő mentes folyamat volt, míg Közép-

és Kelet-Európában megrázkódtatásokkal, elhúzódó és kaotikus értékrend zavarokkal terhes folyamat 
volt. 
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lassabban megy végbe, ugyanis az újnak úgy kell beépülnie a már kialakult rendszerbe, 
hogy annak egységét, mozgását ne akadályozza, ne bontsa meg. 

Nyilvánvalóan egy paraszti közösségben mindenki nem tudhatott mindent, csupán 
az összes ismereteknek egy bizonyos, saját élete szempontjából fontos hányadát bir-
tokolta, sajátította el. Az újabb ismeretszerzés azonban nem volt elzárva senki elől. A 
különböző tudások kiegészítették egymást, együttesen szolgálták a köz- és az egyén 
érdekeit. Voltak kiemelkedő képességű egyének, az úgynevezett specialisták, akik egy-
egy dologhoz átlagon felül értettek, tehetségük volt hozzá (nádazó, fafaragó, fákat ojtó-, 
gyógyító ember, böllér, főzőasszony, előrajzoló, kiemelkedő tudású zenész, énekes, me-
sélő), s ezek tevékenységét más munkával, olykor természetbeni juttatással honorálták. 
Munkájuk szerves részévé vált a közösség egész tevékenységének. 

Az ismeretek tapasztalatok útján való felhalmozása rendkívül lassú folyamat. Ez 
mutatkozik meg a paraszti Világ szemmel alig látható iúoZgásábán, lassú civilizációs 
haladásában. Az egyés ember ezt a tapasztalati tudást egész élete során tudja csak 
megszerezni. Ahhoz, hogy valamennyi tevékenységet (pl. munka, szokások és hiedel-
mek rendje, gyakorlása, társadalmi szabályok) elfogadható vagy éppen magas szinten 
elvégezhessen sók gyakorlásra és a legkülönbözőbb helyzetekben való helytállásra volt 
szükség. Misem természetesebb ezért, hogy lassú mozgása miatt a hagyományos pa-
raszti társadalmakat, az úgynevezett népi kultúrát sokáig, mint mozdulatlan tömböt 
írták le, ha pedig felismerték változásait, romló gyümölcshöz hasonlították, egy ide-
jét múlt, meghaladott kultúra és társadalom negatív előjelű mozgásának vélték. Pedig 
ez érzéki csalódás. A gyorsvonat ablakából az előre haladó ökör szekeret állni látjuk. 
A lassú mozgása természetes létformája az egészséges, organikus társadalmaknak. A 
tempóban alaptermészete és lényege jut kifejezésre. Korábban azért nem tűnt fel ez a 
lassú tempó, mert az a nagy társadalom, amely a jobbágy-paraszti társadalmat magába 
foglalta, maga is aZ empíriára épülő organikus jellegű társadalom volt még akkor is, ha 
jócskán voltak organizált társadalmi intézményei. Á társadalom egésze vagy vezető ré-
tegei is legfeljebb csak gyors lovas hintón és nem gyorsvonaton utaztak.12 A két mozgás 
között nem volt feltűnően nagy, s főként lényegi különbség. 

Az európai társadalmak legtőkéletésébb organikus szervezetei a hadsereg és céhek 
voltak. Mellettük áZ államigazgatás jócskán elmaradt. Ám organizált jellege ellenére 
mindkettőbén a tapasztalati úton megszerzett tudás volt á tökéletesén kiépült rendszer 
működésének alapja és biztosítéka. A hadserég számára Leonardo da Vinci tudományos 
megalapozottságú találmányai nemcsak azért nem érvényésülhettek, mert kivitelezve 
nehézkesnek bizonyultak (pl. ostromgépek tankja, „golyószórója"), hanem mert nem 
a megszokott módon meglévő gyakorlatra épülve jelenték még, hán'em a tudományos 
megalapozottságú találmányként. Nem is bészélhétünk éZéft hadtudományról, csak ha-
dászatról ebben a korban. 

Hasonló a helyzet a céhes iparban is. A céhék a mesterség alapjainak elsájátítása 
után a mesterré válást vándorláshoz, ázáz sokrétű tapasztálatszétzéshez kötötték, a 
legénytől elvárták, hogy váhdóríása idején mégbéCsülést sZérezzen lakóhélyének, mes-

12 Pl. a tudomány a hadsereg, 'pimhftisok slb. építése.. 
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terségbeli tudását gyarapítsa, s felkészüljön a tisztes, mesterhez méltó életre minden 
tekintetben. A kunszentmártoni szabó és szűcs legények artikulusainak előljáró be-
szédében ezt így fogalmazták meg: Mivel minden Mester Legény azért haggya el szülött 
helyét, s' indúl vándorlásra idegen Ország, Városok, s' Falukra, hogy mind Isteni, mind 
világi erköltsökben nagyobb világosságot végyen, Mesterségében pedig magát tökéle-
tessé tegye; nem külömben, hogy idegen, hazai gazdaság, és kereskedésbéli jó Keresz-
tény, hiv Polgár, gondos Atya, tökélletes Mester Ember légyen, és másoknak - is kiknek 
alkalmatossága nem volt a' nagyobb világot látni, példa gyanánt lehessen... A további-
akban és egyéb vonatkozó céhes iratokban Kunszentmártonban és másutt is pontosan 
szabályozták a legénnyé, majd a mesterré válás feltételeit, szabályait.13 Az egyik fő fel-
tétel a mestervizsgán a mester remek elkészítése volt. Ez az idős, elismert céhmesterek 
számára azt bizonyította, hogy képes ugyanolyat, esetleg valamivel jobbat is készíteni, 
mint amilyet ők. A merőben úját - erre jegyzőkönyvek és néprajzi gyűjtések egyaránt 
utalnak - többnyire igen nehezen fogadtak el. Olyat kellett előállítani, ami követte a 
helyi hagyományokat formailag, eljárás technikailag és kivitelezés szempontjából. Mi-
vel a mesterek ideje is drága volt,... a legényt sem akarták túlzott költségekbe verni, 
Kunszentmártonban pl. azt írták elő, a remekelő legénynek, hogy kitanult Mesterségé-
nek próbáját tegye, kérjen a Mesterektől egy napot Mesterséginek megmutatására és a 
Mester remek megtsinálására, mely Mesterséghez képest fáradságos és költséges ne le-
gyen és hogy azon Remek munka elkészítve könnyen pénzre fordíthathassék."14 Joggal 
állíthatjuk, hogy ahogyan a paraszti munka, szokás- és erkölcsrend, hiedelmek, zene 
csak lassú belenevelődéssel volt elsajátítható, az organizált céhszervezetbe mesterként 
való belépés is ezt a rendet követte. A városi társadalmakban a kézműipar lényegében 
természeténél fogva máig őrzi a mesterség fogásainak közvetlen tapasztalati úton való 
birtokba vételét, hitelt adva annak a mondásnak, hogy Gyakorlat teszi a mestert. Nem 
véletlen, hogy a nálunk iparilag sokkal fejlettebb nyugati városokban a cégtáblákon a 
cégalapítás, a mesterség családban való örökítése (ezzel speciális eljárások birtoklása) 
napjainkban is komolyan veendő és értékképző tényezőnek számítanak. A mester kora 
pedig, eleve garancia a jó kézműves munkára. 

Az empirikus szemléletet sokkal tovább őrző paraszti társadalomban, de általában a 
tapasztalati tudásra épülő organikus társadalmakban a sokat, a legtöbbet próbált öregek 
szerepe a meghatározó. Ők azok, akik már úgymond mindent megtapasztaltak, min-
dent tudnak, szinte minden helyzetben megfordultak. Ők adhatnak gyakorlati tanácsot, 
ők képviselik a tudás csúcsát és ezért tekintélyek. A hagyományos közösségekben meg-
őrződött a nagyobb tapasztalati tudással rendelkező öregek vezető szerepe és tekinté-
lye, mely ellen nem áll, nem állhat érdekében lázongani, szervezkedni az ugyanolyan 
életformára ítélt fiataloknak, a következő generációnak. 

Az idős kor kifejezésére a magyar nyelvben három alapszavunk vari, a tájnyelvieket 
leszámítva: öreg, vén, agg. Ezek egymáshoz képest is időrendet, állapotot fejeznek ki: 
az öreg ember az, 'aki egészséges, szellemi képességeinek teljes birtokában van, fizikai 

13 Pusztai G., 2003. 66. -Szabói, 1973. 
14 Szabó l , 1973. 9-10.; 17-18. 
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értelemben nem szorul gyámolításra, de hosszú, kemény és kitartó munkát már nem 
tud végezni'. A vén ember 'fizikailag gyakran szorul segítségre, csak kis körben tud 
mozogni, a ház körül hasznosítja magát, szellemi képességei még épek, de úgymond 
rigolyái vannak, öregkori betegségek kínozzák, de állapotát leplezi, még tartja magát'. 
Az agg ember beteg, mozgásképtelen, sokszor magatehetetlen, állandó gondozásra szo-
rul, ha nem beteg is segítségre van szüksége a mozgásban, ha szellemileg ép is, a 
jelen valóba már nem tud még beszédben sem bekapcsolódni, tehernek érzik, s maga 
is így vélekedik'. Beszédhelyzettől, helyi jelentéstől függően ezek a korjelző szavaink 
néha felcserélhetőek egymással, többnyire azonban nem, mert bántóak, pejoratívek is 
lehetnek. Összetételeikben (pl. öregasszony, vénasszony, aggnő), számtalan variációra 
adnak lehetőséget, illetve nemcsak kort kifejező jelentéseik is vannak (pl. öreg: 'idős', 
'nagy', 'sűrű').15 

Ma a kor jelölésére általában az öreg szót használjuk, ami a megbecsülés jele is. A 
régiségben azonban a vén szavunk a legtöbbször felcserélhető volt vele, anélkül, hogy 
tiszteletlennek tűnt volna.16 A paraszti közösségekben az egyik korcsoportból a má-
sikba való átmenetet általában nyilvános átmeneti rítusok, szokások övezik. A magyar 
néprajz „életkorhoz kötött szokások", „az emberi élet fordulóinak szokásai" néven is-
meri ezeket, melyek lehetnek organikus vagy organikus eredetűek egyaránt, sőt a leg-
többször összekapcsolódnak (pl. lakodalom-esküvő). Érdekes módon a felnőtt kor-öreg 
kor határán nem alakultak ki általánosan jellemző átmeneti rítusok, szokások. Ez annál 
is furcsább, mert a két kor egyben két generációt is elválaszt egymástól. 

A paraszti társadalom legalapvetőbb kategóriájának a munkát tekintjük. A felnőtt 
ember valamennyi munka elvégzésére alkalmas, állandóan dolgozó, tevékenykedő sze-
mély. Öregnek a paraszti világban azt tekintik, aki már nem alkalmas valamennyi mun-
ka elvégzésére fizikai állapota miatt. Az öreg a paraszti világban nem csupán kort jelent, 
hanem állapotot, a teljes paraszti munka elvégzésére való alkalmatlanságot. Mivel az 
öreg ember szellemileg teljesen ép, nagy gyakorlattal és tapasztalattal rendelkezik, te-
kintélye megmarad mindaddig, míg ereje és szelleme láthatóan hanyatlani nem kezd. 
A társadalom legkisebb egységében a családban az öregek irányító szerepe, családfői 
tekintélye a vénség állapotáig megmaradt. Nemcsak azért lehetett családfő, irányíthatta 
a gazdálkodást, befolyásolhatta a családtagok egyéni életét is (pl. párválasztás, pálya-
választás, a családi vagyon kezelése, a munka irányítása), mert az ingatlan (föld, ház, 
állat, munkaeszköz) az ő nevén volt - hiszen ez a volt jobbágyoknál a törvények értel-
mében a jobbágyfelszabadítás előtt elvileg nem is lehetett volna - , hanem, mert az ő 
tudása, tapasztalata, tekintélye lehetett csak a záloga a családi jólétnek.17 Hasonlóan 
nagy tapasztalata, tudása miatt lehetett valaki a faluközösség egész életét befolyáso-
ló irányító testület tagja (elöljáróság, szenátus, tanács, elnökség), vagy akár valamely 
egyéb testület vezetője, tisztségviselője. Szükség volt arra a tudásra, amelyet egy életen 

¡5 MTESZ 
16 Margalits £., 1897. Szólásokban gyakran fordul elő pl.: Árnyékáért becsüljük a vén/öreg fát. 
17 Az egyes közösségek különböző, de időben változó megoldásokat találtak arra, hogy mikor és milyen 

feltételekkel osszák fel a családi vagyont. 
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át tapasztalati úton megszerzett, közösség előtt végigjárt életútjával, példás magatartá-
sával, felhalmozott vagy megőrzött javaival igazolni is tudott. A vagyon az organikus 
közösségekben a tudás, a rátermettség és az erkölcsös élet mércéje is volt. Az öregségig 
vezető utat, hogy hasonló tudásra tehessen szert, a fiatalnak is végig kellett járnia, bár-
mily tehetséges volt, hisz az ismeretek, a tudás, a bölcsesség mély és kiterjedt szintjét 
csak tapasztalati alapon, a gyakorlatban érhette el, s a köz előtt életútjával tudta csak 
hitelesíteni.18 

A vagyontalan rétegeknél az öregeknek a családi munkamegosztásban jutott igen 
fontos szerep. Rájuk hárult a gyermekek nevelése, a ház körüli teendők (főzés, háziál-
latok gondozása, kert- és szőlőművelés folyamatos apró munkái, napi takarítás, tüzelés, 
szerszámok rendbetétele), kiegészítő tevékenységek végzése (pl. háziipar: kosárfonás, 
fafaragás, piacozás, gyűjtögetés), amely az alacsonyabb anyagi szinten élőknél a családi 
gazdálkodás számottevő része volt. Az öregek a munkabíró, erős családtagokat szabad-
dá tették, s a munkabíró családtagok az munkát vállalhattak, akár a háztól hosszabb 
ideig is távol maradva (summás munka, aratás, fuvarozás, ipari munka, ingázás). 

Népmeséink bizonyítják, hogy a tradicionális társadalmakban mekkora, és milyen 
szerepe van az öregek tudásának. A legkisebb királyfi elindul bátyjai után, hogy félig 
síró, félig nevető szemű király atyjának elhozza a zsoltáréneklő madarat (aranyszóló 
pintyőkét, az élet vizét, megkeresse Tündérszép Ilonát). Mert mindenkihez jó (öregasz-
szony, kicsi kígyó, aranyhal, sánta róka) eljut egy öreg/vén asszonyhoz, aki tovább kül-
di a nénjéhez, majd az a vénséges vén asszonyhoz, aki útbaigazítja, kitanítja mit tegyen 
és a segítők támogatásával megszerzi amit kell, s kiszabadítja bátyjait. Senki sem tud 
semmit, de minél öregebb valaki, annál hasznosabb tanácsokat ad a kis királyfinak, aki 
mert erkölcsös, jó, megfogadja az öregek tanácsát elnyeri jutalmát. Ebben a világban 
nem szabad csalni, álnok módon viselkedni, megkerülni a dolgokat (a kis királyfi két 
bátyja, vagy gondoljunk az efféle kitételekre: kilecvenkilenc embernek karóban a feje, 
a tied lesz a századik), hanem lépésről-lépésre haladva, az öregek nyomdokain járva 
lehet csak célt érni. 

Az idősek, öregek, s rég voltak fennmaradt tárgyi, szellemi termékeinek, róluk szóló 
történeteknek fontos tanulsága van számunkra. A leszármazottak ezeket nemcsak ér-
tékelik, hanem túlértékelik. S ez a magatartás igen beszédes. Egy régi, házilag készített 
máig használt bútordarab, szerszám, díszes vagy egyszerű használati tárgy dicséretéből 
nem tudnak kifogyni. Tiszakécskén 1970-ben pl. egy pálcaberakásos, flóderozott fe-
nyődeszkából csinált kanapét (karos lóca), amelynek felhajtható ülőlapja volt, s ládájá-
ban ruhát tartottak, egy jó fél óráig méltatott gazdája az alábbi szempontok szerint: 

1. Kora: legalább száz éves; 
2. Készítője: a család anyai ágon való dédapja; 

18 A különböző tisztségeket és vele együtt a társadalmi pozíciót egyes vagyonos családok szinte örökletes-
sé tehettek egyes közösségekben, de azért men a vagyonosak alkották pl. egy település elöljáróságát, a 
bírói tisztet többen is viseltek ugyanabból a családból, még nem kell minden esetben arra gondolnunk, 
hogy ez a vagyonszerzés érdekében történt. 
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3. Mestersége: egyszeri! paraszt ember, de végtelen ügyességét mutatja, hogy mi 
mindenhez értett; 

4. A dédszülő kora: kilencven éves elmúlt, mikor meghalt, de orvos kétszer sem 
látta életében; szőlőben termett borából viszont még nyolcvanöt éves korában is két-
három litert megivott naponta és kerékpárral járt ki a szőlőbe; 

5. Készítése: saját kis ezermester műhelye volt, gépek nélkül, csak kézi szerszámok-
kal, ahol mindent maga meg tudott csinálni; 

6. A kanapéról: nézzem meg, milyen pontos a csapolása, még most is hajszálra 
illeszkedik, pedig száz évig nyúzták; csak faszeggel van megerősítve; az oldal és a hát 
támla pálcáit kézzel faragta és nem esztergálta, de olyan, mintha esztergán készült vol-
na; ahol még nem kopott le a flóderezés, az ember azt hinné, hogy keményfából van, 
olyan egyenletes; eltört üveglapok élével tette tükörsimává a két karfa hajlított peremét. 

7. Végül: elmondta a tárgy hozzájuk kerülésének történetét (nászajándék) és azt, 
hogy kire hagyják majd a családban. 

A tárgyakban, emlékezetben megőrzött tudást teljesítménynek, megbecsülendőnek, 
az öregek nagy tudásának, műgondjának fényében általában felnagyítják, sőt sokan úgy 
nyilatkoznak, hogy a mai ember erre nem is lenne képes. Ez az öregek megbecsülését, 
munkájuk, tudásuk elismerését és a tapasztalatok értékként való szemlélését egyaránt 
jelenti.19 

A tudomány társadalmi tényezővé válása, egyre inkább meghatározó szerepe felgyor-
sította, majd robbanás szerűen megváltoztatta a társadalom és a civilizáció mozgásá-
nak folyamatát, devalválta a tapasztalati tudás értékét. Egy új eszköz, gép, gyógyszer, 
használati tárgy megalkotásához elegendő volt a fizikai, kémiai, matematikai, biológiai 
vagy más természettudományos törvények illetve a megoldandó feladatok pontos is-
merete, s megalkothattak egy olyan eladdig elképzelni sem tudott nagy hatékonyságú 
munkaeszközt, gyógyszert, eljárást, mely hirtelen megjelenésével évszázadok alatt ki-
alakult egyensúlyi állapotot boríthatott fel. Az úgynevezett ipari forradalom a kortársak 
számára egyfelől a mindennapos csodák kora, másfelől egyben a termelést, az emberi 
életmódot máról holnapra átalakító valóság. Pedig „csak" a tudomány behatolásáról, 
illetve az alkalmazott tudomány egyre gyorsabb térnyeréséről van szó. Az írásbeliség, 
majd a könyvnyomtatás a felhalmozott tudást tovább adhatóvá, gyorsan megtanulható-
vá tette anélkül, hogy a tapasztalatszerzés hosszadalmas fázisain az egyénnek át kellett 
volna mennie. 

Ez a hatalmas fordulat megingatta az öregek kezdettől fogva birtokolt és kétségbevon-
hatatlan tekintéllyel övezett trónját is. Amint a tudományos gondolkodás, a tudomány 
teremtette nagyütemű technikai, civilizációs fejődés felgyorsul egyre kisebb területre 
szorul vissza az öregek birtokolta tapasztalati úton nyert tudás és egyre több területen 
tör előre az iskolázott fiatalabb generáció tapasztalati úton el nem sajátítható tanulással 

J9 Az öregek teherként való felfogása, a velük való rossz bánásmód, halálának várása stb. természetesen 
ismert dolog, gyakran elő is fordul. Ám mindannyiszor a közösség rosszaldsát, megvetését, olykor a 
család kiközösítését vonja maga után. Közmondásaink, példázatszerű meséink ennek a felfogásnak 
bőséges adattárát jelentik. 
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szerzett tudása. Úgyis mondhatnánk, lejárt a hályog kovácsok ideje. Korábban nem-
csak generációs ellentétek nem voltak valójában a paraszti közösségekben, hanem még 
nemzedékeket sem különültek el. Bizonyság rá pl. a paraszti közösségek idő szemlélete, 
történeti felfogása vagy az apai tekintély és az öregek szerepének, tudásának megkérdő-
jelzhetetlensége. A hagyományos paraszti közösségek bomlása, mint mondtuk külső, a 
közösségtől lényegében független tényezők hatására indult meg (háborúk, tájátalakítá-
sok, iskolázás, olcsógyári termékek hirtelen megjelenése, hatalmi-, ideológiai-, politikai 
változások) és együtt járt a hatalom képviselői által létrehozott intézmények e közössé-
gekbe való beépülésével. Később pedig a külső erők által támogatott és szorgalmazott 
organizált szervezetek szervülésével, amelyre természetesen öntevékeny szerveződésű, 
de már korántsem tisztán organikus civil társadalmi intézményekkel válaszolt a közös-
ség, s egyben sajátjaként fogadta be egy részüket (olvasókörök, paraszt kaszinók, vallási 
egyletek). Akármennyire is igyekezett hasonítani ezeket a közösség, már nem volt elég 
ereje a teljes befogadásra, megemésztésre. Ezért ezek is inkább bomlasztották, semmint 
egybefogták a közösséget. Ezzel az egyre gyorsuló bomlási folyamattal kezd átalakulni 
az a korábbi felfogás is, amely az öregeket mindenek felett tisztelte. Jelentkeztek az 
oktatás, tanulás útján elsajátított ismeretek, technikák kézzel fogható hasznai. Az új, 
tanulással elsajátítható ismeretek, sokkal gyorsabban szerezhetők meg, mint a régi, csak 
tapasztalattal birtokba vehető tudás, s egy idő után ezek súlya átszakította a gátakat 
és kis térre szorítva vissza a régi módszerrel élő közösségi tagok tevékenységét. Ha a 
paraszti világban egyáltalán generációs vagy nemzedéki különbségről akarunk beszélni, 
akkor ezt a fordulópontot és a gátszakadás idejét kell keresnünk és felismernünk. 

Amint ez az új szemlélet és ismeretszerzési mód a társadalom szélesebb köreiben is 
elterjed, láthatóan rögtön feltűnik a generációs probléma is: általában kérdőjeleződik 
meg az öregek tudása, ami tekintély vesztéssel, társadalmi pozíciójuk megrendülésével 
jár együtt. Nyugat-Európában ez nagyjából az az időszak, amelyre Kari Mannheim e 
kérdés történettudományban való felbukkanását teszi. Nálunk pedig mindez a szer-
vezkedő reform nemzedékhez, majd nyílt generációs ellentétként a márciusi fiatalok 
csoportosulásához és a forradalmi változásokhoz, társadalmi átalakulásokhoz köthető. 
Tehát tipikusan újkori történeti jelenség. 

Az egyre inkább organizált jelleget öltő polgári (nagy) társadalom felgyorsult mozgá-
sához képest a még megmaradt organikus jellegű közösségek mindenki által szemmel 
láthatóan lassú mozgásúaknak, lemaradtaknak, fejlődésképteleneknek tűnnek. Nálunk 
ez a város és falu, a polgárság és a parasztság, a civilizáció és a hagyományok, a ha-
ladás és a maradiság, a kozmopolitizmus és a nacionalizmus, az urbánus és a népi és 
nem utolsó sorban az öregek és fiatalok általában végletesen leegyszerűsített, kétpólu-
súvá meztelenített ellentétében öltött testet és befolyásolta a mindenkori közgondolko-
dást. Sajnos olykor a tudományt, a tudományos vitákat is, nem véve azt sem figyelem-
be, hogy a két eltérő társadalmi struktúra, illetve a korosztályok egymást kiegészítik 
értékeikkel és nem szemben állnak egymással. A politikát a legújabb korban, főként 
napjainkban komoly társadalom formáló tényezőként kell számon tartanunk. A gene-
rációk szervezkedését, a nemzedéki tudást szembeállítását vertikális és horizontális 
értelemben egyaránt politikailag motivált, politika által létrehívott jelenségnek kell te-
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kintenünk, s nem mélyen a történelemben gyökerező valóságos tendenciának. Az, hogy 
a jövő kutatói ezt mint tartós és valós történeti tényezőnek fogják tekinteni, amely egy 
bizonyos időszakban kialakult társadalmi változások természetéből fakad, legalábbis 
számomra kétséges. 
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Tamáska Máté Péter 

Generációs különbségek 
a falusi lakóház megítélésben 

A lakóházak szociológiai vizsgálatának lehetőségére a tudományterület francia klasszi-
kusa, Emilé Durkheim is utalt, a „szociológia módszertana" című munkájában: „Házaink 
formáját épp úgy nincs hatalmunkban megváltoztatni, mint ruházatunkat".1 A kénysze-
rítő erővel ható társadalmi közeg, a szociológia tárgyát képező „társadalmi tény", a lakó-
házak esetében első ránézésre is érzékelhető, állandósult formát vesz fel, generációkon 
átívelő anyagiasságot. Az ugyanitt említett utak mellett a lakóházak is „megszilárdult 
módjai a cselekvésnek"2, morfológiai formát öltött társadalmi tények, és mint ilyenek, a 
lényeges társadalmi mozgások „kikristályosodott" pontjai. Hajnal István hasonló logikát 
követ, amikor következetesen elkülöníti egymástól a folyó élet jelenségeit a tudományos 
vizsgálat számára hozzáférhetőbb, állandósult formáktól. Ahogyan Durkheim számta-
lanszor idézett mondta, miszerint a „a jog megvan a törvénykönyvekben, a mindennapi 
élet mozgalmait megtaláljuk a statisztika számaiban (,..)3, rámutat a morfológiailag 
megfogható anyag és a társadalmi tények közötti összefüggésre; úgy Hajnal Istvánnál 
is megtalálhatjuk, ráadásul éppen a településre vonatkozólag, az élet és a formák vi-
szonyának módszertani alapvetését: „A településnek a természetes környezetre rávésett 
formája a társadalomstruktúrák egyik legszilárdabb, legtartósabb hordozója (HAJNAL 
1939, (1996) 167)."4 A tartós és szilárd formák sajátossága, hogy a nem csupán az egy 
adott nemzedék lehetőségeit szabják meg, de vállalt, vagy nem vállalt örökségként meg-
határozzák a következő generációk életlehetőségeit is. A következő rövid elemzés azt kí-
vánja feltárni, hogyan viszonyulnak az építők és az örökösök nemzedékei a nagyszülők 
létrehozta második világháború utáni telepes község lakóházaihoz, miként érzékelik és 
értékelik a morfológiai sajátosságokat. 

A Dunaújváros hatókörébe tartozó másfélezer lelkes Nagykarácsony önálló települési 
múltja alig fél évszázados. A háború előtt a szétszórt majorsági központok, és az ura-
dalomban ideiglenes munkát találó családok benépesítette szőlőhegyek határozták meg, 
nem csupán Nagykarácsony, de a több szomszédos falu képét is. A Veres Péter nevéhez 
köthető Országos Földbirtokrendező Tanács felügyelete mellett, Witting Gusztáv ter-
vei alapján, 1947-ben megkezdték egy szabályos alaprajzú telepes község felépítését.5 

1 Dürkheim 189S. 31 
2 U. o. 31. 
3 U. o. 52. 
4 Hajnal 1939. 167. 
5 Hetényi 1995. 62. 
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A mai falu házainak abszolút többségét a következő másfél-két évtizedben húzták föl, 
zömmel volt uradalmi cselédek, illetve föld nélküli zsellérek. A hatvanas évek végén 
Nagykarácsony „új községnek" számított, a belterületi részen szinte kizárólag egy-két 
évtizede épült, „modern" lakóházakkal. A ma élő legidősebb nemzedék fiatal felnőtt-
ként élte meg ezt az intenzív építési korszakot. A hetvenes években kilépő második ge-
neráció számára ez a falukép már adott volt, majd a kilencvenes években családalapító 
korba lépett harmadik telepes generáció, részben gazdasági nyomásra, részben men-
talitásbeli változások miatt, végképp elszakadt a falusi, fél-mezőgazdasági életmódtól, 
és a kertvárosi házformák és telekhasználati rendek felé orientálódik (haszonkertek 
visszaszorulása a díszkertek javára). 

Történeti, okok miatt hagyományos, háború előtti parasztház a faluban csak igen 
kevés található. A házak legnagyobb részét a háború után készült, hosszanti alaprajzú 
telepes házak és a néhány évvel később elterjedő kockaházak képezik. A két forma 
párhuzamosan élt a hatvanas évek végéig, az adatközlők egyike 1968 -ban építette hosz-
szanti alaprajzú, tornácos házát. A hetvenes években jelentek meg, majd a nyolcvanas 
években terjedtek el a tetőtérbeépítésre alkalmas, alápincézett családi házak, amelyek 
jóval a rendszerváltás után is divatban maradtak. A kilencvenes évek második felétől 
beszélhetünk egy újabb házkorszakról, amely napjaink tarka szín és formavilágát hozta 
be a faluba. Abból az alapfeltevésből indultam ki, hogy az egyes történeti korok társa-
dalmi lenyomatainak részleteit a jellegzetes lakóházformák mind a mai napig megőriz-
ték. így a háború utáni földosztást a telepes házak, a termelőszövetkezeti átalakítást 
a kockaházak, a második generáció ipari, szövetkezeti jövedelmét kiegészítő háztáji 
gazdálkodás korszakát a családi ház, a rendszerváltás után mentalitásváltozást nap-
jaink épületei reprezentálják. A „cselekvések e megszilárdult formáit" a korcsoportok 
feltehetően eltérő módon érzékelik és ítélilc meg, attól függően, hogy mely korszakban 
volt módjuk aktívan részt venni. Elöljáróban annyit érdemes megjegyezni, hogy Nagy-
karácsonyban, ahol a strukturális iskolai mobilitáson kívül, alig látunk társadalmi moz-
gásokat, a generációs élmény meghatározóbban érvényesül, mint más, később felsorolt 
vizsgálati helyszíneken. 

A felmérés során százfős, reprezentatív mintán került felvételre egy négy tematikai 
blokkot tartalmazó kérdőív, amelynek negyedik egysége az imént említett lakóháztípu-
sok megítélését volt hivatott feltérképezni. Jelen előadás emellett a lakóházak általános 
tulajdonságait mérő válaszokra is kitér. Az adatfelvételre 2005. október 1-15. között 
került sor, helybéli kérdezőbiztosok segítségével, ami a válaszmegtagadást minimálisra 
csökkentette. Fontos megjegyezni, hogy Nagykarácsony mellett több helyszínen folyt, 
illetve folyik a felmérés (Tiszafüred, Sukoró, Szendrő, Trna/Toronya, Cecejovce/Csécs), 
ami háttérinformációként jelen elemzésben is megmutatkozik. Annak ellenére, hogy a 
száz fős minta a lakosságszámhoz viszonyítva magas aránynak tekinthető, illetve, hogy 
a mintavétel a reprezentativitás szabályainak megfelelően történt, nem szabad figyel-
men kívül hagyni a tényt, miszerint ilyen kis elemszámú megfigyelés esetében nem 
beszélhetünk szignifikáns összefüggésekről. Meg kell elégednünk a válaszokból kiraj-
zolódó tendenciák „megfigyelésszerű" pontosságával. A válaszokat kereszttáblák futta-
tásával elemeztem, amihez a mintát öt életkori csoportra osztottam: idősek 1940 előtt 
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születettek (19%), öregek 1941-1950 (13%), közép-öreg 1951-1960 (27%), közép-fiatal 
1961-1970 (17%), fiatal 1971 után (24%). 

A ház akárcsak az öltözet 
árulkodik a tulajdonosról 
(egyetér tők aránya) 
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A generációk közötti különbségek elsősorban a lakóházhoz köthető általános megál-
lapításoknál érhetők tetten. Az idősebbek íelé haladva lineárisan nő azok aránya, akik 
egyetértenek az állítással, miszerint a lakóház, mint az öltözet árulkodik a tulajdonosról. 
A legidősebb ötödben kilencven, míg a legfiatalabbaknál mindössze hatvan százalékos 
az egyetértési arány. Ugyanez a lineáris összefüggés figyelhető meg a szomszédok véle-
ményének figyelembevétele kapcsán: az idősebbek felé haladva folyamatosan nő azok 
aránya, akik szerint a szomszédok megbecsülik azokat, akik egy régi házat rendben 
tartanak. A konkrét számok is megegyeznek az előző kérdés válaszainak arányával: a 
legidősebbek kilencven százalékos egyetértési mutatója, a hetvenes évek után születet-
teknél már csak hatvan százalék. 

Kevésbé trendszerű, de látható összefüggés mutatkozik további két változó esetében. 
A kirándulók megbecsüléséét a legidősebbek mindegyike elvárja, míg a fiataloknak csak 
nyolcvan százaléka, ugyanakkor a fiatal-középgenerációs is viszonylag magas arányban, 
kilencven százalék fölött vélte úgy, hogy a kirándulók pozitívan viseltetnek a rendben 
tartott régi házak iránt. Csekély mértékű a vélt együttjárás a lakóház kora és a tulajdo-
nos anyagi helyzete között: a legidősebbek valamivel több, mint fele, a legfiatalabbaknál 
negyven százalék vélte úgy, hogy a régi házban szegény emberek laknak. Ha megpró-
báljuk értelmezni ezeket a számokat, azt a megállapítást tehetjük, hogy a lakóházhoz 
köthető hagyományos falusi, kisközösségi kontroll érzete az egymás utáni generációknál 
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egyre csekélyebb mértékű. Beleillik ebbe a megállításba, hogy a valóban hagyományos, 
belső, közösségi kontrollt mérő változó esetében, mint a szomszédok megbecsülése, 
szabályos lineáritást mutatnak a változók, míg a külső kontrollt megszemélyesítő kirán-
dulók esetében, kevésbé egyértelmű a kor és a válaszok együttjárása. 

Elmondható, hogy a válaszadó korával együtt a régi épületek megbecsültsége relatíve 
növekszik. Fontos hangsúlyozni, hogy relatíve, mert a régi lakóházak megítélése nem 
mondható jónak. A kérdezetteknek el kellett dönteniük, hogy egy-egy állítással egyetér-
tenek-e vagy sem. Összesen 13 pozitív és negatív állítást olvastak föl nekik. A válaszok 
alapján főkomponens segítségével egy a pozitív és egy negatív megítélést mérő változót 
hoztam létre. (A pozitív főkomponens tartalmazza: emlékeztet a történelemre, könnyeb-
ben eladható, támogatást lehet kapni a felújításra, kellemesebb benne lakni, a régi házak 
környéken szebbek az utcák, büszke rá, mert a kirándulók, szomszédok megbecsülik; 
a negatív főkomponens tartalmazza: nehezebb eladni, drága fenntartani, nehezen kom-
fortosítható, hatóság sok mindenbe beleszól). 

Előnyök és hátrányok megítélése, ha valakinek háború előtt épült 
régi parasztház van a birtokában, mely esetleg hatósági, 
műemléki védelem alatt áll 
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A grafikon mutatja, hogy az idősektől a fiatalok felé haladva a régi házak pozitív meg-
ítélése relatíve csökken, míg a főkomponens relatíve elfogadottsága nő. (Ez utóbbiban 
a legidősebb ötöd „kakukktojásként" viselkedik, épp az a generáció, amelynek lehettek 
közvetlen tapasztalatai a háború előtti korszakról.) egyelőre megkerülve a problémát, 
hogy a válaszadók tudták-e értelmezni az 1945-ös dátumot, mint korszakhatárt, vagy ál-
talában a szerintük réginek mondható épületről adtak véleményt, megállapítható, hogy 
a személyes, generációs élmény, az öreg épületben megélt életút csökkenti a régi házak-
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kai szemben kimutatható negatív megítélést. Ezt az állítást a lakóháztípusok részletes 
elemzése is megerősíti majd, de előbb szükséges annak tisztázása, hogy a különböző 
generációk, mint értenek a régi fogalma alatt. 

A nemzedékek egymásutánjai ugyanis személyes élményeiknek megfelelően más és 
más lakóháztípust társítanak a régi ház fogalmához. A négy kiemelt korszak épületeit 
külön-külön, megadott szempontok szerint az iskolai osztályzatnak megfelelően értékel-
ték a válaszadók. Itt szerepelt az öreges jelző, amelyet egyáltalán nem találtak jellemző-
nek napjaink épületére, annál inkább a kockaházra. (A valóságban a felújított paraszt-
ház régebbi építésű, de a tatarozott épület fiatalos benyomást kelt. A beszélgetésekből is 
megállapítható, hogy a felújított épületet sokszor nem is tartják „réginek"). 

Négy kiemelt típus öreges voltának megítélése generációs bontásban 
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Feltűnő, hogy a családi házat és a felújított parasztházat az ötvenes évektől szüle-
tettek valamelyest öregesebbnek tekintik, mint a korábbi két generáció. A kockaháznál 
még feltűnőbb az eltérés: itt a fiatalok felé haladva egyre inkább nő az öregességre 
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adott osztályzat átlaga (Az átlagtól való kiugró eltérés nem torzítja az átlagokat). El-
térő percepciót találunk a falura jellemző háztípusnál is: a telepes házakat a fiatalok 
egyharmada, míg az idősebbek fele tartott a falura legjellemezőbbnek. Ennek hátterére 
a strukturált interjúk világítottak rá. A legfiatalabbaknál egyértelműen, de részben már 
a középgenerációnál is tapasztalható a telepes házak és a kockaházak közötti határ el-
mosódása. A legjellemzőbb háztípussá így a kockaház válik, amely „asszimilálja" az 
időközben gyakran újabb utcai szobával bővített, így az utca felől kockaháznak tűnő 
hosszúházakat is. Az alaprajzi bővítésre az ezt végrehajtó generáció még jól emlékszik, 
ezért a telepes házak nagyobb arányát érzékelik, ami a terepbejárás bizonysága szerint 
a valóság közelibb percepció. A személyes tapasztalat befolyásolja az öregesre adott vá-
laszok eredményit is: az idősebbek még egyértelműen emlékeznek a második generációs 
családi házak építési periódusára, a fiatalabbaknál ez, ha nem is tűnt el, de némileg 
halványult. A kockaházak esetében pedig azt mondhatjuk, hogy legfiatalabbak számára 
már „történeti" építészetnek tűnik, majd az idősek felé haladva egyre inkább nő kortárs 
.nemzedéki" mivoltuk. A felújított parasztportánál ellentétes tendenciát látunk: az idő-
sebbek kevésbé értékelik öregesnek az épületet. Ennek hátterében a frissen tatarozott 
épület újszerű megjelenését sejthetjük. Ugyanakkor befolyásolhatja az is, hogy a háború 
előtt Nagykarácsonyra nem volt jellemző ez a házforma (a példa a Felföldről való), így 
azt - némileg jogosan - újabb házformaként érzékelik. 

Ha ezek után összevetjük a négy korszak házformáinak generációk szerinti meg-
ítélését, a következőt tapasztaljuk. Mindenekelőtt meg kell állapítani, hogy a felújított 
parasztház és a kockaház a minta egészében általában jobb osztályzatokat kapott, mint 
az újabb építésű családi ház és napjaink épülete. 

A négy kiemelt típus megítélése 

n a p j a i n k 

családi 

felújított 

kocka 
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Mindez a többi, itt nem elemzett helyszínnel összevetve önmagában érdekes mutató, 
mivel napjaink épülete rendszerint a legnépszerűbb, míg a kockaház a legelutasítottabb 
házforma. A tény, hogy a kockaház és a felújított parasztház egymás mellett szere-
pel mindenesetre óvatosságra int a tekintetben, hogy a válaszokat valamely műemléki 
szempontú értékítélet motiválta volna. Generációs bontásban napjaink épületét esztéti-
kai szempontból éppúgy, mint a lakhatás tekintetében relatíve a legfiatalabb generáció 
tartja a legideálisabbnak és a kilencvenes évek fordulóján családalapítási korba lépettek 
a legrosszabbnak. Az ötvenes években születettek valamivel jobb osztályzatokat attak, 
míg a negyvenes generáció megint relatíve szigorúan, a legöregebb ötöd pedig esztétikai 
szempontból kifejezetten nagyra értékelte ezt az épületet. A családi ház leginkább az öt-
venes évekbeli korhossz körében talált szimpatizánsokat, azok körében, akik a hetvenes 
években alapítottak családot. A két szomszédos évtized relatíve a legkritikusabb, míg 
a szélső generációk a legfiatalabbak és a legöregebbek köztes álláspontot képviselnek. 
Történeti okokkal magyarázható, hogy a hagyományos parasztházról Nagykarácsony-
ban csekély történeti tapasztalattal rendelkeznek az emberek. Legelutasítóbbak a negy-
ven évnél fiatalabbak, majd a negyvenes évek generációjáig javul a megítélés. 

A négy kiemelt típus részletes értékelése 

Nap ja ink épü le te Családi ház 
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A legidősebbek, tehát akiknek leginkább kell rendelkezniük személyes élménnyel a 
hagyományos paraszti-cselédi világból, vegyesen értékelnek: relatíve célszerűtlennek 
tartják, olyannak, amelyben jó lakni, de kevésbé tetszetősnek. Ennek ellenére tartható 
az állítás, hogy a felújított parasztház megítélése a magasabb korhosszokban egyre jobb. 
Leghektikusabb, a korcsoportokat leginkább megosztó háztípus kétségtelenül a kocka-
ház. Az idősek felé haladva a parasztházénál tisztábban érvényesül a javuló megítélés, 
ráadásul a generációk közötti osztályzat különbség néhol a kettőt is eléri. A legidő-
sebbek számára kockaház, illetve az itt nem szereplő telepes ház jelenti a családalapí-
táshoz köthető építkezést, ami Nagykarácsony esetében különösen erőteljes jelenség 
volt, hiszen új község révén nem volt örökölt lakásállomány. Részben ez mondható a 
hatvanas években nagykorúvá lett generációról is, amely szintén jó osztályzatokat adott 
a kockaháznak. A következő évtizedben már kimutatható a háztípustól való eltávolo-
dás folyamata, amely a kilencvenes évek közepén önálló lakáshoz jutottak körében a 
legszembeötlőbb. Érdemes megjegyezni, hogy a fiatal és középgenerációk számára a 
kockaház, mint szocializációs közeg jelentkezett és jelentős hányaduk felnőtt korában is 
ilyen lakóházban él, noha nem tartja azt ideálisnak. 

A négy kiemelt típus részletes értékelése 

Felújított parasztház Kockaház 

idősek (1940 előtt) közép-öreg (1951-1960) fiatal (1971 után) 

öreg (1941-1950) közép-fiatal (1961-1970) 
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A fentebbi adatok azt mutatják, hogy Nagykarácsonyban nincseni az örökségnek gene-
rációkon átívelő értékelése, amelyre leginkább az utal, hogy a parasztház és a kockaház 
egyaránt jó osztályzatokat kapott, illetve, hogy az idősebb generációknál még elevenen 
élnek a falusi kisközösség ellenőrző mechanizmusai. Az egymást követő generációk 
számára, akárcsak a hagyományos paraszti társadalomban, a telek nagyobb értékkel bír, 
mint a műszaki színvonalában korszerűtlen öreg lakóház. Az örökség mechanizmusa, a 
hagyományozás, közvetlen, generációk közötti utat jár be. A lakóházzal együtt a fiatalok 
megörökölnek orientációs mintákat, amelyek jelenleg a kertvárosi példák felé irányítják 
őket, de az anyagi örökség általában meggátolja őket e minták maradéktalan követés-
ében. Fontos megemlíteni, hogy a rendszerváltás után a ház körüli gazdálkodás vissza-
szorulásával a városi minták átvételének funkcionális akadályai elhárulóban vannak. 
Más helyszíneken, pl. Sukorón, Tiszafüreden kimutatható a népi örökséggel kapcsolatos 
nosztalgikus attitűd, a „folklórizmus", amely a régiséget értékként kezeli. Ez a hagyomá-
nyozódás generációváltástól független formája, amely nem az őt közvetlenül megelőző 
korból veszi mintáit - akár úgy, hogy tagadja azokat - , Nagykarácsonyban ismeretlen. 

A lakóház megítélése legszorosabban kötődik az egyén életútjához: leginkább a köz-
vetlen megelőző és a közvetlen utána következő korhossz épülettípusait utasítják el, az 
időben távolabbi építkezések semlegesebb, kevésbé kritikus álláspontot indukálnak. A 
nagykarácsonyi mintában azt tapasztaljuk, hogy az egymást követő generációk igyekez-
nek az általuk korszellemnek tartott követelményekhez igazodni. Különleges helyzetben 
az első telepes generáció képviselői vannak, akik „tiszta lappal" indulva teremthették 
meg az új község arculatát. A második és harmadik nemzedék anyagi megfontolásból, 
nem pedig értékkötődés miatt, ma is döntően az ötvenes-hatvanas években kialakult 
települési szövetben él. Ha visszatekintünk a Durkheimtől és Hajnaltól idézett gondola-
tokra, miszerint a morfológiai környezet, mintegy kényszerítő erőként határozza meg az 
egymást követő generációk életlehetőségeit, láthatjuk, milyen erősek ezek a morfológiai 
struktúrák az egyéni, generációs meghatározottságú ízléssel szemben. Mindaddig, amíg 
anyagi lehetőség, vagy kényszer elbontásra nem ítéli a régi lakóházakat, az egymást 
követő generációk alkalmazkodni kényszerülnek a már kialakult anyagi struktúrákhoz. 
Hiába tehát a lakóházak megítélésben tapasztalható markáns generációs eltérés, az 
anyagi környezet tehetetlenségi ereje meggátolja a struktúrák gyors változását, csök-
kenti a nemzedékek arculatformáló erejét. Az apróbb részeltek tekintetében ugyanakkor 
szabadabban érvényesül az egyéni akarat. Külön elemzés tárgyát képezheti például, ho-
gyan „korszerűsödnek" a falu telepes házai, hogyan kapnak új ruhát a hetvenes évek 
kockaházai, miközben főbb tömegükben érintetlenek maradnak. 
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Sztrájkoló vasutasok a századfordulón 

Időtartamát tekintve az 1904-es vasutassztrájk a második legnagyobb ilyen jellegű ese-
mény á magyarországi vasút történetében. Amíg azonban 2000-ben, egy 12 napig tartó 
sztrájkban a MÁV-dolgozók mindössze ötöde vett részt, addig 96 évvel korábban 35-40 
ezren, azaz az államvasúti alkalmazottak közel fele. A sztrájk öt napig tartott (1904. áp-
rilis 19-24.), erre az időre szinte megbénult az ország. Az élelmiszerellátásban zavarok 
keletkeztek, főleg Budapesten, de még Bécsben is. Az élelmiszerárak jelentősen meg-
emelkedtek. A bányákból nem bírták elszállítani a szenet és megbénult a postaforgalom 
is. Nemcsak Magyarország, hanem egész Európa érezte a sztrájk hatását, amely komoly 
zavarokat okozott a nemzetközi posta- és utasforgalomban, hiszen Nyugat- és Kelet-Eu-
rópa déli része között megszűnt a vasúti összeköttetés. Végül a kormány - pontosabban 
Tisza István miniszterelnök - Ferenc József segítségével törte le a sztrájkot oly módon, 
hogy a forgalom helyreállítására katonai szolgálatra berendeltette a vasutasokat, azaz 
mint tartalékosokat osztották be őket saját munkahelyükre.1 

Ezt követően - a sztrájk helyi vezetői mellett - letartóztatták az országos megmozdu-
lás irányítóinak tekintett úgynevezett „tizenhármas bizottságot".2 A nyolc napig (1904. 
június 3-10.) tartó bírósági tárgyalás újra a közvélemény érdeklődésének középpont-
jába helyezte a vasutasokat. A tiszaeszlári nagy per óta nem folyt tárgyalás ekkora ér-
deklődéstől övezve, köszönhetően annak is, hogy a sztrájkbizottság tagjainak védelmét 
országos hírű ügyvédek vállalták. Köztük Eötvös Károly, aki éppen az említett 1883-as 
per védőügyvédeként szerzett hírnevet magának. Hasonló szerepet vállalt a tárgyaláson 
Lengyel Zoltán, a kor egyik legaktívabb ellenzéki politikusa, a szintén függetlenségi pár-
ti Benedek János, Bakonyi Samu és Polónyi Géza (a későbbi Wekerle-kormány minisz-
tere), illetve Baracs Marcell, Rácz Dezső és Gál Jenő, a Demokrata Párt vezetőségének 
tagjai. A védelem központi figurái azonban mégsem a karrierjük csúcsán lévő neves 
politikusok voltak, hanem a nevét a közvéleménnyel tulajdonképpen ebben a perben 
megismertető két fiatalember. A demokrata országgyűlési képviselő Vázsonyi Vilmos 
már a mozgalom korábbi szakaszaiban, majd a sztrájk alatt is a vasutasok támogató-
jaként tűnt fel, a perben az első és a másodrendű vádlottat is ő védte, sőt az ügyvédi 
gárda összeszervezése is nagyrészt neki volt köszönhető - saját bevallása szerint mind-

1 A kormányzat kapkodását jelzi, hogy súlyos hiba csúszott a hadparancsba: az ország összes vasutasát 
behívták, pedig csak a MÁV hálózatán szünetelt a forgalom. Ezzel pedig valójában tetézték a bajt, 
mert a forgalom ott is leállt, ahol addig zavartalan volt - legalábbis arra az időre, amíg a magánvas-
utak dolgozói jelentkeztek a katonai parancsnokságon és tisztázták a helyzetet. 

2 Országszerte mintegy 1600 vasutast tartóztattak le. Végül 249-et vontak fegyelmi eljárás alá, közülük 
156 ellen indult bűnvádi eljárás. Bényi 1966. 73. 
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ezek jó ideig távol is tartották a politikától.3 Hasonló aktivitás jellemezte a sztrájkolok 
védelmében a nem sokkal korábban még ellenzéki-függetlenségi politikai beállítottságú, 
politikai identitását kereső Landler Jenőt is, aki éppen 1904 tavaszán lépett be a szoci-
áldemokrata pártba, és később párttagságát a vasutassztrájkhoz kötötte.4 

Az eddigiek talán magyarázatul szolgálnak arra, hogy miért tartozik a sztrájk a pub-
likált források és feldolgozások szempontjából is a jól dokumentált események sorába.5 

A marxista történetírás az eseményt természetesen a munkásmozgalomba ágyazva tár-
gyalta, annak ellenére, hogy ezt a sztrájkot nem lehet beilleszteni a korszak szociál-
demokrata indíttatású megmozdulásai közé.6 Mind a szociáldemokrata párt, mind a 
vasúti munkásság távol tartotta magát a munkabeszüntetéstől, elsősorban annak kö-
szönhetően, hogy - döntően az államvasúti vezetés intézkedéseinek eredményeként 

- a szociáldemokraták nem tudtak beférkőzni a vasutasok közé. Más feldolgozások a 
fizetésrendezési mozgalom és a sztrájk országos7 és lokális8 eseménytörténetét írják 
le, kiragadva a történéseket az őket körülvevő politikai és társadalmi környezetből, így 
figyelmen kívül hagyva többek között a parlamenti ellenzék aktív szerepvállalását és 
a dualizmuskori magyar társadalomban külön társadalmat képező vasutasság sajátos 
szerkezetét, életmódját, problémáit. Pedig döntően ezek a tényezők magyarázzák, hogy 
miért döntöttek a vasutasok 1904 tavaszán a munkabeszüntetés mellett. 

Miért ekkor és miért sztrájk? 
A dolgozat a továbbiakban két kérdésre keresi a választ. Elsőként arra, hogy miért 
nyúltak a sztrájk eszközéhez a vasutasok és miért éppen 1904-ben tették ezt? Külö-
nösen annak fényében nehezen érthető lépésük, hogy az évi fizetéssel történő állan-
dó alkalmazás, az ezzel járó szolgálati lakás és a nyugdíj biztos megélhetést jelen-
tett, emellett társadalmi megbecsültségük is viszonylag magasnak nevezhető. Mégis, a 
vasutasok elégedetlensége már a 19. század utolsó évtizedében megjelent és egészen 
Baross Gábor miniszterségéig visszavezethető.9 A kereskedelmi miniszter fokozottabb 

3 Csergő-Balassa 1927. 271. 
4 Landler idősebb joghallgató-társa és barátja, Lengyel Zoltán oldalán kapcsolódott be a politikai életbe 

és rövid időre Ugrón Gábor pártjához csatlakozott. Dolgozott a párt lapjánál, a Magyarország szer-
kesztőségében is. De többször megfordult a Vázsonyi vezette Demokrata Körben is. Szabó 1974. 16-18, 
39-47. 

5 A közvélemény élénk érdeklődését kiváltó sztrájkról a Magyar Hírlap és a Tolnai Világlapja számára 
készült napi tudósításokat könyv formájában is kiadták (Radó 1904, Murányi 1904). A szociáldemok-
raták sztrájk kapcsán képviselt nézeteit röpiratokban foglalták össze (Bene 1904, Rába é. n.). Lengyel 
és Landler könyv formájában megjelentették a per teljes anyagát és a kiadványból befolyt teljes ösz-
szeget az „üldözött" vasutasok megsegítésére ajánlották fel, kifizették a sztrájkbizottság tartozásait és 
megszervezték a sztrájk következtében súlyos anyagi helyzetbe került vasutasok támogatását (Lengyel-
Landler 1904). 

6 Gadanecz 1956, Gadanecz 1974, Gadanecz 1985. 
7 Majdán 2001. 
8 Garai 1964, László 1966. 
9 Baross 1883-tól közlekedési államtitkár, 1886 decemberétől 1889 júniusáig közmunka- és közlekedési 

miniszter, ezután 1892 májusáig kereskedelemügyi miniszter. 
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függési viszonyt akart teremteni a vasutasok életében és megtakarítást kívánt elérni az 
illetményekben. 

A sérelmek két fogalom köré csoportosíthatók. A szolgálati fegyelem növelése érdek-
ében hozott korlátozó intézkedések közül a legfontosabb, az automatikus előléptetés 
(azaz a pontosan meghatározott, általában 1-3 évenként egy fizetési kategóriával való 
biztos feljebblépés) eltörlése volt.10 Helyébe egy olyan rendelkezés került, amely szerint 
csak akkor léphetett elő a vasutas, ha és amennyiben arra mód volt. Azaz a fizetési osz-
tályok közötti váltást kinevezéshez kötötték, és azoknak, akik nem tudtak a következő 
osztályba lépni úgynevezett korpótlékot állapítottak meg, amit az alsóbb osztályban 
ragadt alkalmazottak megszabott időközönként kaptak - mintegy kárpótlásul az el-
maradt előlépésért. A másik komoly sérelem a béremelések elmaradása volt. A fizetési 
tábla már 1872 óta, azaz több mint három évtizede volt érvényben. Még az államvasút 
vezetése is elismerte a fizetésemelés követelésének jogosságát, amire tulajdonképpen a 
fedezet is megvolt, hiszen a MÁV éves üzleti jelentéseiből egyértelműen kitűnik: a 19. 
század utolsó évtizedére nyereségessé vált a vállalat.11 

Mindezekre hivatkozva a fizetésrendezési mozgalmat a '90-es évek elején a fiumei és 
zágrábi vasutasok kezdték, de a jelentősebb megmozdulások csak az évtized második 
felében, egészen pontosan 1897-tel indultak. A vasutasok követeléseiket alkalmazotti 
kategóriánként különböző memorandumokba foglalták, amelyeket - a hivatalos utat 
betartva - a kereskedelemügyi miniszternek és a vasút igazgatóságának nyújtottak át. 
Panaszaik orvoslására rendszeresen ígéretet kaptak, ám érdemi változás nem történt. 
Ezért mozgalom 1903 decemberében változatott a korábbi stratégián. A sérelmek és 
követelések emlékiratba foglalása mellett országos gyűlést hívtak össze Budapestre. A 
következő év márciusára meghirdetett gyűlés betiltását azonban nem lehet a sztrájk 
kitörése egyedüli indokának tartani. De akkor milyen további tényezők játszhattak sze-
repet, mi magyarázza a mozgalom 1904-es megélénkülését, majd a békés kérvényezés 
útjáról való letérést? 

Egyrészt a vasutasok azt tapasztalhatták, hogy miközben próbálkozásaik eredmény-
telenek maradtak, a kormányzat a velük körülbelül azonos társadalmi helyzetű állami 
és vármegyei tisztviselők fizetését rendezi - 1893-ban, 1901-ben és 1904-ben az alla-
mi alkalmazottak, 1904 elején pedig a vármegyei tisztviselők illetményeit szabályozták 
törvényileg.12 Róbert K. Merton vonatkoztatásicsoport-viselkedés elméletét és viszony-
lagos elégedetlenség (relatíve deprivation) terminusát13 segítségül hívva kijelenthető, 
hogy a vasutasok elégedetlenségének újabb forrása az összehasonlítás lett. Ebben az 
értelmezésben a kinevezett vasúti dolgozók vonatkoztatási csoportja a többi tisztviselő, 

10 Azért is kifogásolhatták a vasutasok e lépést különösen, mert az állami alkalmazottak számára 
1888-tól bevezették a kötelező előrelépést, míg a szintén állami munkáltató esetükben ezzel ellentéte-
sen döntött. 

11 1891-től minden évet pozitív mérleggel zárt a MÁV. Adatok... 1905. 121. 
12 Az 1893. évi IV. tc. az állami alkalmazottak fizetéséről, az 1900. évi Vll. tc. az előző kiegészítéséről, 

az 1904.1. tc. az állami alkalmazottaknak engedélyezendő pótlékokról, valamint az 1904. évi X. tc. a 
vármegyei alkalmazottak illetményszabályozásáról. 

13 Merton 2002. 308-317. 
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akikhez magukat viszonyítva nyilvánvalóvá vált hátrányosabb helyzetük. Ugyanakkor 
azt is látnunk kell, hogy ez az elégedetlenség csak viszonylagos lehetett, hiszen a kora-
beli viszonyok között a vasutasok biztos megélhetést nyújtó állása sokak által irigyelt 
pozíció volt. 

Másrészt az, hogy az 1890-es évek óta tartó fizetésrendezési mozgalom 1904 tava-
szán a sztrájk formájában csúcsosodott ki, jelentős mértékben a parlamenti ellenzéki 
pártoknak és kialakuló együttműködésüknek köszönhető, ami a politikai támogatást 
jelenthette a tiltakozó vasutasoknak, vagy - mint láttuk - a perben a védelmet bizto-
sította. Az 1903 júliusában a „harcoló ellenzék" jelszavát zászlajukra tűző parlamenti 
pártok a századelő obstrukcióval és Tisza házszabály-revíziós törekvéseivel jellemezhe-
tő időszakában igyekeztek kihasználni minden olyan lehetőséget, amellyel a kormányt 
támadhatták. Ebben a kontextusban a sztrájk az ellenzéknek a kormánypárttal szem-
beni harcának a képviselőház termein kívül vívott ütközete, amelynek akár mandátu-
mokra konvertálható hozadéka is lehetett.14 Az persze kérdés, hogy a nyílt szavazás 
rendszerében milyen arányban szavaztak az állami vállalat alkalmazottjai az ellenzéki 
képviselőre, ugyanakkor nem zárható ki, hogy ez a vasutasokat támogató politikai ma-
gatartás a szavazók más csoportjai számára vonzó lehetett. Az ellenzéki erők szerepvál-
lalása kapcsán mindenesetre kijelenthető az is, hogy tulajdonképpen ez a sztrájk volt az 
1905-ös választást megnyerő és az 1906-ban kormányra jutó koalíciós politizálás első a 
gyakorlatban történő megvalósulása.15 

Harmadrészt nem szabad megfeledkezni arról sem, hogy a kor Magyarországán a 
sztrájk úgymond „benne volt a levegőben". Mindennaposak voltak a munkabeszünte-
tések, 1902-ben, de még inkább 1903-ban erős sztrájkhullám vonult végig az országon. 
Utóbbi évben országosan mintegy nyolcszáz hivatalosan nyilvántartott sztrájkot rögzí-
tettek a hatósági statisztikában.16 A háttérben a 20. század első éveinek gazdasági vál-
sága és a szociáldemokrata munkásmozgalom húzódott. A gazdasági helyzet romlása 
az 1873-ashoz hasonló méreteket öltött, komoly munkanélküliséget okozott. A sikeres 
sztrájkokról érkező hírek pedig egy lehetséges alternatívát mutattak fel a tiltakozó vas-
utasoknak. 

Miért ők tizenhármán?17 

A kutatás során másodikként megfogalmazódott kérdés segítségével arra szeretnénk 
választ kapni, hogy miért ez a 13 vasutas kapott 1904. április 20-án, a sztrájktanyán sza-
vazás útján bizalmat az ott tartózkodó több ezer társától arra, hogy képviselje az egész 

14 A Kúria 1902-es határozata szerint a vasúti alkalmazottak a választójog szempontjából állami tiszt-
viselőknek számítottak, azaz befizetett jövedelmi adójuk nagysága után kaphattak szavazati jogot. A 
teljes hivatalnoki kar és az altisztek egy része ennek értelmében már évi 500 koronás fizetésen felül 
választójoggal bírt (Ocskay 1901. 123., Miklós 1937. 369-370). így pl. az 1905-ös választáson több 
mint 18 ezer vasutas voksolhatott, ami az összes szavazó közel két százalékát jelentette. 

15 Vö. Dolmányos 1963. 254. 
16 Erényi-Kenáe- Varga 1990. 152. 
17 Valójában tizennégyen, mert a bizottság vezetőjének tekintett Sarlay János április 23-i letartóztatása 

után Potincza Lajos lett a „tizenhármak" újabb tagja 
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vasutasságot a kormánnyal és a vasúti vezetéssel folytatott tárgyalásokon. A sztrájk ese-
ménytörténetének áttekintése után mindez könnyen megválaszolható: a fizetésrendezé-
si mozgalomban játszott korábbi szerepük eredményezte bizottsági tagságukat. Akkor 
már csak azt nem tudjuk, hogy korábban miért ők álltak a mozgalom élére? Hogyan állt 
össze egy első ránézésre heterogén csoport, volt-e a különböző szolgálati helyeken, kü-
lönböző beosztásokban dolgozó, különböző felekezethez tartozó vasutasokban valami 
közös, azon túlmenően, hogy a MÁV alkalmazottai voltak? Volt-e valami közös élmény 
és tapasztalat, ami magyarázza a tagok részvételét a bizottságban? 

1. táblázat 
A tizenhármas bizottság tagjai1S 

M M M H N f l l 
Név 

Szüktési 
hely 

K.r Felekezet 
Alkalmazotti 

kategória 
Szolgálati 
minőség 

Munkahely 

Seide Artúr Nagyfolkmár 55 r. katolikus hivatalnok főellenőr Zágráb 

Sarlay János Szarvas 47 evangélikus hivatalnok ellenőr Budapest 

Faludy János Budapest 39 r. katolikus hivatalnok ellenőr Angyalföld 

Margullt Kálmán Németegres 39 v. 40 Izraelita hivatalnok nyug. ellenőr/újságíró19 Zágráb 

Komlós Manó Budapest 28 izraelita hivatalnok mérnök Zágráb 

LorberJózsef Dénesfalva 38 izraelita hivatalnok hivatalnok Fiume 

Joanovlts Miklós Budapest 44 görögkeleti hivatalnok hivatalnok Fiume 

Kósa Lajos Kispetri 36 református hivatalnok hivatalnok Zágráb 

Potinaa Lajos Abaújszántó 36 r. katolikus hivatalnok hivatalnok Rákosrendező 

Breuer Ferenc Tata 42 Izraelita hivatalnok hivatalnok Budapest 

Turcsányi Pál Felsőköröskény 39 r. katolikus hivatalnok hivatalnok Rákosrendező 

Kacsó Gyula Nagyenyed 36 r. katolikus altiszt mozdonyvezető Budapest 

Kardos Antal Kapuvár 36 r. katolikus szolga kocsirendező Budapest 

Vereb Mihály lőrökszentmiklós 33 r. katolikus szolga kocsirendező Rákosrendező 

Hogy a kérdésekre válaszolhassunk, először a vasutas társadalom szerkezetét, ka-
tegóriáit és sajátosságait kell vázlatosan áttekintenünk, amelyhez az alapvető források 
a dualizmus kori népszámlálások és a MÁV éves jelentései, statisztikai adatközlései. 
Ezekből kiderül, hogy a századfordulón közel 15 ezer kilométernyi vasútvonalat üzem-
ben tartó államvasúti személyzet megoszlása több tengely mentén is ábrázolható: 

18 Lengyel-Landler 1904. 2-3. és Eisenbahn-Schematismus 1903/04. alapján. - A rendezés elve az alkal-
mazotti kategória. A hivatalnok kategórián belül található egy hasonló megnevezésű beosztás. 

19 Miután nyugdíjazták „Magyar Közérdek" címen hetilapot alapított. Ebben írta meg a MÁV hivatalno-
kok 1901-es mozgalmának történetét „Fegyelmi ügyem és nyugdíjazásom története (Sötét fejezetek a 
MÁV titkaiból)" címmel. 
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2. táblázat 
Az államvasúti személyzet különböző megoszlásai 1900-ban (százalékban)20 

Hivatal-
nok 

Altiszt Szolga Nő Munkás Összesen 

Az összes alkalmazott százalékában 8,7 14,2 29,2 0,5 47,4 100 

Évi fizetéssel kinevezett 84 90,8 79,2 Ä ; " I L A *** 43,3 

Ideiglenes jelleggel kinevezett 16 9,2 20,8 100 100 56,7 

Összesen 100 100 100 100 100 100 

Általános igazgatás 10,6 1,2 0,9 14,3 0,2 1,5 

Pályafelügyelet és karbantartás 14,3 31,6 1,1 53,1 37,2 

Forgalmi és kereskedelmi szolgálat 60,3 61,7 52,2 85,6 18,8 38,6 

Vonatmozgatás és műhelyszolgáiat 10,8 24,2 14,8 - 25,6 20,9 

Anyag- és leltárkezelés 4 2,2 0,5 - 2,3 1,8 

Összesen 100 100 100 100 100 100 

Egyrészt a foglalkozás jellege szerint különböztethető meg két csoport, a véglege-
sített személyzet és az ideiglenes jelleggel alkalmazottak csoportja. Ezt a megoszlást 
metszi keresztbe az 5 alkalmazotti kategória, úgymint a hivatalnokok (pl. mérnök, ál-
lomásvezető, irodatiszt), az altisztek (pl. mozdonyvezető, kalauz, távírász), a szolgák 
(pl. váltókezelő, kocsirendező, vonatmálházó), a vasúti (műhely)munkások (általában 
esztergályosok, lakatosok), valamint a női alkalmazottak (általában pénztárosok, ke-
zelőnők) kategóriája. Ugyanakkor lehetséges az egyes szakágazatok szerinti bontás is. 
Ami itt különösen fontos: az 1904-ben 79 ezer főt kitevő államvasúti személyzet évi 
fizetéssel kinevezett, azaz véglegesített hivatalnokai, altisztéi és szolgái tették le a mun-
kát, hozzájuk csatlakoztak néhány helyen minimális létszámban a járműjavító műhe-
lyek munkásai. így a sztrájkolok tömegét mintegy 35-40 ezer vasutas képezte. 

A vizsgálat következő lépése, hogy a lépték leszűkítésével a tizenhármas bizottság 
prozopográfiai megközelítésű elemzésével, azaz az egyéni élet- (pontosabban karrier) 
pályák lehető legteljesebb körű rekonstruálásával megpróbálunk egy kollektív profilt, 
egyfajta kollektív életrajzot alkotni. Ehhez a legfontosabb adatok a per anyagából voltak 
kinyerhetők. S bár nem maradtak meg a bizottság tagjainak különböző kinevezéseit, 
előléptetéseit és a róluk szóló jelentéseket tartalmazó személyzeti lapok, de az évente 
kiadott vasúti sematizmusok segítségével nyomon követhetők szolgálati helyeik és be-
osztásaik, azaz karrierútjuk is. 

Ezek alapján megállapítható, hogy a kinevezett vasúti alkalmazottak összes kategó-
riája képviselve volt a bizottságban, hiszen a 10 hivatalnok mellett 2 szolgát és egy 1 
altisztet is találunk. A csoportban a hivatalnokok felülreprezentáltak, hiszen ők az évi 
fizetéssel bíró alkalmazottaknak mindössze közel 17%-át tették ki. Ugyanakkor látható 

20 Ocskay 1901. és Gadanecz 1981. 572. alapján. 
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a tudatos törekvés, hogy a mozgalom egységessége érdekében minden kategóriát leg-
alább egy tag képviseljen. 

A csoport átlagéletkora kicsivel több mint 39 év (6,25 éves szórással).21 Kilencen 36 
és 42 év közöttiek, azaz az ő életkoruk maximálisan 3 évvel tér el az átlagtól. Ha erre az 
adatra rávetítjük karrierútjukat, kirajzolódik kilencük kollektív profilja is: a megfelelő 
iskolák elvégzése után nagyjából 23 és 27 éves koruk között lettek a MÁV véglegesített 
alkalmazottai. Mindannyian legalább 
10, de inkább 14-16 éve álltak már al-
kalmazásban, beosztásuk ugyanakkor 
a hat közül csak a negyedik vagy az 
ötödik fizetési fokozatba sorolta őket. 
így ők azok, akiknek megvolt a kép-
zettsége (hiszen ez volt kinevezésük 
feltétele), elég régen álltak már al-
kalmazásban, de az automatikus elő-
léptetés eltörlése miatt gyakorlatilag 
nem volt lehetőségük feljebb lépni a 
hierarchiában. A sztrájkbizottságból 
életkorilag hárman „felfelé" lógtak ki, 
ők - koruknál fogva - már a kilencve-
nes években szembesülhettek a fenti 
problémával.22 A magyarázatkísérletet 
támasztja alá a 3. táblázat is, amely 
1887-től évente mutatja a hivatalno-
kok fizetési kategóriák közötti meg-
oszlását. 

Két nagyobb trend olvasható ki a 
táblázatból: az első három fizetési ka-
tegóriába tartozók aránya szinte válto-
zatlan, bár egy nagyon kis mértékű, de 
folyamatosan növekedés tapasztalható 
ezekben az esetekben. A számunkra 
különösen fontos alsó három kategóri-
ában jóval nagyobbak a változások, az 
ingadozások: a hatodik fizetési foko-
zat szerint fizetést kapó hivatalnokok 

3. táblázat 
A hivatalnokok fizetési kategóriák közötti 
megoszlása, 1887-1904 (százalékban)23 

Év . . F i z e t é s " 
osztály 

Év 
1 II III IV V VI 

1887 0,8 3,4 8,51 16 31 40,2 

18 8 8 0 ,8 3,4 8 ,4 15,7 31,2 40,5 

1889 0,8 3,35 8,31 15,8 30,98 40,76 

1890 0 ,89 3,08 8,22 15,44 30,11 41,26 

1891 0 ,97 2,94 7,79 15,2 32,7 40,4 

1892 1,38 3,07 8,6 19,43 3 6 , 4 31,12 

1893 1,05 3 8,57 20 ,58 39 ,28 

40 ,4 

27,22 

1894 1.3 3,1 8,82 20 ,9 

39 ,28 

40 ,4 25,5 

1895 1,2 3,2 8 ,97 20,2 39 27,3 

1896 1,2 3,1 8,65 21 40,3 25,8 

1897 1,12 3 8,4 22 ,58 37,56 27,34 

1898 1 2,98 8 ,34 22,93 37,43 27,23 

1899 1,06 2,88 9 22 ,89 37 27,12 

1900 1,02 2,79 9 ,09 22,73 36 ,65 27,72 

1901 

1902 

1,02 

1,09 

2,91 

2,97 

9 ,54 

10,77 

23,49 

24,5 

37,14 

34,47 

25,9 

26,2 

1903 1,06 3,01 10,89 24,89 34,87 25,28 

1904 1,1 3,2 11,7 26 ,7 33 ,8 23,7 

á t lag 1,06 3,06 9,06 20 ,88 35,84 30,02 

szórás 0 ,15 0,15 1 ,04 3 ,44 3 ,13 6,11 

21 Margulit Kálmán 39,5-es értékkel került be a számításba. 

22 A csapat „benjáminja" a mindössze 28 éves Komlós Manó volt, aki azért is kakukktojás, mert a ku-
tatás során még nem került elő arra vonatkozó bizonyíték, hogy a sztrájkot megelőzően bármilyen 
szerepet játszott volna a mozgalomban. Feltételezésem szerint tagságát annak köszönhette, hogy az 
egész vasutasságot reprezentáló bizottság megalakulásakor egy mérnököt is kerestek, és ő volt az, aki 
elvállalta a felkérést. 

23 Miklós 1937. 448. (Kiemelések és számítások tőlem - P. G.) 
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arányának csökkenése döntően a negyedik és ötödik kategória rovására ment végbe. De 
amíg a mozgalom indulásakor, a kilencvenes évek közepén az ötödik, addig a század-
fordulón már a negyedik duzzadt fel, azaz ekkor már ez a fokozat képezte az előrelépés 
igazi gátját. 

Miután tehát a magasabb tisztségek beteltek, megmerevedett a rendszer, a mobilitási 
lehetőségek lecsökkentek. A mozgalomban és aztán a tizenhármas bizottságban való 
aktív szerepvállalás ezzel magyarázható. így az is megállapítható, hogy a hivatalnokok 

. esetében, az automatikus előléptetés visszaállítása a fizetésemeléshez hasonló súlyú 
; . , T'T.K'k.ö.yeteléá' Jéhetett. Bár esetükben szintén felsejlik egy átléphetetlen kategória, de az 

"' altisztek és a szolgák elsősorban bérük emelését szerették volna, elérni. Jól látszott ez 
memorandumaikból is, ahol - a rossz munkakörülmények mellett - szinte mindig meg-
élhetési nehézségeiket sorolták fel. 

Befejezés 
A bíróság áz összes vádpont alól felmentette a tizenhármas bizottság tagjait és ehhez 
hasonló ítéletek születtek országszerte. A vasúti forgalom megindítása és zökkenőmen-
tes működése is azt követelte, hogy a sztrájkban való részvétel miatt ne folytassanak 
eljárást a már újra dolgozó vasutasok ellen. Az ügyész fellebbezése után az ügy másod-
fokon a budapesti ítélőtábla elé került. A decemberben lezajlott tárgyaláson helyben-
hagyták az elsőfokú ítéletet. Legfelső fórumként a Kúria 1905. július 23-án jóváhagyta 
a tábla ítéletét, így lezárult a tizenhármak bűnpere, a sztrájkbizottság tagjait végérvé-
nyesen felmentették. 

A vasutasok jogi helyzete és fizetése azonban nem rögtön, hanem csak 1907-ben vál-
tozott még. Közel húsz éves mozgalmukat az ekkor már kormányzati pozícióban levő 
koalíciós pártok által készített és beterjesztett ikertörvény (az új szolgálati szabályzat 
és a fizetésrendezés) elfogadása és életbe lépése zárja. A mikroszintre visszalépve, a 
sztrájk utáni időszakot és a tizenhármas bizottság hivatalnok tagjait újfent együttesen 
vizsgálva kirajzolódik egy sajátos karrierút. Amíg vasutasaink sztrájkot megelőző élet-
pálya-szakaszát a legtöbb esetben a változás, azaz a szolgálati helyek közötti többszöri 
áthelyezés jellemezte, addig 1904 után inkább az állandóság dominál. Ugyanakkor hi-
vatalnokaink magasabb beosztásba léphettek át. Hárman egy üzletvezetőség, míg hatan 
az Igazgatóság különböző főosztályain nyertek alkalmazást. Mindez azt sejteti, hogy a 
sztrájk nem okozott törést a vizsgált vasutasok karrierjében - amit esetleg várhatnánk 

- , sőt lehet, hogy segítette őket az előrelépésben. 

Irodalomjegyzék 

, Források i-.r ,.í 
Adatok... 1905 = Adatok a magyar vasutak 1904. évi állapotáról és üzleti eredményeiről, 

valamint az 1891-1904. évi összesített eredményekről. Budapest, 1905. 
Bene 1904 = [Bresztovszky Ernő] Bene: A vasutasok lázadása. Budapest, 1904. 
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Csergő-Balassa 1927 = Vázsonyi Vilmos beszédei és írásai. 1. kötet. Sajtó alá rendezte 
Csergő Hugó és Balassa József. Budapest, 1927. 

Eisenbahn-Schemaiismas' 1904 = Eisenbahn-Schematismus für Österreich-Ungarn 
1903/04. Wien, 1904. 

Lengyel-Landler 1904 = A tizenhármak bűnpere. Sajtó alá rendezte Lengyel Zoltán és 
Landler Jenő. Budapest, 1904. 

Murányi 1904 = Murányi Miklós: A vasúti sztrájk története. Budapest, 1904. 
Ocskay 1901 = Ocskay Gusztáv (szerk.): Vasúti szaknaptár. Budapést, 1901. 
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Tóth Eszter Zsófia 

„Tűsarkú cipő és napsütés" 
A lányanyák megítélésének változása 

a generációs konfliktusok tükrében 
a szocialista Időszakban 

Előadásom tanulmányváltozata, mivel a lányanyaság kérdése a szocialista időszakra 
vonatkozóan is többféle kontextusban értelmezhető, ezért elsősorban problémafelvető 
jellegű lesz. Elemzésemben főként a szocialista időszak lányanyákkal kapcsolatos do-
kumentum- és játékfilmjeire (Adj király katonát, Vészcsengő, Embriók)1, és sajtójára 
támaszkodom. Azt, hogyan élik meg a nők a házasságon kívüli szülést és ezt hogyan 
jelenítik meg a korszakban, két társadalmi réteghez tartozók nézőpontjából elemzem. 
Azért választottam a bevándorló képzetlen nőket és az értelmiségieket2, mert hipotézi-
sem, hogy a lányanyaság megítélésének változása, a házasságon kívüli szülés tudatos 
vállalása elsősorban az értelmiségi nőkre volt jellemző a korszakban, míg a képzetlen 
nőknél és társadalmi környezetüknél sokkal lassabb folyamat annak átalakulása, ahogy 
a házasságon kívüli szülést megítélték. 

A sztereotipikus ábrázolásokban lányanyákat gyakran jelenítik meg úgy, mint olyan 
fiatal lányokat, akik házasságkötés előtt teherbe esnek, terhességüket titokban tartják, 
gyermeküket rendkívüli körülmények között szülik meg és a szülés után kiközösíti őket 
közvetlen környezetük. A néprajzi szakirodalom alaposan feltárta az őket sújtó szank-
ciókat és azok gyökereit is .3 

A lányanyasággal kapcsolatos kérdések elemezhetőek feminista nézőpontból is. A fe-
minizmus különböző hullámai eltérően viszonyultak az anyasághoz. Az egyik, 1960-as 

1 Adj király katonát. JF 5286. Rendezte: Erdős Pál. Operatőr: Papp Ferenc, Koltai Lajos, Szabó Gábor. 
1982. Társulás Filmstúdió. Az Adj király katonát eredeti címében nincsenek vesszők, így ezt az alakot 
használom én is. Vészcsengő, rendezte: Gdrdos Péter, 1980. Gárdos Péter rendelkezésemre bocsátotta 
a filmet és interjút is adott. Embriók. JF 5890.Rendezte: Zolnay Pál. Operatőr: Ragályi Elemér, Sas 
Tamás, Halász Gábor. 1984. Társulás Stúdió, Hunnia Stúdió. A filmekkel kapcsolatos anyagokat a 
Magyar Filmintézetben kutattam. 

2 Itt az értelmiségi fogalmát széles értelemben véve, nemcsak az autonómiára törő értelmiségiekre vonat-
koztatva. Az értelmiségfogalomról, annak átalakulásáról Iá. Majtényi György: A tudomány lajtorjája: 

„társadalmi mobilitás" és „új értelmiség" Magyarországon a II. világháború után. Bp., Gondolat - MOL, 
2005. 

3 Pl. Bódán Zsolt: Egy erkölcsi norma áthágásának következményei. A megesett lány Gyimesben. Szak-
dolgozat. Debrecen, 2000.Tárkány Szűcs Ernő: Magyar jogi népszokások. Budapest, Gondolat, 1981. 
142. o. Tátrai Zsuzsanna: Leányélet. Crea Print, Budapest, 1994. 14-15. o., Zakariás Erzsébet: Asz-
szonyélet Erdővidéken. Mentor, Marosvásárhely, 2000. 75. o. A törvénytelen gyermekeket csak 1946. 
évi XXIX. tc. egyenjogúsította. 
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évek végén keletkezett nézet szerint a női önmegvalósítást az anyaság akadályozza. 
Ezzel gyökeresen ellentétes az a megközelítés, hogy a nő életét az anyaság teljesíti ki, 
azonban a gyermek ellátásával kapcsolatos reprodukciós munkákat, kivéve a terhesség, 
szoptatás időszakát az apa is el tudja látni. 4 Ebben a kontextusban értelmezve a szo-
cialista időszakban a lányanyaság jelentése átalakult. Az 1980-as években olyanokat is 
lányanyának neveztek, akik tudatosan vállalták azt, hogy házasságon kívül, gyakran 
nős férfitól, akár a férfi feleségének tudtával szülnek gyereket. Ezt a döntést tudatosnak 
ábrázolták, és női önmegvalósításként élték meg. A női szerepek ilyen jellegű átalaku-
lása szoros összefüggést mutat mind a korszak emancipációs beszédmódjával, mind a 
fiatal generációk lázadásaival. Ebben az értelmezési keretben a lányanyaság vállalása 
lázadás a család ellen. A korszak legnagyobb példányszámú női magazinjában, a Nők 
Lapjában gyakran jelentek meg egymás mellett tudósítások rock and rollra őrjöngő fia-
talokról, csövesekről és gyermeket egyedül vállaló nőkről. A szocialista időszak filmjei 
közül több is foglalkozik olyan nőkkel, akik tudatosan vállalták a házasságon kívüli 
szülést. Ilyen például Gárdos Péter Vészcsengő címmel 1980-ban készített dokumen-
tumfilmje és Zolnay Pál Embriók című játékfilmje.5 

A lányanyaság elemezhető a szociális gondoskodás szempontjából. A korszakban a 
hivatalos diskurzus változott erre a kérdéskörre vonatkozóan is. A paternalista állam 
családpolitikájának átalakulásai, a gyermekvállalási kedv, a népesedéspolitika mind be-
folyásolta azt, hogy - legalábbis a hivatalos diskurzus szintjén - hogyan vélekedtek a 
házasságon kívüli szülésről. Megemlítem, hogy gyakran idézett szlogen ezzel kapcso-
latban az 1950-es évekből a „Lánynak szülni dicsőség, asszonynak szülni kötelesség", 
azonban sem a jelszó keletkezéstörténetét, sem annak esetleges hatásait nem elemezték 
mélyebben a kutatók. A lányanyákkal kapcsolatos szociális gondoskodás elemzésének 
kiinduló tézise lehet az, hogy a lányanya gyermekét úgy jelenítik meg, mint aki nem 
kívánt terhességből született, ezért mind az anya, mind a gyermek állami segítség-
nyújtásra szorul. Akár úgy, hogy az anya megszabadul nem kívánt gyermekétől és az 
államra bízza nevelését. Ezért a gyermek állami nevelőintézetben nő fel vagy onnan 
örökbeadható lesz. A lányanyákkal kapcsolatos gondoskodás másik sarokköve az, hogy 
ezeket a nőket egzisztenciálisan kiszolgáltatottabbnak jelenítik meg, mint a teljes csa-
ládban élőket, ezért a lányanyák igényt tarthatnak konkrét anyagi segítségre, segélyre 
az államtól. 

4 ízelítő a téma bő szakirodalmából: PL: Ann Taylor Allen: Feminism and Motherhood in Western Europe, 
1890-1970: The Maternal Dilemma. New York: Palgrave Macmillan, 2005. Catharine MacKinnon,: A 
magánélethez való jog és az egyenlőség: A Roe v. Wade ügy és folytatása. In: Uő: A feminizmus válto-
zásai. Előadások életről és jogról. Pont Kiadó, Budapest, 2001. 80-88. o., Elisabeth Badinter: A szerető 
anya: az anyai érzés története a 17-20. században. Csokonai Kiadó. Debrecen, 1999. Bár saját anyává 
válását interpretálja, de más anyák történeteit is elemzi: Naomi Wolf: Misconceptions. TYuth, Lies and 
the Unexpected Journey of Motherhood. Vintage, London, 2002. 

5 Embriók. Rendezte: Zolnay Pál. 1986. A füm beharangozója szerint: „Vállalhatja-e gyerekét házassá-
gon kívül, családos férfitól? Megoldja-e ezzel élete érzelmi-lelki problémáit anélkül, hogy újabb konflik-
tusokat idézne elő? Vagy marad az abortusz, amit orvosetikailag elítél? Válaszúton egy szülész-orvosnő. 
Heti filmajánlat, Nők Lapja, 1986.02.08. 28. o. 

280 



Tóth Eszter Zsófia: „Tűsarkú cipő és napsütés". A lányanyák megítélésének 
változása a generációs konfliktusok tükrében a szocialista Időszakban 

A paternalista államban alapvetően azért is tarthatják fontosnak, legalább a hivatalos 
diskurzus szintjén azt, hogy azokról a nőkről gondoskodjanak, akik akaratuk ellenére te-
herbe estek, hogy csökkentésék az abortuszok és a gyermekgyilkosságok számát. Mind 
az abortusz, mind a gyermekgyilkosság a lányanyaság témájából is kibontható kérdések, 
melyeket szintén érdemes lenne alaposabban elemezni a korszakban. A szocialista idő-
szak hivatalos diskurzusában nagyon gyakori a régi, rossznak tartott kapitalista rendszer 
szembeállítása az új, jónak megjelenített szocialista rendszerrel. Ez az ábrázolásmód 
jelenik meg egy négyszeres csecsemőgyilkos anyáról szóló cikkben is: „Valaha a „meg-
esett" cselédlányok lúgkövet, gyufamérget ittak szégyenükben. Pedig az a szégyen nem 
is csak az övék volt, hanem azé a társadalmi rendszeré, amelyben ezek a szerencsétlen 
teremtések alig-alig vállalhatták, hogy önmaguk tartsák el törvénytelen gyermeküket. S 
ha mégis, a falujukba vissza se mehettek, mindenki ujjal mutogatott rájuk".6 

A lányanyákkal kapcsolatos szociális gondoskodás kérdésköréhez is tartozik, azon-
ban önállóan is elemezhető, hogy miért ítélik el a házasságon kívül szülő nőket? Meg-
változik-e a körszakban az a közvélekedés, hogy lányanya a rossznak tartott nőből lesz? 
És ezzel kapcsolatban miért vélekednek úgy, hogy a lányanyák nem jó anyák, és nem, 
vagy kevésbé felelnek meg az anyasággal kapcsolatos elvárásoknak, mint a házasság-
ban szülő nők? Ezek a kérdések szorosan összefüggnek a korszakban is ható „teljes 
család" mítoszával is. A teljes családot, mint pozitív értéket jelenítette meg a Nők Lap-
ja újságírója egy lányanyákkal foglalkozó cikk összegzéseként is 1976-ban: „Társadal-
munk alapja a család. Mi természetesen házasságpártiak vagyunk, mert a gyerek csak 
harmonikus, az anyát és az apát egyaránt magába foglaló természetes közösségben 
válhat igazán kiegyensúlyozott emberré".7 

Ha a lányanyákra gondolunk, nemcsak annak a falusi lánynak a sztereotipikus képe 
jelenhet meg előttünk, aki házasság előtt, nagyon fiatalon szült, és ezért bélyegezte 
meg a közösség, hanem azé a fiatal, képzetlen nőé is, aki bevándorolt a városba, ott 
kiszolgáltatottan, egyedül élt, cselédmunkát vagy a szocialista időszakban nagyipari 
fizikai munkát végzett és teherbe esett. „Ha ezt a szót halljuk, „leányanya", rögtön a 
tapasztalatlan, vidéki libuska jut eszünkbe, aki feljön a század elején, munkát keres 
és talál. És hamvas szépsége rögtön feltűnik egy kellemes fiatalembernek, aki hevesen 
udvarolni kezd, de a következményeket nem vállalja".8 - erősítette meg a sztereotipikus 
képet még 1981-ben is a Nők Lapja újságírója.9 

6 „Csak ne tudják meg". Nők Lapja, 1976. 01.03. 9. o. Itt a cikkben Ady Endre: Kató a misén című ver-
séből következett egy idézet, amely azt támasztja alá, hogy az akkori gyerekgyilkosságért nemcsak az 
anya, hanem a korszak is felel, szemben a szocialista időszakkal, amikor a gyerekgyilkosság helyett 
járható útként jelenítette még az újságíró az állami gondozást, az örökbefogadást. 

7 Házasságon kívül? Nők Lapja, 1976.01.31. 2. o. 
8 Nem szokványos rémregény. Nők Lapja, 1981.03.21. 8. o. 
9 A nagyvárosba bevándorló fiatal nőkhöz kapcsolódó sztereotípiákról Id. Gyáni Gábor: A cselédkép 

változatai a századfordulón. In.: Szerep és alkotás: női szerepek a társadalomban és az alkotó mű-
vészetben. szerk. Nagy Beáta és S. Sárdi Margit. Csokonai Kiadó, Debrecen, 1997., a cselédlányokkal 
kapcsolatos sztereotípiákról Id. Gyáni Gábor: Család, háztartás és a városi cselédség. Magvető Könyv-
kiadó, Budapest, 1983. A bevándorló képzetlen nőkről általában: Tóth Eszter Zsófia: „Puszi Kádár 
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A szocialista időszakban is a bevándorló képzetlen női munkaerő számára közvet-
lenül a háború után kézenfekvő lehetőségnek munkalehetőségnek kínálkozott a cse-
lédkedés, az alkalmi munka. Ezt a munkaerőt szívta fel az 1950-es évektől a nagyipar, 
azon belül is elsősorban a textilipar. A Nők Lapja egy 1964-es írásában egy Budapestre 
a Nyírségből bevándorló, majd visszaköltöző, csalódott lány így fogalmazta meg azokat 
a motivációkat, amiért otthagyva faluját, följött a fővárosba dolgozni. „Egyszer, amikor 
hazajött a barátnőm Pestről, összetalálkoztunk a Fő utcán. Ő tűsarkú cipőben volt, se-
lyem kosztümben, én meg sáros gumicsizmában, csatakosan, kukoricatörésből jöttem 
éppen. Azt mondja, bolond vagyok, hogy itt dolgozom a téeszben. Milyen jó dolga van 
neki Pesten. Hívott, jöjjek fel én is, lakhatok munkásszálláson, jó dolgom lesz meg a 
többi... Nahát, eljöttem. Ágybérletben lakom, kétszázötvenért. Vasalni nem szabad, vil-
lanyt gyújtani nem szabad... Nem bírom én ezt a zajt se."10 Ugyanebben a cikkben írtak 
elégedett Budapesten élő lányokról is, akik fizetésükből „panofix bundá"-ra spóroltak, 
mert az számított a legdivatosabbnak.11 

A történet jó példa a láncmigrációra is, amikor a bevándorló baráti-rokoni kapcsola-
tokra támaszkodik, amikor a városba kerül, tehát nem gyökértelen.12 És arra is, hogy 
melyek azok a tényezők, amelyek az elbeszélőt a városhoz vonzották (jó kereset, szép 
ruhák), és melyek a taszító tényezők (drágaság, lehetetlen lakáskörülmények, zaj). 

A bevándorló lányokkal kapcsolatos sztereotípia, hogy a városban - ahogy egy 
1969-es Nők Lapja cikk fogalmazott - könnyen „alkalmi babák" lesznek belőlük, akik 
bár modern „cuccok"-ban járnak, de nagyon hiszékenyek maradnak: elájulnak attól, 
ha az udvarlójuknak autója van, és nem érdekli őket az sem, ha emellett több gyerekes 
családapa.13 A Nők Lapja olyan cikket is megjelentetett 1963-ban, amelyben a képzet-
len, bevándorló nők lecsúszását ecsetelte egy bírósági tárgyalás kapcsán. A cikkből 
megtudhatjuk, hogyan lettek „rossz, erkölcsileg elítelendő" nők a bevándorlókból. Ma-
gatartásukat deviánsként jelenítette meg a cikk írója, az ellenük felhozott vádak szerint: 
nem dolgoztak („közveszélyes munkakerülés"), kurválkodtak („üzletszerű, titkos ké-
jelgés"), loptak. A Béke, a Savoy és a Royal Bár törzsközönségéhez tartoztak, hajukat 
.svédszőkére" festették, elegáns ruhákban, tűsarkú cipőkben jártak. 

A fiatal, faluról fölkerült lányok először gyárban dolgoztak, azonban „rossz társaság-
ba" keveredtek. És mivel „egész éjszaka szórakoztak", másnap nem tudtak munkába 
menni és kirúgták őket a munkahelyükről. Hamarosan felmondott lakásadójuk is, mert 
nem tudták kifizetni a lakbért. Ekkor jöttek a „kétes jóbarátok". A lányok ördögi körbe 

Jánosnak". Munkásnők élete a Kádár-korszakban mikrotörténeti megközelítésben. Napvilág Kiadó, Bp., 
2007. 21-36. o. 

10 Vidéki lányok Pesten. Nők Lapja 1964.07.11. A cikk adatai szerint abban az évben a Magyar Pamut-
fonóban a kilépők 30-32%-a vidéki volt. Évente 40-50 ezren jöttek a fővárosba. 

11 Vidéki lányok Pesten. Nők Lapja 1964.07.11. 
12 A bevándorlók rokoni kapcsolatainak jelentőségéről is a nagyvárosban Iá. Horváth Sándor: A kapu 

és a határ.: mindennapi Sztálinváros. MTA Történettudományi Intézete, Bp., 2004. A láncmigrációról 
is: Gydni Gábor: '56-os menekültek emlékező stratégiái. In.: Emigráció és identitás. '56-os magyar 
menekültek Svájcban. L'Harmattan-MTA Kisebbségkutató Intézet, Bp., 2002. 135-148. o. 

13 A vidék iparosodik, hazamennek a lányok. Nők Lapja, 1969. április 26. 
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kerültek a cikk szerint, mivel egy idő után annyi választási lehetőségük maradt, hogy 
vagy hazamennek a faluba vagy új férfit keresnek, akinél megszállhatnak. Az írás végén 
a szerző a falusi lányok szüleihez fordult, hogy vigyázzanak „fiatal lányaikra", mert 
bár „személyazonossági igazolvány birtokosai, de még nem kialakult jellemű emberek. 
Elég egy túlméretezett ruhavásárlás, hogy kölcsönhöz folyamodjanak, és azt akadozva, 
vagy egyáltalán ne tudják visszafizetni." Ezek a lányok is „rendes munkáslányokként" 
kezdték. 14 Az írás azt próbálta érzékeltetni, milyen könnyű átlépni a határvonalat a 
tisztességesnek tartott női szerep és a „rossz nő"-ség között. Bár lányanyákról ebben 
a cikkben nem írt a szerző, feltételezhető, hogy sok, falujába visszaköltöző lányanya 
is hasonló utat járt be a nagyvárosban. Másrészt sok megesett nő prostituálódhatott 
elsősorban anyagi okokból, akárcsak a második világháború előtti Budapesten munkát 
vállaló és teherbe eső cselédlányok.15 

A migrációval kapcsolatos irodalomban sikertelen visszavándorlónak tartják azt a 
megesett lányt, aki hazatér falujába gyermekét megszülni. Ezt tartották általánosan el-
fogadottnak, hogy a megesett lány visszatér ismerős környezetébe, mintegy elbújik, és 
támaszkodva rokonaira - ha azok nem tagadják ki - megszüli gyermekét. Lehet, hogy 
később visszatér a városba munkát vállalni, és akkor a nagyszülők nevelik a gyereket. 
A Magánügyben rovatban csak egy olyan esetről olvastam, amikor a falusi lányt, miután 
terhessége kiderült, szülei egy kiadós verés után Budapesten élő keresztanyjához küld-
ték, hogy ott szülje meg a gyereket. A lányanya fel is költözött és az egyedül élő keresz-
tanya vigyázott a kisfiúra, amíg ő egy közértben dolgozott. Itt a falusi ismerős közeget 
otthagyva a lányanya a fővárosi ismeretlen közegbe menekült a kiközösítés elől.16 

A „pesti udvarló "-val kapcsolatos történetek vissza-visszatérő elemei a bevándorló 
lányok elbeszéléseinek.17 Nem véletlenül, mert akinek sikerül Budapesten férjet fognia, 
az valószínűleg sikeres bevándorló lesz, és ha otthon teremtenie is sikerül, akkor meg 
tud kapaszkodni a nagyváros közegben. Egy munkásszállási riportban mesélt el a Nők 
Lapja újságírójának egy Mari nevű lány arról, hogyan nem sikerült „pesti udvarlót fog-
nia": „Tüdőd, mit vettem én az első fizetésemből? Egy gyönyörű csipkebugyit meg egy 
kombinétot. Hazahoztam, megfürödtem szagos szappannal, felvettem, abban libellál-
tam a lányoknak. Aztán persze elraktam, ki sem mertem volna mosni, nehogy ellopják 
a szárítóból. Ötven forintom maradt a fizetésemből, de úgy éreztem magam, mint egy 
filmszínésznő. Aztán megismerkedtem egy sráccal, itt a presszóban. Jártunk, járogat-
tunk, kezdett komolyodni a kapcsolatunk. Elhatároztuk, hogy kirúgunk a hámból Fel-
vettem a gyönyörű csipkevackaimat, az új szövetszoknyáimat. Kölcsönkaptam valakitől 
egy nagyon szép blúzt. Még fodrásznál ís voltam. El akartunk menni a Nirvána bárba. 
Akkor én még nem ismertem a várost. Képzeld el, milyen hatalmas dolog volt az: én a 

14 A vádlottak padján „Ha éjjel szórakoztam, másnap nem ment a munka". Nők Lapja, 1963. 11. 23. 
14. o. 

15 Gyáni Gábor: Család, háztartás és a városi cselédség. Magvető Kiadó, Bp., 1983. 117. o. 
16 Magánügyben. „Sehol semmi" jeligére. Nők Lapja 1980. 03. 08. 
17 Szintén arról szóló cikk, hogy a lányok azért mennek Tiszapüspökiből Budapestre dolgozni, hogy 

férjet fogjanak: Pártában maradnak? Nők Lapja, 1966. 06. 11. 8. o. 
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Körúton, este egy fiúval! Na, odaértünk. Még ki se nyitották, hát beálltunk a sorba, csu-
pa belvárosi közé. A kidobó meg végignézett rajtunk, azt mondta, nincs nyakkendőnk, 
menjünk máshova. Többet nem is láttam a srácot. Nesze neked, pesti udvarló!"18 A tör-
ténet sűríti azokat az elemeket, amelyek miatt vonzó a bevándorló lányoknak a fővárosi 
élet: csinos ruhában és alsóneműben - 100%-ig megfelelve így a fiatal lányokkal kap-
csolatos szépségelvárásoknak - , egy fiú oldalán, egy „menőnek" számító környezetben 
teljes értékű nagyvárosi nőnek érezhette volna magát a történet főhőse, hogyha a külső 
jegyek ellenére nem derül ki róla, hogy falusi, nem a társaságba való. 

A fővárosban persze nemcsak budapesti férfiak közül foghatnak maguknak férjet a 
bevándorló lányok. Ugyanebben a cikkben Márti is elmeséli a történetét, hogyan mele-
gedett össze bátyjának egy munkatársával, akivel vissza fognak költözni a falujukba, a 
környezetük által sikeresnek tartott visszavándorlókként. Vőlegénye „a bátyám munka-
társa. Együtt jártunk haza mindig... A hosszú úton megbarátkoztunk. Egyébként iiem 
tudom, kivel ismerkedhettem volna meg, mert mindenüvé a bátyámmái jártam. Édes-
apa azt mondta neki, mielőtt feljöttem volná utána, hogy vigyázz rá, mert ha elkurvül, 
akkor neked kéli férjhez adni... Mindig értem jött, együtt mentünk ki a pályaudvarra, 
vagy moziba, diszkóba... Mikor megismerkedtem a vőlegényemmel, akkor is mindig 
együtt jártunk... Megbízható, rendes fiú, így aztán édesapáihék nem bánták, hogy én 
Pesten maradtam vele, amikor a bátyám megnősült, és hazaköltözött. Most ő vigyáz 
rám. Már megvette a házhelyet is otthon, az an/jáék mellett. Jövőre kezdünk építkezni. 
De amíg nincs meg az építőanyagravaló, még a stafirungom, addig itt maradunk. Most 
már nem is járunk sokszor haza - kár a sok pénzt kidobni az ablakon. Péntekenként 
átjön, hozza a heti ruhát is, én vásárnap este adom neki a tisztát. Főzök is valamit min-
dig, hogy legalább hétvégén tudjon rendesen kajálni. Sokat sétálunk, ebben a hónapban 
már filmet is láttunk. Diszkóba nagyon ritkán jutunk el, mert az drága. Majdcsak eltelik 
ez az év valahogy. (Otthon) úgyis gyerekeket szülök és otthon maradok."19 

Márti bátyja sikeres visszavándorló, a lány láncmigrálóként őt követte a fővárosba. 
A történet azt is megjeleníti, hogy egy lány úgy maradhat könhyedén tisztességes, ha 
valamilyen férfi felügyelet alatt áll, egyedül nem képes vigyázni magára. Márti számra 
ez a „felügyelő" otthon áz édesapja volt, á városban éíŐSfcör a bátyja, majd az Udvarlója. 
Történetéből azt is megtudhatjuk, Márti mit tartott értékesnek a női szeíépek közül: el-
sősorban az anyaságot és azt, hogy jó háziasszony légyén, álhit pűritáh életvitel méllétt 
már menyasszonyként is gyakorolt. A síafííúngra gyűjtés, mint a városi munkavállalás 
motivációja, fontos migrációs motiváció Voltra Második világháború előtt iá. 

A városba bevándorló, iskolai végzettség híján nagyipari munkát vállaló fiatal lányok 
sorsát több szempontból is ábíá2olja Erdős Pál: „Adj király kátónát" cíftiű filmje és a 
filmről kibontakozott korabeli diskurzus. A film főhősé a 16 éves Jutka, aki Nádud-
varról jött föl Budapestre szerencsét próbálni a Lőrinci fonóba. Az 1982-bén készült 
film első jelenete Erdős Pál rendező 1972-és dokumentumfilmjéből való: a „Valami 
mást"-ban öt olyan nádudvari lánynak a történetét kövétik, akik bévándórolnak Buda-

18 Álmok-történetek. Mi-Dzsuli-Júlia. Nők Lapja, 1984.03.31. 8. 6. 
19 Álmok-történeték. Júli-Dtsuli-júlia. NŐk Lapja, 19^4.03.31. 8. o. 

284 



Tóth Eszter Zsófia: „Tűsarkú cipő és napsütés". A lányanyák megítélésének 
változása a generációs konfliktusok tükrében a szocialista Időszakban 

pestre. A jelenetben a Lőrinci Fonó KISZ titkára „tájékoztatja" a lányokat arról, milyen 
lehetőségeik lesznek a gyárban: 1600-1700 Ft-os fizetés, szállás a leányszálló négy-hat 
ágyas szobáiban, havonta 100 Ft-ért. A lányokat megkérdezi arról, hogy milyen terve-
ik vannak a városban. Ők remélik, hogy ott jobb körülmények közé kerülnek, mint a 
téeszben, ahol nincs fűtés, nem tudnak kezet mosni, télen nincs munka. A fővárosban 
szeretnének jobban keresni, táncolni járni és fiút találni, olyat, aki nem durva, maradi, 
szemtelen, és nem nagyon részeges, mint az otthoni fiúk.20 

Az Adj király katonát! beharangozója szerint a film színterei „cigarettafüstös vasúti 
fülkék, zsúfolt női munkásszállások, mosdók, társalgók, géptermek, utcák, parkolók, 
cukrászdák, homályos rnojik, kiadott szobák. A valóság esetleges díszletei között egy 
vidékről fővárosba jött tizenéves szövőlány botladozik, kutat, keres, reménykedik és 
kapaszkodik és csalódik nevelőapában és édes szülőben, családban, munkatársban, ba-
rátbán, szeretőben. Életében egyetlen biztos pont marad: a három műszak".21 

Jutkát anyja lányanyaként szülte, ő maga előbb állami gondozott volt, majd vidéki 
nevelőszülőkhöz került, akik meghaltak. így neki muszáj megkapaszkodnia Budapesten, 
nincs hová visszamennie. A fővárosban új barátságokat köt, egyrészt a munkahelyén, 
másrészt a gyárhoz közeli presszóban. Új barátai tortával ünneplik 16. születésnapját, 
és még aznap éjjel elveszti szüzességét egy cirkuszkocsiban. Barátnője, Zsuzsi lány-
anyaként szül egy kislányt. A filmben láthatjuk, ahogy a szülési fájdalmak rátörnek egy 
Fradi jégkorong meccsen. Megbeszélik,, hogy Jutka Zsuzsa szülei előtt eljátssza, hogy 
ő a gyerek anyja. A lányok ezután összevesznek. Jutka összejön Péterrel, aki autósze-
relő, jólétben él a szüleivel, melyet a szobai bárpult és Martini is jelképez. A szülők is 
befogadják Jutkát, ennek szimbolikus megjelenítése a karácsony. Házasságot és unokát 
sürgetnek. Azonban Péter jugoszláv kamionos barátai megerőszakolják Jutkát, Péter 
nem védi meg. Másnap Péter azt javasolja, folytassák ugyanúgy a kapcsolatot, mintha 
mi sem történt volna. Jutka ezt nem akarja, szakít a fiúval, terhességét - amiről Péter 
nem tudott - megszakíttatja. Felbukkan Zsuzsa, aki közli, hogy új kapcsolata van, ezért 
állami gondozásba adja lányát, mert új élettársának nem merte bevallani, hogy gyereke 
van. Jutka inkább azt javasolja, hogy ő magához veszi a kislányt, és felneveli, egyet-
len feltétele, hogy Zsuzsa ne látgassa. Ki is vesz egy albérletet, ahol - a megszokottól 
eltérően - nagyon örülnek Jutkának és a kislánynak, mivel a főbérlőknek nem lehetett 

20 A dokumentumfilmben megszólaltatják a szülőket, mit gondolnak Budapestről. A következő jele-
netben a Nyugati pályaudvaron vannak a lányok bőröndjeikkel, majd a gyár felvételi irodájában 
láthatjuk viszont őket. A leányszálláson elfpglalják helyeiket. Az utolsó jelenet egy klubest, ahol a 
riporterek megszólaltatnak régebben Budapesten dolgozd mátészalkai lányokát, hogy bevált-e a szá-
mításuk. Mindkét válaszadó elégedetlen, azért is, mert életmódjukban nagy különbséget nem látnak 
az otthonihoz képest. Látjuk a nádudvari lányokat is, amint körben állva egymással táncolnak. Tehát 
a dokumentumfilm nyitva hagyja azt a kérdést, hogyan alakul a lányok sorsa. Valami mást. (A 
filmek dokumentációit a Magyar Filmintézet Archívumában kutattam.) JF 1855. rendezte: Erdős Pál. 
Operatőr: Koltai Lajos, Balázs Béla Stúdió, 1972. 

21 Adj király katonát! Propagandaanyag. 
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gyerekük. Zsuzsa egy nap mégis visszatér új élettársával, mert az a gyereket is vállalja. 
Jutka zokog, majd az utolsó jelenetben ismét a gépek mellett áll.22 

Arra vonatkozóan, hogyan alakulhat a bevándorló lányok életútja a fővárosban, a 
film többféle alternatívát is kínál. Jutka egyik munkatársa két évig Budapesten dolgozik, 
majd férjhez megy falujába egy ott „jó partinak" számító férfihoz. Zsuzsa lányanyaként 
sokkal nehezebb helyzetbe kerül, mint társai. Eleinte a gyerek egyedül nevelését nem 
akarja vállalni, és állami gondozásba adná egy új, bizonytalan kapcsolatért. A harmadik 
út Jutkáé, aki nagyon vágyódik a „tartalmas érzelmekre, emberi kapcsolatokra" és neki 
nincs is hová visszamennie.23 A lányanyaság témája többszörösen is megjelent tehát a 
filmben: Jutka lányanya gyermeke, barátnője lányanyaként szül, Jutka eljátssza több-
ször is, hogy lányanya. Talán azért, mert úgy véli, a gyermek kiteljesítheti életét, szere-
tetéhségét. A filmkritikusok közül mind a lányanyaság problémakörét, mind a beván-
dorló lányok sorsát többféleképpen is megjelenítik. Alapvető különbség a cikkek között 
abban van, mennyire távolságtartóak a közegtől, mennyire azonosulnak a bevándorló 
lányokkal és a lányanyákkal kapcsolatos sztereotípiákkal. Milyen mértékben éreznek 
részvétet a film hősei iránt? Adnak-e ötleteket e társadalmi problémák megoldására? A 
kritikusok persze nem értenek egyet abban, hogy Jutka elégedettebb, boldogabb lett-e 
azzal, hogy ilyen fiatalon más gyermekének nevelését vállalta el időlegesen. Kell-e ki-
utat keresni a három műszakos gyári munkából, és ha igen, hogyan? 

Az egyik filmkritikus szerint Jutka élete és munkakörülményei „iszonyúak", sorsa 
sodródás „embertől emberig, helyzettől helyzetig". És „ebből az iszonyú börtönből pró-
bál menekülni egy barátnője házasságon kívül született gyerekének egész életre vállalt 
gondozásával."24 A „tévelygő munkáslányokat" egy másik kritikus úgy jelenítette meg, 
mint akik „egyenfarmerben, pulóverben és dzsekiben keresik a kapaszkodókat" a nagy-
városban.25 A gyár világát így is ábrázolták: „Jön hát a munka a zajos gépek mellett, 
három műszakban... Jönnek a női fenekeket csapkodó művezetők is, a nagy sörözések 
a fiúkkal az italboltnak nevezett lebujokban..."26 

Egy másik vélemény szerint a film tele van szentimentális klisékkel, maga a lánya-
nyaság témája is ilyen. Ez a kritikus Jutkát „buta, vidéki csajnak" jelenítette meg, „aki 
hagyja magát csúnyán befűzni az álmok pótlékától, olcsó kis trükköktől, fiitteres kosz-
tümök hazug ígéretétől". Akárcsak barátnője, Zsuzsa. E kritikus úgy ábrázolta a két 
lányt, mint akik maguknak, a „könnyen oldódásuknak, a hiszékenységüknek" köszön-
hetik azokat a „rossz és jóvátehetetlen" dolgokat, amik velük történtek. Az abortusz 
bizottságot a nőket segítő intézménynek (?) tartotta a szerző, nehezményezte is, hogy 
az abortusz bizottság tagjainak „szemrehányóan fürkésző tekintete" Jutka történetében 

22 Adj király katonát. JF 5286. Rendezte: Erdős Pál. Operatőr: Papp Ferenc, Koltai Lajos, Szabó Gábor. 
1982. Társulás Filmstúdió. 

23 Adj király katonát! Kritika, 1983.05. 
24 Hulló fiatalok. Pedagógusok Lapja, 1983.03.08. 
25 Álomgyár? - avagy egy filmfőszerep után. Film Színház Muzsika. 1983.02.12. 
26 Adj király katonát! Esti Hírlap, 1983.03.02. 
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„kálváriájának egy stációjává" válik.27 A bizottság egyik tagja azt vetette oda Jutká-
nak, hogy „Ha volt bátorságod összefeküdni valakivel, akkor itt ne játszd meg a félénk 
illedelmest!"28 

A filmet lehúzó másik kritikus ellenségesen viszonyul a lányanyához is, sztereotípiá-
kat sorolt fel írásában: Zsuzsát „könnyelműnek, felelőtlennek, értelmi fogyatékosnak"-
nak tartotta, aki „úgy szed össze bal kézről egy gyereket, hogy azt se tudja, kitől van, 
s úgy szüli meg, hogy fogalma sincs, hogyan fogamzik és születik egy gyerek. Aztán 
ezt a szerencsétlen kis teremtést úgy bízza Jutkára, mintha egy pulóvert vagy farmert 
adna neki kölcsön, és úgy is veszi vissza - holott addigra Jutka már értő-érző kis lénnyé 
nevelte a picit, aki egyetlen vigasza és értelme az életének".29 

A külföldi kritikusok azt hangsúlyozták, hogy Jutka sorsa mennyire nem egyedi, és 
a vele történtek bárhol megeshettek volna a világon.30 A svájci kritikus naivként ábrá-
zolta önmagát, amikor azt hangsúlyozta, hogy úgy tűnik, Kelet-Európában az ottani női 
divat mellett könnyen eltitkolható egy terhesség. Amikor arról írt, hogy Jutkát milyen 
kedvesen befogadták a főbérlők Zsuzsa lányával, akkor kiemelte, hogy úgy tűnik, Ma-
gyarországon jóindulatúak és segítőkészek az emberek a leányanyákkal.31 

A következő részben azokról a nőkről szólok, akiknél generációs lázadásként is fel-
fogható, hogy gyereket egyedül, házasságon kívül vállaltak a Vészcsengő című, 1980-as 
dokumentumfilm és a Nők Lapja „Okos lányok?" 1978-ban lezajlott vitája alapján. A 
Vészcsengő című dokumentumfilmben négy lányanya mesélte el történetét. A rende-
ző, Gárdos Péter 2007. május 3-án a vele készített interjúmban hangsúlyozta, hogy a 
film címválasztása is szimbolikus: a vészcsengő az a „kis csengőharang", ami a film 
szereplőinek fejében megszólalt, hogyha 30-32 évesen nem vállalnak gyereket, akkor 
kifutnak az időből.32 A filmrendező az interjúban úgy vélte, hogy kettős jelentéstartam 
kapcsolódott a lányanya fogalmához még az 1980-as évek elején is. Ezt a rendező az in-
terjúszituációban így ábrázolta: „Olyan, olyan, ... aki hajlandó volt mesélni arról, hogy 
ö, ö, ugye, még a Vészcsengő cím sem volt kitalálva, csak hogy lányanyák. Hát olyan, 
olyan nők, akik férj nélkül ö, ha úgy tetszik, akkor saját, lánykori nevükkel vonultak be 
kórházba a kilencedik hónapban és szülték meg a gyereküket, tehát a páriák, társadalmi 
páriák kategóriába tartoztak".33 

A film négy szereplőjéből (akik értelmiségiek voltak) háromnak nős férfival foly-
tatott viszonyból született gyermeke. Mindannyian úgy jelenítették meg, hogy életük 
válsághelyzetben volt, mikor azt a döntést meghozták, hogy egyedül vállalnak gyereket: 

27 Adj király katonát! Népszava, 1983.03.03. 
28 Szűkített újratermelés. Filmvilág, 1983.03. 
29 Adj király katonát! Pest Megyei Hírlap, 1983.03.03. 
30 Ónody György tudósítása Párizsból. Láttuk, hallottuk rádióműsor. 1983.11.30., Hírünk a világban. 

John Warrington: Adj király katonát!. British Film Institute, London, 1983. Marcel Martin: Adj király 
katonát! La Revue da Cinéma, 1983.12., Günter Netzeband: Csend vagy Mona Lisa mosolya. Film 
undFemsehen, 1983.12. 

31 Urs Odermatt: Adj király katonát! Zoom-Film, TV, Radio, 1983.11.30. Zürich. 
32 Interjú Gdrdos Péterrel. Készítette Tóth Eszter Zsófia. 2007. május 3. 4. o. 
33 Interjú Gdrdos Péterrel. Készítette Tóth Eszter Zsófia. 2007. május 3. 6. o. 
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szakmai sikertelenség és/vagy párkapcsolati kudarc, szülők halála után voltak. Ahogy 
egyikőjük megfogalmazta „nihil időszakban kóstolgatta", hogy „lehet egyszer egy kiút 
és ez nem más, mint hogy nekem legyen gyerekem".3* A választás tudatosnak ábrázo-
lását támasztja alá az is, hogy ugyanezt az interjúalanyt évekig meddőnek tartották az 
orvosok.35 Ez a visszaemlékező saját gyermekkori családját szeretetteljes, ám szigorú 
kispolgári családnak írta le, ahol természetesnek számított az, hogy a kislány tütsek 
Anna regényeket olvasott. Azonban az írónőhöz hasonló stílusban megírt naplóját az 
anyja elolvasta, és amikor ebből megtudta, hogy már csókolózott, kirángatta az ágyból 
és megtépte.36 

Az anyák a dokumentumfilmben meséltek arról, hogyan kerültek kapcsolatba a gye-
rekük apjával, milyen érzelmeket tápláltak irántuk, hogyan döntöttek a gyermekvállalás 
mellett. Egyikük azt hangsúlyozta, hogy már évekkel a gyermekvállalás előtt, 1975-ben 
elhatározta, hogy ha úgy alakul, apa nélkül szül gyereket. Úgy jelenítette meg, hogy 
ekkor mind szakmailag, mind érzelmileg mélyponton volt. Ezután következett életében 
egy „fiúbegyűjtő időszak", de lányának későbbi apját nem ezek közül a férfiak közül 
választotta, hanem egy táborban ismerte meg. Szerelmesek lettek egymásba és annak 
ellenére vállalták a kapcsolatot, hogy a férfi vidéken élt a feleségével és három gyereké-
vel. Egy ideig titkolóztak, majd feltárták a feleség előtt történetüket. „És megbeszélték 
a feleségével, hogy egy óra múlva fölmegyek hozzájuk teára, szeretne megismerni, hogy 
mégis ki az a lány, akiért így titkolózik a férje, egyébként nem szokott semmiről... (szü-
net, sóhaj) Hetenként, kéthetenként lementem utána... hozzájuk. Jól éreztük magun-
kat, mindig csináltunk valami programot. Felesége elfogadta ezt a kapcsolatot... Nagyon 
modern döntés volt... De néhányszor éreztem, hogy féltékeny. Csókolóztak séta közben, 
vagy (ha) elmentünk szánkózni a srácokkal. És mindig úgy éreztem, hogy ezek a csókok 
a féltékenység csókjai, azok az ölelések, amiket néha láttam, olyan mesterkélt ölelések 
voltak, amik arra készültek, hogy én lássam is".37 

Ő volt az egyedüli interjúalany, aki konkrétan elmesélte azt az együttlétet, amelynek 
során gyermekük megfogant. Akkor is együtt nyaraltak: a férj, a feleség, a három gyerek 
és a szerető: „mondtam a kedvesemnek, hogy „Gábor, csináljunk gyereket, hadd vessen 
cigánykereket". És akkor megszűnt körülöttünk egy kicsit az idő, és elaludtunk a napon. 
És amikor felébredtünk, akkor megszólalt, hogyha ebből nem lesz gyerek, akkor nekünk 
soha nem lesz gyerekünk. így fogant meg a ...kislányunk.".38 

Az interjúalany úgy jelenítette meg, hogy a háromszögkapcsolat egésze addig jól mű-

34 Vészcsengő. Rendezte Gdrdos Péter. A film szövegkönyve, (leírta T. E. Zs.) 8. o. 
35 „És módszeresen kellett orvostól orvoshoz járnom, amíg is egy klinikára kerülve egy tündéri kedves, 

idős doktor bácsi azt mondta, hogy őszerinte nekem természetesen lehet gyerekem, hogyha tudom az 
odavezető utat". Vészcsengő. Rendezte Gdrdos Péter. A film szövegkönyve. 8. o. 

36 Vészcsengő. Rendezte Gdrdos Péter A film szövegkönyve. 4. o. 
37 Vészcsengő. Rendezte: Gdrdos Péter. A film szövegkönyve. 3. o. 
38 Vészcsengő. Rendezte: Gdrdos Péter. A film szövegkönyve, 8. o. Az idézet eredetije egy József Attila 

versben található. József Attila: Flóra, csináljunk gyereket. „Flóra, csináljunk gyereket, /hadd vessen 
cigánykereket" hangzik a vers első sora. A versre Szilágyi Márton hívta fel a figyelmemet, melyet 
ezúttal is köszönök. 
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ködött, amíg ő terhes nem lett. Az addig „intelligensen viselkedő" feleség ekkor válasz-
tás elé állította a férjét, hogy vagy a már meglevő három gyerekkel marad vagy a még 
útban levő, meg sem született magzatot vállalja. A férj úgy döntött, hogy a családdal 
marad. A terhes nőnek ő és a felesége adtak 1000 Ft-ot, hogy utazzon haza és vetesse 
el a gyereket. A kapcsolat á gyermek nyolc hónapos koráig tartott, az egyedülálló anya 
azonban elbeszélése szerint ekkor írt egy szakítólevelet a férjnek és egy bocsánatkérő 
levelet a feleségnek, a kapcsolat ezek után megszakadt. A film készítésekor is egyedül 
nevelte kislányát, anyagi támogatást sem kapott az apától.39 

A Nők Lapja hasábjain 1978. május 6. - június 29. között folytattak vitát arról egy 
olvasói levél alapján, hogy azok az értelmiségi lányok, akik nem találtak olyan élettár-
sat (sic!) akikkel családot alapíthatnának, vállalhatnak-e egyedül gyereket. A vitaindító 
levelet egy olyan édesanya írta, akinek a lánya, miután elvégezte az egyetemet, és nem 
ment férjhez, egyedül akart gyereket vállalni. Az édesanya az egyedüli gyermekvállalás 
elleni érveket sorakoztatta fel: egyedül gyereket vállalni önzés, mert a gyereknek ugyan-
úgy szüksége van apára, mint az anyára. Ez az érv azzal a véleménnyel azonos, mely 
normatív alapon jónak tartja azt, ha egy gyerek családban nő fel. A család fogalma itt 
a nukleáris családot jelenti. Másik érve a családra, mint gazdasági közösségre hivatko-
zott. Eszerint egyedülálló anyaként egy nőnek le kell mondania olyan igényeiről, mint 
színház, mozi, hangverseny, utazás. Harmadik érve pedig az egyéni szabadság korlá-
tozásával kapcsolatos: az egyedülálló anyát úgy jelenítette meg, mint aki „rab a saját 
otthonában", nem járhat sehová. Nem vette figyelembe azt, hogy ez jellemző lehet a 
teljes családban élő nők életére is, és nemcsak akkor, ha családon belüli erőszakról van 
szó. A levélíró végül az ilyen lányokat „megmentendőként" jelenítette meg attól, hogy 
.meggondolatlanul tönkretegyék saját és jövendő gyermekük életét".40 

Ugyancsak az értelmiségi nők egyedüli gyermekvállalásának kérdését helyezi a kö-
zéppontjába egy játékfilm, az Embriók, amelyet 1984-ben Zolnay Pál rendezett.41 Az 
Embriók beharangozója szerint a film egy 33 éves szülész-nőgyógyász orvosnő, Daróczi 
Teréz életének néhány nehéz hetéről nyújt drámai képet. „Vállalhatja-e gyerekét házas-
ságon kívül, családos férfitól? Megoldja-e ezzel élete érzelmi, lelki problémáit anélkül, 
hogy újabb konfliktusokat idézne elő? Vagy marad az abortusz, amit orvosetikailag 
maga is elítél?"42 Teréz, a film főhőse elvált, első házasságában volt egy abortusza, 
mert férje nem akart gyereket. Terhes lesz egy nős férfitől, Tamástól, akinek már 3 
gyermeke van: kettő az első, egy a második házasságából. Az orvosnő szabadidejében 
szociológusként dolgozik: családokat látogat és felmérést készít azokról a nőkről, akik 
megszakíttatni kívánják terhességüket. Az orvosnő döntés előtt áll: vállalja-e egyedül-
álló anyaként a gyermeket? A beharangozó végkövetkeztetése szerint a filmben tehát a 

39 Vészcsengő. Rendezte: Gdrdos Péter. A film szövegkönyve. 11-12. o. 
40 Okos lányok? Vitaindító. Nők Lapja, 1978.05.06. 8. o. 
41 Embriók. JF 5890.Rendezte: Zolnay Pál. Operatőr: Ragályi Elemér, Sas Tamás, Halász Gábor. 1984. 

Társulás Stúdió, Hunnia Stúdió. 
42 Heti Filmajánlat. Nők Lapja, 1986.02.08. 28. o. 
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.társadalmi és egyéni felelősség ütközik össze az anyai ösztönnel".43 A film a főszereplő 
foglalkozása miatt sűrítetten jeleníti meg azokat a választási lehetőségeket, amelyekkel 
egy Teréz helyzetében levő nőnek szembe kell néznie. Követi azt a lelki folyamatot, 
azokat az ingadozásokat, amelyek inkább a terhesség megtartása vagy elvetetése mel-
lett szólnak. 

A film lezárása is nyitott: az utolsó előtti jelenetben Terézt már tíz hetes terhesen 
abortuszra tolják be a műtőbe, azonban kollegáitól még egy nap haladékot kér. A lezáró 
képsorban egy terhes kismamát vizsgál, akinek biztatóan annyit mond: „hamarosan 
megszüljük". A filmben szerepelnek mind az abortusz melletti, mind az abortusz el-
leni érvek. Az abortusz mellett szól, hogy a férfi nem akarja a gyereket, a felesége is 
.árnyékként követi Terézt", hogy meggyőzze arról, ne szülje meg a magzatot. Tamás, 
amikor Teréz közli vele, hogy egyedül is vállalja a gyereket, önző, gonosz asszonynak 
nevezi, aki erőszakkal egy boldogtalan gyereket akar a világra hozni. 

Teréz felkeresi Tamás első feleségét, aki szintén az abortuszt javasolja, utalva arra, 
hogy volt férje mennyire nem segítette őt a terhesség és a szülés alatt. Teréz munka-
helyén beszélgetve az abortuszra váró nőkkel, szintén megerősítést kap: az egyiknek 
durva a férje (az ő kérelmét el is utasítja az abortuszbizottság), a másik ikergyerme-
keket veszített el, ezért nem akar szülni. Egy olyan asszony, akivel szociológusként 
találkozott, arról mesélt a magnófelvételen, hogy sosem bocsátja meg a gyerek apjának 
azt, hogy magára hagyta. 

A gyermekszülés melletti érveket jelenti Teréz számára, amikor gyerekekkel, cse-
csemőkkel találkozik: egy kisfiúval beszélget, aki nagyon rég nem látta az apját, de 
azt mondja, hogy nem is hiányzik neki. Elérzékenyül egy szoptató anya látványától. 
Sikerélmény, hogy meg tud vigasztalni egy síró csecsemőt. Miután az AB bizottság rideg 
kérdéseire válaszol, éjjel le kell vezetnie egy szülést. 

A film kritikusai közül, volt, aki „utolsó sejtjéig mai és magyar nőalaknak" ábrázolta 
Terézt, „aki - hasonlóan ezernyi sorstársához - korosztályából már jobbára az elváltak 
és családosok között talál társat". Tamást, a kedvesét „többszörösen elhasznált darab-
nak" jelenítette meg, aki három gyerek mellett is beépül Teréz életébe. E vélemény sze-
rint Teréz számára mindkét választási lehetőség rossz: ha megtartja a gyereket, magára 
veszi az apa nélküli család minden gondját, szakmailag is lemarad, ha elveteti, akkor 
valószínűleg élete utolsó lehetőségét szalasztja el, és nem lehet már gyereke. Minden-
esetre a kritikus ezt a dilemmát az 1980-as évek közepi Magyarországra jellemző élet-
helyzetként írja le.44 

Egy másik kritikus Teréz választottját, Tamást „szimpatikus, feltételezhetően az asz-
szonyhoz illő értelmiségi férfinek ábrázolta, akit a nő szeret és jól ismer. Bár ez a férfi 
nem nagy hős és nem is szívesen szembesül az élet nagy kérdéseivel. Az újságíró sze-
rint a film fő kérdése az, hogy „milyen erkölcsi megítélés alá esik az a nő, aki akarata 
ellenére apává teszi a partnerét?" Terézt olyan orvosnak jeleníti meg, akiben nem bízna 
meg, és inkább kollégáját választaná, mert „nem volt elég érett ahhoz, hogy időben 

43 Embriók. Propagandaanyag. 
44 A film propagandaanyaga. Részlet egy Nők Lapja cikkből, idömegjelölés nélkül. 
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végiggondolja szerelmi kapcsolatának következményét", és - mint azt ahogy az AB 
bizottság előtt elmondta - nem védekezett. Ez utóbbi döntését persze lehet úgy is értel-
mezni, hogy titkon gyerekre vágyott.45 

A filmet bemutatták a „Filmnapok falun" sorozat keretében a szikszói kórházban. 
A vetítés után vitát tartottak, ahol - az újságtudósítás szerint - „főleg férfiak, szülész-
nőgyógyász orvosok vettek részt, a nőknek csak az érdeklődő arcán, tekintetén lehetett 
lemérni, hogy nemcsak ott ülnek a széksorokban, hanem figyelnek és reagálnak a hal-
lottakra... Érdekes színfolt volt a nézőtéren néhány mindenórás kismama."46 A vitában 
két markánsabb vélemény alakult ki: az első szerint „egy ilyen helyzetben a nők állnak 
válaszút előtt, a férfiak csak megérthetik, de meg nem érezhetik ennek a felelősségét és 
súlyát." A második szerint „egy orvosnő nem kerülhet ilyen helyzetbe, mert tudatában 
kell lennie kapcsolata következményének".47 

Egyes kritikusok a családok széthullásának látleleteként ábrázolták a filmet. Megje-
lentek filmkritikák ilyen címmel: „Erkölcs - zsákutcában"48, „Családok széthullása, a 
családkeresés gondja".49 Maga a rendező is egyik interjújában azt nyilatkozta, hogy a 
film fő kérdése: „akar-e az asszony, aki képes szülni, akar-e gyereket vagy sem, miköz-
ben nincsen apa, és nem lesz család, nem lesz karácsonyfa, és nem lesz Jézuska, nem 
lesznek születésnapok és a többi, és a többi".50 Meggondolandó, vajon miért vélte úgy 
a rendező, hogy az egyedülálló anya nem tud karácsonyt és születésnapot tartani a 
gyerekkel. Egy rádiós nyilatkozatában a rendező viszont azt emelte ki, hogy „döntőbíró 
nem akar lenni", hogy egy embrió emberi lény-e már vagy nem, és felnevelhető-e apa 
nélkül teljes értékű gyerek vagy nem. Magát gyermekpártiként jelenítette meg, annak 
sugallójaként, hogy „ez a gyerek, szülessék meg, bármilyen konfliktusos is a helyzet, 
szülessék meg, mert akkor majd megkapja a szeretetet az anyjától".51 

A film orvosszakértője, dr. Gusztonyi Ágnes az újságíró szerint azt hangsúlyozta, 
hogy a filmbeli jelenséget „nem nevezhetjük társadalmunk szórványjelenségének. Ta-
pasztalataim szerint minden 15-20 vajúdó... nő között van egy-egy olyan asszony, aki 
házasságon kívül fogant". Persze ennek ellenére ő is kiemelte, hogy a „család mellett 
foglalok állást, és nem hiszem, hogy maradi vagy prűd volnék ezzel a véleménnyel."52 

Egy-egy kritikában ábrázolják azt is, hogy a családban élés sem fenékig tejfel. E kri-
tikus utal a filmkészítés időszakának bestsellerére is, Miskolczi Miklós könyvére, amely 
elsősorban arról szól, hogyan játssza ki egymást férj és feleség a mindennapokban 

45 Nem filmlevél. Nők Lapja, 1986.03.22. 6. o. 
46 Embriók-vita-szakmabeliekkel. Észak-Magyarország, 1986.03.05. 
47 Embriók-vita-szakmabeliekkel. Észak-Magyarország, 1986.03.05. 
48 Erkölcs-zsákutcában. Új Tükör, 1986.03.09. 
49 Csalááok széthullása, a családkeresés gondja. M. képek. 1986.02. 
50 Beszélgetések készülő filmek rendezőivel. Rabló 1984-98. (Ez volt a film egyik munkacíme, a másik 

a Férfirabló). M.T. Videó, 1984-85. 
51 Családi tükör. Kossuth Rádió, 1986.01.08.08.25. 
52 Pécsi orvosszakértő Zolnay Pál filmjében. Dunántóli Napló, 1986.02.17. 
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azért, hogy szeretőt tarthasson53: „Emberek tömege él társas magányban (az érdek, a 
kényszer, a függőség házassági védőburkában, valójában azonban a kilátástalan egye-
düllét alig pislákoló gyertyái mellett.) A „színlelni boldog hitvest", „hazudni boldog 
szeretőt" játékszabályait többféle társadalmi réteg képviseli rutinos egykedvűséggel 
alakítják ki."54 

Összegezve: tanulmányom hipotézise az volt, hogy az értelmiségi nőknél a lánya-
nyaság tudatos vállalása generációs lázadásként is felfogható a szocialista időszakban. 
Az egyedüli gyermekvállalással, amikor gyakran nős férfit - tudatosan vagy véletlenül 
- választottak gyermekük apjául, lázadtak a korszakban is ható teljes család mítosza el-
len. Ezek a nők úgy vélték, hogy teljesértékü ember felnevelhető egyedülálló anyaként. 
Arra a kérdésre válaszolni, hogy milyen hatások nyomán választották ezek a nők ezt az 
utat, nem egyszerű. Hathatott rájuk a korszak emancipációs beszédmódja, de a nyugati, 
női szerepekkel kapcsolatos minták is, melyet a korabeli médiából (bulvársajtó, rádió, 
majd televízió) ismerhettek meg. 

Tanulmányomban két társadalmi réteghez tartozók, a bevándorlókból lett munkás-
nők és az értelmiségi lányanyák helyzetét hasonlítottam össze a szocialista időszakban 
elsősorban korabeli játék- és dokumentumfilmekkel kapcsolatos viták és sajtóforrások 
alapján. Úgy tűnik, hogy a bevándorló lányokat a fővárosi munkavállalásban - leg-
alábbis a sajtó- és filmes ábrázolások szerint - elsősorban a magasabb kereset, és az 
ebből vásárolt szép ruhák, a nagyváros jobb férjhezmenési esélyek, szórakozási lehe-
tőségek motiválták. Talán emiatt is számított náluk inkább deviáns viselkedésnek, ha 
valaki lányként szült, ugyanis így nem az áhított utat járta be, nem sikerült házasságot 
kötnie, és otthont teremtenie is nagyobb nehézségekkel, mint egyedülálló társainak. A 
bevándorló munkáslányok és közvetlen környezetük lányanyasággal kapcsolatos vé-
lekedései lassabban alakultak át, mint az értelmiségi nőknél. Talán emiatt is sokkal 
sztereotipikusabban, „megesett lánynak" ábrázolták az egyedülálló nőként gyermeket 
vállaló munkáslányokat. 

53 Miskolczi Miklós: Színlelni boldog szeretőt, hazudni boldog hitvest. Idegenforgalmi Propaganda és 
Kiadóvdlallat, Bp., 1985. Az újságíró pontatlanul idézi a könyv címét. 

54 Embriók. 
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Szilágyi Zsolt 

Városi gazdaelit a Horthy-lcori Kecskeméten 

1. Multifunkcionális elit 
Magyarországon Vörös Károly és Gyáni Gábor hetvenes évekbeli úttörő írásait1 követő-
en a két világháború közötti időszakra vonatkozó elitcsoport kutatások - Huszár Tibor 
kezdeményezésére - a nyolcvanas évek végén indultak.2 Megfogalmazásában megha-
tározó jelleget ölt az a nézőpont, mely szerint a „történelemtudomány, a politológia és 
a szociológia többféle elitfogalmat ismer".3 Nemcsak e diszciplínák, hanem maga a tör-
ténettudomány is többféle elitfogalmat, 111. elitminőséget használ, miközben a különb-
ségek ellenére közös kiindulópontként értelmezhető az a viszonyrendszer, amelyben 
az elitet, mint társadalmi csoportot a hatalom, illetve uralom birtoklásának absztrakt 
fogalmával ruházzák fel. Tehát az elit a társadalom egy olyan szelete, amely olyatén 
döntési-befolyásolási kompetenciával rendelkezik,4 ami meghatározó hatással van akár 
a helyi, akár az országos politikára, gazdaságra, társadalomra, kultúrára. Ugyanakkor, 
mint társadalomszerkezeti fogalom, az elit úgy értelmezhető, mint olyas valami, ami a 
különböző társadalmi funkcionális rétegek magas státusú tagjait öleli magába.5 Eszerint, 
az elit kapcsán - összetételéből eredően - funkcióját tekintve többféle (politikai, gazda-
sági, társadalmi, multipozícionális) elitről beszélhetünk, amely éppen ezért nevezhető 

- indokoltan - multifunkcionális elitnek (l.A ábra). 
A vizsgálati lépték megválasztásával, emellett, beszélhetünk országos vagy helyi elit-

ről. Értelemszerűen a helyi elit lokális kérdések döntésében kompetens (bár részben 
az egyes döntések következménye nem feltétlenül egy, hanem olykor több irányba is 
vetülhet, részben pedig ilyenformán a helyi elit maga is - legalább - kétirányú tevékeny-
séget6 folytat). Ugyanakkor térben, az elit összetételét nagyban meghatározza, hogy a 
településhálózat milyen hierarchiai szintjéhez kötődik, illetve, hogy milyen funkciójú 
településről van szó. A jogi értelemben vett (törvényhatósági jogú és rendezett tanácsú) 
városok elitjének a vizsgálatakor alapvetőnek tűnik a törvényhatósági (továbbiakban 
th.) bizottsági, vagy a városi önkormányzati képviselőtestületi tagok többé-kevésbé he-
lyi elitként történő értelmezése.7 Vagyis, Takács Tibor álláspontja szerint „a városi elit 

1 Vörös 1979. és Gyáni 1977. 
2 Kovács I. - Kende 2001. 170. 
3 Huszár 1993. 20. 
4 Vö. Lengyel 1993. 15. és Takács 2006. 26. 
5 Gyáni - Kövér 2003. 222. 
6 Vö. Tóvári 1997. VII. 
7 Ld. uo. korábban: Tokaji Nagy 1995. 214. 
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fogalmához legközelebb a helyi képviselőtestület tagsága áll", ugyanis ehhez a tagság-
hoz a városi szinten meglévő döntési jogosítványok legszélesebb köre tapad.8 Még ha 
empirikus kutatásaink alapján az előbbiekkel egyet is értünk, az csak magára az emlí-
tett társadalmi csoportra vonatkozik, és semmiképpen sem a város teljes elitjére. 

Úgy véljük, hogy a városi elit, mint komplex fogalom túlmutat a Takács-féle megkö-
zelítésen. Az valóban nem vitatható, hogy pl. Kecskemét esetében a th. bizottsági tag-
sághoz kötődött a döntéshozatali jogosítványok többsége; mégis, ha csupán e csoport 
tagjait tekintenénk elitnek, azzal figyelmen kívül hagynánk a városi társadalom komoly 
gazdasági potenciállal rendelkező ama rétegét, amely mint a legtöbb adót fizetők cso-
portjaként igen jelentős hányadát alkotta a város elittársadalmának. Hasonlóformán a 
társadalmi elitről sem feledkezhetünk meg, hiszen közéjük tartoztak azok, akik sem 
kellően elég vagyonosak ahhoz, hogy felkerülhettek volna a legtöbb adót fizetők listá-
jára nem voltak, sem nem rendelkeztek politikai, vagy inkább városatyai ambíciókkal, 
esetleg nem választották be őket a th. bizottság soraiba. Ilyenformán e réteg kimaradt 
az előbbi két elitcsoport köréből, mégis a város társadalmi újratermelésében betöltött 
szerepük kiemelkedő volt. A maguk szintjén, saját kereteiken belül ők is döntő befo-
lyásolási szerepet játszottak. Ilyenek voltak az egyházak helyi vezetői és a köréjük 
szerveződő döntéshozói apparátus, vagy egy-egy tanintézmény igazgatója, igazgató-
sága, de ide sorolhatók a művészek, írók, az egykor magas tisztséget betöltők, akik a 
helyi társadalmi közélet megbecsült tagjai voltak. Ők gyakran valamely helyi kulturális, 
társadalmi egylet, kaszinó vezetőségében vállaltak szerepet. 

A th. bizottság tagjainak elitként történő meghatározásakor városi elitként való azo-
nosítása megtévesztő. Ehelyett az említett elitcsoport megnevezése - megítélésünk sze-
rint - szerencsésebb, ha elválik a városi jelzőtől. Ebben az esetben a politikai elit kifeje-
zés nem kellően indokolt, hiszen a th. bizottságban olyanok is helyet kaptak, akik nem 
kötődtek az éppen hatalmon lévő kormánypárthoz, sőt egyik országos párthoz sem. 
Éppen ezért úgy véljük, nemcsak célszerű, hanem praktikus is bevezetni az említett 
elitcsoport megnevezéseként a közhatalmi vagy városigazgatási elit kifejezést. (Az aláb-
biakban a közhatalmi jelzőt a városigazgatási jelzővel rokonértelemben használjuk.) 

A közhatalmi (továbbiakban, közh.) elitnek mindazok tagjai voltak, akik az ötéven-
kénti helyi th. választások alkalmával vagy választás útján, vagy jövedelmi, vagyo-
ni alapon, mint legtöbb adót fizetők közül szintén választás révén bekerültek a th. 
bizottságba. De rajtuk kívül még ugyancsak ide sorolhatók azok, akik szakszerűség 
képviselete (pl. a m. kir. állami rendőrség kerületi főkapitánya, m. kir. pénzügyigazgató 
stb.), vallásfelekezet képviselete (a legnépesebb egyházközségek, hitközségek élén álló 
lelkészek), vagy az érdekképviselet alapján (pl. ügyvédi, közjegyzői, mérnöki, orvo-
si kamarák, mezőgazdasági bizottság, kereskedelmi és iparkamarák kiküldöttei stb.) 
lettek bizottsági tagok.9 Úgyszintén ide tartoztak az ún. örökös tagok (Kecskeméten 
maximum 7 fő), akiket a th. bizottság közgyűlése választott „a közélet terén érdemeket 

8 Takács 2006. 27. és 28. 
9 1929. XXX. tc. 4. § 
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szerzett férfiak közül",10 s végül azok, akik hivatali állásuknál fogva váltak th. bizott-
ság tagjaivá (pl. a polgármester és helyettese, a főjegyző, a városi tanácsnokok, a tiszti 
főorvos stb.). 

Amíg tehát a közh. elit lényegében azonos Kecskemét thj. város th. bizottságával, 
addig a gazdasági elit ennél bizonyos értelemben több is, de mégis kevesebb. Kevesebb 
azért, mert ebbe csupán a gazdasági elit tartozik, s több azért, mert azokat tekintettük 
a gazdasági elithez tartozóknak, akik felkerültek - Kecskemét esetében - a 360, ill. a 
400 fős legtöbb adót fizetők listájára. Ez a lista azért is több a közh. elit fogalmánál, 
mert e „legvagyonosabb" rétegből az 1929:XXX. tc. értelmében csupán hatvanan (15%) 
kerülhettek be a th. bizottság soraiba, így a nagytöbbség (vagy annak egy jelentős 
része) azon kívül rekedve alkotta a helyi gazdasági elitet. Mindezek után Timár Lajos 
kutatásai alapján fontos hangsúlyozni, hogy „a vidéki városok [köztük Kecskemét) gaz-
dasági elitjének belső összetétele több vonatkozásban különbözött egymástól, tükrözve 
az adott város funkcióit, gazdasági szerepét, társadalmi jellegzetességét." 

A városi multifunkcionális elit (1.A) és a kecskeméti közhatalmi 
vagy városigazgatási gazdaelit (1 .B) szerkezeti vázlata (saját szerk.) 

l.A 1.B 
gazdasági elit 

közhatalmi 
vagy városigazgatási gazdaelit 

közhatalmi elit 76 (+3) 
választott 

gazda 
A 58 (+13) 

gazda 
3 13 virilis 

multipozfcionális 
— gazdaelit 

multipozfcionális 
elit A multifunkcionális elitnek része: a közhatalmi, 

a gazdasági és a multipozicionális elit (nem szá-
molva ezúttal a társadalmi elitetamelynek nincs 
megfelelő része a közhatalmi gazdaelitben). 
Ezeknek egy metszete a gazdaelit. A fenti ábra 
ennek a gazdaelitnek a közhatalmi ágát illusztrálja. 
A közhatalmielit áll: választott gazdákból és gaz-
davirilisekból, mely utóbbiak egyben részei a gaz-
dasági elitnek is. Továbbá egy harmadik ún. multi-
pozicionális elitrészből, melynek ezalkalommal 
csupáncsak a gazdaelithez kapcsolódó oldalát 
tüntettük fel. 

társadalmi 
Slil 

l l multifunkcionális elit 

közhatalmi, gazdasági, társadalmi 
A= közhatalmi-gazdasági 
B= közhatalmi-társadalmi 
C= közhatalmi-gazdasági-társadalmi 
D= gazdasági-társadalmi 
ezek multipozicionális változatai 

10 Uo. 5. § 
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Eközben a jövedelem- és vagyonnagyság utalt a városhierarchiában elfoglalt pozíci-
óra, s ezen túl arra is, hogy a hierarchia különböző fokain álló városok gazdasági elit-
jének élmezőnyébe tartozó polgárai által befizetett adó nagysága ott kezdődött, ahol a 
rangban felette álló város alsó gazdasági elitcsoportja befejeződött.11 így aztán országos 
szinten a középosztály fogalma, a helyi, vidéki városok esetében a helyi gazdasági elit, a 
legtöbb adót fizetők főleg felső és középső rétegeivel egyezett meg. 

A társadalmi elittel - amelyről már korábban volt szó - együtt alkotta az előbbi két 
(közh. és gazdasági) elit a város társadalmának elitjét, az ún. multifunkcionális elitet, 
amelynek negyedik eleme a multipozícionális elit volt. Ez utóbbi nem más, mint a há-
rom elitcsoport és azok átfedéseinél jelentkező speciális elitforma. Ide azok tartoztak, 
akik egyszerre több (legalább két) helyi, valamilyen vezető gazdasági, közhivatali, tár-
sadalmi pozíciót töltöttek be. 

Végül szót kell még ejteni arról, hogy az egyes elitcsoportok egymással átfedésben 
álltak. Az egyik ilyen jól kitapintható metszéspont pl. a közh. és a gazdasági elit össze-
fonódása. Azok a legtöbb adót fizetők, akiket beválasztottak a th. bizottságba alkották 
az ún. virilisek csoportját. Ez az a pont, ahol azt is tisztáznunk kell, hogy mit is értünk 
a tanulmány címében szereplő gazdaelit fogalmán (l.B ábra). 

Azok a magukat elsősorban földbirtokosként vagy gazdálkodóként megnevező multi-
funkcionális elittagok, akik vagy a jövedelmük, vagyonuk alapján befizetett éves adójuk 
után felkerültek a legtöbb adót fizetők listájára, mint a gazdaelit tagjai; vagy akiket 
közülük, maguk a legtöbb adót fizetők th. bizottsági tagnak választottak, s így virilisek-
ké váltak (gazdavirilisek). Végül pedig azok tartoztak a gazdaelitbe, akik a kapcsolati 
tőkéjük alapján a lakóhelyük szerinti választási kerületben kellő népszerűséggel rendel-
keztek ahhoz, hogy a helyi th. választások alkalmával a közh. elit tagjaként ugyancsak 
a városi th. bizottság részévé váljanak (választott gazdák). A következőkben az utóbbi 
két csoport testesíti meg vizsgálatunk tárgyát, mint városigazgatási gazdaelit, amelynek 
egy igen szűk rétege a multipozícionális elitcsoportnak is tagja volt. 

2. Általában a helyi társadalom struktúrájáról 
Kecskemét egy volt azon alföldi mezővárosok sorából, ahol a lakosság jelentős része 
a környező tanyákon élt. A közel nyolcvanezer fős város 56 százaléka a harmincas 
években külterületi lakosnak minősült. Bár a tanyasiak létszáma a húszas években 
látványosan emelkedett, mégis hangsúlyoznunk kell, hogy a gyarapodás üteme a har-
mincas évek első felében megtorpant. A lefékeződés egyik gyanítható oka valószínűleg 
a gazdasági világválság helyi lecsapódásának egyik következményeként is értékelhető. 

Foglalkozásszerkezeti szempontból a keresők több mint fele (56%) a mezőgazdaság-
ban dolgozott, kevesebb, mint harmaduk az ipar-forgalomban talált megélhetést, míg 
alig 6 százalékuk kereste kenyerét a közszolgálat-szabadfoglalkozású szférában. En-
nek megfelelően a város társadalmának 40-42 százaléka kevésbé vagyonos kisparaszt, 
mezőgazdasági munkás (napszámos) és cseléd volt. A városi (ipari) munkás családok 
20-22, míg a kispolgári rétegek 23-25 százalékot adtak. A középosztály 10-12 száza-

n Timár 1990. 150. 
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léka mellett az elit kevesebb, mint 1 százaléka volt csupán a helyi társadalomnak.12 (A 
helyi közh. elit 0,2, míg a helyi gazdasági elit 0,4, a kettő együtt pedig 0,6 százalék.) 

3. A városigazgatási gazdaelit13 

3.1. Szerkezetei összetétel 
Vizsgált korszakunkban a gazdaelit - méretében - nagyjából két egyenlő félre bomlott: 
a választott gazdákra (53%) és a gazdavirilisekre (47%). A szoros értelemben vett 
gazdasági multipozícionális (kettő vagy több gazdasági pozícióval rendelkező) közh. 
gazdaelit aránya 6 százalékra (9 főre) tehető, azonban a húszas-harmincas években 
közülük 16 gazda (11%) egyben valamelyik helyi hitelintézet igazgatóságának is tagja 
volt (l.B ábra). 

A kecskeméti közh. elit összetételét alapvetően befolyásolta az 1929. évi közigazga-
tási reform. Törvényben meghatározott módon a közgyűlés létszáma 1929-ben a mint-
egy 240 főről háromnegyedére, nagyjából 180 főre csökkent. Ezt megelőzően a th. köz-
gyűlésen a földbirtokosok-gazdálkodók és az értelmiségiek aránya voltaképpen meg-
egyező (80-90 fő) volt éppen úgy, mint az iparosok és kereskedők esetében (33-39 fő). 
Ezzel szemben a harmincas években a reform eredményeként az értelmiségiek száma 
továbbra is magas értéken, 83-94 fő körül (50-53%) állandósult, míg a többi csoport 
mindegyike felére-harmadára apadt. E tekintetben a legnagyobb vesztes a kereskedők 
rétege volt. Számuk 39-ről negyedannyira, 9 főre csappant. Ezt a mélyrepülést láthatóan 
nem a későbbi zsidótörvények, hanem a központilag végrehajtott reform idézte elő. A 
gazdák száma 78-80-ról felére, 44-48 főre csökkent. 

Ezzel párhuzamosan, a th. közgyűlés jogalap szerinti szerkezete is alig érezhetően, 
de ugyancsak átalakult. Amíg a húszas években a virilisek voltak többségben (51-53%), 
addig ez a következő évtizedre megfordult, a választott városatyák kerültek fölénybe 
(53-57%). Az átalakulás - ebből a szempontból - sokkal mélyebben érintette a közh. 
gazdaelit struktúráját, ui. a gazdavirilisek 35-38 főről kevesebb, mint feleannyira, 15-18 
főre csökkentek. A folyamat hatásaként a választott gazdák már amúgy is tapasztalható 
túlsúlya 53-ról 67 százalékra emelkedett. Másképp közelítve: a közh. eliten beül, de 
még inkább a közh. gazdaeliten belül a gazdasági potenciál helyett, a kapcsolati tőke 
súlya került előtérbe (jóllehet a kettő, igaz nem feltétlenül, de egymással - valószínűsít-
hetően - mégiscsak kölcsönhatásban lehetett). 

Erre kellően utal az is, hogy a közh. elit 70 százaléka a negyven-ötvenéves korosz-
tályból került ki. Érdekes szerkezeti arányeltolódás figyelhető meg a gazdavirilisek és 
a választott gazdák között. Amíg az előbbieknek mindössze 43, addig az utóbbiaknak 
már 65 százaléka volt 50 évesnél idősebb. Világosan mutatva, hogy a kedvezőbb gaz-
dasági helyzet fiatalabb korban nagyobb szerepet játszott a közh. elit soraiba való kerü-
lésben, mint az idősebb korosztályok között, ahol inkább emellett legalább akkora, ha 

12 Bővebben lásd: Szilágyi 2006. 323-324. és Uő 2007a. 197-202. 
13 A fejezetben szereplő kutatási eredmények hátteréről, az adatbázisról és a forrásokról lásd a függe-

léket. 
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nem nagyobb szerephez jutott a - korábban már említett - kapcsolati tőke, e kapcsolati 
háló szövetének sűrűsége, s nem utolsó sorban minősége. 

3.2. Lakóhelyi térszerkezet, földrajzi mobilitás 
Vizsgálataink - amikor arra a kérdésre kerestük a választ, hogy a közh. gazdaelit milyen 
térszerkezeti jellegzetességekkel bírt lakóhelyi szempontból - meglepő módon, a követ-
kező eredményt hozták. A korszakunkban elemzett 150 fős városigazgatási gazdaelit 
harmada (egy elköltözést leszámítva) a külterületen, s nagyrészük még csak nem is a 
városhoz közeli tanyákon, hanem attól, akár 10-20 kilométernyi távolságra lakott, ál-
landó (!) jelleggel. A kétharmados többség viszont a belterületen, a földrajzi város hatá-
rain belül élt, kiknek közelebbi vizsgálata szintén nem várt eredményt hozott. Néhány, 
elvétve előforduló esetet leszámítva, a városigazgatási gazdaelit nem a belvárosban, 
hanem a mintegy kétharmadnyi döntő többségük, egy a központból kiinduló 400-800 
méter sugarú sávban élt (2.A ábra). 

OkőlUteé« előtti lakhely 
• költözés utáni lakhely 
CZ> költözési zóna 
Q kitüntetett költözési 

célterület 
Cs - Csongrádi u. 
K » Kisfaludy u. tengelye 

192 l - l 940 0 500 1000 m 

S a közhatalmi gazdaelit kitüntetett 
á lakóhelyövezete 

a lakhelyüket nem 
--""> történeti városmagon ki' 

Tehát többségük nem a belvárosban, de nem is a történelmi városmagon kívül volt 
megtalálható, mégis nem hagyhatjuk figyelmen kívül, hogy hatoduk a délnyugati ipari 
övezetben lakott, mint ahogy azt sem, hogy néhányuknak a szoros értelemben vett 
belvárosban volt lakása. A belvárost főleg az értelmiségiek és a zsidó, gazdasági elithez 
tartozó kereskedők lakták.14 A városi térszerkezet az elit tekintetében voltaképp egy 
egymás között felosztott, élesen elhatárolt „városi enteriőrt" mutatott. 

A Horthy-kori kecskeméti közh. elit lakóhelyváltását két szinten vizsgáltuk. Egyrészt 
a közigazgatási városterületre költözést, másrészt az azon belül lakhelyet módosító moz-
gásokat figyeltük. Adataink alapján elég egyértelmű, hogy a város közh. gazdaelitje hely-

14 Szilágyi 2007b 
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ben rekrutálódott. A tagok 89 százaléka kecskeméti születésű volt. Tizedük a környező 
Nagykőrösről, Kiskunfélegyházáról, Tiszaföldvárról vagy a fővárosból, olykor messzebb-
ről pl. Balatonfüredről esetleg Temesszlatináról származott. Ezek után kijelenthetjük, 
hogy a helyi közh. elit - földrajzi értelemben - rendkívül zártnak mutatkozott. 

A tanulmányozott két évtized alatt a közh. gazdaeliten belül 37 esetben (25%) mu-
tattunk ki lakhelyváltást a közigazgatási városhatáron belül. A költözések 19 százaléka 
a külterületi részek között történt, 16 százaléka tanyáról városba, 14 százaléka a város-
ból tanyára irányuló mozgást példázza. A lakhelyváltások 51 százaléka azonban a bel-
területen zajlott le. Az utóbbi esetben két, kiemelt célterület figyelhető meg: a belvárosi 
magtól délre fekvő Kisfaludy és a Csongrádi utcák tengelye (2.B ábra). A centrum és a 
vasútállomás között húzódó gazdasági tengelytől délre fekvő „költözési zóna" zavarba 
ejtően koncentrált, ui. ettől északra csupán két esetben rögzítettünk lakhelyváltást (az 
okok tisztázása még további kutatásokat igényel). Ugyanakkor szólnunk kell arról is, 
hogy a közh. gazdaelit nem tudott, vagy nem akart gyökeret verni a város villanegyed-
ében, miközben - az előbb feltárt - lakóhelyi és költözési szokásaiktól eltérően már egy 
új irányvonal is jelentkezett: öt esetben a belvárosba való költözés is kimutatható. 

3.3 Aktivitás és fluktuáció 
A közigazgatási reform eddig főleg hátrányait kiemelő eredményei mellett, szólnunk 
kell az egyik legnyilvánvalóbb előnyéről is. A közh. elit döntéshozatali mechanizmus-
beli aktivitása bizonyíthatóan felerősödött. Ettől a mintától leginkább a gazdaelit tért el. 
Gyakran megesett, hogy pusztán 25-50 százalékban voltak jelen egy-egy rendes havi 
közgyűlésen a többiekkel ellentétben, ahol ez az arány inkább 50 százaléknyi vagy e 
feletti értéket képviselt. Jóllehet a teljesség kedvéért azt is hozzá kell tennünk, hogy ak-
tivitásuk a húszas évekhez képest, még így is intenzívebb formát mutatott a harmincas 
években, miközben a választott gazdák 1935-ig mindig nagyobb intenzitással vettek 
részt az általános döntéshozatali aktusban, mint a gazdavirilisek. 

Röviden, tehát megfogalmazhatjuk, hogy a közh. gazdaelit inkább a húszas években 
mondható aktívnak a többiekhez (!) képest, ami 1929 után visszájára fordult. E mögött 
részben a lázas húszas évekbeli helyi gazdasági fellendülést, a városi birtokok újabb 
kiparcellázását sejthetjük, részben pedig a mindezzel összefüggő látványos szőlő és 
gyümölcsfa telepítéseket, a kertkultúra felerősödő térhódítását hihetjük, összefüggés-
ben a gazdaelit ilyen szempontú érdekeltségével, érdekeinek képviseletével. 

Legstabilabb az értelmiség helyzete volt a korszakunkban: 35 százaléka 3-5 cikluson 
keresztül hivatalában maradt, a közh. gazdaelit 22 százaléknyi szűk rétegével szem-
ben.15 A gazdák egyfajta átmeneti jelleggel bírtak a gyorsan cserélődő iparosok és a 
stabil értelmiség két véglete között. Lényeges különbség mutatható ki a gazdavirilisek 
és a választott gazdák között. Az előbbieknek 25, míg az utóbbiaknak már pusztán 19 
százaléka tudta csak három vagy annál több cikluson át megőrizni közh. elitpozícióját; 
vagyis rövidtávon inkább a kapcsolati tőke, hosszútávon pedig jobban a gazdasági po-
tenciál érvényesült. 

15 Ugyanez az érték a kereskedőkre 16, az iparosokra 7 százalék volt. 
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3.4. Gazdasági potenciál és a földbirtokvagyon 
A gazdavirilisek gazdasági súlya összehasonlítható a többi virilisével. A virilisek által 
húszas években befizetett adó 16-17 százalékát adták mindössze (egyszeres adóösszeg 
lapaján) az értelmiségiek. A harmincas években a mesterségesen magasan tartott szá-
muknak köszönhetően már az adó 42-53 százalékát fizették ők. A gazdavirilisek adója 
1929 előtt 20-40, ezt követően pedig stabilan 29 százalékát adta az összes virilis által be-
fizetett adónak. Tehát, miközben számuk felére csökkent, a gazdasági súlyuk továbbra is 
megőrződött. E kétirányú folyamat, vagyis a gyengébbek kihullása mellett, a bennmara-
dok megerősödése a stabilizálódó gazdasági helyzetükre utal a harmincas években. 

A közh. elit által tulajdonolt szántók területének 60-80, míg a szőlő és gyümölcsö-
sök területének már csak 20-40 százaléka volt a gazdaelit kezében. Ezek az adatok 
körükben jól tükrözik, a tradicionális gazdálkodási szerkezet megőrzését. Az intenzív, 
kertkultúrás birtokok tekintetében az értelmiség fölveszi a versenyt a gazdaelittel, sőt 
túlhaladja azt, hiszen 1926-ban 28, 1934-ben pedig megnőtt számarányuk tekintetében 
már 58 százalékos a részesedésük. Esetükben, általánosan nem a gazdálkodás szerepe 
az, ami miatt fontossá vált a szőlő, hanem sokkal inkább ennek birtoklása presztízst és 
vele együtt integrációs alapot kölcsönzött tulajdonosának. 

A gazdavirilisek és a választott gazdák ismét jelentős különbözőséget mutattak eb-
ben a tekintetben is. Korszakunkban a gazdasági súlyuknál fogva közh. elitbe bekerülő 
gazdák, a közh. elittagok által tulajdonolt szántók 70, míg a szőlőnek 40 százalékát bir-
tokolták; esetükben a stabilitást a szántóművelésű nagytömegű földbirtok adta. Ezzel 
szemben a választott gazdáknál - akik a kapcsolati tőkéjük mellett erre a támaszra ke-
vésbé voltak rászorulva - a földvagyon-szerkezetükben döntő súllyal, 40-80 százalék-
kal már a szőlőbirtok szerepelt. Az eltérő birtokstratégia elég nyilvánvaló, s ezzel együtt 
az is, hogy e két csoport egymástól vagyonszerkezetileg is erősen, mondhatni jellegadóan 
különbözött. A választott gazdaelit már egy polgáriasodottabb, modernebb földvagyon-
struktúrát, míg a gazdavirilisek inkább egy archaikusabb birtokszerkezetet mutattak. 

3.5. Rokoni kapcsolatháló, társadalmi mobilitás 
Vizsgálatunk során kétféle valószínűsített, vérszerinti és házassági rokonkapcsolatot 
különböztettünk meg egymástól.16 Eredményeink alapján elmondható, hogy a közh. 
elit 50-54 százaléka rokoni kapcsolatban állt egymással. E kontaktusok több mint fele 

16 Tekintetbe véve, hogy több mint félezer személyt soroltunk a közh. elithez nem vállalkozhattunk e 
munka keretei között az egyenkénti családrekonstrukciós vizsgálat elvégzésére. Ehelyett - mi tagadás 

- az egyszerűbb, bár így is egy rendkívül időigényes módszert választottunk, mely jóllehet ezernyi buk-
tatót és megannyi hibalehetőséget hordoz magában. Mégis úgy véljük, ennek segítségével olyan képet 
nyerhetünk, mely az említett viszonyrendszerről, ha nem is teljesen megbízható, de mindenképpen 
a főbb kontúrok tekintetében többé-kevésbé hiteles vonásokat tár elénk. A módszer alapja az, hogy 
a vérrokoni kapcsolatok arányának meghatározásához a családneveket hasonlítottuk össze egymás-
sal, feltételezve, hogy az azonos vezetéknevek vérrokoni kapcsolatot takarnak, rejtve hagyva a nőági 
rokoni szálakat. Azokat a neveket, melyek gyakoriak pl. a Farkas, a Kiss, a Kovács, a Nagy, a Szabó 
vagy éppen a Tóth - hogy csupáncsak e néhányat említsük -, mellőztük, s inkább azokhoz soroltuk, 
akiknél a valószínűsíthető rokoni kapcsolat nem igazolható. Kivételt képeztek azok az esetek, amikor 
közös lakcímen voltak bejelentve. 
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vérrokoni, bő negyede házassági, míg alig ötöde egyszerre vér és házassági rokoni kap-
csolatra utalt. 

A városigazgatási gazdaelit 74 százalékánál kimutatható volt a feltételezett rokonsági 
kötelék (ami a többi csoportnál pusztán 39-46 százalékra tehető). Adataink - ahogy 
arra már az előbbi jegyzetben utaltunk - csak kellő fenntartással kezelhetők, mégis 
arra engednek következtetni, hogy a közh. eliten belül a gazdaelitnek volt a legnagyobb, 
a legkiterjedtebb, mindent egybevetve a „legbelterjesebb" a rokoni kapcsolathálója. En-
nek komplex magyarázatát - alapkutatások hiányában - egyelőre nem bonthatjuk ki, 
azonban annyi egészen bizonyosnak tűnik, hogy e nagyfokú rokoni kapcsolathálónak 
egyik lényeges, ha nem a legfontosabb okát leginkább a mezővárosi társadalom megha-
tározó viszonyrendszerében kell keresnünk, amelynek központi eleme, a megbecsülés, 
közvetve az érvényesülés erősen kötődött a földtulajdonhoz, így a helyi földbirtokosi 
rétegekhez. 

A kérdés ezek után az, hogy a közh. gazdaelit rokoni összeköttetései mely más elit-
csoportok irányába mutattak, s mekkora súllyal? A gazdaelit vérrokoni kapcsolatainak 
közel fele saját csoportjukon belül a földbirtokosokhoz kötődött, több mint harmada 
az értelmiségi körökhöz, nagyjából nyolcada-tizede az iparos rétegekhez, míg néhány 
százaléka a kereskedői elithez fonódott. Korántsem meglepő, hogy - a vérrokoni kap-
csolat saját rétegükhöz kötötte őket a legerősebben. Másképp fogalmazva: apák és fiaik, 
testvérek s unokatestvérek, nagybácsik és unokaöccsük, akik a közh. gazdaelithez tartoz-
tak továbbra is legnagyobb arányban földbirtokosok voltak és maradtak. Ezzel egybe-
hangzóan szól a következő idézet „főleg a jómódú családok és az értelmiségi családok 
[...] egymásból származtak. Tehát ebből a jómódú paraszti rétegből is származott egy 
értelmiségi réteg, de azért mégis, ez már értelmiségi és városi életet élt és teljesen más 
milyet, mint, amit otthon megszokott és megélt."17 Ezzel szemben jól látható az igen je-
lentős társadalmi mobilitási irányvonal is, mely kétséget kizáróan sok családot érintett. 
A gazdaelit vérszerinti rokoni kapcsolatainak több mint fele más (foglalkozású) elitcso-
portok irányába mutat, vagyis mintegy negyven családnál, azaz a közh. gazdaelit több 
mint negyedénél megfigyelhető a foglalkozási és ezzel együtt a társadalmi átrétegződés 
időben eltolt folyamata, mely főleg az értelmiségi rétegek felé, másodsorban az iparosok, 
s csak harmadsorban a kereskedők felé irányult. 

A vizsgált elitcsoport házassági rokoni kapcsolatai, ugyanakkor arra mutatnak, hogy 
a gazdaelit körében ismert 102 eset csaknem kétharmada a közh. eliten belül kötő-
dött. E kapcsolatok közel fele, más, szintén gazdaelithez tartozó családokhoz köthető. 
Mindez áttételesen arra utal, hogy a gazdaelit családok főleg egymás között házasodtak, 
miközben egy igen jelentős részük, mintegy harmaduk már értelmiségi családokhoz (is) 
fűződött. 

Végül különösen érdekes, ha az előbb elmondottak időbeli változását is vizsgála-
tunk tárgyává tesszük. Elsőnek is megállapítható, hogy 1921 és 1940 között a városi 
elitben azok aránya, akik egymással valamilyen rokoni kapcsolatban álltak, alig válto-
zott (50-60%). Az 1929-ben átértékelt erőviszonyok a súlyukat vesztő földbirtokosok 

17 Kádár István interjú. 
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körében - minden bizonnyal - felerősíthették a rokoni kapcsolatok szerepét. Ily módon 
más megvilágításba kerülnek azok a rokoni szálak, amelyek a földbirtokos és értelmi-
ségi elitcsoportokat egymáshoz fűzték, lévén szó arról, hogy e két réteg továbbra is a 
városigazgatási elit döntő többségét (80%) alkotta, kiknek kétharmada egymással való-
színűsített rokoni kapcsolatban állt. 

4. Összegzés 
A helyi multifunkcionális elitből vizsgálatunkban a városigazgatási gazdaelitet vettük 
nagyító alá, amely során bizonyítottuk, hogy a gazdavirilisek és a választott gazdák 
több síkon is alapvető különbözőséget formáltak. A következőkben ezek közül emelünk 
ki néhányat a teljes közh. elit kontextusában. 

A közh. elit szerkezetét jelentős módon átalakította az 1929. évi közigazgatási reform. 
Jóllehet a közh. gazdaelit száma ugyan felére csökkent, mégis a gazdavirilisek gazda-
sági potenciálja a gazdasági válság ellenére is megmaradt. Immobil tőkéjük főleg a 
szántó művelésű földekben feküdt, szemben más elitcsoportokkal, ahol ez a tőke az in-
tenzív kertkultúrát jelentő szőlő és gyümölcsös kertekben jelent meg. Bizonyítható volt 
ugyancsak, hogy tizedük szoros kapcsolatban állt a helyi hitelintézetek igazgatóságával, 
lévén annak maguk is tagjai voltak. Az elemzés alapján úgy tűnik, hogy a gazdasági 
tőke nagyobb, kedvezőbb feltételeket teremtett a három vagy annál több cikluson átíve-
lő elitben maradáshoz. Miközben az is elmondható, hogy a választott gazdaelit kéthar-
mada 50 évesnél idősebb volt, szemben a gazdavirilisek csoportjával, mely így részben 
a kapcsolati tőke erősebb érvényesülését sejteti körükben. A városatyai szerepvállalás 
a gazdavirilisek esetében alacsonyabb volt más elitcsoportokhoz képest, annak ellenére, 
hogy a közh. elit aktivitása a harmincas években felerősödött. S végül kimutatható volt, 
hogy a városigazgatási gazdaelit 70 százaléka rokoni kapcsolatban állt a közh. elittel. 
Soraikban a társadalmi mobilitás jelentős arányban igazolható, főleg az értelmiségiek 
irányában. A házassági rokoni kapcsolatok körükből pedig szintén zömmel az értelmi-
ség, de az iparos és kereskedő családok felé is mutatott, megtartva azt a formát, mely 
hagyományosan még mindig a saját, földbírtokosi rétegéhez kötötte. Mégis mindez két-
ségtelenül utal a mezővárosi (közh. elit) társadalom egyszerre történő felbomlására és 
szoros kötöttségi keretére. 

Források 
BKMÖL (Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Levéltára) 
IV. Megyei törvényhatóságok és törvényhatósági városok. 

1903. Kecskemét város Törvényhatósági Bizottságának iratai (1872-1944) 
a. Közgyűlési jegyzőkönyvek (1872-1944) 
c. Kisgyűlési jegyzőkönyvek (1930-1942) 

1904. Kecskemét város Központi Választmányának iratai (1872-1939) 
1905. Kecskemét város Igazolóválasztmányának iratai (1871-1944) 
1908. Kecskemét város Tanácsának iratai (1871-1944) 

b. Közigazgatási iratok (1872-1928) 
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KNC 1922. Kecskemét th. város évkönyve. Kecskeméti nagy képes naptár Kecskemét vá-
ros cím- és névtárával az 1922. közönséges évre. (Mint évkönyv: első évfolyam. 
Mint naptár és címtár 33-ik évfolyam.) Eötvös Nagy Imre (szerk.) Első Kecskeméti 
Naptár-, Évkönyv- és Címtár-Kiadó Vállalat, Kecskemét, é. n. 

KNC 1927. Kecskemét törvényhatósági jogú város teljes cím- és névtára az 1927-ik közön-
séges évre. Kecskemét, é. n. 

KNC 1930. Kecskemét Törvényhatósági jogú város teljes polgári név és címtára 
(1930-1931). Bodócs Gyula (szerk.) Kecskemét, 1930 (!) 

KNC 1935. Kecskemét törvényhatósági jogú város teljes név és címtára az 1935. közönsé-
ges évre (III. teljesen átdolgozott kiadás). Bodócs Gyula (szerk.) Kecskemét, é. n. 

KNC 1940. Kecskemét törvényhatósági jogú város polgári név és címtára az 1940-41. 
évre (V. teljesen átdolgozott kiadás). Bodócs Gyula (szerk.) A szerző kiadása, Első 
Kecskeméti Hírlapkiadó- és Nyomda Rt., Kecskemét, 1940. 

Kádár István interjú. (Született: Krausz István, 1921. július 4., édesanyja: Schwarcz 
Margit.) A felvétel készült: Budapest, XIII. ker., 2007. június 5. (A szerző tulajdo-
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Függelék az adatbázisról 
Az Excel-adatbázis (255 x 525) 133 875 bruttóadatot tartalmaz, amelynek mintegy 
20%-a nettóadat (26 747). A 237 alap- és 18 segédváltozó összesen 523 személyről hor-
doz információt. Az elitbe, s ezáltal az adatbázis soraiba emeltük mindazokat, akiket a 
kiválasztott öt mintaév (1921, 1925, 1930, 1935, 1940)18 th. közgyűlési jegyzőkönyvei-
ben19 szereplő - 76 alkalommal rögzített - „jelenléti ív" regisztrált (487 fő).20 A mara-
dék 36 személy bizottsági tagságát részben más levéltári források,21 részben pedig az 
1922-től megjelenő városi név- és címtárak22 adatai alapján rekonstruáltuk; figyelembe 
véve az utóbbi kiadvány által támasztott számos nehézséget. A körültekintő, gondos 

18 Az ötévenkénti mintavételt választottam, kivételt képez a nyitóév: 1920 helyett 1921. Ennek ma-
gyarázata a nemcsak országos, hanem helyi viszonyok között is fennálló rendezetlen, zűrzavaros 
állapotokra vezethető vissza. Az 1930-as és az 1935-ös esztendő pedig több szempontból is előnyösnek 
bizonyult. Az 1930. év két jelentős változást is rögzít. Részben az új közigazgatási törvény (1929. XXX. 
tc.) által előidézett sajátos közgyűlési összetétel-módosulást, részben pedig a kibontakozó gazdasági 
világválság kezdeti állapotáról informál, fez, 1935. év ugyanakkor egyszerre tájékoztat a gazdasági 
válságot követő konszolidálódó helyzetről, miközben egy helyi gazdasági társadalmi krízis formáló-
dott a természeti csapások következtében. 

19 BKMÖL IV. 1903. a. 43. k. 47. k. 52. k. 57. k. 59. k. 
20 Értelemszerűen így alkalmanként egy-egy póttag is az elitbe soroltatott. 
21 BKMÖL IV. 1908. b. 3970/1921. A legtöbb adót fizetők th. bizottsági tagoknak 1921. évre összeállított 

névjegyzéke. Továbbá, az 1921. február 20-án megtartott helyi választások, választói kerületenkénti 
jegyzőkönyvei: uo. 06333/1921 (I. ker.) 06334/1921 (II. ker.) 06335/1921 (III. ker.) 06336/1921 (IV. 
ker.) 06337/1921 (V. ker.) 06338/1921 (VI. ker.). BKMÖL IV. 1908. b. 2756/1921. A legtöbb adót fizető 
th. bizottsági tagoknak 1925. évre összeállított névjegyzéke. BKMÖL IV. 1905. 4. d. Kecskemét th. város 
törvényhatósági bizottsági tagjainak névsom (az 1929. évi XXX. tc. alapján). Illetve: uo. 2. tétel. Az 
összes választók közül választott th. bizottsági tagok választási jegyzőkönyvei (I-X. választási kerü-
let) - 1929. BKMÖL IV. 1905. 6. d. Igazolt th. bizottsági tagok és póttagok névsora 1935. január 1-től, 
1939. december 31-ig. 

22 KNC 1922. 49-54. KNC 1927. 153-157. KNC 1930. 175-177. KNC 1935. 165-167. KNC 1940. 
115-116. 
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mérlegelés ellenére sem állítható, hogy az így keletkezett lista minden kétséget kizáró 
teljességgel bírna. A változók öt nagyobb csoportba sorolhatók. Az adatok zöme a 
közgyűlési tagság minőségére vonatkozik (választott, virilis,23 részvételi arány, szakosz-
tályi esetleg - 1929 után - kisgyűlési tagság24). A személyes adatok köre (születési idő 
és hely,25 feleség neve,26 vitézi vagy doktori cím). A vagyoni állapotra utaló mutatók 
(viriliseknél a befizetett adó, a névjegyzékben megállapított nettópozíció, a városatyák 
szőlő és földbirtok27 méretének gyarapodása vagy apadása). Végül a foglalkozásra és 
a lakcímre vonatkozó részletes adatok. (Az említett főadatbázison kívül számos, az 
elemzés közben készített részadatbázis is segítette munkánkat.) 

23 BKMÖL IV. 1908. b. 3970/1921. A legtöbb adót fizetők th. bizottsági tagoknak 1921. évre összeállított 
névjegyzéke. BKMÖL IV. 1908. b. 2756/1921. A legtöbb adót fizető th. bizottsági tagoknak 1925. évre 
összeállított névjegyzéke. BKMÖL IV. 1905. 4. d. A törvényhatósági legtöbb adót fizető választók fvég-
legesI névjegyzéke, 1929. szeptember 21. (Ez volt az alapja az 1929 őszén megtartott helyi választások-
nak, így a november 20-ai kezdettel megalakuló 1930. évi közgyűlés viriliseire vonatkozó adatoknak 
is.) BKMÖL IV. 1905. 5. d. A legtöbb adófizetők 1934. évi [1935. évre érvényes] névjegyzéke, 1934. 
október 22. BKMÖL IV. 1905. 6. d. A legtöbb adót fizetőknek a városi adóhivatal által az 1940. évre 
megállapított névjegyzéke, 1939. július 15. 

24 KNC 1922. 54-61. KNC 1927. 157-160. KNC 1930. 177-182. KNC 1935. 167-170. 118. Vő. BKMÖL IV. 
1903. c. 1. k. 6. k. 11. k. 

25 BKMÖL IV. 1905. 6. d. [Az 1935-39 között érvényes összes bizottsági rendes és póttag adatai] és BK-
MÖL IV. 1905. 6. d. A legtöbb adót fizetőknek a városi adóhivatal által az 1940. évre megállapított 
névjegyzéke, 1939. július 15. Továbbá: BKMÖL IV. 1904. 56. cs. Névjegyzék. Országgyűlési képviselő-
választó-kerületben választójogosultakról (1939). - A vonatkozó adatok 220 személy esetében ismer-
tek (42%). Arányuk az 1935. és 1940. évben 74%. 

26 Azokban az esetekben ismert, ahol a földvagyonról a KNC tájékoztat, hiszen ilyen esetekben a birtok 
tulajdonosaként vagy társtulajdonosaként a feleség leánykori neve is fel van tüntetve. Ezek az adatok 
az 1926. 1930. 1934. és 1940. évi állapotokat rögzítik. Ld. KNC 1927. 33-143. KNC 1930. 49-163. KNC 
1935. 53-153. KNC 1940. 51-103. - A feleség neve 237 esetben ismert (45%). 

27 Uo. 
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Pozsonyi Zoltán 

A (nem) kézzelfogható örökség sorsa 
egy redemptus famíliában 

Amíg az egykori Jászkun Kerület gazdaság-, társadalom-, igazgatás- és hadtörténetét, a 
települések históriáját könyvtárnyi tanulmány és monográfia tárgyalja, addig egy kézen 
megszámlálhatok a több generáció demográfiai, vagyoni helyzetét, gazdasági tevékeny-
ségét, életmódját, közéleti szerepvállalását feltáró családtörténeti dolgozatok.1 A kévés 
számú, primer forrásbázisra épülő, tudományos igényű tanulmány társadalomtörténeti 
jelentőségéből merítve írásunkban egy túrkevei família anyagi javainak és tekintélyének 
hagyományozását követjük nyomon. Egyrészt arra vagyunk kíváncsiak, hogy a presz-
tízs milyen alkotóelemekből épült fel, másrészt arra, hogy az miként kapcsolódott a 
felhalmozáshoz? 

Beilleszkedés 
A királyi koronabirtoknak számító Jászkun Kerület 1702-es eladását követően az új föl-
desúr, a Német Lovagrend érintetlenül hagyta az önkormányzatokat, az egyes kerületek 
kapitányai mellett a települések vezetőinek szabad választását is megengedte. A 25 
falura és mezővárosra kirótt földesúri árenda és hadiadó arányos elosztása, gazdákra 
való kirovása a helyi elöljárók feladata volt. A '20-as évek parasztmegmozdulásait kö-
vetően olyan személyek kerültek a települések élére, akik tekintélyükkel közbizalmat 
tudtak kelteni maguk iránt a lakosság és a földesúr képviselői körében.2 Túrkeviben ez 
az egyén Kallós István református nemes volt, akit 1727-től 1733-ig minden esztendő-
ben főbíróvá választottak.3 Teljesítménye párját ritkító, hisz 1745 előtt nem volt olyan 
személy, aki ennyi időn keresztül irányította települése sorsát a Jászkun Kerületben.4 

Tisztségének köszönhetően a Jászkun Kerület közgyűlésein ő képviselte Túrkevét, így 
a kerületi kapitányokkal, a többi jászkun település vezetőivel szoros személyközi vi-
szonyt alakított ki. 

Kallós irányító, szervező tevékenységén túl pénzével is segítette a Túr parti községet. 
A szűkszavú tanácsülési jegyzőkönyvből csak annyi derül ki, hogy hivatalának letétele-
kor már nem tartozott neki a település.5 1735-ben Kallóstól 60 lovat vett a tanács, ám a 
600 rajnai forintos vételárból mindössze százat tudtak neki letenni, a kamatokkal együtt 

1 Szabó L. 1971. Szabói. 1974. Bánkiné 2000. Horváth 2000. 
2 Kiss 1979. 148-168. 
3 Örsi 1996. 16. 1720-ban már volt főbíró. 
4 Kiss 1992. 191-192. 
5 JNSZML V. A. SOl/a. 1733. máj. 31. 57. p. 1788 őszéig a jegyzőkönyvekben nem sórszámozták az ügye-

ket, ezért a dátumok után az oldalszámokat is jelölöm. 
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több mint 750 forintot kitevő tartozást csak a következő évben kapta meg.6 A községnek 
történő hitelezéssel (ide értve a lovak eladását is) a lehető legkisebb kockázatot vállalta, 
miközben magának jelentős társadalmi tőkét gyűjtött. Ezt tovább gyarapította 1744-ben, 
amikor saját költségén egy 9 mázsás harangot öntetett a helyi eklézsiának.7 

A 18. század elején a jászkunoknál a szokásjog és kiváltságok alapján még jellemző 
volt a közösségi birtoklás, illetve a földközösségi rendszer. A Német Lovagrend nem 
tudott majorságokat, telki állományt létre hozni, a lakosok jogilag jobbágyok voltak, a 
valóságban azonban árendafizetőnek számítottak, nem egyénenként, hanem közösség-
ként adóztak.8 Az 1713-as vagyonlajstromban szereplő húsz összeírt közül a bevetett 
földterület, s az állatállomány alapján Kallós István számított az ötödik legtehetősebb 
gazdának Túrkeviben.9 Tíz évvel később már ő tekinthető a legtehetősebb birtokos-
nak, művelés alá fogott területe elérte a hatvan magyar holdat, a településen összeírt 
67 sőréből 47 darab Kallósé volt.10 Az 1730-as évek első felében az egyik legnagyobb 
juhállománnyal bírt, előfordult olyan esztendő, hogy 100 juhot tartott.11 1734-ben már 
feljegyezték 25 rajnai forint kereskedelmi tevékenységből származó hasznát is.12 Kallós 
bizonyára bekapcsolódott az 1730-as években az állatkereskedelembe, amelynek a Bé-
kés vármegyei puszták adták a háttérbázisát. A marhakereskedelem mellett a lovakkal 
való kupeckedés is fellendült, ez utóbbi olyannyira nyereséges volt, hogy még a hiva-
talban lévő nagykun kapitány is beszállt az üzletbe.13 Kallós ló kereskedelemben való 
részvételét közvetetten bizonyítják az 1730-as évek elején készült települési összeírások, 
amelyekben rendszeresen 16-20 ménesen lévő lovat tüntettek fel a nevénél.14 Számára 
az állatkereskedés nem kiegészítő jövedelemforrás, elég itt a településnek eladott lovak 
árára gondolni, sokkal inkább gazdaságának egyik tetemes hasznot hozó ága lehetett. 

Kallós származását homály fedi, feltehetően egy Szabolcs vármegyei armális, legfel-
jebb kurialista családban látta meg a napvilágot a 17. század utolsó évtizedében.15 Va-
gyontalan, csekély birtokkal bíró nemes sorstársaihoz hasonlóan a földbőség vonzhatta 
az Alföldre. A Jászkun Kerület sajátos jogi-társadalmi miliőjét elfogadó, adófizető Kallós 
nem hangoztatta nemességét, egyensúlyozó személyisége, s műveltsége (írni-olvasni 
tudás) révén a közösség meghatározó személyiségévé vált.16 

Emelkedés 

6 Uo. 1735. ápr. 17. 70. 1736. júl. 5. 76. Amíg fent nem jelzem, az összegek rajnai forintban értendők. 
7 Örsi 1996. 17. 
8 Bagi 1995. 19-20. 
9 JNSZML IV. A. 3/a. 1713. 100-101. 

10 Uo. B Caps. 1. Fasc. 2. No. 4/ 1725. 
11 JNSZML V. A. 501/d. 1730-1731., 1733-1734. 
12 Kiss 1992. 209-210. 
13 Uo. 98. 
14 JNSZML V. A. 501/d. 1730-1733. Ilyen magas számok másnál nincsenek. 
15 Szabolcs vármegyei Kallós nevű családokkal (a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltárban található 

dokumentumok alapján) nem hozható biztonsággal összefüggésbe hősünk. 
16 A Jászkun Kerületbe költöző nemesekről Rdcz 1988. 40., 52-53., 70-71., 75. 
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Kallósnak nem volt fiú utódja, helyét a családban és a közéletben veje, a Heves és Kül-
ső-Szolnok vármegyéből származó nemes Vincze Márton foglalta el, aki már 1745 előtt 
egyházgazdaként, valamint a tanács tagjaként tevékenykedett.17 

A poroszok elleni háborúban megszorult Mária Terézia azonnali ezer lovas katona 
kiállításáért cserébe 1745-ben engedélyezte a lakosoknak a Jászkun Kerület földesúri 
fennhatóság alóli megváltását, a redempciót. Először meghatározták, hogy a 25 jászkun 
falu és mezőváros mennyivel járul hozzá a fél millió rajnai forintot meghaladó önmeg-
váltáshoz, majd a lakosok anyagi kondíciójuktól függően összeadták a településekre 
kirótt összeget. A Jászkun Kerület nagyrészt visszakapta egykori kiváltságait, a lakosok 
személyileg szabadok, a megváltásban részt vállalók szabadparasztok (redemptusok) 
lettek. A redempcióban játszott anyagi szerepvállalástól függött a privilégiumokból való 
részesedés mértéke.18 

A megváltásban résztvevők érdekeik védelmére a legtehetősebb birtokosokat küldték 
a települések irányító testületébe. A negyedik legnagyobb birtokot váltó Vincze Márton 
élethossziglan a túrkevei tanács tagja lett, sőt háromszor még főbíróvá is választották 
(1747, 1748, 1751).19 Apósa kapcsolati tőkéje, s a megváltáskor a településnek adott 
1000 forintos hitel nagy szerepet játszhatott abban, hogy 1746 tavaszán Türkévé jelölt-
jeként a Nagykun Kerület kapitányi székét kívánta elfoglalni, a választáson azonban 
alulmaradt.20 

Főbírói munkájával nagyon elégedettek lehettek esküdttársai, ugyanis tanácsosként a 
legnehezebb feladattal, a település számára nélkülözhetetlen pusztabérleti szerződések 
megkötésével bízták meg. Munkája részeként gyakran tárgyalt a nagykun és a jászkun 
vezetőkkel, olykor a nádorral, s így került kapcsolatba Ecseg puszta tulajdonosaival, a 
tiszaroffí Borbély családdal és a nagyváradi pálos rend képviselőivel.21 

Apósa példáját követve Vincze Márton két alkalommal is a túrkevei közösség segít-
ségére sietett. A fent jelzett hitelből 1750 májusáig egy forintot sem látott, igaz cserébe 
adómentességet kapott annak visszafizetéséig.22 Néhány évvel később az új templom 
deszkázására kölcsön adott, a kamatokkal együtt több mint 500 forintot csak 1758-ban 
kapta kézhez.23 A kegyes adományozás terén azonban nem lépett ipája nyomdokaiba, 
feleségével mindössze egy úrasztalterítőt varattak a gyülekezetnek. 

Vincze Márton idősebb fia, az 1738-ban napvilágot látott István a bécsi nemesi testőr-
ség tagja lett 1760-ban.24 Noha csak egy évet húzott le a gárdában, de az ott elsajátított 

17 JNSZMLIV. A. 3/a. B Caps. 1. Fasc. 3. No. 4/1745. Az összeírásban egyházgazdaként tüntették fel, a 
tanácsban viselt tisztsége ismeretlen. Korszakunkban az eklézsidk világi irányítói és a mezővárosok 
vezetői ugyanazon személyek voltak. Benda 1986. 

18 Bogi 1995. 31-37. Bdnkiné 2005. 47-50. 
19 Örsi 1996. 50. 
20 JNSZML IV. A. l/a. 1746. 45-46. p. 
21 JNSZML V. A. 501/a. 1752. jan. 28., 36. 1760. mdr. 19. 129. 1762. szep. 5. 232. 1764. máj. ¡3. 264. 
22 JNSZML V. A. 501/d. Fizetési lajstrom betétlapja. Bagi 1995. 24., 261. 
23 JNSZML V. A. 501/a. ¡758. júl. 16. 77. 
24 JNSZML IV. A. 1/b. D Caps. IV. Fasc. 8. No. 42/1760. 
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ismereteire hivatkozva az 1766-os Nagykun kerületi tisztviselő választáson szülőfaluja 
jelöltjeként fizetett esküdt ülnöknek (sedrialis assessor) választották.25 Tanúkihallgatá-
sokon, polgári és büntető ügyek tárgyalásain, helyszíni szemléken, települési vezetők 
megválasztásánál működött közre, s mindezért fizetésén túl adómentességet is kapott.26 

Nem elégedett meg az egyik legjelentősebb kerületi tisztséggel, hanem apjához hason-
lóan nagykun kapitány akart lenni, ám terve sikertelenül zárult.27 Esküdt ülnökként 
bármikor jelen lehetett a túrkevei tanácsüléseken, de a jegyzőkönyvek tanúsága szerint 
nem gyakran tette azt meg. Ha ez még is előfordult, mindig az aktuális főbíró után írták 
a nevét, gyakran feltüntetve testőri hadnagyi rangját.28 • 

Vincze István öccse, az 1740-es születésű Vincze Pál (nagy)apjához hasonlóan a 
helyi közösség irányításában próbálta ki először magát. 1775-ben beválasztották a ta-
nácsba, a következő évben társai bírónak jelölték, de a voksoláson nem ő kapta a 
legtöbb szavazatot.29 1777-ben viszont próbálkozását siker koronázta, 37 éves korában 
Türkévé első embere lett, s az is maradt (a '79-es hivatali esztendő kivételével) egészen 
1783-ig.30 Hivatalának utolsó évében már nem jelölték a tisztségre, ugyanis két héttel 
a települési választás előtt Türkévé képviselőjeként a Nagykun Kerület fizetés nélküli 
esküdt ülnökévé választották.31 

Az 1780-as évek elején Türkévé jelentős pénzügyi problémákkal küszködött, így a 
tanács '82-ben az Ecseg puszta kétharmad része fölött rendelkező pálosokkal nem tu-
dott bérleti szerződést kötni. A helyzet láttán Vincze Pál bátyjával, valamint a település 
jegyzőjével összefogott, s 1787-ig évi kétezer forintért kiárendálta a pusztarészt, amit 
aztán a település tőlük vett bérbe.32 A szerződés lejárta után újból a község bérelte 
Ecseget, azonban a két Vincze fiú továbbra is a háttérben maradt a település kezese-
ként. A pálosok képviselőivel Vincze Pál tartotta a kapcsolatot, s rá bízta a tanács az 
árendaösszeg negyedéves rendezését is.33 A Vinczék tehát a '80-as években a legelő-
használat biztosítóiként megmentették a birtokos közösséget, ám nem kétséges, hogy 
a tulajdonosnak fizetett summától jóval többet kaptak vissza a település kasszájából. A 
pálosokkal való üzleti tárgyalások során a Vincze fiúk jelentős készpénzkészlete mellett 
apjuk ismertsége, megbízhatósága is döntő lehetett. 

Vincze Pál presztízsét az 1789-es tisztújítást követő nagykun kapitányi üzenet szim-
bolizálja a legjobban. Illésy János nem az adószedőt vagy a főbírót, hanem őt kérte a 

25 JNSZML IV. A. l/a. 1766. okt. 14. 124-125. 
26 Bánkiné 1995. 66., 244. 
27 JNSZML IV. A. 1/b. C Caps. 1. Fasc. 9. No. 7/1766. 
28 JNSZML V. A. 501/a. 1777. már. 22. 1. 1777. aag. 7. 33. 
29 Uo. 1775. júl. 10. 239. Uo. 1776. okt. 27. 276. 
30 Örsi 1996. 51. JNSZML V. A. 501/a. 1782. nov. 1. 51. 
31 JNSZML IV. A. l/a. 1783. okt. 13. 480. 
32 JNSZML V. A. 501/a. 1782. júl. 15. 45. JNSZML V. A. 501/b. Caps. A. Fasc. 4. szni. 1783. JNSZML V. 

A. 501/e. Ecseg puszta iratai, szni. 1784. 
33 JNSZML V. A. 501/a. 669/1789. 
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települési pénztár rendbetételére.34 Egy év múlva lemondott tanácsosi tisztségéről, en-
nek ellenére (mint jeleztük) ő maradt a pusztabérleti ügyek elsőszámú intézője, emel-
lett még egy malomkő beszerzésében is meghatározó szerepet kapott a '90-es évek 
elején.35 

Túrkeve 28 300 forintos váltási summájából Vincze Márton 528 forinttal vette ki a 
részét, amiért 192 katasztrális holdat kapott. Ezt a redempciót követő két évtizedben 
még 80 holddal megnövelte, 1765-ben neki volt legtöbb földje a községben.36 Fekvő 
jószágán kívül az anyagi erőt leginkább szimbolizáló lábas jószágállományára lehetett 
büszke. Alapvetően nem tért le az apósa által kitaposott útról, elsősorban sőre-, másod-
sorban juhtartásra helyezte a hangsúlyt. Állatlétszám alapján az 1750-60-as években a 
három leggazdagabb redemptus egyikének, 1760-ban 85 sőréjével, s több mint 100 fejős 
juhával a legjelentősebb birtokosnak mondhatta magát Túrkeviben.37 

A megváltáskor kollektív nemességet nyert a Jászkun Kerület, ebből fakadóan a ki-
sebb királyi haszonvételek (vadászat, halászat, bormérés, bolt- és malomnyitás stb.) a 
redemptusok közös tulajdonává váltak, kezelésüket a legtehetősebb birtokosokat tömö-
rítő tanács végezte.38 

Az 1750-es évektől kezdve a halászó vizeket, a kocsmákat a tanács árendába adta, 
a bérlők többsége (főleg az utóbbi esetben) az esküdtek közül kerültek ki.39 Vincze 
Márton nemcsak a túrkevei vizeket árendálta, hanem az Ecseg puszta Borbélyok kezé-
ben lévő részét is. 1753-ban hatalmas összeget, 228 forint halharmadot fizetett a csa-
ládnak.40 Egy későbbi (nem rá vonatkozó) dokumentumból és a nagyságrendből arra 
következtetünk, hogy a pusztarészhez tartozó vizeket hosszú ideig bérelte, s jelentős 
hasznot mondhatott magáénak.41 Vincze Márton 1751-ben egyedül, a '70-es évek végén 
két fia a később főbíróvá választott Kun Jánossal, a '80-as évek elején Vincze István két 
tehetős redemptus társaságában bérbe vette a kocsmákat. Vincze Márton évi 1200, fiai 
és azok üzlettársai már évi 2800-3000 forintot fizettek a települési pénztárba. A tete-
mes készpénzkészletet igénylő befektetés azonban jócskán megtérült, mert a tanácstól 
italmérési monopóliumot kaptak. Természetesen nem ők, hanem a kocsmát tőlük bérbe 
vevő csaplárosok álltak a söntések mögött.42 

Vincze Márton halála után fiai csak részben követték az első két generáció stratégiáit, 
a sőrehizlalás ugyan meghatározó maradt gazdaságukban, de nem volt már olyan do-
mináns a juhtartással szemben, mint elődeiknél. Összességében az árutermelő jószág-

34 Uo. SOl/a. 752/1789. 
35 Uo. 2/1790. Uo. 38/1792. 
36 JNSZML V. A. 501/d. Mathematicai földosztdlyról való lajstrom. 1765. 
37 JNSZML V. A. 501/d. 1750-1768. JNSZML IV. A. 3/a. Caps. II. Fasc. 6. 1760. 
38 Bánkiné 2005. 154-170. 
39 Szilágyi 1966. 11-32. Uő. 1981. 105. 
40 JNSZML V. A. SOl/a. 1753. dec. 5. 51. 
41 JNSZML V. A. 501/e. Ecseg puszta iratai, szni. 1787. 
42 Szilágyi 1981. 9S-1Ö7. 
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tartásból származó bevételek elmaradtak a szerényebb becslés szerint is évi több ezer 
forintos profitot hozó kocsma- és pusztaárendákhoz képest.43 

Kisiklás és visszatérés 
Vincze Pál főbíró fia, ifjabb Vincze Pál a századfordulón a helyi esküdteknek a nemesi 
testőrségből írt levelében kemény fellépést ígért Bécsből való hazatérése után a fentebb 
említett Kun János főbírónak, aki az anyjától kapott információk szerint nem foglalko-
zott a csikós által „elveszített" lovak kárpótlásával. A tanácstagok válaszukban megma-
gyarázták, hogy megkeresés hiányában nem vizsgálhatták a csikós felelősségét, majd 
higgadtan ráirányították a figyelmét tiszteletlen magatartására. A „leszerelő" levél meg-
tette a hatását, a magáról megfeledkező ifjú sűrű meakulpázások közepette esedezett az 
őt gyermekkora óta jól ismerő települési vezetők jóindulatának visszaszerzéséért.44 

Nem sokkal az események után ifjabb Vincze Pál elköltözött a Jászkun Kerületből, 
anyja egyik bihari birtokán, Jankafalván telepedett le. Túrkeveí jószágát nem adta el, 
az arra kivetett adót mindig megfizette. A választott pátriájában először számvevővé, 
majd hadi főadószedővé emelkedett Vincze borkereskedelmi tevékenysége révén került 
újból kapcsolatba a túrkevei tanáccsal az 1810-es évek elején. Ettől kezdve, több mint 
két évtizeden keresztül ő volt a nagykun település legjelentősebb borszállítója, egyes 
esztendőkben a tőle vásárolt nedű értéke elérte a 10 ezer váltóforintot.45 

Vincze István mindent megtett azért, hogy elsőszülött fia túlszárnyalhassa karrier-
jét. A korán árvaságra jutó Vincze Lajost az 1770-es évek végén Debrecenbe küldte, 
ahol először magántanárok, majd a Kollégium professzorai emelték tudásszintjét.46 Alig 
hagyta el nagyhírű alma matert, felvételét kérte a nemesi testőrségbe, azonban apja és 
a Jászkun Kerület legfőbb tisztjeinek hathatós támogatása ellenére sem sikerült kikerül-
nie Bécsbe.47 Néhány Túrkeviben töltött esztendő után, a '80-as évek második felében 
a Pálffy Jánosról elnevezett gyalogezredben zászlótartóként szolgált.48 A hőn áhított 
rangemelkedés elmaradása érlelhette meg benne a leszerelés gondolatát a '90-es évek 
elején, ám nem kizárt, hogy nősülése is befolyásolta elhatározását. 

Vincze Lajos egy bőnyi (Győr vármegye) nemes hajadonnal kötötte össze életét. Az 
első gyerekét várta Győry Zsófia Túrkeviben, amikor 1790 februárjában egy helyi sze-
gény nő tájékoztatta az esküdteket, hogy az előző esztendő nagypéntekén Vincze La-
jossal „öszve ölelkezett, magot kapott és teherbe esett". Vincze tagadta a vádat, s kérte 
a „szemtelen kurva" megkorbácsoltatását, ugyanis a nő (karján gyermekével) többször 
megjelent házánál, s pénzt követelt tőle. A kínos esetek végül abbamaradtak a nagykun 

43 JNSZML V. A. SOl/d. 1777-1792. JNSZML XIII. 4. No. 32/1788. 
44 JNSZML V. A. 501/b. Caps. A. Fasc. 5. No. 54/1798. 
45 JNSZML V. A. 501/e. Borbírói számadások. 1811-1835. JNSZML V. A. 501/b. Caps. E. Fasc. 7. No. 

85/1813. 
46 JNSZML XIII. 4. No. 23/1778. Uo. No. 25-26/1780. TtREL II. 28/a. Főiskolai növendékek névsora. 3. 

köt. 1760-1791. 242. 
47 JNSZML IV. A. l/a. 1783. szep. 2. 415-416. Uo. 1784. jan. 7. 54-55. JNSZML IV. A. 1/b. D Caps. 17. 

Fasc. 2. No. 15/1784. 
48 JNSZML XIII. 4. No. 32/1788. 
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kapitány feddése, s leginkább a kis (Vincze ?) Zsuzsi 1790 novemberében bekövetkezett 
halála után.49 

Nem tudni, hogy Győry Zsófia elhitte-e férje ártatlanságát, bőnyi tartózkodásuk ti-
zenötödik évében, 1807 nyarán azonban már személyesen győződhetett meg hűtlensé-
géről. A Jászkun Kerület közgyűléséhez írt terjedelmes levelében nyíltan feltárta szo-
balánya és férje titkos szerelmi viszonyát, Túrkevibe szökését. Nem kevesebbet állított, 
mint hogy a lány Vincze Lajossal „gonosz életet folytatott", s egy idő után terhes lett. 
A megcsalt feleség a szülés körülményeinek kiderítését, a szolgáló kihallgatását, s ki-
adatását kérte a hatóságoktól. Egy Túrkevibe kiszállt tisztek mindent megtettek az ügy 
eltusolása érdekében, ám a súlyos erkölcsi vétek Vincze Lajos tekintélyén maradan-
dó foltot hagyott.50 Az incidenst követően viszonyuk megromlott, házasságukat ugyan 
nem bontották fel, de életútjuk végleg kettévált. Vincze Lajos 1807 őszétől Túrkeviben 
lakott, feleségét és három gyermekét csak elvétve látogatta meg Győr vármegyében.51 

Vincze még bőnyi tartózkodása idején, az 1800-as évek elején konfliktusba került a 
települési tanáccsal. Élesen tiltakozott az ellen, hogy a Jászkun Kerületben élő nemesek 
(a többi birtokos lakoshoz hasonlóan) fekvő jószágaik után adóval, s különféle köz-
szolgálatokkal (forspont, kvártély, hidak-utak javítása) tartoznak.52 Egyik dühös hangú 
levélében egyenesen úgy fogalmazott: „Privilegizált Megyébe bírunk, az hol egyik se 
Jobbágya a Másiknak". Majd gyorsan hozzátette, hogy ezért tőle az esküdtek nem kö-
vetelhetnek robotolást.53 A Túrkevibe való visszaköltözését követően a helyi vezetéssel 
teljesen elmérgesedett a viszonya, ennek (az adózás körüli pengeváltások mellett) az 
állt a hátterében, hogy anyai unokatestvére társaságában elfoglalta néhány tanácsos he-
lyét a református templomban.54 Néhány év után belátta, hogy Túrkeviben nem terem 
babér számára, ezért először a Jászkun Kerület vezetőitől, majd a nádortól kérte az 
adómentesség megadását. Több éves akciója sikertelen maradt, felhalmozódott adóhát-
ralékát maradéktalanul behajtották.55 

A kényszerű hazatelepedést követő esztendőben a 27 hízott marhája után fizetett 
adóösszegnek köszönhetően a legtehetősebb birtokosok közé tartozott. A lendületes 
kezdésnek azonban, ismeretlen okból, gyorsan vége szakadt. 1809-től sőrét, fejős ju-
hot egyáltalán nem tartott, egy-két fejős vagy meddő tehenet, két hámos lovat is csak 
1814-ig, ettől kezdve 1830-ig nem hízott lábas jószága a legelőkön.56 1 822-ig az apjától 

49 JNSZML V. A. 501/a. 47/1790., 688/1790., 714/1790. A gyermeket törvénytelennek minősítették a 
halotti matrikulában. MOL, A 2453. 

50 JNSZML IV. A. 1/b. Fasc. 1. No. 819/1809. A házasságtörésre egy másik jdszkun településről hoz pél-
dákat Melegh 2000. 2 73-2 78. 

51 JNSZML XIII. 4. No. 70/1823., No. 71/1824., No. 73/1825. 1808-ban lakosként tüntették fel a helyi 
összeírásban. JNSZML V. A. 501/d. 1808-1809. 

52 Bdnkiné 1982. A nemesek 1803 után szolgálataik egy részét megválthatták. 
53 JNSZML V. A. 501/b. Caps. C. Fasc. 5. No. 31/1804. 
54 Uo. Caps. C. Fasc. 14. No. 64/1807. 
55 JNSZML IV. A. l/a. 1SS4/1809., 493/1810., 1990/1813., 23/1814. A tanáccsal való ütközésekre Bdn-

kiné 2000. 179-185. 
56 JNSZML V. A. 501/d. 1807-1830. JNSZML V. A. 501/a. 356/1823. 
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örökölt 76 katasztrális hold, ezt követően a leányági unokatestvéreitől visszaszerzett 
jószágrésszel együtt már 146 hold birtokot mondhatott magáénak. Hiába növekedett 
meg birtoka, az életerős Vincze Lajos (az állattartáshoz hasonlóan) a szántóföldi gaz-
dálkodás terén is passzivitást mutatott: birtoka jelentős része előbb bérlők, utóbb zálog-
birtokosok kezében volt.57 Az 1820-as évek végén olyan súlyos pénzügyi zavarba került, 
hogy kénytelen volt 24 katasztrális holdat eladni birtokából.58 

Halála után, ifjabb fia, Ignác feléségével és három kiskorú gyermekével 1839-ben 
Bőnyből a 120 holdas atyai túrkevei birtokra költözött, melyet tíz esztendő alatt 70 
holddal gyarapított.59 Már az első években is az egyik legnagyobb állatállománnyal bíró 
személyként tűnik fel az összeírásokban, 450-600 legelőn tartott juhval csak néhány 
tehetős tanácsos bírt.60 Látványos gazdasági teljesítménye azonban nem tudta feledtet-
ni apja negatív emlékezetét a birtokos lakosság és a helyi elit körében. Noha már az 
1840-es évek elején felvetődött közéleti szerepvállalása, a tanácsba csak a szabadság-
harc napjaiban került be.61 

Értékelés 
A sajátos berendezkedésű, rendies társadalmi képleteket mutató Jászkun Kerületben 
az anyagi felhalmozás és a presztízs elválaszthatatlanul összefonódott az újkorban. 
Kallós István munkájával, lehetőségei kihasználásával, valamint egy feszültség teljes 
időszakban elvállalt megbízatással megteremtette anyagi háttérét és tekintélyét. A tele-
pülésnek adott kölcsönökkel mindkettőt, kegyes adományával az utóbbit gyarapította. 
Veje és unokái részben az általa megkezdett úton haladtak tovább, presztízsüket (nagy 
értékű adomány hiányában) közéleti szerepvállalásuk és a pénzkölcsönzés emelte. Az 
általuk folyósított, kockázat nélküli hitelek meghatározó hányada a tanácsosi, főbírói 
kapcsolatok révén megszerzett kocsma- és pusztabérletekből származott. Az anyagi és 
a nem anyagi örökséget párhuzamosan hagyományozó folyamatot törte meg a negyedik 
nemzedékben Vincze Lajos normaszegő viselkedése. A felmenői által megszerzett, át-
örökített presztízst, a helyett, hogy tisztségviseléssel tovább növelte volna, eltékozolta. 
Tanácstagság hiányában elesett a beneficiumok bevételeitől (ekkoriban kocsmák helyett 
malmokat béreltek az esküdtek Túrkeviben), ám nem e miatt következetett be anya-
gi javainak apadása, annak hátterében költekező, kényelmes életmódja állhatott. Vele 
szembeállítható atyai unokatestvére, akinek az esete azt példázza, hogy botlás után is 
(a normatív struktúra szabályainak betartásával) volt lehetőség az újrakezdésre. Fia 
pályájának első szakasza pedig azt hivatott igazolni, hogy az anyagi gyarapodás köny-
nyebben sikerült, mint a társadalmi tekintély visszaszerzése. 

57 JNSZML V. A. 501/b. Caps. F. Fasc. 1. No. 110/1814. JNSZML V. A. 501/a. 497/1830. 
58 JNSZML V. A. 501/b. Örökítési jegyzőkönyvek. 3/1830. 
59 JNSZML V. B. 545/b. Túrkeve telekkönyve. 918/1851. 
60 JNSZML V. A. SOl/d. 1839-1848. 
61 JNSZML V. A. 501/a. 629/1842. Uo. Szám nélkül 1849 januárjában. 

316 



Pozsonyi Zoltán: A (nem) kézzelfogható örökség sorsa 
egy redemptus famíliában 

Irodalomjegyzék 

Kallós István 
1690 k. - 1745 k. 

Vincze Márton 
1716-1768 

Vincze István 
1738-1788 

Vincze Pál 
1740-1792 

Vincze Lajos 
1764-1832 

ilj. Vincze Pál 
1777-1834 

Vincze Ignác 
1793-1867 

JNSZML = Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltár 
IV. A. 1. Jászkun Kerület Nemesi Közgyűlésének iratai, 1573-848. 
IV. A. 3. Jászkun Kerület adószedőjének iratai, 1713-1848. 
V. A. 501. Türkévé város tanácsának iratai, 1521-1848. 
V. B. 545. Túrkeve város telekhivatalának iratai, 1849-1872. 
XIII. 4. Felsővályi Vincze család iratai, 1700-1898. 

MOL = Magyar Országos Levéltár 
A 2452. Mikrofilmtár, Túrkeve református halálozási anyakönyve, 1743-1798. 

TtREL = Tiszántúli Református Egyházkerületi és Kollégiumi Levéltár 
II. 28. Debreceni Református Kollégium iratai. Bakóczi János adattári gyűjteménye, 
1536-1980. 

Bagi 1995 = Bagi Gábor: A Jászkun Kerület társadalma a redempciótól a polgári forra-
dalomig 1745-1848. Szolnok, 1995. 

Bánkiné 1982 = Bánkiné Molnár Erzsébet: Nemesek a Jászkun Kerületben. Levéltári 
Szemle, 2-3. 1982. 367-373. 

Bánkiné 1995 = Bánkiné Molnár Erzsébet: A Jászkun Kerület igazgatása, 1745-1876. 
Szolnok, 1995. 

Bánkiné 2000 = Bánkiné Molnár Erzsébet: Redemptusok. Gazdaság és életmód Kiskun-
félegyházán a redempció első évszázadában. Debrecen, 2000. 173-196. 

Bánkiné 2005 = Bánkiné Molnár Erzsébet: A jászkun autonómia. Szeged, 2005. 
Benda 1986 = Benda Kálmán: A mezővárosi önkormányzat és az egyházak a XVI-XVIII. 

században. In: Nóvák László - Selmeczi László (szerk.): Falvak, mezővárosok az 
Alföldön. Nagykörös, 1986. 301-306. 

Horváth 2000 = Horváth Gergely Krisztián: Elbukás és újrakezdés. Egy jászsági re-
demptus család öt generációjának története az 1810-es évektől az 1960-as évekig. 
Korall, 2. (2000 tél) 43-60. 

317 



Pozsonyi Zoltán: A (nem) kézzelfogható örökség sorsa 
egy redemptus famíliában 

Kiss 1979 = Kiss József: A Jászkun Kerület parasztsága a Német Lovagrend földesúri 
hatósága idején (1702-1731). Budapest, 1979. 

Kiss 1992 = Kiss József: A Pesti Invalidus Ház jászkunsági földesurasága, 1731-1845. 
Budapest, 1992. 

Melegh 2000 = Melegh Attila: Házasságtörés Halason a 17-18. században. In: Faragó 
Tamás-Őri Péter (szerk.): Központi Statisztikai Hivatal Népességtudományi Kutató-
intézetének 2000. évi demográfiai évkönyve. Budapest, 2000. 266-291. 

Örsi 1996 = Örsi Julianna: Túrkeve története a XVIII. században. In: Uő. (szerk.): Túr-
keve földje és népe. II. Túrkeve, 1996. 5-60. 

Rácz 1988 = Rácz István: Városlakó nemesek az Alföldön 1541-1848 között. Budapest, 
1988. 

Szabó L. 1971 = Szabó László: A túrkevei Dani-Szabó család birtokának alakulása 
1745-1918 között. In: Dankó Imre (szerk.) Emlékkönyv a Túrkevei Múzeum fenn-
állásának 20. évfordulójára. Túrkeve, 1971. 117-133. 

Szabó I. 1974 = Szabó István: A családi gazdálkodás Jászdózsán a kapitalizmus korá-
ban. In: Tóth János (szerk.): Jubileumi évkönyv. A Jász Múzeum alapításának 100. 
évfordulóján. Jászberény, 1974. 87-144. 

Szilágyi 1966 = Szilágyi Miklós: Adatok a Nagykunság XVIII. századi néprajzához. 
Szolnok, 1966. 5-71. 

Szilágyi 1981 = Szilágyi Miklós: Túrkevei kocsmabérletek a XVIII. század második fe-
lében. In: Dankó Imre (szerk.): Emlékkönyv a Túrkevei Múzeum fennállásának 30. 
évfordulójára. Túrkeve, 1981. 95-107. 

318 



Bánkiné Molnár Erzsébet 

A fazekasok négy generációja Tószegen 
(1870-1997) 

A Tisza bal partján elterülő Tószeg első írásos említése 1368-ban kelt határjárási doku-
mentumból ismert. A falut 1472-ben Mátyás király Kinizsi Pálnak adományozta, majd 
1512-től Werbőczy István birtokába került. Birtokosai a későbbiekben még sokszor vál-
toztak, olykor többen osztoztak területén és jobbágytelkein. Bizonyos, hogy 1700-ban 
Tószegnek rendezett közigazgatása, saját pecsétje, bírója és prédikátora volt. Az 1828-as 
összeírásban 1649 római katolikus és 339 református lakost vettek számba.1 

A falu határában található agyag alkalmas volt cserépedény készítésére, a fazekasok 
számbavételéhez azonban csak az 1860-as évektől maradtak hiteles dokumentumok. 
Ekkor az anyakönyvekben már nem csupán azt tüntették fel, hogy az illető mester 
hanem azt is, melyik mesterséget gyakorolja. Az első korsós mestert, Bíró Balázst a 
reformátusok házassági anyakönyvében jegyzeték be, esküvői tanú volt. A római katoli-
kusok között cserépedény készítőre vonatkozóan az első adatot az 1869-es keresztelési 
anyakönyvben találtam. Ez arról szólt, hogy október 4-én megkeresztelték Hingi Ferenc 
tálas mester gyermekét.2 

Az anyakönyvi kutatást 1869-től 1980-nal bezáróan végeztem el. A faluban gyakorolt 
mindkét vallás keresztelési, házassági és halotti anyakönyveiből összesen 32 fazekas 
családot lehet kimutatni. Az 1950-es évektől a születések és a halálozások nagy része a 
közeli város, Szolnok kórházában történt, ezért az anyakönyvek mellett a helyi temetők 
sírfeliratait is vizsgáltam, valamint kutatásomba bevontam tószegi adatközlőket, akik-
től személyes beszélgetések segítségével szereztem információkat. A kiegészítő gyűjtés-
sel összesesen 69 fazekasról bizonyosodott be, hogy valameddig Tószegen dolgozott. 
Természetesen még ez sem jelent teljes létszámot, hiszen az adatközlők emlékezete 
előtti időszakban dolgozhattak Tószegen olyan fazekasok, akiknek az ott tartózkodását 
sem anyakönyvi esemény, sem más dokumentum nem őrizte meg. 

A kiskunfélegyházi levéltár 1821. évi tanácsi jegyzőkönyvében arról olvashatunk, 
hogy 832 forintért 36 000 cserép sindelt vásároltak Tószegen3. 1851-ben Fényes Elek 
leírta, hogy híresek a Tószegen készült tetőcserepek.4 Galgóczy Károly 1877-ben a te-

1 Jurkovics János, 1992. 27-30. 
2 A továbbiakban a korsós és a tálas kifejezések helyett is egységesen a fazekas kifejezést alkalmazom. 

Mindhárom kisfejezés a cserépedény készítőkre utal, szakirodalmi magyarázatát adja KRESZ Mária, 
1960. 

3 BKML (Bács-Kiskun Megyei Levéltár) Kf. It. (Kiskunfélegyháza levéltára) Protocollum politicum 13. 
p. 66./1821. mdrc. 24. 

4 Fényes Elek, 1851 
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tőcserepek készítése mellett a fekete edények készítését is megemlíti Tószeggel kapcso-
latban.5 

A XIX. század utolsó harmadától egyre több dokumentum tanúskodik a fazekasmes-
terség műveléséről, ekkor bukkannak fel az első Mezőtúrról Tószegre települt fazeka-
sok. Három ilyen famíliát azonosítottam: a Hodost, a Vargát és a D. Molnárt. Közülük 
a Varga és a D. Molnár családból maradtak Mezőtúron is fazekas mesterséget űzők. 
Mindazonáltal a Mezőtúrról áttelepült három fazekas család tagjai olyan dinasztiákat 
alapítottak, amelyeknek több generációja folytatja majd a mesterséget. 

Az áttelepülők mellett éltek Tószegen olyan fazekasok, akik már a faluban dolgoz-
tak, de inas éveiket, vagy a segédidőt, esetleg annak egy részét Mezőtúron töltötték el. 
Dinasztikus, tősgyökeres tószegi fazekas család volt a H. Nagy, a Sályi, a Mészáros és 
a Bajári. Az említetteken túl néhány idegenből beköltözött fazekas beházasodott a tó-
szegi mesterek családjába. A fazekasok negyedik csoportjába azok tartoztak, akik már 
tószegen tanulták a cserépedény készítését. 

Tószeg a XIX. század végéhez közeledve fazekasközpont lett, amit Mezőtúr, Hódme-
zővásárhely, Baja, Kalocsa, Karcag mellett egyre inkább számon tartottak, ahonnan a 
cserépedények távoli vidékre eljutottak a vásári kereskedelem útján. 

Az első generáció 
A mesterség első nagy generációja kivétel nélkül felmutathat olyan szakmai kötődést, 
amely Mezőtúrhoz kapcsolja. Közülük a legidősebb Bajári Sámuel 1861-ben szabadult 
a mezőtúri céh mesterénél. Ugyanott töltötte inas éveit a következő évtizedben: D. Mol-
nár Balázs, Varga Gábor, Hodos Sándor és Gyalai Péter. Családot mindannyian Tószegen 
alapítottak, s két évtized alatt szakmailag és anyagilag is megerősödtek. Saját műhellyel, 
kemencével, koronggal rendelkeztek, s alkalmassá váltak a mesterség továbbadására. 
Erre elsősorban a saját fiaik körében került sor, de fontos szempont volt az is, hogy 
leányaik olyan fiúval kössenek házasságot, aki a fazekasságot folytathatja. 

A más vidékről beköltözött többi fazekas nem tudott Tószegen meggyökeresedni. Ők 
egy idő után elköltöztek, vagy kihalt a családjuk. Talán a legszerencsétlenebb sorsú volt 
közülük a Dunavecséről származó Repeczki Mihály. Tószegre költözésének dátumát 
nem ismerjük. A mester 1842-ben született, s két házasságából származott 17 gyer-
meke közül tíz az egyéves kort sem érte meg, a többi is meghalt hároméves kora előtt. 
Neki nem maradt gyermeke, aki a mesterséget folytathatta volna. Hasonló sorsú volt a 
Szolnokról Tószegre települt Tóth János fazekas mester, akinek 11 gyermekéből 5 fia 
született, de mind az öten meghaltak hároméves koruk előtt. Szepesi Mátyás fazekas 
7 fiú gyermekéből úgyszintén egy sem élte meg azt a kort, amikor már a mesterséget 
tanulhatta volna. 

Az idegenből betelepültek másik csoportja a nehéz megélhetési körülmények miatt 
egy idő után tovább költözött. A harmadik csoportba azokat a fazekasokat soroltam, 
akik korai haláluk miatt családot sem alapíthattak. 

A fazekas dinasztiák alapítói közé azok kerültek be, akik a már említettek közül szak-

5 Galgóczy Károly, 1877. III. köt. 
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mai és anyagi szempontból is megerősödtek. Az első generáció a szakmai ismereteinek 
terjedését mutatja, hogy az adott családban szerzett mesterségbeli tudást hányan adták 
tovább, hányan folytatták a cserépedény készítést. 

A fazekas szakma dinasztikus folytatói 
Fazekas család Mesterséget folytató férfi Fazekashoz férjhez adott leány 

Sályi 2 4 

Bajari • H H H H N H M 
Varga 2 i 

Mészáros ¡lllllllllllllllilllillilllllllllllllllll ¡¡illlllllllllMllllllilllllllilllllil 
D. Molnár 4 -

Hingi I l l l l l i l l l l l l j l S I l)lll l l | | l lBIBÍÍ^B(| 
Hodos 2 -

Gergelyfi |B|I| | | |B|B|l| l l Í | I | IlillllllillIBBIllillliiilllll 
Gyalai 2 -

A második generáció 
A második generációba tartozók a századvég idős fazekasainak a gyermekei, tanítvá-
nyai voltak. Közülük az elismert tekintélyes mesterek: Bajári Sámuel fia Sámuel, Hodos 
József, Mészáros István fia István, D. Molnár Balázs fia Sándor, Sályi László fiai László 
és Gergely és Varga János. Ők mindannyian a már említett dinasztiák tagjai. 

A XIX. század végétől mutatkozó kihívásokkal az első generáció egyre öregebb tag-
jainak és a második generációba tartozó fazekasoknak együtt kellett szembe nézniük. 
A növekvő népesség és a tanyás gazdálkodás terjedése jótékony hatással volt a fazekas 
termékek iránti keresletre. Ugyanekkor konkurenciát jelentett, hogy falun is terjedt az 
egyre olcsóbb zománcozott gyári edények használata. A céheket felváltották az ipartár-
sulatok, ipartestületek. A sorra megjelent ipartörvényekó iskoláztatási követelményei 
nyomán átalakult a tanoncoktatás, de a mezőtúri és tószegi idős mesterek nem ma-
radtak inas nélkül. Az inasok iskoláztatási követelményei a gyakorlatban nem nagy 
változást okoztak. A gyári portékák sem rendítették meg a szakma terjedését és talpon 
maradását. A fogyatkozó idős mesterek műhelyét beházasodott vők vették át, néhány 
idegenből Tószegre került segédet is alkalmaztak. 

A harmadik generáció 
A harmadik generáció tagjai, mindannyian a két világháború közötti korszakban vál-
tottak iparengedélyt. 1946-ban 12 fazekasmesternek volt ipara Tószegen, 1950-re min-
dössze heten maradtak. Iparukat politikailag nehéz időszakban, 1946-ig súlyos inflációs 
pénzügyi környezetben, gyakorolták. 

6 1922. XII. te.; 1936. VII.tc. 
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1947-48-ban elköltözött a Bajári család fazekasainak fele és az 1923-ban ipart vál-
tott Gergelyfi Mihály, gyári munkás lett Varga János. A segédek közül néhányan eltűn-
tek a hadifogságban, mások meghaltak a háborúban. Három fazekas viszont éppen az 
1940-1950. közötti időszakban önállósodott. Ribita Péter, Molnár Ferenc és H. Nagy 
László a szülőktől elkülönülve, saját házban létesített műhelyt s épített kemencét. 

A generáció mesterré érésének az időszakában, 1925-ben alakult meg 72 taggal a 
tószegi ipartestület, aminek 300-340 kötetes könyvtára is volt.7 A testületben társasági 
összejöveteleket, szakmai előadásokat tartottak. Egy idő után az ipartestület mellett 
létrejött Iparos Kör vette át a társasköri feladatokat, a „Kör" és az épülete az 1980-as 
évekig funkcionált. Vezetőségében három fazekas kapott helyet, ami mutatja a helyi 
közösségben elismert tekintélyüket. 

A háborút követő egyre erősödő inflációt cserekereskedelemmel vészelték át. Adat-
közlőim elmondták hogyan járták a tanyákat a köcsögökkel és az egyéb öblös edények-
kel, hogyan árulták élelemért, búzáért portékájukat. Az árak gyorsan egységesültek. 
A köcsögöt a beletölthető búzáért cserélték. A szebbeket, ha a vevő jószívű, módos 
gazdasszony volt, kétszer töltötték meg. Volt tanya, ahol 10-30 darabot vettek egyszerre. 
A háború után visszaesett a kereslet, de a „jó forint" kibocsátása fellendítette a piacot. 
Igaz, a gyári zománcozott edények, amelyek már az első világháborút megelőzően meg-
jelentek a falusi háztartásokban, egyre jobban meghódították a tanyasiak háztartását is, 
de a sárral tapasztott kemencékben a főzéshez még cserépedényeket használtak. Falun 
és városon egyformán cserép szilkékben tartották a lekvárt, a savanyú uborkát, s kelen-
dőek voltak a cserép éjjelik, vízhordó edények is. 

Az 1950-es évtizednek a fazekasok szempontjából talán az egyetlen pozitív ered-
ménye az volt, hogy a pesti piaci kereskedők kezdték felfedezni Tószeget. Az új ke-
reskedelmi lehetőségnek azonban nagy hátránya volt, hogy az edényeket vasúton ko-
sarakban szállították. A cserepes kosarakat számon tartották az adóellenőrök. Az alig 
stabilizálódó fazekas generációt 1950-től a téeszesítés mellett az adópolitika is sújtotta. 
A hatóság a szállítás mellett folyamatosan ellenőrizte a máz és festékvásárlásokat is. 

A szakmában megmaradt 7 fazekas család új stratégiákat próbálgatott. A festékkészí-
tésnél visszatértek a szülőktől, nagyszülőktől látott ősi módszerekhez. A zöld festékhez 
rézdrót darabokat, réz kétfillérest égettek a fazekas kemencében. Égetés után a rézről 
nagy vasmozsarakban leverték az oxidálódott réteget, majd összetörték, őrölték, végül 
elkészült a zöld színezőanyag. Ezt a színt nevezték rezes zöldnek. A fehér festékhez 
a vasúti töltésből kerestek megfelelő kavicsot és földdarabokat. A mázhoz szükséges 
ólmot hatalmas vas mozsarakban törték porrá. Mérgező és egészségtelen művelet volt, 
de az adóhatóság nem tudta számon tartani. A régebben Dud8 községből vásárolt vi-
lágossárga öntőföld helyett a Tószegen kiásott sötétebb sárga agyagot használták, és 
sorolhatnánk a családonként kialakult praktikákat. Küzdöttek, ügyeskedtek a szakma 
megtartásáért. 

7 Kereskedelmünk és Iparunk 1925.50. 
8 Dud község Arad megyébe tartozott, tehát határon túlra került. 
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A tálak és az öblösedények iránti kereslet a hagyományos mezőgazdasági termelés 
felszámolásával, a szövetkezetesítéssel párhuzamosan sorvadt el. 

Aratókorsót 1947-ig készítettek Tószegen, később már csak egyedi megrendelésre 
néhányat. A legtovább a köcsögökre, kancsókra és a kuglófsütőkre maradt meg a ke-
reslet. 

1960 körül befejeződött a mezőgazdasági termelőszövetkezetek szervezésének má-
sodik hulláma. Néhány kivételtől eltekintve megszűnt a hagyományos parasztgazdaság. 
A háztájiban még tartottak egy-két tehenet, de tejfeldolgozással nem foglalkoztak. Ki-
alakult a tejbegyűjtés rendszere, az állami tejfeldolgozó üzemek és a bolti kereskedelem 
részére kannás mennyiségben is felvásárolták a tejet. A bérből és fizetésből élő falusiak 
a tejet és a tejtermékeket a boltban vehették meg. Annak ellenére, hogy minden csepp 
tejet felvásároltak, egyre kevesebben vállalták a tehéntartás nehéz munkáját. A tehenek 
számának csökkenése pedig törvényszerűen maga után vonta a köcsögök iránti kereslet 
szinte teljes megszűnését. 

A fazekas dinasztiák harmadik generációja az 1960-as évtizedben választás elé ke-
rült, vagy változtat a terméklistán, vagy elmegy gyári munkásnak. 

A változtatás lehetőségét a virágcserép iránti kereslet megjelenése, majd növekedése 
kínálta fel. A városokban terjedt a lakótelepi építkezés, a társasházak erkélyeire, ablaka-
iba kihelyezett virágokat már nem lyukas lábasba, kimustrált fazékba ültették, hanem 
virágcserépbe. A mintát falun is egyre többen követték. 

A másik kiutat a lakáskultúra átalakulása teremtette meg. Szintén városi mintát kö-
vetve terjedt el a falvakban, a kispolgári jellegű lakásberendezés. Megjelentek a kom-
binált bútorok, a vitrines, világítós rekamiék, a csipketerítőkkel ülésre alkalmatlanná 
tett fotelok. A megelőző korszakban a falusi tisztaszobák sublótjain különféle vásári 
emléktárgyak, szentképek és szobrocskák családi fényképek kaptak helyet. A kombinált 
bútorok vitrines polcaira a polgári lakások porcelán figuráinak olcsó utánzatai, mázas 
cserépfigurák kerültek. Úgy is mondhatjuk 1960 körül beköszöntött a csipketerítők és 
cserép nippecskék korszaka. A cserépfigurákat fazekasok készítették. 

Tószegen a válságát élő fazekasmesterség művelőinek harmadik generációjához 
tartozók két út között választhattak: áttértek a virágcserép tömeges gyártására vagy 
díszedényt készítettek. A harmadik út a szakma elhagyása, eszükbe sem jutott. Egyedül 
a már említett Varga Jánosból lett gyári munkás, de őt baleset érte, leforrázta a karját, 
ezért többet nem tudott agyaggal dolgozni. A pályaelhagyása kényszerűségből történt. 
A fazekas dinasztiákba tartozók harmadik generációja igazodott az új igényekhez, vi-
rágcserép készítők lettek. Ketten közülük a virágcserép mellett megtanulták a díszedény 
készítést is. 

Megváltozott az értékesítés módja. A virágcserepek, kaktusztálak, kaspók, párolog-
tatók változatait vásárok helyett egyre inkább a városi piacokon árusították, illetve a 
nagyvárosok piaci kereskedőinek, viszonteladóknak adták el. 

A díszedények árusító helye a falusi búcsú lett. A kis állatfigurákat gyermekjátéknak 
és lakásdísznek vették, a nagyobbakat lakásdísznek, ajándékba. Kedveltek voltak a 
lovakról, kutyákról mintázott, gipsz formában egységesített cserépszobrok. A lakás-
dísznek vett nagyméretű cserépkutya státuszszimbólumnak számított. Ezek a többnyi-
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re giccses „díszedények" mintegy évtizedig jelentettek túlélési lehetőséget, sőt anyagi 
megerősödést a tószegi fazekas családoknak. 

A generáció közösségi megbecsültsége töretlenül megmaradt az 1960-as években 
végbevitt termékváltás után is. Anyagi helyzetük szerint a fazekasok a falu jómódú csa-
ládjai közé tartoztak. Erős emberi és anyagi tartással igazodhattak a változott igények-
hez. Igazodásuk és rugalmasságuk odáig terjedt, hogy többen gépesítették a virágcserép 
készítést. A nehéz kézi munka helyett gép őrölte az agyagot, a korábban nélkülözhetet-
len kézügyességet gipszformák pótolták. 

A negyedik generáció 
1960 után már csak hat mester dolgozott, s élt a mesterséggel megteremtett jövedelem-
ből. Négy fazekasmesternek fiai és lányai is születtek, Ribita Péternek egy fia, D. Mol-
nár Ferencnek viszont két leánya született. A nők feladata hagyományosan a díszítés, a 
mesterség kiszolgálása, segítése volt. Őket fazekas feleségének nevelték nem a koron-
gozásra. A fiúk mindannyian megtanulták a mesterséget, de egy kivétellel mindannyian 
abbahagyták. Döntésük a szakma halálos ítéletét jelentette. A negyedik generáció egy-
séges pályaelhagyása véleményem szerint egyértelműen generációs lázadás volt, amit 
az 1950-es évektől egymásra rakódott hatások érleltek meg. 

Az első három generáció fazekasai szembe fordultak a kihívásokkal, megkeresték a 
menekülő utakat és kitartottak őseik mestersége mellett. Gyermekeik pályaelhagyása 
akkor következett be, amikor senki nem gondolt rá. 

A fazekasok ifjú, egyben utolsó tószegi generációja biztos megélhetést, felszerelt mű-
helyeket, több generáció által felhalmozott és már elsajátított szakmai tudást dobott el, 
mert változtatni akart. Másként akart élni, mint az ősei. Új lehetőségeket kerestek de 
nem a szakmában, hanem azon kívül. Ez a generáció gyökeresen új életformát akart 
megvalósítani. Magam is ennek az utolsó generációnak pályaelhagyó tagja, a lázadás 
személyes érintettje vagyok. 

A generációmat új irányba terelő közös motiváció éppen családjaink anyagi meg-
erősödéséből született meg. 1960 után a fazekasok megengedhették maguknak, hogy 
gyermekeiket középiskolába küldjék. A fiúk otthon megtanulták a szakmát, s közben 
gimnáziumba, közgazdasági technikumba jártak. A középiskola és a városi közeg olyan 
ablakokat nyitott ki, amelyek apáink előtt zárva voltak. Kitekinthettünk a szakmán túli 
világra. Az irodai munka, a további tanulás, vonzó, elérhető cél lett. A mérleg másik 
oldalán a sáros fazekas kötény és a mesterség fizikailag még mindig nehéz munkája állt, 
hiszen ezek az alaptulajdonságok a gépesítés után is megmaradtak. A kényelmes tiszta 
irodák sorra elhódították a fazekas fiúkat. D. Molnár Ferenc két lányából sem fazekas 
felesége lett, hiszen nem is maradt férjnek való szakmabeli. Számukra is megnyílt az út 
a tanulás, az egyetem felé. A tószegi fazekas dinasztiák negyedik generációja mindent 
odahagyva a könnyebbnek látott életet választotta. 

Tószegen jelenleg egy fazekasmester dolgozik, aki a H. Nagy-Sályi fazekas dinasztia 
leszármazottja. Fiatalabb testvére azonban a pályaelhagyókhoz csatlakozott. 

A társadalomtörténet kutatója számára a felvázolt generációs pályaelhagyás figyel-
meztetés is. Figyelmeztetés arra vonatkozóan, hogy a társadalmi folyamatok miértjei-
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nek vizsgálatából soha nem hagyhatók ki a szubjektív tényezők. Nem elégedhetünk 
meg a gazdasági helyzet elemzésével vagy a politikai környezet bemutatásával. Kutatá-
sunk adathalmazaiból nem születhet a valósághoz legalább közelítő társadalomtörténet, 
ha megfeledkezünk a folyamatokat sokszor láthatatlanul, megfoghatatlanul befolyásoló 
emberről. A társadalom egyedeinek mentalitása, szubjektív gondolkodásmódja - mint 
a vázolt példa igazolja - , olykor a gazdasági helyzettel nem feltétlenül koherens válto-
zásokat okozhat. Tószegen a fazekas mesterség áldozatul esett a generációm másként 
gondolkodásának. Akkor szűnt meg, amikor a gazdaság és a piac törvényszerűségei a 
megmaradását támogatták. 
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Örsi Julianna 

Nemzedékek tudásának átadás-átvétele 
a vérségi közösségekben 

Családi nevelés 
Kiindulva a család alapvető funkciójából már az elején leszögezhetjük, hogy a legkisebb 
vérségi közösség biológiai funkciójához alapvetően hozzákapcsolódik az utódok nevelő 
feladata is. Ez a tevékenység a gyermek megszületésétől a felnőtté válásáig elsősorban 
a szülőkre hárul, de ebbe besegítenek a nagyszülők is. A klasszikus parasztcsaládokban 
(főleg ahol a nő munkaerejére is szükség volt a mezőgazdasági munkákban) a nagyszü-
lő gyakran átvállalta a gyerekfelügyeletet, amely egyúttal a nevelés elemeit is magába 
foglalta. Az államszocialista korszakban a nők munkahelyen való foglalkoztatása mind 
az anyát, mind a nagymamát részben korlátozta e feladatvállalásában. A nagyszülő sze-
repe különösen háttérbe szorult, a migráció (külön településen élés) esetében. Ilyenkor 
az anya még jobban rászorult az állami intézmények (bölcsödé, óvoda, napközi otthon) 
segítségére. Az 1960-as évektől az alföldi kisvárosokban, falvakban is tömegesen álltak 
munkába a nők (az 1950-es években még csak mint besegítő családtag végeztek idő-
szaki munkát a termelőszövetkezetekben). Amikor azonban gyermeket szültek (min-
denféle állami támogatás nélkül is otthon maradtak nevelni az 1-2 gyermeküket iskolás 
korukig. Az 1970-es évektől a 3 éves korig terjedő állami segítség (GYES, GYED stb.) ezt 
a jogos igényt méltányolta. A nagyszülőkkel való kapcsolattartás nem szakadt meg, hi-
szen a hagyomány ereje éltette. Lazulása azonban megfigyelhető volt a távolságok miatt 
(külön lakásban, háztartásban élés, elköltözés, munkában aktív korú nagyszülők elfog-
laltsága) . Ezt azonban a hagyományos paraszti közösségek még kezelni tudták, (össze-
jövetelek, látogatások, költsönös segítségnyújtás, vakációk, szabadságok). A nagyszülő 
besegítésére különösen szükség volt óvodai, bölcsődei, iskolai szünetekben. A kötött 
munkaidőben dolgozó értelmiségi nő (pl. tanár, orvos, jogász) még inkább rászorult a 
nagyszülőre (pl. gyereke betegsége idején), vagy ha tehette, házvezetőnőre. Zsigmond 
Gábor és munkatársai a varsányi kutatásban csak az 1960 előtti együttélő családtipu-
soknál ír a nagyszülők szerepéről és a z 1966-1973 közötti időszakra már azt állapítja 
meg, hogy a faluban „Minimálisan két gyermek van, ezeket a nagyszülőktől függetlenül, 
saját elképzeléseik szerint nevelik."1 A Nagykunságon végzett megfigyeléseink ennek 
részben ellentmondanak. A nagyszülő szerepe különösen felerősödött az 1989/90-es 
rendszerváltás után. Az elvált anyának, de a gazdaságilag nehéz helyzetbe került csa-
ládoknak is egyre nagyobb szüksége van a nagyszülők segítségére. Erről részletesen ír 

1 Zsigmond. Gábor: Az 1960-70-es évek fordulójának családtípusa. In: Bodrogi Tibor (szerk.): Varsány. 
Tanulmányok egy észak-magyarországi falu társadalomnéprajzához. (151-171. p.) 155. p. 
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Örsi Julianna és Szendrei Eszter a jelenkor vizsgálati tanulmányaiban.2 Napjainkban itt 
a vérségi kör le is zárul. 

A kolozsvári kutatók kutatási programjában az évezredforulótól egyre nagyobb hang-
súlyt kap az idős korúak kutatása.3 

Ha azonban a hagyományos paraszti közösségekre gondolunk, akkor a nagycsalád-
nak, rokonságnak, nemzetségnek a szerepére is figyelnünk kell. Morvay Judit, Szabó 
László a palóc családot, Fügedi Márta a matyó családot mutatta be úgy, hogy abban a 
gyermeket is elhelyezte.4 Nem hagyhatjuk azonban ki azokat a demográfusokat, népraj-
zosokat sem, akik különösen a két világháború között az egyke-problémára hívták fel a 
figyelmet a Sárköz, Kalotaszeg vizsgálata során.5 

A nevelésben nem vérségi közösségek, intézmények is jelen voltak, vannak, mint az 
iskola, egyház, szomszédság, korcsoporthoz, társadalmi csoporthoz köthető közössé-
gek és maga a település közössége. Az iskola szerepéről a pedagógiai munkák sokasága 
szól. Az egyház szerepének jelentősége az államszocializmusban erősen kontrolált volt. 
Az évezred fordulóra azonban az állami vezetés is belátta, hogy az egyház tevékenysé-
gére szükség van nemcsak az oktatás, de különösen az erkölcsi válságból való kivezetés 
terén is. A szomszédság ellenőrző tevékenységéről Örsi Julianna már az 1970-es évek 
végén írt.6 

A nevelő-oktató célzattal készült gyermekkönyveknek nagy múltjuk van. Drescher 
Pál a 16. század közepétől gyűjtötte össze a régi magyar gyermek könyveket a 19. szá-
zad utolsó negyedéig, de kiadásra csak a 20. század első felében került sor. Szerencsére 
1986-ban hasonmás kiadásban is megjelent, amelyet most haszonnal forgathatnak a 
téma iránt érdeklődők.7 A 20. században pedig egyre jobban kiteljesedett a média (új-
ság, rádió, tv) és a nyomtatott könyv hatása is e területre. Ezektől azonban most elte-
kintünk. Maradunk csak a vérségi csoportokon belüli vizsgálatoknál. 

A gyermek születésétől fogva legfőbb nevelője az anya. Megjegyezzük azonban, hogy 
magát a szülő nőt is nevelni kell az anyaszerepre, amely ismereteket az előző generáció 
nőtagjaitól (a saját anyja, anyósa) kap. A rokonság nőtagjainak az összefogásának pre-

2 Örsi Julianna: Szerepcsere - A társadalmi-gazdasági változások a nagykunsági családok életmódjára. 
In. Örsijulianna (szerk.): Kulcsemberek. Túrkeve, 2002. 291-298. p. ; Örsi Julianna: Családkép, csalá-
di minta a nagykunsági fiatalok között az ezredfodulón. In: Örsi Julianna (szerk.): Családok - famíli-
ák nemzetségek. Túrkeve, 2003. 139-182. p., Szendrei Eszter: Az alsó-középosztály helyzetének alaku-
lása Túrkevén a rendszerváltozást követő másfél évtizedben. In.: Örsi Julianna (szerk.): Nagykunsági 
közösségek. Túrkeve, 2004. 233-262. p. 

3 Tarai Tünde: Az életút végén. Szilágyborzási öregek társadalmi helyzetének vizsgálata. Kolozsvár, 
2004 

4 Lásd: Morvay Judit: Asszonyok a nagycsaládban. Bp. 19S6; Szabó László: A palócok társadalomnépraj-
za. Debrecen, 1988: Fügedi Márta: A gyermek a matyó családban. Miskolc, 1988; Örsi Julianna: Karcag 
társadalomszervezete a 18-20. században. Akadémia Kiadó, 1990! 

5 Andorka Rudolf: gyermek, család, történelem. Történeti demográfiai tanulmányok. Bp. 2001.; Semlyén 
István (vdl.): Népességrobbanás - egyke. Kriterion Kiadó, Bukarest, 1982 

6 Örsi Julianna: Egy utcaközösség élete - Karcag, Damjanich 1970-1978. In.: Örsi Julianna: A társada-
lom kihívásai - a mikroközösségek válaszai. Túrkeve, 2004. 332-346. p. 

7 Drescher Pál: Régi magyar gyermek könyvek. 1538-1875. Bp. 1934 (hasonmás kiadás: Bp., 1986) 
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zentálása a gyermekágyas anyának vitt étel, amelynek rendje biztosította és folyama-
tossá tette a gyermekágyat fekvő nő és családja táplálását az első hat hétben.8 Nem szű-
kült le ez a segítség csak a vérrokonokra, hiszen a szomszédok és kortárs barátnők is 
beléptek ebbe a szerepbe. Éppen a kortársak segítő funkciójának felvállalását láthatjuk 
keresztelésnél. A 19. században ugyanis leggyakrabban a legénykori barátok, leánykori 
barátnők közül választottak keresztszülőt.9 Ezzel tulajdonképpen a két fiatal közötti 
baráti kapcsolatot erősítették meg és emelték a két család közötti kapcsolatttá. Azaz 
vérrokoní körön kívülieket is bevontak a megszületett gyermek felvelésébe, mintegy 
tartalékot, ha a szülőkkel bármi történne (elsősorban haláleset). Az egyház által dik-
tált fogadalomtétel elsősorban a vallási közösség megerősítésére szolgál, de a kialakult 
gyakorlat, - mely szerint az árva, de a sokadik gyerek felnevelését is vállalja a kereszt-
szülő - mutatja az új nemzedék neveléséről való előrelátó gondoskodást. Különösen 
így van ez, ha a keresztszülő a rokonságból kerül ki. Ez a 20. században egyre inkább 
elterjedő gyakorlat lett. Tekinthetjük ezt a család polgárosodásának folyamataként is, 
de lehet ez a parasztcsaládoknak a vérségi közösségek megerősítésére való törekvése 
is. Nagyobb méreteket ugyanis ott ölt ez a kiválasztási mód, ahol eltűnt a nagycsalád, 
helyette a rokonság intézménye maradt meg (pl. Nagykunság, Hajdúság). A cseperedő 
gyermek nevelésébe ugyanis természetes módon beleszól az őt körülvevő rokonság, 
a nagycsalád. Az anyát nemcsak betegsége, halála esetén helyettesítik a nőtestvérek, 
sógornők, anyósok, szülők, de egyéb távollétében is (határbeli munka stb.). Népraj-
zi leírásokból (Morvay Judit), paraszti visszaemlékezésekből tudjuk, hogy az otthon 
hagyott csecsemőt a menyecsketárs megszoptatja, a kisgyerekekre a gazdaasszony, a 
nagymama vigyáz. 

Az adoptáció paraszti gyakorlata (legyen az írásban lefektetett vagy csak a szülők és 
azok testvérei közötti szóbeli megállapodás) pedig már egy tartós viszony kialakítására 
szóló megegyezés, amely a gyermek jövőjét meghatározza. Ugyanakkor a gyermekte-
len házaspár számára is gyümölcsöző a kapcsolat, hiszen utódot nevelhet. Míg a sok 
gyermekes családon egzisztenciálisan is segít egy-két gyermek örökbe adása rokonsá-
gon belül, így segítve a kiválasztott jövőjét, ugyanakkor a gyermektelen házaspár a 
saját öregkorának életkörülményeit biztosítja, mint leendő gondviselőt a befogadott, 
felnevelt gyermeket. Sőt, az idős emberek életük során megtermelt anyagi javak és az 
ingatlan jövőjét is biztos kezekben tudhatják ezáltal. 

A gyermek és nagyszülei kapcsolatáról ugyancsak olvashatunk a szakirodalomban és 
a néprajzi leírásokban bőséggel. Felnőtt korban, majd idős korban is szivesen visszaem-

8 Örsi Julianna: A műrokonság egyik formája Karcag társadalmában. Ethnographia, 1974. 354-366. p. 
9 A szülés, keresztelés témakörben több könyv is született. Ezek közül kiemeljük Deáky Zita - Krász 

Lilla: Minden dolgok kezdete. A szülés kultúrtörténete Magyarországon (XVI-XX. század). Századvég 
kiadó, Bp. 2005. c. teljes körű monográfiáját, de figyelmet érdemel Kapros Márta: A születés szokásai 
és hiedelmei az Ipoly mentén. Debrecen, 1986 és Markos Gyöngyi: A születés hagyományai Makón. 
Debrecen, 1986: Balázs Lajos: Szeretet fogott el a gyermek iránt. Pallos-Akadémia Kiadó, Csíkszereda, 
1999. Különösen ez utóbbiak nagy szerepet szánnak a születéshez, kereszteléshez fűződő hiedelem és 
szokásvildgnak, csakúgy, mint Jung Károly egy korábbi munkájában (Jung Károly: Az emberi élet 
fordulói. Fórum Kiadó, 1978). 
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lékeznek az emberek, hogy mely játékot készítette nekik a nagyapjuk vagy nagyanyjuk, 
milyen munkát tanultak meg tőlük, milyen történetek ragadták meg gyermeki fantáziá-
jukat, amelyeket ugyancsak a nagyszülők meséltek nekik. 

Erkölcsi normák, keretek 
Nem mindig ilyen direkt a tanítás a tudás átadás-átvétele. A paraszti közösségekben a 
minta átvétele, átörökítése a legfontosabb eszköz a kultúra folyamatosságának. A taní-
tásba beletartozik, hogy a gyermek természetes közegében mit tapasztal. Amennyiben 
ez a környezet egy szerves egészet alkot és jól működik, akkor ebbe a rendbe belesimul 
a gyermek mintaátvétele, a tapasztalás és az ellenőrzés egyaránt. Az erkölcsi normák-
kal, keretekkel fokozatosan ismerkedik meg a felnövekvő gyermek. Az ellenőrzésbe 
a figyelmeztetés mellé társul a normák megszegése estén a büntetés (fenyítés). Míg a 
figyelmeztetéssel az egész rokoni kör élhet, addig a fenyítés kizárólagosan a szülők le-
hetősége és eszköze. A fenyítés széles skálán mozog: a megemelt hangos szóval történő 
figyelmeztetés, bizonyos kedvenc dolgoktól való eltiltáson át a testi fenyítésig. Az eny-
héb büntetést az anya alkalmazza, míg a keményebb főleg az apára hárul. Ha a gyerek 
nem fogad szót az anyjának, gyakran hallja, „majd megmondalak apádnak". Ennek kö-
vetkeztében a gyerekek az apjuktól jobban félnek. Ha a testvérek összevesznek, akkor 
a szülők gyakran alkalmazzák az egyenlő büntetést, jóllehet ezt a gyerekek sokszor sé-
relmezik. Az egymásra való árulkodást sem veszik jó néven a szülők. A szülő-gyermek 
kapcsolatról, a testvérek viszonyáról Örsi Julianna karcagi kötetében részletesen ír.10 Az 
erkölcsi normák elsajáttítatásáról Jávor Kata írásaiban olvashatunk részletesebben.11 

Az erkölcsi normák átadásában szerepet vállal az egyház is. Az emberi együttélés 
szabályainak elsajítíttatása, és a családi életre való nevelés meghirdetett missziója a 
vallási közösségeknek. 

A jelenkor gyermekeinek, fiatalságának vizsgálatával szociológusok, demográfusok, 
pedagógusok és néprajzosok egyaránt foglalkoznak. Hegedűs T. András - Forray R. Ka-
talin valamint Szabó Ildikó a pártállamban megvalósult gyermeknevelés alapjait világít-
ják meg könyveikben.12 Szapu Magda tovább megy a téma kutatásában. A mai ifjúsági 
csoportkulturákat mutatja be igen tanulságosan.13 Örsi Julianna nagykunsági felmérése 
az ifjúság problémáit, jövőképét állítja a téma iránt érdeklődők elébe mégpedig úgy, 
hogy mintavétele két korosztály (1970-es évek közepe és az utóbbi évtized ifúsága) 
gondolkodásbeli különbségére is rámutat.14 

10 Örsi Julianna: Karcag társadalomszervezete a 18-20. században. Akadémia Kiadó, Bp., 1990 
11 Jávor Kata: Kontinuitás és változás a társadalmi és tudati viszonyokban. In: Bodrogi Tibor (szerk.): 

Varsdny. Tanulmányok egy észak-magyarországi falu társadalomnéprajzához. 295-373. p. 
12 Hegedűs T. András - Forray R. Katalin: Az újjáépítés gyermekei - a konszolidáció gyermekei. Magvető 

Kiadó, Bp., 1989; Szabó Ildikó: A pártállam gyermekei. Új Mandátum Kiadó, Bp., 2000 
13 Szapu Magda: A zűrkorszak gyermekei. Mai ifjúsági csoportkultúrák. Századvég Kiadó, Bp. 2000 
14 Örsi Julianna: Családkép, családi minta a nagykunsági fiatalok között az ezredfoduldn. In: Örsi Juli-

anna: A társadalom kihívásai - mikorközösségek válaszai. Túrkeve, 2004. 384-408. p. 
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Munkába nevelődés 
A munkába nevelődés az a terület, amellyel a néprajz a legtöbbet foglalkozott. Szép 
példákat sorolhatnánk fel neves néprajzkutatók munkáját számbavéve. (Kresz Mária, 
Csete Balázs, Fügedi Márta, Gazda Klára stb.)15 A könyveket, tanulmányokat hosszasan 
idézhetnénk, ha arra is kitérnénk, hogy tulajdonképpen a gyermek munkára nevelése a 
gyermekjátékokkal kezdődik. Erről a kisgyermeki korról azonban most nem írunk. 

Annyit leszögezhetünk, hogy a szakirodalom főleg arra helyezte a hangsúlyt, hogy 
a munkára nevelés elsősorban nemenként történt és fokozatosan, az életkori sajátos-
ságoknak megfelelően ismertették meg a gyermeket a különböző munkafolyamatokkal. 
Az apa a fiát, az anya a lányát tanította meg az egyes munkákra szem előtt tartva azt 
is, hogy mire felnőtté válik, elsajátítsa minden férfi illetve női munkát, képes legyen az 
önálló munkavégzésre. Szabó László munkaszervezeti kutatásai részletesen kitérnek a 
paraszti munka megtanításának folyamatára, a család együtt dolgozására, bár elsősor-
ban a felnőtt társadalom munkaszervezeti tipusait állítja a középpontba.16 

A feladatokat is fokozatosan adták át a szülők a gyerekeknek. Legkésőbb a munka-
szervezési feladatkört, illetve az önálló gazdálkodáshoz szükséges ingatlant (földet). 
Ezzel egyúttal az idősebb nemzedék azt is biztosította, hogy a gyermekei felnőtté válása 
után is megmaradjon a kapocs a generációk között, illetve a saját nemzedékének is 
maradjon feladat idős korára, nem kevésbé figyelembe vette azt a szempontot is, hogy 
gyermekei segítsenek munkabíró képességük, egészségük fogytával. Azaz a szülők 
öregkori ellátása, megélhetése biztosítva legyen. A rendszerváltás után, a földmagán-
tulajdon heéyreállítása, a termelés megkezdése idején a középgenerációnak nagy szük-
sége volt a szülei, nagyszülei munkatapasztalatára, fhy az 1990-es évek első felében 
ezek a generációk együtt dolgoztak. A középkorúak fokozatosan átvették a munkata-
pasztalatot, majd kibővítették azt egyéb ismeretekkel. Mire az eredeti földtulajdonosok 
kiestek a munkából, fiaik már képesekké váltak az önálló gazdálkodásra. A témáról 
részletesebben Örsi Julianna több könyvében is közöl írásokat.17 

Foglalkozások, szakmák örökítése (paraszt, iparos, vállalkozó) 
A hagyományos paraszti társadalom szemlélete a „parasztnak születtél, az is maradsz" 
általánosan elfogadott, szinte axióma. Ennek az áttörése elsősorban a 20. században 
erősödött fel a népi mozgalmak kibontakozásával. Gondoljunk csak a népi kollégiumok-
ra, a népi írókra, politikusokra. A népi kollégium szervezői az értelmiség utánpótlását 
elsősorban a parasztifjúságból vélték pótolni. Ha szakmánknál maradunk, akkor olyan 
kiváló tudósokat, politikusokat sorolhatunk fel paraszti gyökérrel, mint Györffy István, 
Erdei Ferenc, Kiss Lajos, Veress Péter, de Bereczki Imre, Molnár Balázs, az önkéntes 

15 Csete Balázs: A jászkiséri gyermek élete. Szolnok, 1993; Gazda Klára: ???, Fügedi Márta: A gyermek 
a matyó családban, Miskolc, 1988 

16 Lásd Szabó László: A munka néprajza. Debrecen, 1997 
17 Örsi Julianna: Földközelben. Túrkeve, 1994; Örsi Julianna: A családi gazdaságok kialakulása a Nagy-

kuns-gon - egy karcagi példa nyomán - In: Örsi Julkianna (szerk.): Családok - famíliák - nemzetsé-
gek. Túrkeve, 2003. 219-241. p. 
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gyűjtők százai.18 Azt kell mondanunk, hogy a néprajztudomány jelentős számú műve-
lőjét adják szinte napjainkig a paraszti, a hagyományos vidéki környezetben felnövekvő 
értelmiségi pályára lépő nemzedékek. Ők még a gyermekkori, ifjúkori falusi, kisvárosi 
élet megélt tapasztalataiból indulhattak ki, amelyre építhették az oktatás folyamán és 
egyéb módon szerzett ismereteiket. Ezen a téren most van generációváltás a néprajz-
tudományban, amikor már a pályakezdők nem, vagy alig rendelkeznek közvetlen ta-
pasztalattal arról, amit kutatnak. Talán más tudománynál nem mutatható ki a kutatott 
közösség és a kutató ilyen közvetlen kapcsolata, így abból előny nem is származhatott, 
de itt én ezt a fajta szerencsés tudás közvetítést pozitívan Ítélem meg. 

A tudás átadásának - átvételének családi keretek közti zajlását ugyancsak elfogadta 
a hagyományos paraszti társadalom az iparosok esetében. „Iparosnak iparos a fia." - ez 
legtöbbször a szakma apáról fiára való örökítését jelentette.19 A parassztcsaládokhoz 
hasonlóan itt is belenevelődött a szakmába a gyermek, majd tanulással (más mesterek-
nél is, vándorlással is) bővítve alkalmassá vált a mesterség folytatására. Ennek segíté-
sét az apa nemcsak a szakmai ismeretek átadásával, de az eszközök, műhelyek és a 
vevőkör átengedésével is biztosította. Gyakran apa és fia évizedekig együtt dolgoztak. 
Ebben az esetben a szülő által megszerzett presztizs segített a fia egzisztenciájának 
kialakításában. Bár a konkrét szakmát rendszerint egy gyerek vitte tovább, de a többi-
nek is előnyt jelentett az, hogy az iparos élet, magatartás normáit gyermekkorában a 
szülői háznál elsajátíthatta. A szülő segített abban, hogy iparos társai körében fiának 
mestert találjon, ahol egy másik szakmát (esetleg rokon szakmát) sajátíthat el. Az már 
a polgárosultabb közösségekre jellemző, hogy a különböző szakmákat kitanult testvé-
rek társulnak annak érdekében, hogy versenyképes üzemet hozzanak létre (pl. Györgyi 
Erzsébet családkutatása) .20 

Annak vizsgálata sem tanulság nélküli, hogy napjainkban kik lettek a vállalkozók, 
kik tudtak fennmaradni és milyen stratégiát alkalmaznak a megszerzett tudás és egzisz-
tencia átadására. Eléggé nyilvánvalóan látszik, hogy a vállalkozói réteg a rendszerváltás 
után három csoportból került ki: 1. egy szűk kisiparosként korábban is működők, 2. 
szakmát tanult, üzemekben szakmunkásként dolgozók, 3. kellő tőkét felhalmozott sze-
rencsepróbálók. Mindhárom csoportnak meg volt az előnye, de a hátránya is. Annyi biz-
tos, hogy a fennmaradáshoz ugyancsak három dolog szükségeltetett: tőke, szaktudás 
és kapcsolatháló. Mindháromban szerepe volt a családnak, a vérségi közösségnek. Az 
elmúlt másfél évtized a szerencsésebbeket arra ösztönözte, hogy gondoskodjanak a vál-
lalkozás továbbviteléről, átörökítéséről. Az iparosból lett vállalkozó ragaszkodik legin-
kább a saját szakmája, profilja gyermekének való átadásához. Ezek az ismeretek stabi-

18 Lásd a témáról az Örsi Julianna (szerk.j: Kulcsemberek. Túrkeve, 2002. c. kötet több tanulmányát! 
19 lásd pl. Iparosok házassági szokása az Alföldön az anyakönyvek tükrében. In.: Örsi Julianna (szerk.j 

Emberszőtte háló. Túrkeve, 1998.189-197. p.: Füvessy Anikó: Mester - és specialista családok a nagy-
kun társadalomban. In: Örsi Julianna (szerk.j: Családok - famíliák - nemzetségek. Túrkeve, 2003. 
245-266. p. 

20 Művészgenerációk. - A Cyörgyi-Giergl család három évszázada. In: Örsi Julianna (szerk.j: Mikrokö-
zösségek. Társadalom és gazdaságkutatási eredmények és módszerek innovációja. Túrkeve - Szolnok, 
2007. 305-316. p„ lásd még: Művészgenerációk. Kiállításvezető BTM, Bp„ 2007! 

332 



Örsi Julianna: Nemzedékek tudásának átadása-átvétele 
a vérségi közösségekben 

lak, de esetleg elevultak, felújításra, bővítésre szorultak. A 3. típusba soroltak a tőke, a 
vállalkozás megtartását hagyják örökül gyermekeiknek. Itt a profilváltás a legkönnyebb. 
A siker-orientáltság átadása a legkézenfekvőbb stratégia. Valószínűleg a 2. csoport kép-
viselői vannak a legnehezebb helyzetben, különösen akkor, ha csak részfeladatot láttak 
el a szocialista nagyüzemben és nem volt teljes rálátásuk a munkafolyamatra és a szer-
vezési mechanizmusra. Hogy a kíméletlen versenyben, a profitorientáltságban ki hogy 
állja meg a helyét, avagy mennyi ember, család lesz ennek az áldozata, még nem tudni. 
Az is lehet, hogy egyik csoport (nevezetesen) a 3. felfalja a másikat (főleg a 2. csoportot) 
így biztosítva a saját szakember utánpótlását.21 

TYidás felhalmozódás az értelmiségnél 
A tudás felhalmozódás leglátványosabb eredményeket az értemiségnél szült. Bár lehet 
hogy nincs igazunk, lehet hogy csak erre figyeltünk oda, ezt vizsgáltuk. Annyi azonban 
bizonyos, hogy a társadalmi csoportok hiererchiájában jelentős szerepe volt a tudás fel-
halmozódásnak. Ezt a tudásfelhalmozódást elsősorban a családon belül, a nemzedékek 
tudásának átörökítésében értjük. Mindenképpen kellett lennie egy olyan ősnek, aki te-
hetséggel megáldott, akit felfedezett a környezete (egyház, iskola, család) és taníttatott. 
Ebben az esetben tehát főleg a mecenatúrának, a külső szereplőknek volt az elsődleges 
szerepe paraszti közösségekben. A nemesi családoknál vizsont a család stratégiájához 
tartozhatott, hogy valamelyik gyermeküket taníttatva értelmiségi pályára juttatják így 
védekezve a birtokaprózódás ellen. Ha már valakiből értelmiségi vált, akkor a gyerme-
két is azzá akarta nevelni. Ezt segítette a családi környezet, a szemlélet, a magatartás, 
életstílus. A családkutatások ezt bizonytítják. Jómagam a Laczka család több generáció-
ját követtem nyomon a 17. századtól napjainkig.22 Azt tapasztaltam, hogy a nemességet 
szerzett őstől a papon, chirurguson, jegyzőn át a nagykun kapitányi székig való eljutás 
két évszázadot vett igénybe. Ehhez földrajzi és foglalkozási mobilitásra is szükség volt. 
A viszonylag szűkös anyagi hátteret, a vagyon biztosította tekintélyt nehéz volt pótolni 
a tudás biztosította egzisztenciával. Ugyancsak nehéz volt leküzdeni a törzsökös szem-
léletből fakadó beszármazott státusz hátrányát. A 18-19. század fordulóján még olyan 
területen is, mint a Jászkunság, ahol nem volt a nemesi rangnak igazi jelentősége, még-
is annak megújításához kellett folyamodni. A kerületben a legmagasabb rangot elérve 
halt meg 1829-ben Laczka János nagykun kapitány. Ekkorra már lett minden: birtok, 
kúria, tekintély. A fia azonban mindezt a társadalmi státuszt lerombolta. A későbbi 
nemzedéknek újra kellett építenie azt. A család egy része parasztizálódott, más része 
értelmiséget is adott a társadalomnak (orvos). A 20. század közepén újra visszaesés kö-
vetkezett be, de ehhez már a politikai nézetek, magatartás különbözősége járult hozzá. 

21 Lásd részletesebben Örsi Julianna cikkeit! Lokális közösségek, vérségi csoportok és az egyén helye, sze-
repe a változó társadalomban" című kutatás eserdményeinek összegzése. In: Örsi Julianna (szerk.): 
Nagykunsági közösségek. Túrkeve, 2004. 34S-368. p.; Örsi Julianna: A mikortdrsadalom válságban 
lévő és megújuló intézményei. In: Örsi Julianna:A társadalom kihívásai - a mikroközösségek válaszai. 
Túrkeve, 2004. 409-424. p. 

22 Örsi Julianna: Laczka János élete és kapcsolata nagykunsági környezetével. In: Rideg István (szerk.): 
Laczka János emlékezete. Karcag, 1999. 123-220. p. 
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A század második felében ismét találkozunk a család értelmiségi tagjaival (mérnök), 
de ők már nagyvárosban, távoli vidéken boldogulnak. A Laczka család történetéhez 
hasonlóan tanulságosak más családtörténeti munkák is.23 

Nemzedékek tisztelete (családtörténet) 
Nem akarunk most részletesen a családtörténet hasznosságáról írni, mivel azt megtet-
tük máskor, máshol, más tanulmányban.24 Most itt csak arra utalok, hogy a családtörté-
net egyéni művelése, a családtörténeti ismeretek átadása a családon, rokonságon belüli 
nemzedékek közötti kapcsolatok erősítését szolgálják. Abból indultunk ki írásunk elején, 
hogy a kisgyermek szívesen hallgatja a nagyszülő meséit. A felnőtt korban az elődök 
iránti érdeklődés - elsősorban a munka, a létfenntartás adta szükségletek kielégítése 
miatt - háttérbe szorul, idős korban azonban felerősödik. Gondoljunk csak arra, hogy 
a visszamlékezéseket, pályázatokat írók elsősorban idősek. De azt is mindenki tudja, 
hogy mennyien kezdtek anyakönyvi kutatásba a rendszerváltás óta, hogy kikutassák 
elődeiket. Ők hatalmas munkával több generációt magába foglaló, évszázadokat átívelő 
családfákat alkotnak. Ennek a hozadéka lett a családi, rokonsági találkozók. Körülbelül 
az 1990-es évek közepén kezdődött, de ma már szinte világtalálkozókká fejlődött intéz-
ménnyé vált a rokonság együvé tartozásának eme kifejezése. Nem ritka a több tucattól 
több száz résztvevővel megtartott összejövetel. A kisérő jelenségek közül néhány: a 
családfák lemásolása, az adatok átadása, a hagyományos levelezés, a honlap működ-
tetés, a fotó és filmkészítés, a könyv megjelentetés, kiállítás. Mindez a kor emberének 
válasza az atomizálódott társadalomra. Újra építi úgy a kapcsolathálóját, hogy abban a 
vérségi szálak erős szerepet kapnak. Mondhatjuk úgy, hogy a 18. századi nemesi láto-
gatások modernizált formája, de azt is, hogy szüksége van az embernek a szűk családi 
környezetén túl menően olyan kapcsolatokra, amelyet a közös ősök, elődök révén meg-
erősítve lát. Zárszóként álljon itt egyik családkutató tanár gondolata, melyet műve elé 
írt: „Családtörténeti írásomat testamentumként - emlékül és emlékeztetőül - fiamnak 
írtam, és az ő gyermekeiknek, unokáimnak, az utódoknak. Tüdőm szegény örökség, 
mégis megőrizendő és megbecsülendő szellemi kincsként hagyományozom Rájuk, Ne-
kik. Kisérje életútjukat, sorsukat Áldás, Békesség."25 

Irodalom 
R. Kiss István: Vázlatok a Kiss (Röfi Kiss, R. Kiss) család múltjából. In.: Örsi Julianna 

(szerk.): Családok - famíliák - nemzetségek. Túrkeve, 2003. 80. p. 

23 Pl. Kurucz János: Kisújszállás két tönénelmi családja. Kisújszállás, 1998; Kurucz János: Terebélyes 
családfánk a kun-magyar erdőben. Karcag, 2005. 

24 Örsi Julianna: A családtörténeti kutatások jelentősége az ezredfordulón. In: Mikroközösségek. Tár-
sadalom- és gazdaságkutatási eredmények és módszerek innovációja. Túrkeve. Szolnok, 2007. 
317-330. p. 

25 R. Kiss István: Vázlatok a Kiss (Röfi Kiss, R. Kiss) család múltjából. In.: Örsi Julianna (szerk.): Csa-
ládok - famíliák - nemzetségek. Túrkeve, 2003. 80. p. 
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V László Zsófia 

Áron nemzetsége. 
Református lelkészcsaládok 

a 18. századi Erdélyben 

„Izrael fiai közül vedd magad mellé Áront és fiait, hogy mint papok szolgáljanak ne-
kem." - olvashatjuk az Ószövetségben az Úr Mózeshez intézett parancsát.1 Ez a törvény 
határozta meg, hogy csak Mózes testvére, Áron és az ő leszármazottai viselhettek papi 
tisztséget. A keresztény kultúrában a reformációval éledt újra ez a hagyomány, amikor 
a lelkipásztorok tevékenységét ároni hivatásnak nevezték, azokat a családokat pedig, 
amelyekben több nemzedék viselte e hivatalt: ároni háznak, Áron nemzetségének te-
kintették. 

A 18. századi szóhasználatban Áron hivatása alatt nem csak azt értették, ha valaki 
gyakorló lelkész, hanem azt is ha tanár lett, vagyis teológiai végzettséget szerzett.2 Ez 
a két funkció nem különült el élesen egymástól, hiszen azonos tanulmányokat követelt 
meg. Valamely református kollégium elvégzése után aki tehette, néhány évet külföldi 
akadémiákon töltött. Mivel a tanári feladatok differenciálódása és ezzel egyidejű elvilá-
giasodása csak a 19. század elejétől jelentkezik,3 lehetőség volt arra is, hogy az ember 
élete során megváltoztassa pályáját, és habitusának vagy előmenetelének jobban meg-
felelő módon lelkészként vagy tanárként helyezkedjen el. Herepei Károlyról írja Sziny-
nyei, hogy „természeténél fogva a békét és csendet szeretvén és mint tanári székéből 
bucsuzása alkalmával mondá: «több hajlamot s hivatást érezvén a nép - mint az isko-' 
latanítói pályára», örömmel ragadta meg az alkalmat, midőn 1841-ben szülötte helyére 
Vizaknára papnak meghívták."4 Az ellenkező irányú mozgásra mutat példát Szathmári 
Pap Mihály, aki nagyszebeni lelkészből lett Kolozsváron a teológia és egyháztörténet 
tanára 1767-ben. 

A 18. századi asszonyokról írt halotti beszédek elemzése során figyeltem fel, vagy-
is hogy a szerzők egy-egy csoportja azonos családból származik. A rokonsági fokok 

1 Kiv. 28:1 
2 Szathmári Pap Mihályt többen is Áron hivatását viselő személynek illetve papnak nevezik felesége 

búcsúverseiben, holott ekkor már 23 éve teológiát és egyháztörténetet tanított. - Az híveket 1793. 
15., 18. 

3 Szabó-Szögi 1998. 36-37. 
4 Szinnyei 11. köt. 755. - Herepei Károly előbb a kolozsvári, majd a nagyenyedi kollégium tanára volt. Itt 

jegyezném meg, hogy a 18. században és a 19. század elején a pap és a lelkipásztor kifejezést egyaránt 
használták a protestáns lelkészek megnevezésére. Herepei Gergely például a Baczoni Incze Sámuel ko-
lozsvári lelkész felett 1839-ben elmondott halotti beszédének „A papi hivatal és a pap" címet adta. 
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vizsgálata során kiderült, hogy a 18. századi, 19. század eleji Erdélyben egész „lel-
készdinasztiák" működtek. A Baczoni Inczék, a Borosnyai Lukácsok, a Deáki Fiiepek, 
Herepeiek, Szathmári Papok, Szathmári Paksiak, Verestóiak több nemzedéke töltött be 
fontos szerepet a református közéletben, lett híres prédikátor, kollégiumi tanár, püspök, 
esetleg egy kisebb közösség lelkipásztora.5 

A lelkészi hivatás apáról fiúra - ma már akár lányra - való átadása jelenleg is élő fo-
lyamat. Boross Géza, a Budapesti Református Teológia professzora 1990-es jegyzetében 
utal arra, hogy a lelkészhallgatók negyede lelkészcsaládból származik.6 E hagyomány 
18. században élő formáinak vizsgálatát a családok őseinek felkutatásával kezdtem. 

A Deáki Filep, a Szathmári Paksi, a Verestói és a Szathmári Pap család felmenői már 
a 17. század végén is lelkészek voltak. A 18. század elejéről találtam meg a legelső 
lelkészt a Baczoni Incze és a Borosnyai Lukács családból, a Herepeiek közül pedig a 18. 
század közepéről. 

Egyedül Borosnyai Lukács János esetében volt utalás arra, hogy apja zsellér volt. 
Neki tehát felemelkedési lehetőséget jelentett az egyházi pálya, amit aztán ki is hasz-
nált: 1749-ben Erdély püspöke lett. Fiai közül ketten még továbbvitték a hivatást, har-
madikuk pedig Marosvásárhelyen lett bíró. Unokái azonban már mindannyian világi 
pályát választottak, így esetükben csupán két generáción keresztül lehetett követni a 
lelkészi hivatás továbbélését. A család felemelkedett, de a pályához való kötődés nem 
volt elég erős ahhoz, hogy „lelkészdinasztia" jöjjön létre. 

A Deáki Filep és a Herepei családban három generáción át, a Szathmári Paksi, 
Szathmári Pap, a Baczoni Incze és a Verestói családban négy generáción keresztül tud-
tam megfigyelni ugyanezt a folyamatot. Bár bizonyára időben mindkét irányban tovább 
lehetne bővíteni a kört, ez már komoly családtörténeti kutatásokat igényelne, amit nem 
tartottam feladatomnak. 

A továbbiakban azt járom körül, hogy milyen kötöttségeket jelentett, ha valaki a 18. 
században református lelkészcsaládba született. Mennyire határozta meg a hivatásvá-
lasztását és a hivatalban való előmenetelét? Milyen körből választotta ki házastársát? 
Mennyire távolodott el családja lakóhelyétől? Meghatározta-e a fiúk külföldi útját apjuk 
peregrinációja? Bár kutatásaim során erdélyi családokkal foglalkoztam, érdekes kér-
désként merült fel, hogy jellemző volt-e a kelet-magyarországi és az erdélyi református 
területek közötti hivatásbeli migráció. Mivel nem szeretnék életrajzi adatok végelát-
hatatlan leírásába bonyolódni, csupán a Baczoni Incze családot mutatom be röviden, 
hogy kérdéseimre választ kapjak. Következtetéseimben azonban a többi nemzetségben 
tapasztaltak is megerősítettek. 

5 Az életrajzi adatokat Szinnyei, Szabó-Szögi 1998. és a bibliográfiában felsorolt halotti beszédek alapján 
gyűjtöttem össze. A továbbiakban csak akkor utalok forrásomra, ha idézek belőle. 

6 Boross 1990. 105. 
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A kiválasztott família első ismert lelkésze, így számomra az első generáció: Baczoni 
Incze Máté.7 Talán már az ő apja is lelkész, de legalábbis értelmiségi lehetett, mert 
Máté öccsét, Mártont is kitaníttatta: a kolozsvári református kollégium elvégzése, majd 
peregrinációja után Máramarosszigeten lett tanító. Anyjuk Pap Judit névre hallgatott, 
így ezen az ágon is felmerül a lelkész felmenők kérdése. Baczoni Incze Máté 1679-ben 
született Nagybaconban. Udvarhelyi, majd kolozsvári tanulmányai után a zilahi iskolát 
igazgatta, innen indult külföldi tanulmányútjára a holland Franekerbe, majd valószí-
nűleg németországi egyetemeket is látogatott. 1708-ban már Máramarosszigeten volt 
lelkész, ahol a következő évben feleségül vette a korábbi lelkipásztor, Bogdányi Sajgó 
Mihály lányát, Erzsébetet. 1714-től a kolozsvári református kollégiumban bölcsészetet 
és keleti nyelveket, majd 1718-tól teológiát tanított, 1720 és 1738 között pedig lelkész-
ként működött Kolozsváron. Ott is halt meg 1742-ben. 

Lánya, Zsuzsanna egy harmadik generációs lelkészhez, Verestói Györgyhöz ment fe-
leségül, aki egykor apja tanítványa volt.8 Verestói később komoly egyházi karriert futott 
be: a kolozsvári református kollégium bölcsészet- és számtan-, majd teológiatanára volt, 
1760-ban pedig az Erdélyi Református Egyházkerület püspökévé választották. 

A fiúk közül (II.) István rövid ideig Bánffy Farkas udvari lelkészeként működött, 
majd 1745-ben a bölcselet és mennyiségtan professzora lett a marosvásárhelyi kollégi-
umban. Házastársának Vásárhelyi Tőke Sárát választotta, aki valószínűleg Vásárhelyi 
Tőke István nagyenyedi professzor lánya volt. 

A kisebbik fiú, (I.) Mihály lelkipásztor lett. Egy rövid sámsondi és kolozsszentkirályi 
kitérő után Kolozsvárra hívták meg Szathmári Pap Zsigmond mellé káplánnak, majd az 
ő halála után ugyanitt lett lelkész. Pataki Sámuel kolozsvári orvos lányát, Sárát vette 
feleségül. Baczoni Incze Máté gyermekei tehát apjuk útját követték: maguk is lelkészek 
és tanárok lettek, és ugyanebből a körből választottak társat maguknak. Csupán egy 
orvos após hoz némi új színt ebbe a zárt világba. 

Az unokák közül Zsuzsanna ágán (II.) György kolozsvári lelkipásztor lett, (II.) Sá-
muel pedig orvosként dolgozott. Baczoni Incze (II.) István két fia a lelkészi hivatást 
választotta, a harmadik, (III.) István 1795-ben kancellista volt. Lányai két marosvásár-
helyi professzorhoz - Basa Istvánhoz és Csernátoni Sámuelhez - mentek feleségül, így 
abban a városban maradtak, ahol apjuk is élt. A dédunokák közül János vitte tovább 
a hagyományt és választotta a lelkészi pályát Sárdon. A harmadik gyermek, Incze (I.) 
Mihály ágán Sára, Méhes György kolozsvári bölcselet- és mennyiségtan-tanárhoz ment 
feleségül. Incze (II.) Sámuel először apja mellett működött segédlelkészként Kolozsvá-
ron, majd a gyülekezet lelkipásztorává választotta 1789-ben. Incze (II.) Mihály orvos 
lett ugyancsak Kolozsváron, miközben a kollégiumban fiziológiát, patológiát és orvosi 
tudományokat is tanított. 

A dédunokákról ezen az ágon tudhatunk meg a legtöbbet: Sára egyetlen fia, Méhes Sá-

7 Ld. 1. ábra - Az ábrán nem csak a Baczoni Incze család leszármazását szerettem volna bemutatni, 
hanem azt is, hogy a házasságok révén milyen más családokkal kerültek kapcsolatba, illetve hogy e 
körben milyen gyakori volt a lelkészi, tanári és orvosi pálya választása. 

8 Szathmári Pap 1767. 31. 
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muel, apja örökébe lépett: Kolozsváron természet- és mennyiségtant tanított 1809-1845 
között.9 Az ő tevékenysége már egy új korszakba is betekintést enged. 1829-től könyv-
vizsgálóként is működött, majd 1834-1848 között Kolozsvár országgyűlési képviselője 
volt. (II.) Sámuel két fia már egyértelműen világi pályát választott: egyikük fogalmazó, 
másikuk titkár volt 1839-ben. (II.) Mihály fia nemcsak apja nevét, de a hivatását is 
továbbörökítette és szintén orvos lett. Testvére, Krisztina, Lengyel István kolozsvári 
teológiatanárhoz ment nőül, Sára pedig betegsége miatt soha nem ment férjhez. 

Ebből a rövid családtörténetből leszűrhető, hogy a 19. század elejéig meglehetősen 
zárt körben mozogtak a lelkészcsaládok gyermekei. Hivatást leginkább a lelkészi, ta-
nári és orvosi pályák közül választottak. (I.) Mihály gyermekei, illetve veje mindhárom 
irányt reprezentálták, ami talán tudatos döntés volt annak érdekében, hogy a család 
több lábon álljon. Mindenesetre (II.) Mihály annak ellenére is ragaszkodott megkez-
dett orvosi tanulmányaihoz, hogy állást kínáltak neki a marosvásárhelyi kollégiumban, 
amint arról egy 1784 végéről - 1785 elejéről származó levél tanúskodik. A levél több 
kéz írása, a vonatkozó rész nincsen szignálva, de a hátoldalon szereplő személyek 
közül valószínűleg Incze Mihály öccse, Sámuel vagy unokatestvére Pataki Sámuel tol-
mácsolhatta a marosvásárhelyi professzorok ajánlatát: 

„Ide el jőve az Professorokhoz az T. Fagarasi Uram10 helyiben lejjendö Professor-
rol való votumnak adása, az ide való Professorok résziről már most azt tudakoztatja 
álta[la]m az édjik Professor, hogy valyon nem változtatná é meg szándékát Bátyám 
Uram és ha ugy esnék nem forditaná é az elméjét az Medicinatol az Vásárhelyi Philo-
sophia Professorságra, mert itt Bátyám Uramról gondolkoznak némelyek, és azt monda 
énnékem ez az Professor hogyha az elméjét változtatna; tehát ha az ember munkában 
venné gondolják hogy könyen efficiálhatnák és még Septemberig vagy leg felyebb De-
cemberig még lehetne elég ideje az készületre. Erről pedig ne salynálya énnékem elmé-
jét minél hamarébb declarálni..."11 

Incze Mihály válaszát nem ismerjük, de tanulmányait nem szakította meg, tehát 
vagy az ajánlat nem volt eléggé megalapozott, vagy az ő elkötelezettsége volt nagy az 
orvosi pálya iránt. Bár Mihály nem a marosvásárhelyi kollégiumban tanult, a Baczoni 
Incze név mégis jól csengett a professzorok fülében, akik korábban tanártársai lehettek 
Baczoni Incze Istvánnak, Mihály nagybátyjának és ismerhették apját is, aki ekkor már 
Kolozsvár első lelkésze és a kolozs-kalotai traktus esperese volt. 

Van azonban példa mintegy 50 évvel később is arra, hogy az árdni család hagyomá-
nya, a lelkészi hivatáshoz való erős kötődés győzött a pályaelhagyás mellett szóló érvek 
felett. így Herepei János és Méhes Zsuzsanna fia, Gergely, mérnöki tanulmányok után 

9 Az oktatás elvilágiasoddsdnak folyamata tűnik szembe apa és fia tanulmányait vizsgálva. Bár mind-
ketten tanítottak természettudományi tárgyat, Méhes György még teológiát hallgatott 1771-1774 közötti 
peregrinációja során, míg fia orvosi, bölcsész és természettudományi órákat látogatott 1807-1809-ben. 

10 Fogarasi Pap József 1779-1784 között tanított a marosvásárhelyi református kollégiumban. Ld. Zo-
vdnyi 1977. 203. 

11 Ismeretlen szerző levele Incze (II.) Mihálynak, 1785. január [?j = KMÁL Incze család levéltára. Fond 
360. 43. Ív. 
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döntött úgy 1830-ban, hogy mégis lelkipásztor lesz. Ezen a ponton azonban újra a Ba-
czoni Inczékhez kanyarodhatunk vissza, ugyanis Herepei Gergelyt és testvérét szüleik 
korai halála után nagyanyjuk, Méhes Györgyné Baczoni Incze Sára nevelte fel. 

A családi kapcsolatok nem csak a pályaválasztást, de a hivatali előmenetelt is befo-
lyásolták. Baczoni Incze Sámuel apja mellett volt káplán 1789-1795 között, majd annak 
halála után elnyerte a lelkészi hivatalt. A lelkipásztor meghívása a gyülekezet joga volt, 
a hívők pedig bizonyára szívesen választottak olyan személyt, akit régóta ismertek, és 
akinek képességeivel tisztában voltak.12 Előfordulhatott azonban az is, hogy éppen a 
család korlátozta az egyéni karrier útját: Borosnyai Lukács György mindvégig csak má-
sodik pap maradhatott bátyja, Simon mellett Marosvásárhelyen. 

A házastársak ugyancsak a korábban említett körből kerültek ki: a férj vagy az após 
minden ismert esetben lelkész, tanár vagy orvos volt. A család ezen házasságok révén 
erősítette meg kapcsolatait az értelmiségi elit körében. Elég csak a Baczoni Incze család-
fára pillantanunk, hogy feltáruljon előttünk az erdélyi református értelmiség színe-java. 
Az első vizsgált generáció a Bogdányi Sajgó, a második generáció a Vásárhelyi Tőke, 
a Verestói és a Pataki, illetve sógorságon keresztül a Rétyi Csiszér és a Szathmári Pap 
családokkal került rokonságba. A harmadik nemzedék a Csernátoni, a Méhes és - most 
már közvetlenül - a Szathmári Papokkal erősítette a rokoni szálakat, a negyedik gene-
ráció egyik tagja pedig a Deáki Fiiepek közé házasodott be. 

A lelkészcsaládból való párválasztás iránti elkötelezettséget Verestói György halotti 
beszédében egy ószövetségi tilalom magyarázza: „nem veve magának Házas Társul va-
lami idegen Leányzót az Isten Törvénye ellen... hanem amaz Aroni Háznak... Batzoni 
Intze Máté Uramnak, akkor a Kolo'sv. Rét. Sz. Eklésia első Papjának 's Curatorának... 
Leányokat".13 

Az isteni parancsolat mellett azonban ugyancsak fontos és a lehetőségeket korlátozó 
szempont lehetett a házasság előtt állók azonos társadalmi helyzete, a hasonló családi 
környezet és neveltetés. 

Bár elsősorban erdélyi családokkal foglalkoztam, számoltam az egyes családtagok ke-
let-magyarországi migrációjával. Három olyan családot találtam, amelynek ősei még a 
17. században települtek Erdélybe: Deáki Filep János Nyitra vármegyéből, Szathmári Pap 
János Szatmár vármegyéből, Verestói Pál pedig a Balaton vidékéről érkezett. Leszárma-
zottaik a 18. század folyamán mindvégig Erdélyben éltek. A 18. században viszont csak 
egy személy ingázott Erdély és Magyarország között:14 Szathmári Paksi Mihály a Bereg 

12 Az északkelet-magyarországi református lelkészek életét vizsgálva Ugrai János is azt tapasztalta, hogy 
gyakori volt a rektor és a káplán lelkészként való meghívása, illetve a korábbi lelkipásztor visszahí-
vása. - Ugrai 2004. 21. 

13 Szathmári Pap 1767. 33. - Szathmári Pap Mihály 2. Móz. 34:16-ra utal, melyben az Úr megtiltja 
Mózesnek, hogy népe fiai iáegen lányokat vegyenek feleségül, akik bálványimádásra csábíthatják 
férjeiket. 

14 Mivel Baczoni Incze Máté máramarosszigeti munkásságának nagy része arra az időszakra esett, ami-
kor II. Rákóczi Ferenc Partiumot is az Erdélyi Fejedelemséghez csatolta, ezt nem tekintettem Erdély 
elhagyásának, bár egyházkerülete határait így is átlépte. 
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megyei Mezőkászonyban látta meg a napvilágot 1681-ben, de tanulmányait részben a 
gyulafehérvári református kollégiumban végezte. Németalföldi peregrinációja után előbb 
Tokajban dolgozott, majd visszatért Gyulafehérvárra, ahol a bölcselet és természettudo-
mányok tanára lett. A kollégiummal együtt költözött 1716-ban a közeli Boroskrakkóba, 
majd Marosvásárhelyre, ahol 1719-től már teológiát tanított. 1728-ban megválasztották 
az Erdélyi Református Egyházkerület nótáriusává, ami azzal kecsegtette, hogy a püspöki 
méltóságot is elnyerheti.15 A sárospataki kollégium vezetése azonban vonzóbb volt szá-
mára, ezért 1734-ben visszatért Magyarországra és a kollégium rektoraként, valamint a 
Zempléni Református Egyházmegye espereseként halt meg 1744-ben. Fiai: Mihály, Ist-
ván, Ábrahám és Pál, apjukkal együtt hagyták el Erdélyt, ahova már nem tértek vissza. 

Az önálló Erdélyi Fejedelemség, úgy tűnik, nagyobb vonzerőt gyakorolt a református 
családokra, mint a Habsburg uralom alatt álló tartomány, amely már nem rejtett Ma-
gyarországnál lényegesen jobb lehetőségeket számukra. Bár Erdély területén belül a 18. 
században is megfigyelhető a családok vándorlása, a Királyhágón túl már inkább csak 
a tanulmányok idején töltöttek hosszabb időt a református ifjak.16 

A Baczoni Incze családhoz visszatérve megfigyelhető a nagyvárosok vonzása is. 
Baczoni Incze Máté Máramarosszigeten dolgozott 1708-1714 között, ahonnan Kolozs-
várra költözött. Gyermekei közül István rövid kitérő után Marosvásárhelyen, Mihály 
Kolozsváron telepedett le. Zsuzsanna ugyancsak Kolozsvárra ment férjhez. Az unokák 
többnyire ugyanezt a két várost választották lakhelyül, és a lányok mindig a szülővá-
rosban maradtak házasságuk után. Egy nagyobb közösség, egy gazdagabb város jobb 
megélhetési lehetőséget, többféle munkát, nagyobb szellemi pezsgést nyújtott, amiről 
a peregrináció után talán már nehéz lett volna lemondani. Ugyanakkor a család is saját 
székhelyén tudta kapcsolatait legjobban mozgósítani és a fiatalok útját egyengetni. 

A református diákok peregrinációjának hagyományos úticéljai a 18. században a sza-
bad szellemű németalföldi, német és svájci akadémiák voltak. 1737-ben nyitotta meg 
kapuit a göttingeni, 1743-ban az erlageni egyetem, a németalföldi akadémiákat viszont 
1801-1811 között Napóleon bezáratta, illetve más intézményekbe olvasztotta be. Mind-
eközben egyre több szakfőiskola, egyetem jött létre már a Habsburg Monarchia határain 
belül is. Protestáns teológiai kar csak 1820-ban állt fel Bécsben, a protestánsok ugyanis 
egy uralkodói kontroll alatt tartott intézmény létrehozásában a külföldi egyetemláto-
gatás lehetőségének teljes elvesztését látták, ezért azt rendre meghiúsították. Mivel a 
tanulmányok költségeit nem volt egyszerű előteremteni, az egyetem kiválasztásánál 
fontos szempont volt, hogy hol milyen ösztöndíjra, esetleg tandíjmentességre, ingyenes 

15 Az erdélyi reformátusok 1718 után bevezették azt a gyakorlatot, hogy a püspök halála esetén auto-
matikusan a generális nótárius lépett a helyébe. Ezzel az intézkedéssel akarták kivédeni a piispökvd-
lasztás után szükséges uralkodói megerősítést, amelyet az unitáriusoknak III. Károly kötelezővé tett. 
Pokoly 1904. 76. 

16 Még ennél is kevesebb mozgást figyelt meg Ugrai János az északkelet-magyarországi református lelké-
szek között, akik általában egy egyházmegyén belül vállaltak szolgálatot életük során. - Ugrai 2004. 
18. 

343 



László Zsófia: Áron nemzetsége. 
Református lelkészcsaládok a 18. században 

szállásra volt lehetőség.17 Ugyanakkor a katolikus uralkodók igyekeztek korlátozni a 
protestáns diákok külföldi tanulmányait. III. Károly idején útlevélkérelemhez kötötték, 
majd Mária Terézia uralkodása alatt ezt többször szigorították, illetve az aktuális politi-
kai viszonyok szerint szabályozták, időlegesen megtiltva az addig oly népszerű porosz 
akadémiák - köztük Odera-Frankfurt, Halle - látogatását. II. József azért ellenezte a 
külföldi egyetemjárást, mert ezzel az alattvalók pénzt vittek ki a birodalomból, I. Ferenc 
pedig a „francia veszedelem "-re hivatkozva tiltotta meg a külföldi tanulást.18 

A peregrináció adatait bemutató táblázatban a Baczoni Incze, a Borosnyai Lukács, a 
Deáki Filep, a Herepei, a Szathmári Pap, a Szathmári Paksi és a Verestói család tagjai kö-
zül 36 személy 65 egyetemlátogatását dolgoztam fel.1910 diákról csak egy-egy egyetemen 
maradt feljegyzés, a többiek bizonyíthatóan több intézményben is megfordultak. Mind 
a két eset előfordult a teljes időszakban, szemben az általános tendenciával, amely azt 
mutatja, hogy az időben előre haladva egyre inkább egy egyetemhez kötődtek a diákok. 
A 18. század közepéig legtöbben a németalföldi egyetemeket: Franekert, Groningent, 
Utrechtet és Leident, illetve a porosz Odera-Frankfurtot keresték fel. Ezen intézmények 
népszerűsége már jóval az előtt lankadni kezdett, hogy Napóleon bezáratta volna őket. 
A 18. század második felében már a német és svájci akadémiák - Göttingen, Marburg, 
Bern és Genf - voltak látogatottabbak. Talán csak Leiden népszerűsége volt töretlen 
a 18. század folyamán. Viszonylagos közelsége és olcsósága miatt az 1760-as évektől 
kezdve Bécsben is megjelentek az orvosi tanulmányokat választó protestáns ifjak, majd 
1820-tól a lelkészképzés is lehetővé vált számukra a Habsburg Birodalom határain be-
lül. Szakfőiskolák alapítása a 18. század végén indul meg a birodalomban. Ekkor már 
a tanulmányok típusa is kiszélesedett és ezzel párhuzamosan Pesten is megjelentek az 
erdélyi református magyar diákok. Méhes Sámuel az Orvosi Akadémiát, Herepei Károly 
a Polytechnicumot és a protestáns teológiát látogatta Bécsben, Baczoni Incze Mihály 
Pesten tanult orvosnak, Herepei Gergely pedig mérnöknek. 

Bár a peregrináció útvonalának kialakítását befolyásolták a korszak változó adottsá-
gai és lehetőségei, nem lehet figyelmen kívül hagyni a családi hagyományt és kapcsola-
tokat sem. Verestói György püspök halotti beszédében olvashatjuk a következő sorokat: 
Hermannus Venema „ki még most-is életben lévén, szívesen örvendezett azon hogy 
ez ö Kedves Tanitványja a' Fö Papságot elérte, hogy ö vélle Barátságát fen tartotta, és 
nevezetesen hogy az ö élsö szülött Fiának Tiszt. Tüdős Ifj. Verestoi György Uramnak-is 
három esztendők alatt hívséges Tanitója lehetett."20 

Ugyanígy előfordul azonban az is, hogy egy nemzedék tagjai választanak azonos úti-
célt. A Baczoni Inczéknek inkább az egy nemzedékhez tartozó tagjai látogatták ugyan-
azokat az egyetemeket, Deákí Filep József viszont maga is tanult Utrechtben, ahová 

17 A kolozsvári, az enyedi és a marosvásárhelyi kollégium a leideni, odera-frankfurti, marburgi akadé-
miákra küldhetett időről-időre ösztöndíjasokat, a franekeri egyetemen 1775-ig a fríz államtanács ösz-
töndíjára, Groningenben szabad asztalra és szállásra lehetett számítani, Utrechtben 1735-ben, majd 
1761-ben, Göttingenben pedig 1790-ben jött létre alapítvány az erdélyi peregrinusok támogatására. 

18 Fazakas 2003. 74.; Pokoly 1904. 101-108.; Szabó-Szögi 1998. 9-15.; Ugrai 2004. 34-35. 
19 Ld. II. ábra 
20 Szathmári Pap 1767. 31-32. 
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később mindkét fia eljutott. A két testvér ezen kívül Leidenben is követte egymást. 
A Herepei család tagjai viszont szinte az összes felsorolt egyetemen megfordultak és 
látszólag nem befolyásolta őket elődeik tapasztalata. 

A református lelkészcsaládok 18. századi bezártsága nyilván sok tényezőnek az 
eredménye volt. Lehetett tudatos választás a családi hagyományok továbbadása, de 
bizonyos, hogy III. Károly, Mária Terézia és I. Ferenc katolikusokat támogató politikája, 
illetve II. József birodalmi érdekeket védő intézkedései mellett a protestáns értelmiség 
lehetőségei is korlátozottak voltak.21 A nyitást a felvilágosodás hatására bekövetkező 
változások: az egyetemi oktatás és a választható foglalkozások szakosodása és elvilági-
asodása, az értelmiségiekre való mind nagyobb társadalmi-gazdasági igény jelenthette. 
Több család azonban ezek után sem tért le ősei útjáról és továbbadta Áron hivatását. 

II. ábra 
A Baczoni Incze, a Borosnyai Lukács, a Deáki Filep, a Herepei, a Szathmári Pap, 
a Szathmári Paksi és a Verestói családból származó diákok peregrinációja, 
1682-1830. Forrás: Szabó-Szögi 1998. 

akadémia látogatások évköre egyetemlátogatások száma 

Franeker 1 6 8 2 - 1 7 7 2 " 15 

Leiden 1722-1793 ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ l l l l l i i l l l l l l l l l l l l l i l l 

németalföldi akadémiák Utrecht 1 7 0 9 - 1765 8 

Gronlngen 1717-17361?] l l l l l l l l l l l l l l l M I I I I I I I I I I I i l l l l 

Hardewijk 1742 1 

Göttingen 1779-1830 8 

Odera-Frankfurt 1710-1749 5 
német akadémiák 

Marburg 1779-1788 l l l l l l l i l l l l l l l l l i 

Erlagen 1795 1 

B e m 1760-1792 4 

svájci akadémiák Genf 1760 -1796 3 

Bázel 1783 1 

Bécs 1767-1824 3 
akadémiák a Habsburg Birodalomban 

Pest 1785]? ] -1830 
akadémiák a Habsburg Birodalomban 

Pest 1785]? ] -1830 2 

21 1770-ben például Mária Terézia meghatározta, hogy az erdélyi kincstartóság csak katolikus vagy görög 
katolikus személyeket alkalmazhat, II. József pedig megtiltotta azon személyek állami hivatalvállald-
sát, akik a birodalmon kívül tanulták. - Trócsányi 1973. 14.; Ügrai 2004. 34-35. 

22 A látogatások nem egyenletesen oszlanak meg ez idó alatt, 1758 után már csak két személy járt 
Franekerben. 
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Irodalomjegyzék 

Források 
KMÁL Incze = Kolozs Megyei Állami Levéltár, Incze család levéltára. Fond 360. 
Csiszár 1835 = Csiszár Sámuel: Idvezült Szathmári Pap Krisztina... Incze Mihály szere-

tett hitvesse... Kolozsvár, 1835. 
Diószegi 1748 = Diószegi János: Isten' ház' koronájánakzászlozo drága-köve... Kolozs-

vár, 1748. [Szathmári Paksi Mihály halotti búcsúztatója] 
Herepei G 1836 = Herepei Gergely: A' maga házát jól elrendelő keresztyén asszony. In: 

Incze Sára özvegy Prof. Méhes Györgyné emléke két halotti beszédekben. Kolozs-
vár, 1836. 

Herepei 1839 = Herepei Gergely: A' papi hivatal és a' pap. Kolozsvár, 1839. [Incze 
Sámuel halotti búcsúztatója] 

Herepei K 1836 = Herepei Károly: Az asszonyokról egy halotti beszéd. In: Incze Sára 
özvegy Prof. Méhes Györgyné emléke két halotti beszédekben. Kolozsvár, 1836. 

Az hiveket 1793 = [n. n.]: Az híveket e' földön való mulatósokban ostromlo minden 
ellenségein tellyes győzedelmet nyert. Débora... Kolozsvár, 1793. [Szathmári Pap 
Mihályné Rétyi Csiszér Debora halotti búcsúztatója] 

Szathmári Pap 1767 = Szathmári Pap Mihály: A' Jéhovának temploma'... In: Isten 
jobb keze' férjfiának örök emlékezete... Kolozsvár, 1767. [Verestói György halotti 
búcsúztatója] 

Szathmári Pap 1794 = Szathmári Pap Mihály: Szelid és tsendes lelkének... In: A' tiszta 
házassági szeretetnek... Kolozsvár, 1794. [Incze Mihályné Pataki Sára halotti bú-
csúztatója] 

Szathmári Pap 1795 = Szathmári Pap Mihály: Egész világi életében, az Isten házához 
való buzgó szerelemnek tüzével gerjedezett... In: A' természetben méljen bé-olta-
tott, és az Istentöl-is drága jutalomnak igerete' alatt parantsoltatott fiúi és leányi 
tiszteletnek és háládatosságnak tzimere, Kolozsvár, 1795. [Incze Mihály halotti 
búcsúztatója] 

Szathmári Pap 1742 = Szathmári Pap Zsigmond: Az Izrael fiaitól el-temetetett, de Is-
tentől megeleveníttetett Mo'ses, néhai tiszteletes, tudós Baczoni Incze Mate uram... 
Kolozsvár, 1742. 

Szombati 1748 = Szombati András: Kristust követő... Kolozsvár, 1748. [Szathmári Pak-
si Mihály halotti búcsúztatója] 

Tordai 1794 = Tordai Sámuel: Ama' minden igaz hivők'... In: A' tiszta házassági szere-
tetnek... Kolozsvár, 1794. [Incze Mihályné Pataki Sára halotti búcsúztatójaj 

Tordai 1795 = Tordai Sámuel: Magyar Apollós In: A' természetben méljen bé-oltatott, 
és az Istentöl-is drága jutalomnak igerete' alatt parantsoltatott fiúi és leányi tiszte-
letnek és háládatosságnak tzimere, Kolozsvár, 1795. [Incze Mihály halotti búcsúz-
tatója] 
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Szakirodalom 
Boross 1990 = Boross Géza, dr.: Elvi homiletika. dr. Boross Géza theol. professzor elő-

adásai. Bp. A Budapesti Református Theologiai Akadémia Gyakorlati Teológiai 
Tanszéke, 1990. 

Fazakas 2003 = Fazakas István: Vallás- és neveléspolitika Erdélyben a felvilágosult ab-
szolutizmus korában. Pallas-Akadémia Könyvkiadó, Csíkszereda, 2003. 

Pokoly 1904 = Pokoly József: Az erdélyi református egyház története. III. köt. 1691-1880. 
Bp., 1904. 

Szabó-Szögi 1998 = Szabó Miklós-Szögi László: Erdélyi peregrinusok. Erdélyi diákok 
európai egyetemeken 1701-1849. Mentor, Marosvásárhely, 1998. 

Szinnyei = Szinnyei József: Magyar írók élete és munkái. I-XIV. köt. Bp., 1891-1914. 
Trócsányi 1973 = Trócsányi Zsolt: Erdélyi kormányhatósági levéltárak. Akadémiai, Bp., 

1973. (A MagyarOrszágos Levéltár kiadványai I. Levéltári leltárak 5.) 
Ugrai 2004 = Ugrai János: „Kis világnak világos kis tüköré" Északkelet-magyarországi 

református lelkészek önéletrajzi nyilatkozatai 1807-1808-ból. Hernád, Debrecen, 
2004. (Nemzet, egyház, művelődés) 

Zoványil977 = Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon. Szerk.: 
Ladányi Sándor dr. 3. jav., bőv. kiad. Magyarországi Református Egyház Zsinati 
Irodájának Sajtóosztálya, Bp., 1977. 
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Tóth Árpád 

Evangélikus polgárcsaládok 
társadalmi stratégiájának változásai Pozsonyban, 

1750 -1850 között 

Amint azt konferenciánk is bizonyítja, hogy a nemzedék fogalma különféle szövegkör-
nyezetekben használható és eltérő jelentésárnyalatokat vehet fel. A kifejezés elsődleges, 
mentalitástörténeti jelentésszintje arra a jelenségre utal, hogy az azonos időszakban 
szocializálódott emberek közös élettapasztalatai hasonló magatartást eredményezhet-
nek, és hogy ez az élményközösség csoportkohéziós hatású lehet. Ez a megközelítés 
azonban leginkább olyan korszakokra alkalmazható, amelyek esetében meghatározó 
súlyú, tömegekre ható események történtek (például az egész országot sújtó háború] 
és ezeknek a tapasztalásáról jelentős számban állnak rendelkezésre „személyes forrá-
sok" - vagyis elsősorban a 20. századi tömegtársadalmak vonatkozásában. (Az ilyen 
megközelítés kevésbé szigorúan akár reflektálatlan élmények esetében is használható, 
például hogyan hat egy országos járvány a demográfiai magatartásra.) így a régi magyar 
társadalom kapcsán legfeljebb bizonyos kivételes forrásadottságú csoportok (például 
írók) esetében tűnik gyümölcsözőnek. 

Előadásomban a nemzedék fogalmát ennél jóval tágabb jelentéstartományra alkal-
mazom: a nemzedékről mint a (lehetséges) társadalmi változások időegységéről fogok 
beszélni. Ebben az értelmezésben a generáció - az egy emberöltőnyi időtartam - az az 
időegység, amely alatt egy-egy családban végbemehetnek bizonyos, a társadalomban 
elfoglalt helyzettel összefüggő változások. A nemzedék fogalma ebben az értelemben a 
társadalmi változások mikroléptékű megragadásának lehet eszköze, mivel a legkülön-
bözőbb értelemben vett családi tradíciók fenntartását vagy éppen megtörését eredmé-
nyező döntések vizsgálatához segít hozzá. Kapcsolódik tehát a szociológia egyik korai 

- még Pitirim Sorokin1 által bevezetett - fogalmához, amennyiben az intergenerációs 
mobilitás jelenségét járja kerül egy meghatározott társadalmi környezetben. Az aláb-
biakban ki fog azonban derülni, hogy a társadalmi mobilitás ebben az összefüggésben 
többet jelent annál, ahogyan a szociológiai konvenció használja, mivel a foglalkozási 
státusz változása mellett más szempontokat is figyelembe veszek. 

Kutatásom során nagy számú Pozsonyban élő evangélikus polgárcsaládot, illetve 
ezek tagjainak társadalmi és demográfiai körülményeit vizsgáltam a 18-19. századból.2 

Bevezetésként előbb néhány alapvető elvi kérdést tisztázok a család, a nemzedék és a 

1 Sorokin 1974, 73. 
2 A Pozsony 1783-1848 közti társadalomtörténetére irányuló kutatásaimat az MTA Bolyai János Kutatá-

si Ösztöndíja és az Országos Tudományos Kutatási Alap (F-047101. számú) támogatása segítette. 
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társadalmi státusz fogalmával kapcsolatban, majd vázlatosan bemutatom a korabeli po-
zsonyi evangélikus társadalom sajátosságait. A tanulmány főrésze néhány polgárcsalád 
elemzésére fog épülni, végül következtetéseket vonok le. 

1. Az első alapvető kérdés, hogy miért érdemes kitüntetett szerepet tulajdonítani a 
nemzedékeknek egy-egy család történetében a régi polgárság kutatása során. A válasz -
megítélésem szerint - két összetevőből áll össze. Egyrészt azért, mert a korabeli polgári 
közegben az egyén életében az önálló státusz megszerzése után viszonylag ritka a je-
lentősebb változás, másrészt pedig amiatt, mert az önálló státusz megválasztása nagy-
részt nem az egyén döntését tükrözi, hanem a szülők, közülük is főleg az apa akaratát. 
Azt gondolom azonban, hogy mindkét állítás erősen hipotetikus, ha a késő rendi ma-
gyar városok társadalmára alkalmazzuk. Legfeljebb elvétve fordulnak ugyanis elő olyan 
elemzések, amelyek igazolnák a polgári családok hatalmi dinamikáját - Sasfi Csaba 
például négy nemes család esetében mutatta ki memoárok elemzése alapján a pályavá-
lasztási döntések hátterét.3 Az is kérdéses, hogy mennyiben indokolt kiemelni a szülők 
(és köztük is az apa) szerepét. A pozsonyi evangélikusok vizsgálata alapján ugyanis 
úgy tűnik, hogy működik egyfajta nagycsaládi jellegű szerep: igen gyakran előfordul, 
hogy a gyermekek keresztapja az a személy, aki korábban valamelyik szülő, jellemzően 
az anya házassági tanúja is volt, és ugyanő látja el később a polgári cím elnyerésekor 
az (egyik) kezesi szerepet. E másodlagos viszony vizsgálata egy másik előadás témája 
lehetne - itt csupán arra utalok, hogy az egyént a városi társadalomba való beillesz-
kedése során apján kívül egy másik, már tekintélyt szerzett személy, egy patrónus is 
képviseli (és az önállósulás útján végigkíséri), így logikusnak tűnik, hogy az illetőnek a 
pályaválasztási és kiházasítási döntésekben is van szava.4 Ugyanakkor eddigi adataim 
alapján úgy tűnik, hogy ezek a személyek jellemzően a szülők nemzedékéhez tartoztak. 
A pályaválasztás tehát eszerint a korábbi generáció céljait, értékrendjét, családi straté-
giáit tükrözi. Bár a pozsonyi evangélikus líceum anyakönyvében a két legfelső osztály 
tanulóinál bejegyezték a „jövendő életnemre" vonatkozó szándékokat is - hogy tehát 
az ifjú például teológus, „politicus" (jogvégzett közigazgatási hivatalnok), orvos vagy 
gazdatiszt akar lenni5 - , ez az adat sem segít abban, hogy leválasszuk a tanulók saját 
céljait, mert nem tudjuk, hogy az ilyenkor a tanárnak bevallott szándék valójában kinek 
az életterveit tükrözi: a tanuló gyerekét vagy a szüleiét. 

Magyarázatra szorul az az állítás is, hogy az önállósulás után aránylag ritka a jelen-
tős változás a társadalmi helyzetben. A vállalkozók előfutárainak tekintett pesti nagy-
kereskedőket vizsgáló munka többek közt azt bizonyította be, hogy a kiemelkedően 
alkalmazkodóképes nagykereskedők alapvető változtatásokra is képesek voltak üzleti 

3 Sasfi 2001. Polgárcsaládokra vonatkozó esettanulmányok: Bácskai 2001, Kövér 2002. 
4 Figyelembe kell venni továbbá, hogy a pozsonyi evangélikus egyházban kötött házasságok megkötése-

kor a szülők többnyire már nem is éltek - az 1781-1828 közt regisztrált esküvők között a 2306 olyan 
alkalomból, amikor a vőlegény az első házasságát kötötte az apa az esetek 52,4 százalékában, az anya 
38,4 százalékban nem volt az élők sorában, 25,9 százalékban pedig mindketten halottak voltak. (Az 
arány még magasabb lehet, ugyanis az esetek 11,2 százalékában hiányzik ez az adat.) 

5 Vö.: Tóth 2001. 73., 95-97. 
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tevékenységükben - más városba költöztek, a korábbiakkal felhagyva új üzletágakba 
kezdtek stb.6 Ám ez a tulajdonságuk éppen rendkívüliségük bizonyítéka. A pozsonyi 
evangélikus polgárok közt csupán elenyésző kisebbségre jellemző ez a pályamódosítási 
készség, amit - ismét Sorokin nyomán - introgenerdciós mobilitásnak nevezhetünk. 
Csak röviden utalok a nemes származású dohánykereskedőre, Johann Adam Martinyre, 
aki annak ellenére, hogy régi, a térség több városában erős pozíciót kiépített családból 
származott és Pozsonyban a választott polgárságba is bekerült, elköltözött a városból.7 

Más értelemben változtatott helyzetén Anton Slubek, a Morvaországból betelepült var-
gamester, aki az 1820-as években felhagyott iparával és kávékimérési jogot szerzett, és 
ez a döntése az adójegyzék tanúsága szerint anyagi prosperitást hozott számára.8 Emel-
lett Pozsonyban is működtek olyan nagykereskedők - köztük evangélikusok is - , akik 
menet közben bővítették üzleti profiljukat, például ausztriai székhelyű biztosító társa-
ságok helyi ügynöki szerepét vállalva el.9 Az ilyen esetek azonban inkább kivételnek 
tűnnek, ami nem gyengíti a szabályt. A jellemző az, hogy a megélhetés szempontjából 
értett önállósulás, az ehhez ekkoriban még erősen kapcsolódó polgárjog megszerzése 
és a megházasodás mint három meghatározó esemény nem csak időben igen gyorsan 
követte egymást10, de lényegében véglegesen rögzítette az egyén további életének alap-
vető paramétereit. 

A fentiekkel tehát azt vizsgáltam, hogy mennyiben tekinthető bizonyítottnak, hogy a 
szülői döntés meghatározta az egyén társadalmi helyzetét. Most vázlatszerűen bemu-
tatom a pozsonyi evangélikusság sajátosságait. Egyfelől az evangélikus egyház súlyára 
kell utalni a város életében, mely meghatározó volt a reformáció óta, és bár az ellen-
reformáció az evangélikusok jelentős pozícióvesztését okozta, még így is a városveze-
tő tisztségeket paritásos alapon, rotációval töltötték be katolikusok és evangélikusok.11 

Bizonyos tevékenységek teljesen kicsúsztak a lutheránusok kezéből, ám a 19. század 
elején számos jól jövedelmező iparág, kereskedelmi terület továbbra is az ő kezükben 
volt, és a forgalmasabb fogadók és árendálható városi jövedelmek nagyobb része fölött 
is ők rendelkeztek. Másrészt a pozsonyi evangélikusok bizonyíthatóan városok felett 
átívelő kapcsolathálóban éltek - gyakoriak a családi kapcsolatok elsősorban Sopronnal 

6 Bácskai 1989. 
7 Maniny 1771-ben született Pozsonyban egy dohánykereskedő fiaként. 1797-ben egy helyi szűcsmester, 

majd megözvegyülve, 1803-ban egy pozsonyi fogadós lányát vette feleségül. A választott polgárságnak 
1818-ban lett tagja (Archív Mesta Bratislavy ¡ezentúl: AMB] 2.a. 84., 1818. okt. 6.), de az 1839-es 
tisztújítás kor megállapították róla, hogy már évekkel korábban Heves megyébe költözött (AMB 2.a. 
109., 1839. nov. 11.). Az anyakönyvi jelzetekre Id. a függeléket. 

8 Slubek 1799-ben mint német vargamester kötött házasságot egy pozsonyi varga lányával és 1821-ben 
is ekként említik, amikor bekerült a választott polgárságba (AMB 2,a. 87., 1821. júl. 4.). Az 1828-as 
összeírás azonban már kávéház-tulajdonosnak minősíti és a kávéháza után kell adót fizetnie (Ma-
gyar Országos Levéltár (ezentúl: MOLj N.26. Specialia 56., 146. és 235. ház), és az anyakönyvek is 
(legkésőbb 1825 után) ezt a státuszmegjelölést használják. 

9 Ld. PW 1840 és 1844. 
10 Tóth 2006. 252-253. 
11 A pozsonyi evangélikus egyház történetéről ld.: Schrödl 1906. A tisztségek paritásos megoszlásáról: 

Sas 1973: 113. 
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és a Pozsony melletti kis szabad királyi városokkal, de emellett Késmárk, Lőcse, a felvi-
déki bányavárosok, Győr, sőt az erdélyi szász városok is rendre feltűnnek mint a beván-
dorlók, 111. a házasulok származáshelyei.12 Ebben a láncolatban ráadásul a 18. század 
második felében kétségkívül Pozsony a legtekintélyesebb hely, az ország kormányzati 
központja, ahová érdemes vándorolni annak, aki érvényesülni kíván. Ezt a szerepét 
majd a Türelmi Rendelet rendíti meg, mivel az azután létrejött pesti egyház jelentős 
vonzást - ill. Pozsony felől nézve elszívóerőt - fejt ki.13 És akkor még nem mértük fel az 
ország számos más pontján megszervezett evangélikus gyülekezetek hatását, valamint 
az evangélikusok nem jelentéktelen bécsi jelenlétét, ami a rohamosan urbanizálódó 
császárvárost egyre vonzóbb célponttá tették, és Pozsony vonzerejét gyengítették. 

Harmadrészt az evangélikusok társadalomszerveződésének sajátosságaira utalok rö-
viden, amelyek hatással vannak az egyházközség belső társadalmi hierarchiájára és az 
egyéni státusz változtatásának lehetőségeire és korlátaira. Részben a jól ismert ténye-
zőkre, mint az iskoláztatásnak tulajdonított fontos szerepre, ill. a választott világi tiszt-
ségek (egyháztanács, ill. a curator - lényegében gyülekezeti kincstárnok) súlyára. Itt 
utalok arra is, amit már másutt részletesen bemutattam, hogy a pozsonyi evangélikusok 
a városi lakosság foglalkozási megoszlásához képest különösen a szőlőművelés, továb-
bá a kereskedelem és bizonyos ritka, specializált iparágak terén voltak felülreprezen-
táltak, míg a tömeges ruházati iparágakban és a városi napszámosok körében a városi 
népességen belül arányukhoz képest jóval kisebb mértékben voltak jelen.14 Részben 
viszont olyan tényezőkre, amelyeknek eddig nem szentelt figyelmet a szakirodalom: az 
egyházközségben használt, finoman differenciált ranghierarchiára, ami a megszólítások 
rétegzettségét alakította ki, mely „tiszteltetéseket" a különféle források következetesen, 
.pontosan" használnak. 

2. Mindezen földrajzi, felekezeti és társadalmi erőterek viszonylatában értelmezhetők 
azok a családi stratégiai döntések, amelyek a pozsonyi polgárcsaládok számára fel-
emelkedést hozhattak. Az alábbiakban főleg egyházi és iskolai anyakönyvek alapján 
elemzek néhány polgárcsaládot, hogy ezzel a sajátos típusokat bemutassam. E módszer 
előnye, hogy a több nemzedékre kiterjedő családrekonstitúció (igénye szerint tulajdon-
képpen „nemzetség-rekonstitúció") módszere és a prozopográfiai cél másképp el nem 
érhető mélységben képes bemutatni olyan családokat, amelyekről önéletrajz vagy más 
személyes és narratív forrás nem maradt fenn. Hátránya viszont, hogy mivel csak ke-
mény adatokra épül, szükségképpen külsődleges marad ez az eljárás.15 

12 Tóth 2004b 243., Tóth 2004c 45-49., Tóth 2006. 248-249. 
13 A pesti evangélikus polgárok származáshelyének vizsgálata azt mutatja, hogy legtöbben (húszan) Po-

zsonyban születtek, ráadásul közülük tizenketten a korszak első felében (1783-1815 között) szereztek 
polgárjogot Pesten. Az utóbbiak közül mind a város polgári elitjéhez tartoztak (választott polgár fiai 
voltak, vagy azok közeli rokonai voltak). Illyefalvi é.n. 

14 Tóth 2006. 253. 
15 Az ehhez hasonló módszert alkalmazó magyarországi szakirodalomból Bácskai Vera fentebb már 

hivatkozott, a pesti nagykereskedők családi stratégiáit elemző monográfiáját kell kiemelni, ő azonban 
többféle forrást használt, rövidebb időtartamot tekintett át és egyetlen foglalkozási csoportot vizsgált 
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Érdemes elsőként leszögezni, hogy a korszak pozsonyi evangélikus családjainak je-
lentős hányada teljesen immobil a fenti értelemben. Számos olyan családot lehetne be-
mutatni, ahol nemzedékeken keresztül mindenki szőlőműves volt - tehát az összes Po-
zsonyban házasodott fiú, illetőleg az ott házasodott lányok férjei. Ezen belül azonban 
előfordultak olyan mintázatok, ahol évtizedeken keresztül minden férfi polgári címet 
is szerzett, más családoknál a betelepülést követő harmadik nemzedékig sem sikerült 
elérni polgári jogállást, megint másik csoportban pedig csak egy fiú szerzett polgári 
címet, öccsei kapások maradtak. 

Az immobilitás másik típusa a kézműveseknél fordul elő. Ilyen esetekben pl. a rit-
ka iparágat űző mester (ónöntő, sarkantyús) örökíti át státuszát fiára, ha pedig több 
fiát is sikerül felnevelnie, akkor csak a legnagyobb marad a városban, a többi eltűnik, 
így nem tudjuk nyomon követni sorsát. Erre példa (még a 18. századból) három, az 
evangélikus közösségen belül - a rokoni kapcsolataik és keresztapai szerepvállalásuk 
alapján - tekintélyesnek látszó tímárcsalád, a Rosnerek, a Wagenhüttnerek és a Hal-
bwachsok, továbbá a Balweck és az Angerer lakatoscsaládok. A napóleoni háborúk 
idejében Türingiából Pozsonyba települő Pfaff fivéreknél is megfigyelhető, hogy fiaik is 
a hagyományos családi ipart, a szappanfőzést követték.16 

3. Az immobil esetekhez képest természetesen azok a példák izgalmasabbak, amelyek 
az egyén és a család státusának változását (emelkedését) jelzik. 

A Zetter család esete a sikeres felfelé mobilitást példázza. Az 1730-40-es években a 
közeli (Moson megyei) Gálosról (németül: Gols) több, legalább négy Zetter vezetékne-
vű férfi költözött Pozsonyba és kötött ott házasságot. Közös jellemzőjük, hogy mind-
annyian szőlőművesek voltak, de közülük csak egy - Gregor - szerezte meg a polgár-
jogot, a többit kapásként (Hauer) nevezik meg a források. Az ő egyetlen, a felnőtt kort 
megért fia, Gottlieb kitanulta a csizmadia mesterséget, sőt 1815-ben még a választott 
polgárságba is bekerült. Ezt több okból is jelentős státusváltásnak tekinthetjük. Részint 
azért, mert igen ritkán fordult elő, hogy a népes ruhaipari szakmák (mint amilyen a 
szabóké, vargáké és csizmadiáké) valamelyikéből a választott polgárok közé jusson va-
laki. Másrészt pedig azért, mert ettől kezdve nem találunk szőlőműves foglalkozásút a 
leszármazottak között - jóllehet Gottlieb Zetter 1836-ban diktált végrendelete több száz 
boroshordóról tesz említést, és az 1828-as összeírás szerint is a nem szőlőműves stá-
tuszúakhoz mérten igen sok szőlője volt a családnak. Gottlieb Zetter státusemelkedése 
kapcsán említést érdemel még, hogy keresztapja az evangélikus polgárság társadalmi 

(Bácskai 1989). A hazai evangélikus polgárságra irányuló esettanulmányok közül az eddigi legalapo-
sabb Kövér György a cipszer Liedemannokat bemutató írása, ám neki egy emlékirat is rendelkezésére 
állt (a Hajnal István Kör 1993-as konferenciáján elhangzott előadás átdolgozott változatát ld.: Kövér 
2002. 31-46.) 

16 A Pozsonyban 1805-ben házasodó Johann Bemhard Pfaff mellett fivére, Ludwig Gottfried, továbbá 
fiaik (August Stephan, ill. August) is szappanfőzőként lettek a város polgárai. Megjegyzendő, hogy a 
bevándorlók apja, Adolf Pfaff is szappanfőző volt a türingiai Oldrufban. 
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hálójához tartozó egyik szűcsmester, Gottlieb Geletneky volt (az ő fia később az egy-
házközség curatora lett, sőt szűcs létére a városi tanácsba is bekerült).17 

A Zetterek státusváltásának tehát lehettek előzményei. A családfáról jól látszik, hogy 
Gottlieb Zetter lányain keresztül örökítette tovább saját foglalkozási státusát, míg egyet-
len, a kisgyermekkort túlélt fiát lelkésznek taníttatta (a pozsonyi líceum után Göttin-
genben is beiratkozott). A pappá szentelt Gottlieb Felső-Ausztriában talált magának 
gyülekezetet, de Pozsony környékéről házasodott, amikor 1819-ben egy somorjai ne-
mes vaskereskedő lányát vette feleségül. A családfa azonban azt is mutatja, hogy már 
korábban is előfordult, hogy egy Zetter fiút lelkésznek taníttattak: a pozsonyi líceum 
anyakönyvéből tudjuk, hogy az említett Gregor nagybátyját 1757-ben a kisalföldi Fel-
sőpéc gyülekezete hívta meg papjának. Az ábrán az is látszik, hogy Gregor egy másik 
nagybátyja polgári vargaként élt Pozsonyban, vagyis az iparos foglalkozás sem előz-
mény nélküli. A Zetterek történetét tehát úgy értékelhetjük, hogy a 19. század elején 
már családi hagyománynak tekinthető az a törekvés, hogy szőlőművelésből magasabb 
státus felé tereljék a következő nemzedéket.18 [1. ábra] 

Hasonlóan nagy utat járt be - bár magasabbról kezdte, de feljebb is jutott - a Kunze 
család, amelynek első tagja, Gottfried 1726-ban még mint főrévi szűcs vette feleségül 
az ottani vargamester lányát.19 Ez aligha számított rangos partinak a szász választófeje-
delemségből érkezett kézművesnek, akinek apja városának syndicus tisztségét töltötte 
be, vagyis feltehetően jogvégzett volt. Bár idővel maga is feljebb jutott, amennyiben a 
Pozsonnyal szomszédos Váralja mezővárosba, majd magába a szabad királyi városba 
beköltözve polgári címet is szerzett, az igazi státusváltás fiához, az 1742-ben született 
Gottfriedhoz kötődik. Őt főként szőrmekereskedőként (Rauchhandler) említik a források, 
vagyis a bundafélék készítésénél vélhetően nagyobb mértékben élt azok értékesítéséből. 
Ezt a profilváltást ambíciói bizonyítékaként értékelhetjük, nyilván vagyonosodását is 
tükrözi, egyben nagyfokú tájékozottságát is tanúsítja az igényes vásárlók piacán, felté-
telezhetően nem csupán Pozsonyban, hanem a szélesebb térségben. Az ifjabb Gottfried 
Kunze nem csak a választott polgárságba került be szokatlanul fiatalon (30 évesen), de 
tekintélyét jelzi, hogy megválasztották árvagyámnak (tehát a városi árvaügy felelősé-
nek), 1793-ban a választott polgárság szószólója, végül 1806-ban a városi tanácsnak is 
tagja lett. E minőségében egy többségében jogvégzettekből álló testületbe került be, ami 
támpontot adhat annak megmagyarázásához, hogy két legfiatalabb lányából miképpen 
válhatott ügyvédek felesége. A két házasságában gazdag gyermekáldással kísért Gott-
fried Kunze két további lányát egy-egy evangélikus lelkész vette feleségül, akik ugyan 

17 Gregor Zetter első házassága: 1739. jan. 20, Gottlieb Zetter keresztelése: 1766. dec. 18., házassága: 
1787. máj. 29. Választott polgárrá válására: AMB. 2.a. 81. (1815. ápr. 22.), végrendeletére: AMB 4.n. 
17/175., az 1828-as összeírásra: MOL N.26. Specialia 56., 285. ház. 

18 Az ifjabb Gottlieb Zetter göttingeni tartózkodására: Szögi 2001 (3844.), házasságára: a somorjai evan-
gélikus egyház anyakönyve (Státny Oblastny Archív v Bratislave, Matriky, Samorín, 1819. szept. 16.), 
Gottfried tanulmányaira: Lycealná Kniínica, Matricula scholae Posoniensis Evang. A.C. currens ab 
anno 1747 usque ad an. 1835., Primani, 1752. 16.: Michael házasságára: 1728. jan. 27. 

19 Főrév (Oberujer) falu Pozsonytól keletre feküdt a Kis-Duna partján, evangélikus lakói a pozsonyi 
gyülekezethez tartoztak. 
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az örökös tartományokban találtak maguknak szolgálati helyet, de magyarországi szü-
letésűek voltak. További két lány olyan pozsonyi iparoshoz ment férjhez, akik később 
a választott polgárság tagjai lettek, egyikük, Gottlieb Karasz a reformkorban a pozsonyi 
evangélikus egyház curatora volt, a másik, Wilhelm Henselmann szűcs mestersége ré-
vén tovább vihette a családi ipart. Erre szükség is lehetett, mert egyetlen, a kisgyermek-
kort túlélt fia, Gottfried August Gustav, valószínűleg elhagyta a várost, utolsó említése 
szerint a líceum syntaxista tagozatára iratkozott be, de további iskoláztatásáról nem 
tudunk, sem Pozsonyban, sem Bécsben, sem a német egyetemeken.20 

Kunze esete azt mutatja, hogy szerencsés adottságok mellett egy kézműves mester-
ség birtokában is lehetőség nyílt a városvezetői pozícióba emelkedésre a francia hábo-
rúk korában és hogy ezt az úri társadalomba való befogadás is kísérhette; legalábbis 
bizonyos mértékben, hiszen arról nincsen adat, hogy Kunze nemességet is nyert volna. 
Másfelől a bemutatott példa azt is bizonyítja, hogy nagy számú gyermeknek köszönhe-
tően Kunze megvalósíthatta azt, amit Kövér György „diverzifikált család stratégiának" 
nevezett, vagyis hogy a társadalom makrostruktúrájának fontosabb csoportjait reprodu-
kálja a leszármazottaival kapcsolatos döntésekben. [2. ábra] 

Más, szintén népes családoknál a felemelkedésnek még egy további eszközét felfe-
dezhetjük: a lakóhely váltását. Ez a gyakorlat a Tekusch család társadalmi és földrajzi 
mobilitásán ábrázolható legjobban. A nemzetség általunk ismert legkorábbi tagja Jo-
hann Tekusch körmöcbányai szíjgyártó volt, akinek Mathias fia Selmecbányára települt 
és az 1699-ben kötött (első) házasságát rögzítő anyakönyv szerint ott polgári címet 
szerzett és szűcsmesterként kereste kenyerét. Bár Selmecbánya - a bányászatának kö-
szönhetően - a 18. században virágkorát élte, a család következő nemzedéke tovább 
költözött a még rangosabb Pozsonyba: Mathias fia, a szűcs és szőrmekereskedő Georg 
1725-ben ott házasodott és települt le, miközben a Selmecbányái anyakönyvek tanúsága 
szerint nem maradt helyben férfi leszármazott. Georg megbecsülést szerezhetett az ak-
kori Magyarország emelkedő tekintélyű fővárosában, ugyanis 1744-ben már választott 
polgárként említik, gyermekei a polgári elit családjaival házasodtak, halálakor, 1748-ban 
pedig a legdíszesebb temetést kapta, amiben általában csak a lelkészek, a városvezetők 
és egyes nemesek részesültek. A család történetében az ő fiai nemzedékétől tudjuk kö-
vetni a foglalkozási diverzifikációt, három fia közül ugyanis kettő (Gottlieb és Paul) lett 
szűcs, a középső (Georg) viszont szappanfőzőként alapított családot Pozsonyban. 

A következő generáció esetében három újabb fejleményt figyelhetünk meg. Részint 
a szőrmekereskedéssel foglalkozó család előtt kitágult a horizont: az egyik unoka Ang-
liába költözött.21 Másrészt valószínűleg Pest-Buda felértékelődése és az ottani evan-
gélikus egyházak megalapítása ösztönözte arra Gottlieb Tekuscht, hogy két fiát is oda 

20 Az idősebb Gottfried Kunze 1726-ban házasodott, Gottfried fia 1742. febr. 4-én született, már 1773-ban 
választott polgárként említik, az 1793. jún. 12-i tisztújításon lett szószóló (AMB., Protocolla magustra-
tuales [2.a.j 58.), 1806. jún. 23-án pedig tanácsnok. 1813. jan. 14-én halt meg. August fia 1813-ban 
iratkozott be utoljára a líceumban. 

21 A hajadon maradt Rosina Tekusch 1836. júl. 1-én kelt végrendeletéből értesülünk arról, hogy örökösei 
közt tartja számon a „denmalen zu Neugatte Strud in England wohnhaft" fivérét, Sámuelt. (AMB, 
Knihy testamentov a prhldsení [4.n.j 16.) 
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irányítsa: Gottfried szűcsmester Pesten szerzett 1796-ban (az első pozsonyi születésű-
ként) polgárjogot, Wilhelm Christian viszont Budán lett polgár (1806-ban) és keres-
kedő, ám hamar ő is áttelepült Pestre, ahol 1809-ben felvették a polgárságba. Eleinte 
kereskedőként említik, később viszont a Hétválasztó fogadó haszonbérlőjeként és a 
Széchenyi-féle Nemzeti Casino „vendéglőseként" bizonyította alkalmazkodóképességét. 
A Pozsonyban maradt leszármazottak viszont elhagyták a hagyományos családi pályát, 
talán a szűcs mesterség jövedelmezőségének csökkenését látva22: Gottlieb legidősebb 
fia, szintén Gottlieb pékmester lett, az ő fia és unokája viszont molnárok. Ez egyben a 
család hanyatlásának is kezdete. A szűcs Gottlieb a választott polgárság tagja lett, sőt 
a szószóló tisztségre is jelölték, ami a polgári foglalkozásúak számára a legrangosabb 
városi tisztségnek számított - 1793-ban éppen ő volt Gottfried Kunze (egyik) vetélytár-
sa. Fia, a pék Gottlieb anélkül lett tisztségviselő a városházán (árvaatya), hogy koráb-
ban bekerült volna a választott polgárságba - ez a karrierút újdonságnak számított a 
századfordulón. A molnár leszármazottak viszont sem városi tisztséget nem szereztek, 
sem adójuk alapján nem emelkedtek ki, és házasságaik révén sem kapcsolódtak koruk 
rangos evangélikus polgáraihoz. 

A család harmadsorban nyitott az úri pályák irányába is. Már a Pozsonyba költöző 
Georgnál megfigyelhető, hogy összes fiát a líceumban a syntaxista osztályba is beíratja, 
ami a 18. század közepén a pozsonyi polgárságban magas fokú (ha nem is kivételes) 
iskoláztatásnak tekinthető. A következő nemzedékben viszont ennél ketten is tovább 
tanultak a líceumban: a szűcs Gottlieb második fia, Michael, aki később maga is tanári 
kinevezést nyert a líceumban és emellett a város egyik rangos evangélikus nagykereske-
dőjének, Gottfried Habermayernek lett a veje, valamint öccse, a katonatiszt Ehrenreich, 
aki mint nyugalmazott alezredes halt meg 1840-ben Pozsonyban.23 [3. ábra] 

A pozsonyi evangélikus polgárcsaládok egymást követő nemzedékeinek vizsgálata 
azt bizonyítja, hogy a késő rendi polgárság előtt nyílt bizonyos mozgástér, melyben stra-
tégiaiként minősíthető döntéseket hoztak. Bár a példákat még hosszan lehetne folytatni 

- eddig több, mint 300 polgári családot rekonstruáltam 1848-ig - , kétséges, hogy ezzel 
közelebb jutnánk-e ahhoz, hogy statisztikai érvényű állításokat fogalmazzunk meg a 
típusok előfordulási arányairól. Igen sok ugyanis a kisebb-nagyobb eltérés az egyes 
esetek között a felemelkedés társadalmi iránya (kézműves, kereskedő, úri pálya, a mo-
dern honorácior foglalkozások), valamint a mobilitás mértéke és végpontja tekintet-
ében (ebben feltehetően a Würzler család a legkiemelkedőbb, ahol a választott polgár 

22 A mesterségük után fizetett átlagos adó alapján a szúcsök a középmezőnybe tartoztak a kézműve-
sek között az 1812-es adókönyv adatai szerint. Míg ebben az évben 19 szűcs működött a városban, 
1846-ban már csak 3. 

23 Az anyakönyvi hivatkozások: Mathias 1699. szept. 29-én házasodott Selmecbányán (MOL X7492, 
C83S. filmtekercs); Georg 1725. júl. 27-én, Gearg Gottlieb szűcs 1762. ápr. 26-án, Georg Gottlieb pék 
1788. szept. 9-én, Georg Gottlieb molnár 1814. jan. 31-én Pozsonyban. Az utóbbi fia, Gottlieb 1847. 
jan. 8-án részesült a polgárjogban. Michael tanárságára: Markusovszky 1896. 365. és 387., házas-
ságáról: 1790. jún. 22, Ehrenreich haldiára: 1840. dec. 6. A szappanfőző mesterség megbecsültségét 
jelzi, hogy több más pozsonyi evangélikus polgárcsaládban is ez a foglalkozás váltakozik a szűcs, a 
mészáros és a kereskedő foglalkozással. 
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és szőrmekereskedő Gottlieb egyik unokáját Torkos Mihály Moson megyei alispán vette 
feleségül, aki később a Helytartótanács tanácsnoka is lett24). Emellett abban is eltérhet-
nek az egyes esetek, hogy a megtett út a társadalmi hierarchia mely szakaszán található. 
Különbségek mutatkoznak az iskoláztatás módjában, a földrajzi tér használatában (és 
hogy ebben mekkora szerep jut Pozsonynak), a városban töltött nemzedékek számában, 
és emellett számításba kell venni olyan tényezőket, melyekre ez a tanulmány nem tért 
ki: a nemesítésre vagy a felekezeti elzárkózás oldásának lehetőségeire. 

Ha gyakoriságot nem is tudunk megállapítani, néhány általános következtetést így is 
érdemes megfogalmaznunk. Elsőként azt, hogy ennyiből is világos: a korabeli polgárság 
egy része (kellő számú leszármazott esetén) ténylegesen élt a „diverzifikálás" eszközé-
vel. Másrészt a városi polgárság távolról sem tekinthető a késő rendi társadalom többi 
szereplőjétől elszigetelt egységnek - miközben jogi helyzete alapján földrajzilag és átvitt 
értelemben (társadalmilag) is helyhez kötött, a valóságban képes ennél jóval nagyobb 
térben „mozogni". Végül az elmondottak implicite azt is sejtetik, hogy az evangélikus 
polgárság nagyon is tisztában volt helyzetével, ill. azzal, hogy hozzá képest külső té-
nyezők hogyan érintik életfeltételeiket. Míg a szakirodalom az ún. régi (rendi jogokkal 
meghatározott) polgárságot régtől hajlamos úgy bemutatni, mint amely helyzetének 
rosszabbodását félreértelmezve a panaszkodásra és korábbi jogainak megerősítésére 
szorítkozik, a pozsonyi polgárság vizsgálata aktív, pozitív döntésekre képes személyek 
csoportját vetíti elénk. 

Függelék 
A tanulmányban hivatkozott kéziratos források közül a német evangélikus egyház anya-
könyveinek eredeti köteteit a Pozsonyi Városi Levéltár őrzi (Archív Mesta Bratislavy, 
Matriky). A mormon egyházhoz kapcsolódó mikrofilmezési akció eredményeképpen 
azonban - a Szlovák Nemzeti Levéltáron (Slovensky Národny Archív) és a Pozsony 
Területi Levéltáron (Státny Oblastny Archív v Bratislave) kívül - a Magyar Országos 
Levéltárba (MOL X. 7770) is kerültek másolatok, igaz, az utóbbiba csak az 1828-ig veze-
tettekről. A hivatkozásokban csak a dátumot adom meg. A polgári cím megszerzésének 
időpontját az 1768-1785, ill. az 1819-1870 közti polgárkönyvből (AMB 2.e.5„ 2.e.6.), 
1802-1818 között pedig a Helytartótanácsnak évente felterjesztett listákból (MOL C.49. 
Departamentum Civitatense) lehet megtudni. A választott polgárságra vonatkozóan 
lásd a nyomtatásban kiadott adattárat: Tóth 2004b. Az ausztriai iskoláztatásra Szögi 
1994, a németországira Szögi 2001, a pozsonyi jogakadémiaira M. Nóvák 2007 adat-
tárakat használtam. A pozsonyi líceum matrikulái még kiadatlanok, ezeket a líceum 
Könyvtár (SAV Lyceálna Kniznica) állományában őrzik. A 19. század első feléből ismert 
városi címtárak: PAK 1812, PW 1840, PW 1844. 

24 Torkos Mihály és Ludovika Würzler házassága: 1831. jan. 31. 

35 7 



Tóth Árpád: Evangélikus polgárcsafádok társadalmi stratégiájának 
változásai Pozsonyban, 1750-1850 között 

Bibliográfia 

Források és adattárak 
Addressbuch 1815 = Addressbuch der königlichen Frey-Stadt Pesth, 1815. Pesth, 1815. 
Vojdisek 1822 = Vojdisek, Joseph: Adressbuch der königlichen freyen Stadt Pesth. Pesth, 

1822. 
Illyefalvi é.n. = Illyefalvi I. Lajos: Pest és Buda polgári jogot nyert lakosai. Budapest, 

é.n. 
M. Nóvák 2007 = M. Nóvák Veronika: A pozsonyi jogakadémia hallgatósága 1777-1849. 

Budapest, 2007. 
Szögi 1994 = Szögi László: Magyarországi diákok a Habsburg Birodalom egyetemein 

1790-1850. Budapest-Szeged, 1994. 
Szögi 2001 = Szögi László: Magyarországi diákok németországi egyetemeken és főisko-

lákon 1789-1919. Budapest, 2001. 
Tóth 2004b = Tóth Árpád: „A polgárok józanabb része..." Pozsony evangélikus vá-

lasztott polgárai, 1800-1848. (Archontológia és prozopográfia.) FONS, 2004. (XI.) 
2. 235-276. 

Szakirodalom 
Bácskai 1989 = Bácskai Vera: A vállalkozók előfutárai. Budapest, 1989. 
Bácskai 2001 = Bácskai Vera: „Csak saját erőmre és teljesítményemre utalva" (A self-

made man-ek világa.) AETAS, 2001. 3-4. 159-181. 
Kövér 2002 = Kövér György: Liedemann és Wahrmann. In: Uő.: A felhalmozás íve. Tár-

sadalom- és gazdaságtörténeti tanulmányok. Budapest, 2002. 31-46. 
Markusovszky = Markusovszky Sámuel: A pozsonyi ág. hitv. evang. lyceum története. 

Pozsony, 1896. 365., 387. 
Sas 1973 = Sas Andor: A koronázó város. A bécsi kongresszustól a nagy márciusig 

1815-1848. Bratislava, 1973. Madách 
Sasfi 2001 = Sasfi Csaba: Az oktatás társadalomtörténeti megközelítése: négy dunántúli 

nemesifjú kiművelése a reformkorban. Korall, 3-4., 2001. tavasz-nyár, 20-52. 
Schrödl 1906 = Schrödl József: A pozsonyi ág. hitv. ev. egyházközség története. Pozsony, 

1906. 
Sorokin 1974 = Sorokin, Pitirim: A társadalmi mobilitás. In: Huszár Tibor és Somlai 

Péter (szerk.): A szociológia története 1917-1945 között. Budapest. 1974. 
Tóth 2001 = A középiskoláztatás stratégiái. A pozsonyi középiskolák társadalomtörté-

nete a 19. század első felében. Korall, 3-4., 2001. tavasz-nyár, 70-103. 
Tóth 2004a = Iskoláztatás a reformkori Pozsonyban. Az egykori főváros felsőbb iskolái 

mint a városlakók társadalmi stratégiáinak eszközei. In: Feitl István-Sipos András 
(szerk.): Iskolák, diákok, oktatáspolitika a 19-20. században. Budapest, Napvilág, 
2004. 9-23. 

Tóth 2004b = Tóth Árpád: A pozsonyi német evangélikus egyházközségben 1780-1848 
között vezetett házassági anyakönyvek vizsgálatának első eredményei. Sic Itur ad 
Astra, 2004. 3. 29-60. 

358 



Tóth Árpád: Evangélikus polgárcsaládok társadalmi stratégiájának 
változásai Pozsonyban, 1750-1850 között 

Tóth 2006 = Tóth Árpád: Polgárfelvételi stratégiák és a polgári cím vonzereje Pozsony-
ban a 19. század első felében. Urbs. Magyar Várostörténeti Évkönyv, I. Budapest, 
2006. 241-268. 





Juliane Brandt 

Nyelvváltás és egy családi projekt 
szelektív folytatása: Bieberauer Theodor 
és Richárd, valamint a diakonissza ügy 

Biberauer Theodor és Richárd több szempontból érdekes esetet jelentenek a generáció 
problematikájának vizsgálatára. Egyes nemzedékek belső egységére, tapasztalatára és 
közös gondolkodásmódjára nem enged következtetni - erre az egyéni eset nyilván nem 
ad alapot. Érdekes azonban, mint egy generációváltás konkrét lezajlása a 19. század 
végén, a benne ható tényezők társadalom- és kultúrtörténeti vizsgálata szempontjából. 
Ez utóbbi annál inkább, mivel a generációváltás egy családi projekten belül ugyanakkor 
nyelvváltással is párosult. Nemcsak a magyarországi német családon belül következett 
be nyelvváltás, hanem egy olyan vállalkozásban is, amelynek a létrejöttében és eddigi 
munkájában a nyelviség fontos szereppel bírt. Mennyire volt tehát szakadás ez a nyelv-
váltás? Miért került rá sor egy olyan családban, amelyik még a század közepe után, 
pont a nyelvi különbség által is motiválva, több németnyelvű intézmény létrejöttében 
működött közre? Vajon megfogható benne egy nemzedéki konfliktus, egy önállósulási 
kísérlet a mindenható apa hatalma alól? Vajon a nyelvváltás egy szükséges lépés kifelé 
kisebbségi helyzetből? Egy olyanból, ami egyébként a saját maguk választott feladat tel-
jesítését megakadályozta volna? Vagy még a fiú szakmaválasztása is módja egy nyelvi 
és társadalmi beilleszkedésnek? 

Esetünkben a gazdag forráshelyzet alkalmat ad egy ilyen, polgári-alkalmazotti, s 
ugyanakkor asszimilálódó magyarországi német miliőben zajló, az apa és fia viszonyában 
nemzedékváltással párosuló nyelvváltást nyomon követni. Mivel a családi „vállalkozás" 
vallásos jellegű és egy sajátságos, a maga vallásfelfogásával és szigorú kegyességével a 
korabeli magyar protestáns többségtől különböző, református közösséghez kapcsolódik, 
ugyanakkor e miliő történetéről és alapvető beállítottságáról is adatot szolgál.1 

1 A forrásokról és feldolgozásuk állásáról: Az egyes intézményekről a korabeli hivatalos publikációik -
évkönyveik, korabeli évfordulókm írt törtneneteik - nyújtanak alapinformációt. A német ref. filidról: 
Erster Jahresbericht des provisorischen Vorstandes der sich bildenden deutsch-reformirten [sie] Gemein-
de in Pest-Ofen [...]. Pest (Wodianer) 1861; Zweiter Jahresbericht der sich bildenden deutsch-reformir-
ten [sie] Gemeinde in Pest-Ofen. Pest (Wodianer) 1862 stb.; Feier der Grundsteinlegung der Kirche der 
deutschen reformierten Filialgemeinde in Pest... Pest (Hómyánszky) 1870 stb. A Bethesda-kórházról: 
Erster Jahresbericht des Krankenhauses „Bethesda" der deutsch-reformirten Filialgemeine in Pest. Pest 
(Hómyánszky und Träger) 1867; Zweiter Jahresbericht des Krankenhauses Bethesda der deutschen 
reformirten Filialgemeine in Pest. Pest (Hómyánszky und Häger) 1868 stb.; utolsó: 39ster Jahresbericht 
des Diakonissen-Krankenhauses Bethesda in Budapest. 1904. Budapest (Hómyánszky) 1905. Mind a 
filidról, mind a Bethesdáról nem maradtak fel korabeli kéziratos anyagok, pl. presbitériumi ill. veze-
tőségi jegyzőkönyvek. - A legényegylet csak töredékesen megmaradt anyagából: A budapesti iparos 
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A következőkben először a Biberauer család történetéről és nyelvi helyzetéről, vala-
mint Biberauer Theodor vallásos-civiltársadalmi projektjeiről lesz szó. Egy második pont 
fia Richárd hivatalba lépése és a vele járó nyelvváltás konkrét lezajlása. Végül pedig 
a nyelvváltás szubjektív értelmezésének elemzésére kerül sor apa és fia viszonyában. 

képző egylet alapszabályai. Statuten des protestantischen Handwerker-Bildungs-Vereins in Pest-Ofen. 
Pest (Homydnszky és Träger) 1868 [magyarul és németül]: A budapesti Iparosképző Protestáns Egylet 
módosított alapszabályai. Budapest (Spatz) 1907: Jahresbericht des Buapester Protestant. Handwerker-
Bildungs-Vereins, der 19. Generalversammlung erstattet durch den Ausschuss am 11. Juni 1878./ A 
Budapesti Iparosképző Protestdns Egylet választmányának évi tudosítvdnya. Budapest (Homydnszky) 
1878 stb. Az árvaegyletről: Verein zur Versorgung evangelischer Waisen in Pest. Bericht des Comité's, 
vorgelegt in der Generalversammlung vom 29. März 1859. Pest (Druck von Johann Herz) 1860: illetve: 
Evangyélumi árvákat ápoló egylet. Évi tudósítása a bizottmánynak, előadva a folyó évi mdrtius 29-kén 
tartott közgyűlésen. Pest (Wodianer F.) 1860; stb.; majd: Az ágostai és helvét hitvallású ev. országos ár-
va-egylet választmányának 1866-ik évi tudosítvdnya. Előadva az 1867-ik évi mdrcz. 27-én tartott köz-
gyűlésen.- Pest (Homydnszky és Träger) 1867 stb., majd: A budapesti Prot. Orsz. Árva-Egylet választ-
mányának 1874. évi tudosítvdnya. Előadva az 1875-ik évi márczius hó 24-én tartott közgyűlésen. Pest 
(Homydnszky) 1875. stb; majd: A Protestáns Országos Árvaegylet választmányának ötvenhatodik [56.] 
évi jelentése az 1914. évi működéséről. Budapest (Homydnszky) 1915. Régebbi feldogozások: Bucsay Mi-
hály: Seit 120 Jahren: Deutschsprachige Reformierte Gemeinde in Budapest. Ein Blick in ihre Geschichte. 
0.0. 1979; Falvay Antal: A Budapesti Iparosképző Protestáns Egylet félszázados történetének vázlata. 
1859-1909. Budapest (Homydnszky) é.n. (1909); Btocskó Lajos: A budapesti protestáns országos ár-
vaegylet és árvahdzdnak története. 1859-1895. Hazánk ezeréves fennállásának emlékére az egyesület 
igazgató választmányának megbízásából írta - a Protestáns Országos Árvaház igazgatója. Budapest 
(Homydnszky) 1896; u.ő: A Protestáns Országos Árvaház félszázados munkája és jubileuma 1859-1909. 
A Protestáns Országos Árvaház ötvenéves fennállásának emlékére. Budapest (Homydnszky) 1909. 
Újabban egyes intézmények történeti feldolgozására is került sor. A főváros református intézményeiről 
a Kósa László kiadta tanulmánykötet nyújt áttekintést. (Reformátusok Budapesten. Szerk. Kása László. 
1.-ll., Budapest (Argumentum) 2006). Egyes, itt érdeklő intézményekről: Géra Eleonóra Erzsébet: Az 
Országos Protestáns Árvaegylet és drvaháza. U.o., IL, 917-942; u.ő: A Bethesda kórház és a Filadelfia-
diakonisszdk. U.o., II., 943-998; valamint u.ő: Református karitatív intézmények a magyar fővárosban 
1850-1952. Diss., ELTE (Budapest), Művelődéstörténeti Program, 2006. A Biberauer-csalddról: Kovács 
Ábrahám: A Biberauer (Bodoky) család története. In: Reformátusok Budapesten ... 2006, I, 687-709; 
Csanddy Andrdsné Bodoky Ágnes: Bodoky Richárd (1908-1996) élete és munkássága. U.o., I, 637-649. 
Továbbá a családi események néha elég regényes menetét egy későbbi családtag, Theodor egyik déduno-
kája is dolgozta fel. Bodoky Richárd „családtörténet"-nek nevezte művét, ami dokumentációs regény-
nek tekinthető. (Bodoky Richárd: Jövevények és vándorok. Családtörténeti töredékek. I. Budapest 1996; 
11. (1860-1870). Budapest 1997.) A „Reformátusok Budapesten" c. kötet szerzői is gyakran az ott közölt 
információkból indultak. Bodoky forrásanyaga, egy élő hagyomány mellett, amibe belenőtt, egy családi 
magángyűjtemény volt, ami korabeli dokumentumokból, elsősorban levelekből áll. Ez a hagyaték ma 
is a család birtokában van. Köszönöm Csanddy Andrdsné Bodoky Ágnesnek engedélyét a Biberauer-
Bodoky-hagyaték átnézésére, egyes dokumentumok kutatási célokra való felhasználására. Az ott lévő 
gazdag anyagból eddig csak Theodor és Richrdd levelezésének egy részét állt módomban érdemben 
megnézni. Az itt bemutatott eredmények elsősorban az apa-fiú-levelezésre épülnek, gyakorlatilag a 
méglévő, Richárdtól származó leveleknek, melyek ott megmaradtak, a nyolcvanas és kilencvenes évek-
ből származó részére. Emellett a Theodor és húga Hermine közti levelezés került elemzésre. Más doku-
mentumok a budapesti zsinati levéltárban és Kaiserswerth-ben (Fliedner-Kulturstiftung Kaiserswerth, a 
következőkben: FKK) kerültek elő. Ott is az elemzés egyelőre a válságos 1903-1904-es évekre vonatkozó 
anyagokra koncentrálódott. Ezek a levelek és dokumentumok részben a Bodoky-féle dokumentációs 
regényt is egészítik is, egyes fejleményeket, motivációkat más megvilágításba is helyeznek. 
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Theodor Biberauer Grazban született s ott nőtt fel több testvérével együtt - hiszen a 
Kőszegről származó apjuk, Michael Biberauer, mint fiatal lutheránus lelkész, a türelmi 
pátens után az osztrák evangélikusok közt fellépett lelkészhiány enyhítésére, egyfajta 
,Entwicklungshelfer"-ként, ott vállalt állást.2 Családja nyelve a német volt, így ez lett 
fiának, az 1829-ban született Theodornak is az anyanyelve. Theodor a grázi Johanneum-
ben tanult, vasúti mérnök lett, és viszonylag korán, 1853-ban az épülő indóházban, a 
későbbi nyugati pályaudvaron kapott vezető beosztást. Ott dolgozott nyugdíjazásáig, 
egyre magasabbra emelkedve a ranglétrán, és Budapesten halt meg 1913-ban.3 

Az ötvenes évek elején Pesten a német református filia alapításában működött köz-
re, ami hivatalosan 1863 jött létre, valamint egyezményt kötött a széna téri (ma Kál-
vin téri) református egyházzal.4 Amíg a külföldi lutheránusok a német evangélikus 
gyülekezet szolgálatait tudták igénybe venni, ez bevándorló reformátusok számára, a 
Magyarországi református egyház gyakorlatilag magyar nyelvű lévén, tényleg nem volt 
lehetséges. A filia azonban, ahogyan azt egy korai konfliktus mutatja, egy szigorúbb, in-
kább neopietista magatartást is képviselt.5 Ezzel különbözött a két többségi protestáns 
gyülekezettől. A gyülekezetalapítással párhuzamosan Theodor - más pesti németekkel 
ill. bevándorolt külföldi professional-lekkel együtt - egy legényegyletet is alapított, az 
elsőt a Monarchiában.6 A protestáns árvaegylet alapítását is indította el. A legényegylet 
viszonylag korán egy vallásos egyletből egy társaságot és szakmai továbbképzést nyújtó 
szakegyesületté vált, sőt, kimondottan felekezetfeletti módon működött.7 

Az árvaegylet és az általa alapított és üzemeltetett árvaház sikersztori lett - bár már 

2 Michael Biberauer, Kőszeg 1791-Kőszeg 1859, felesége Maria WiUiemina Wels, Pápa 1804-Kőszeg 1886. 
Gyermekeik: Wilhem Theodor, Graz 1829-Budapest 1913, Sophie (1831-1895), Auguste (1833-1895), 
Hermine (1844-1868). Ld.: Bodoky 1996, Kovács 2006, Csanády Andrdsné Bodoky Ágnes 2006 (mint 
1. lábjegyzetben). 

3 Pályájáról a hatvanas évekig: Bodoky 1997. Tobábbi források a Biberauer-Bodoky-hagyatékban. 
4 Erster Jahresbericht... 1861: Zweiter Jahresbericht... 1862; Bucsay 1979, 6-10 (mint 1. lábjegyzetben); 

Statut zur Regelung der inneren Angelegenheiten der deutschen ev. ref. Filialgemeinde in Budapest. 
Budapest (Hornydnszky) 1904; újabban: Géra: Református karitatív intézmények... 206 (mint 1. láb-
jegyzetben). 

5 Van Andel: Predigt. In: Erster Jahresbericht... 1861, 3-19; Adr. van Andel, Dr. E. de Lambert, A. Meyer, 
Th. Biberauer, Wilh. Jurany: Denkschrift an unsere evangelischen Glaubensgenossen in Deutschland 
und der Schweiz. Pest 1860. (3 számozatlan oldal, található pl.: Ráday Levéltár D/7), 3., 1.; Géra: Az 
Országos... 2006, 918 (ld. 1. lábj.); e szellemről és hátteréről, a két nagy városi protestáns egyházzal 
összehasonlítva: Juliane Brandt: Soziale Erfahrung, Gemeinschaftsbildung und Frömmigkeitsstile: Die 
deutschen und die ungarischen Reformierten in Pest und Buda im 19. Jahrhundert. Jahrbuch für deut-
sche und osteuropäische Volkskunde 47(2005), 123-156. 

6 (Szerző nélkül): Der evangelische Gesellenverein in Pest I-IV, 1. Evangelisches Wochenblatt [EvWBlj. 
3. évf. 12. sz., 24. März 1859, 180-184; IL 13. sz„ 31. März 1859, 200-202; III. 14. sz„ 7. Apr. 1859, 
225-227; IV. 15. sz., 14. Apr. 1859, 233-237, 180; Falvay 1909 (mint 1. lábjegyzet). 

7 A gyorsan az eredeti szűk programtól eltávolodó időtöltésről ld. az évi beszámolókat, pl. A Budapesti 
Iparosképző Protestáns Egylet választmányának évi tudosítványa előterjesztve a 24-ik évi közgyűlésé-
nek, 1884-ik April hó 30-án. Budapest (Carl Müller) 1884, 4; 1910, 4, 2; erről kritikusan: Forgács Gyula: 
Belmisszió és cura pasztorális. Pápa 1925, 208. A tagok felekezetileg nagyon vegyes összetételéről: A 
Budapesti Iparosképző 1878, 13; illetve 1884, 3. 
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fejlődése elején a két többségi gyülekezet vette át az irányitást.8 Theodorék ezeknek 
„felületes szellemét" (oberflächlichen Geist) elítélték.9 A harmadik, Theodorék kezében 
maradó alapítás a Bethesda kórház, amiben, mint szakszemélyzet és mint az alapítók 
szellemének garanciája, diakonisszák dolgoztak.10 Őket Kaiserswerthből, a Theodor Fli-
edner vezette híres rajna-vidéki német anyaházból hívták Magyarországra.11 Ez a kór-
ház sokáig orvostanilag és műszakilag is nagyon korszerű volt. A kilencvenes évek felé 
azonban hanyatlani kezdett, s a századfordulón már a válság egyértelmű jelei léptek fel. 
Ezután datálódik a kórház átvéltele, két lépésben: egy magyarországi és magyar nyelvű, 
közben Theodor fia által életbe hívott diakonisszaegylet által,12 mely megint új lökést 
adott az intézmény fejlődésének. Itt került tehát sor az említett nyelvváltásra, ami külső 
formájában is egy külső átvételre hasonlított. 

Theodor Biberauer 1872-ben született fia Richárd, éppúgy mint egyetlen öccse, Tiva-
dar, hitéből hivatást is csinált, református lelkész lett.13 Nénje Irma Szabó Aladárhoz, a 
magyar belmisszió egyik fontos alakjához, másik nénje Margit, Kováts Lajos lelkészhez 
ment férjhez.14 Biberauer Theodor egyik fontos tulajdonsága és különállásának alapja, 
a német anyanyelv mellett, a nagyon szigorú, ébredés szellemű vallásossága volt. Ez a 
vallásosság pl. az árvaegylet alapítása körüli vitákban, erre vonatkozó nyílt leveleiben 
is megmutatkozott. Ez nem jelentett feltétlenül kontinuitást az ő apjához, Michael Bi-
berauerhoz, aki szintén lelkész is volt. Sem húgai, sem pedig anyja ezt a szellemiséget 
nem képviselte.15 

Apja, aki Jénában tanult és a híres Wimmerrel is levelezett kicsit, inkább a magyar-
országi pietizmus praktikus szellemét képviselte, még a maga osztrák vállalkozásában 

8 Ld. az Árvaegylet alapításakor zajló vitákat: (Szerző nélkül): Verein zur Versorgung evangelischer Wai-
sen in Pest. EvWBl ¡860 lO.sz., 8. März, 170-178, kül. 171; (Szerző nélkül): Der Verein zur Versorgung 
evang. Waisen. In: EvWBl 1860 14. sz„ 5. April 1860, 227-230, kül. 228, továbbá: 229. Visszatekintés-
ben: Brocskó: A budapesti protestáns ... 1896, 5, 6-9. Továbbá: Géra: Az Országos... 2006, 918. 

9 Ld. az Árvaegylet alapításákor zajló vitákat (előző lábjegyzet), valamint Brandt: Soziale Erfahrung... 
2005 (mint 1. lábjegyzet). 

10 Ld. az évi beszámolókat (1. lábjegyzet), Förgács 1925, 204-205, Bodoky II 1997, újabban Géra: A 
Bethesda... 2006. 

11 Fliedner életművéről, még mindig alapvető: Martin Gerhard: Theodor Fliedner. Ein Lebensbild. I.-II. 
Düsseldorf-Kaiserswerth (Diakonissen-Anst.) 1933, 1937. A Fliedner és más, szintén a női diakónia 
területén dolgozó kortársak felfogdsáiban fennálló különbségekről, különösen az eltérő hivatás- és 
közösség-koncepcióikról: Jutta Schmidt: Beruf: Schwester. Mutterhausdiakonie im 19. Jahrhundert. 
Frankfurt-New York (Campus) 1998. 

12 39ster Jahresbericht des Diakonissen-Krankenhauses Bethesda in Budapest. 1904. Budapest (Hor-
nydnszky) 1905, Bodoky Richdrd-Csanddy Andrdsné Dr. Bodoky Ágnes: A Bethesda. Az első magyar 
diakonissza kórház története. 1855-1851. Budapest (Filadelfia Diakonissza Egyesület) é.n.; Géra: A 
Bethesda... 2006, 952-955. 

13 Biberauer Richard: 1872-1939; Biberauer Theodor: 1865-1876, Tivadar: 1879-1933. Egyéb testvérek: 
Irma (1867-1945), Hermine (1871), Margit (1873-1967), Olga (1875-1952). 

14 Szabd Áladdr (1862-1844), művei egyebek mellett: Új óramutató. Budapest 1894. Kovács Lajos: 
1876-1921. 

15 Ezt különösen a Theodor es Hermine közötti 1863-1868-i levelezés, annak gyakori kritikai megjegy-
zései mutatják. 
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is - és talán pont abban is.16 Theodor életében nem fogható meg az a pont, amikor ez 
a sajátos magatartása kialakult. Esetleg 1848-as élményeihez, a forradalom leveréséhez 
és az azutáni korszakhoz kapcsolódott. Húga Hermine, aki segítő családtagként az ő 
háztartásában élt, testvére befolyása alatt és főleg az apjuk halála után hasonló irányba 
fejlődött. Ő 1863-ban Kaiserswerthbe ment, ahol diakonissza lett, 1868-ban Bejrútban 
halt meg egy régebbi keletű tüdőbajban.17 

Theodor felesége esetében megfogható a vallásos fordulat pillanata, az ébredés szem-
pontjából: személyes megtérése pillanata. Marie Pospesch katolikusként nőtt fel s egy, a 
filiában hallgatott prédikáció alapján, elég komoly testi tünetekkel egybekötve, vallási 
fordulatot tett („megtérült"), és a filiához csatlakozott.18 Theodor, akinek első felesége 
szülés után halt meg négy évvel ezelőtt, viszonylag hamar feleségül vette Marie-t.19 

Az 1872-ben született fia Richárd, Theodor és Marie negyedik gyermeke, és második, 
aki elérte a felnőttkort, ugyanakkor a második túlélő fiuk is, elejétől fogva ebben a na-
gyon szigorú, néha kemény, mindenesetre nagyon komoly szellemben nőtt fel. Már a 
Felsőlövőn töltött 1887/88-as iskolaév alatt hazaküldött levelei is erről tanúskodnak.20 

Bennük az események elmondása gyakran vallásos eszmefuttatást is jelentett. 
Ebben tehát egyezett és egyetértett apjával. A német nyelv továbbadása ezzel szem-

ben nehézségekbe ütközött. Mind az idősebb, még gyermekkorában meghalt bátya 
Theodor, mint Richárd gyorsabban és könnyebben magyarul tanult meg beszélni.21 

16 Előbb Arriachban volt lelkész, onnan hívták Grazba. Grázban a gyülekezet alapítása, majd an-
nak temploma építése - 1824 még a türelmi pátens előírásai szerint, 1853-ban majd látványosan 
hagyományos templommá átalakítva - az ő müve (Bodoky 1 1996, 56-63,a gyülekezet honlapján: 
http://www.evang-graz-heilandskirche.at/geschichte.html). Bodoky Johann Jakob Stolz és Johann Ja-
kob Hesse befolyását látja benne (u.o., 64-65). 

17 Hermine Biberauer: Mein Lebenslauf. 28. März 1863. [A kéziratok leírása, dátumozása itt és a 
következőkben a megfelelő anyag nyelvén történik meg.] Kaiserswerth, Fliedner-Arehiv. Bestand 
Schwesternakten, 1271. Magyarul: Bodoky II1997, 22. Magatartásáról, életútjáról a bátyjával folyta-
tott levelezése is ad felvilágosítást. Az egyháztörténetileg is érdekes levelezés kiadása előkészítésben 
van (szerk.: Juliane Brandt, terv: München 2008). 

18 Theodor Biberauer in Pest an Hermine Biberauer in Kaiserswerth, 09. April 1864, 2-3. (Magyarul: 
Bodokyll. 1997, 44.) 

19 1864. szept. 29. Az ismerkedésről és az esküvőre készülésről: Theodor Biberauer in Pest an Hermine 
Biberauer in Kaiserswerth, 25. Juli ¡864, 1-3.; az esküvőről: Theodor Biberauer in Pest an Hermine 
Biberauer in Kaiserswerth, 23. September 1864, 1-2. (Bodoky II 1997, 60, 61). 

20 Felsőlövőről 14 német (összesen 52 oldal) és 23 magyar (89 oldal) datálható levelet küld haza, ezek 
mellett még két másik levelet és egy üdvözlőlapot, szintén magyarul. A német levelek majdnen kivétel 
nélkül a karácsony előtti időből származnak, ahol német nyelvűekkel váltakoznak. 1888. február 
10-énpl. azt írja: „Én még nem tudom biztosan, hogy mikor irhatok Prediger úmak, és milyen nyelven? 
Valószínűleg magyarul írok, mert az én német nyelvi ismereteimmel előállani egy kis merészség volna." 
(Biberauer Richard szüleinek, 1888. február. 10., 3-4). Vagy: „König úrnak ép úgy Gladischefsfkjy 
úrnak még mindig nem írhattam, mert nem tudom hogy szólítsam meg, se az egyiket, se a másikat. 
Kémélek benneteket mégegyszer, hogy ezt megírjátok, mert én tituldciókban különössen [sic] a német-
ben egészen járatlan vagyok." (Biberauer Richard szüleinek, 1888.03.19, 4.) 

21 Theodor ír Herminének kisfia fejlődéséről: „[...] mit dem Sprechen geht es noch schwer jedoch lernt er 
nur ungarisch und versteht schon alles." (Theodor Biberauer in Pest an Hermine Biberauer in Beirut, 
9. Februar 1867, 3) Marie beszámolója egy Bártfái kirándulásról: „Wir ließen die Wagen holen u. setz-
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A levelekből közvetve kiderül, hogy a magyarul is tudó környezet és a magyar sze-
mélyzet is hozzájárult ehhez. Richárd Felsőlövőről inkább magyarul írt haza, e nyelven 
könnyebb volt neki kifejezni magát. 

A vallást viszont szakmájává is tette. így azonban mintegy szükségszerűen a magyar 
nyelvű református egyházban magyar nyelvű képzést is kapott22 - ha az országban 
akart maradni, amit pedig szeretett, ahogy levelei tanúskodnak, akkor ez mindeneset-
re szükséges volt. Ebben a többségi (magyar) egyházban szigorú vallásfelfogásával is 
kisebbségben volt, szemben az uralkodó liberalizmussal - akkor is, ha Budapesten a 
késő nyolcvanas évektől egyesek, pl. sógora Szabó Aladár, már a belmiszió értelmében 
gondolkodtak.23 

A Budapesti Theológiai Akadémia végzése után és egy rövid hitoktatói tevékenység 
után 1897/98-ban egy szemeszterre Edinburgba ment. Feltételezhető, hogy ott további 
theologiai megformálást kapott. Levelei24 pedig azt mutatják, hogy még nem tudott túl 
jól angolul és csak a félév vége felé sajátította el a nyelvet annyira, hogy úgy-ahogy 
társalogni tudjon és az órákat is megértse. Edinburgba érkezve azt közölte édesapjával, 
hogy jól van. „Freilich ging es mir noch viel besser, wenn die Sprachverwirrung in Ba-
bel nie stattgefunden hätte. So muß ich mich aber recht abplagen daß mich die Leute 
hier verstehen. "25 Az New Collegeben tartott órákat egyébként naponta szorgalmasan 
látogatta. „A new-collegban (theologia) 4 órát hallgatok naponként. Ugyanazokat a 
tanárokat hallgatom, a kiket Vásárhelyi.26 Hogy milyen kín négy óra hosszat ülni s a 

ten uns 9 Personen auf den Einen, während der andre auf die Zurückgebliebenen wartete. Es regnete 
ziemlich wir wurden aber doch nicht naß. Der Th. schlief auf meinen Armen ein, u. sagte nur immer 
im Schlafe, többé nem a vízbe. Wir lachten Alle, u. kamen glücklich nach Hause." (Marie Biberauer 
in Bartfeld an Theodor Biberauer in Pest, 5. August 1868, 3. Maria a magyar és német beszédet, még 
a személyneveket is, írásban is jelezte: általában gót betüben írt, fia kimondását, éppúgy mint magyar 
személyneveket - pl. „Dr. Bakody" - latin betűvel.) Ganz Ábrahám özvegyének írt levele alá kis fia is 
írni óhajt valamit - amit magyarul tesz meg. „[Theodor:] Édes Ganz néni, a Theodor most neked ir, 
és aba a kis levélbe, sok csókokat küld neked, a nagymamának, Fani és Finneneninek és az Annának 
és Irmának is. So szerelemmel maradok a Te hü Theodor. [Marie:] Er wollte durchaus einige Zeilen 
schreiben." (Marie Biberauer in Bartfeld an Josephine Ganz in Pest, 5. September 1868, 4.) 

22 Biberauer Richard Főiskolai Bizonyítványa. Ref. Theol. Akad. Budapest, 1896. okt. 6. (Biberauer-
Bodoky-hagyaték). 

23 Koncz Sándor: Hit és vallás. A magyar református vallástudományi teológia kibontakozása és hanyat-
lása Debrecen (Csuka L. könyvny.) 1942, kül. 98-108, Kósa László: Szabó Aladár és az Új óramutató. 
In: Reformátusok... 2006, 511-522. 

24 Németül most már csak akkor írt, ha egyedül az apjához fordult, pl. mert az valahol utazott. Az any-
jának és mind a két szülőnek most már kizárólag magyarul írt. 

25 Richard Biberauer Edinburgból Theodor Biberauernak Budapestre, 1897. nov. 14., 1. Ld. tovább Ri-
chard Biberauer Edinburgból Marie Biberauernak Budapestre, 1897. nov. 14, 2; Richard Biberauer 
Edinburgból Marie és Theodor Biberauernak Budapestre, 1897. nov. 23., 1 stb. 

26 Valószínűleg Vásárhelyi József ref. lelkész, Ráckeve ¡868 - Makád 1904. A teológiát 1893-ben Bu-
dapesten végezte, 1896-ben ment ki Edinburgba. (Zoványi Jenő: Magyar protestáns egyháztörténeti 
lexikon. Szerk. Ladányi Sándor. 3. kiad. Budapest (A Magyarországi Ref. Egyház Zsinati Irodájának 
Sajtóosztálya) 1977, 679. 
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levegőbe bámulni, azt nem szükséges leírnom", írja az édesanyjának.27 Inkább az volt 
rá hatással, amit látott és amit megnézett Edinburgban: egyes belmissziós illetve evan-
gelizációs intézmények és módszerek, amelyekről részletesen számolt be szüleinek írt 
leveleiben.28 Ezekhez különböző ifjúsági egyletek tartoztak, az azok által, de egyéb la-
ikusok által tartott bibliaórák illetve gyermekistentiszteletek, nőegyletek, egyáltalán az 
egyes gyülekezetekben működő egyletek sokfélesége, az istentisztelet előtt külön tartott 

„prayer meeting"-ek, de éppúgy a lelkészek részvétele a gyülekezet sokféle aktivitásá-
ban, ezek irányításában és támogatásában.29 Nagy benyomást tett rá az evangelizációs 
istentiszteleteken a kórus kísérete egy zenekarral is.30 Ezen túl viszonylag keveset lát a 
skót világból: főleg az iskola patrónusaihoz és azok ismerőseihez ment látogatóba, va-
sárnaponként pedig először kétszer, majd háromszor istentiszteletre. „Its good for your 
spirit", ajánlották neki.31 

A 19. század „szociális kérdésének" meg nem értéseben, még ott Edinburgban és 
Glasgowban is, a modern ipari világ gócpontjaiban is, szintén egyezett apjával. Minde-
nütt az önhibából okozott Wichern-féle „természetes szegénységet" látta, amin evan-
gelizációval, a vallás igazi megértéséhez vezetéssel kellett segíteni.32 így apa és fia 
levélváltása is a legszorosabb kapcsolatról és teljes egyetértésről tanúskodik. Gyónni 
való egyébként nem volt, kivéve néha a véletlen társasági kontakust „felületes", „vilá-
gias gondolkodású" emberekkel. Egyéb utazásai később Svájcba is elvezették. Bernben 
ismerkedett meg leendő feleségével, az ottani diakonisszaház lelkészének a lányával, 
Márta Vischerrel. Mielőtt elvette, még két vidéki helyen volt segédlelkész, majd 1899-től 

27 Richárd Biberauer Edinburgból Marié Biberauernak Budapestre, ¡897. nov. 13., 2. Még decemberben 
is panaszkodik: „Immár decz. 18. -a van s én még most se tudok tűrhetően angolul beszélni." (Richárd 
Biberauer Edinburgból Marié és Theodor Biberauernak Budapestre, 1897 dec. 18., 1) Csak március-
ban érzi végre, hogy már az előadásokat is érti. (Richárd Biberauer Edinburgból Marié és Theodor 
Biberauernak Budapestre, 1898 márc. 08, 2). 

28 Már a szövegkontextus is szemlélteti helyzetét: „A beszédet akkor este a leghíresebb és leggazdagabb 
edinburgi papok egyike, Dr. White tartotta. Én nem sokat értettem belőle de úgy mondják kitűnő volt. 
Engem csak a Moody-féle szép énekek gyöngyörködtettek. [...]" (Richárd Biberauer Edinburgból Marié 
és Theodor Biberauernak Budapestre, 1897 dec. 12., 6.) 

29 Richárd Biberauer Edinburgból Marié és Theodor Biberauernak Budapestre, 1897. dec. 1., 7; ¡897 dec. 
12., 2, 3-6, 8: 1897 dec. 27., 3-4. 

30 „Valóban nagyszerű gondolat! Harmónium, zongora, hegedű, fuvola, gordonka, nagy bőgő s egy jól 
szervezett vegyes énekkar, a melynek tagja - legalább túlnyomórészben - mind az úr iránti szeretet-
ből működnek közre. Mennyire emeli ez az istentisztelet szépségét! [...] Ezen az estén feltettem ma-
gamban, hogy mikor hazamegyek ismét előveszem a hegedűmet. Csak épen azért, hogy az énekeket 
legalább tudjam kisémi." (Richárd Biberauer Edinburgból Marié és Theodor Biberauernak Budapestre, 
1897 dec. 12., 6-7) 

31 Richárd Biberauer Edinburgból Marié Biberauernak Budapestre, 1897. nov. 14, 2, 3. 
32 Az edinburghi szegénységről jegyzi meg: „Az edinburghi szegény nem azért szegény, mert nem keres 

semmiféle vagy nem keres elég pénzt, mint például a budapesti szegények, mert pénz volna itt elég. 
A legkisebb munkát is drágán megfizetik. Az itteni szegénységnek az egyedüli oka az, hogy a férfi is 
meg az asszony is tisztára megissza mind azt a sok pénzt, a mit keres." (Richárd Biberauer Edinburg-
ból Marié és Theodor Biberauernak Budapestre, 1897 dec. 12., 4.) 
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egy első alkalommal a Bethesda diakonisszaház éppen újonnan teremtett lelkészi állá-
sát töltötte be. 

A Bethesda akkor már nem egészen abban az értelemben működött, ahogyan apja 
azt az alapítás idején elképzelte, és ahogyan arról a hatvanas években Herminének is 
beszámolt. A régebbi szakirodalom arra utal, hogy a ház Kaiserswerthi diakonisszákkal 
működött, és hogy a magyarországi rekrutáció nehézségekbe ütközött.33 Az valóban 
úgy volt, bár voltak jelentkezők Magyarországról. Az első évtizedekben problematikus 
volt a jelentkező német lányok vallásos magatartása, a hiányzó szolgálatetosz és enge-
delmesség.34 A jelentkezők száma is folyamatosan elmaradt az elvárások után. Az évi 
beszámolókban ismétlődtek a belépési felhívások, részben fiatal lányoknak, részben 
a gyülekezeteknek és lelkészeknek, mint alkalmas kandidátusok egyfajta szállítóinak, 
címezve.35 A belépők száma a századfordulóig alacsony maradt36, s az elvárt szogala-
tetoszzal is baj volt.37 Később mindenesetre a jelentkezők magyar anyanyelve is prob-
lémát jelentett a német filia számára. Mivel azonban csak egy három tagú vezetőség 
vezette a kórházat, annak a polgári foglalkozást is űző tagjai azonban főleg a formális 
feladatokra értek rá, a presbitérium csak tőlük kapott jelentést, a mindennapi munkát 
pedig egy orvos illetve a vezető nővér irányította, a gondok sokáig mégsem tűntek 
fel.38 A gyülekezet lelkészei sem foglalkoztak sokat a kórházzal, a kezdetekben a skót 

33 Forgács ¡925, 204-205. 
34 Hermine Biberauer in Kaiserswerth an Theodor Biberauer in Pest, 4. Februar 1866, 3-4; Hermine 

Biberauer in Kaiserswerth an Theodor Biberauer in Pest, 25. Februar 1866, 2. 
35 PI. Zehnter Jahresbericht des Krankenhauses Bethesda der deutschen reformirten Filialgemeinde 

in Budapest für 1875 und 1876. Budapest (Hornydnszky) 1877, 14; Dreizehnter Jahresbericht des 
Krankenhauses Bethesda der deutschen reformirten Filialgemeinde in Budapest für 1880. Budapest 
(Hornydnszky) 1881, 4-5. 

36 A beszámolók szerint 1880-ig összesen csak két jelentkezőt sikerült rekrutdlni és sikeresen ki is képez-
ni, 1896-ban is arról számoltak be, hogy csak öt év után megint ketten jelentkeztek, és még öt évig 
tartott volna, míg végre ötön voltak. (Dreizehnter Jahresbericht, 5; 31-ster Jahresbericht des Ersten 
Diakonissen-Hauses in Ungarn Bethesda 1896. Budapest (Hornydnszky) 1897, 3.) Ahogyan a ház 
lelkésze, a Kölnből érkezett W. Rotscheidt, 1904-ben egy hivatalos zárójelentés vázlatában foglalta 
össze: a 38-éves fennállása alatt a házban csak 35 jelentkezőt képeztek ki, akiknek a fele a kiképzés 
ill. felavatás után ki is lépett. (W. Rotscheidt: Die Lösung des Kontraktes zwischen Kaiserswerth und 
Budapest. [Kézirat, vázlat] (FKK, Bestand: Deutsches Kranken- und Diakonissenhaus zu Budapest 
1864-1904. Akten und Berichte. 1900-1903., 1. I.) 

37 „ Vom Jahre 1883 an meldete sich zwar eine größere Zahl zur Aufnahme, doch fehlte es den meisten an 
der Hauptbedingung für den Diakonissenberuf: das aus einer völligen Uebergabe an den Herrn kom-
mende innere Glaubensleben, andern mangelte die körperliche Gesundheit, so daß man trotz aller 
Mühe und Geduld, welche auf deren Ausbildung verwendet wurde, der größere Theil nach längerem 
oder kürzerem Aufenthalt das Haus verließen, und in einem Zeitraum von zwölf Jahren - Anfang 
1885 - konnten wir [...] nur einen Zuwachs von einer Diakonissin und sechs Probeschwestern ver-
zeichnen." (31-ster Jahresbericht..., 3-4.) „Leider kommt es auch nur zu häufig vor, daß Eltern und 
Verwandte störend eintreten, und statt des Feuers der Liebe zum Herrn, in den jugendlichen Herzen 
das Weltliche nähren." (34-ster Jahresbericht des Diakonissen-Hauses Bethesda in Budapest 1899. 
Budapest (Hornydnszky) 1900, 4) 

38 A kialakult gyakorlatról: Agnes von Ullgren in Budapest an Pastor Zöllner in Kaiserswerth, 5. Sept. 
1903, 8; továbbá Dr. Weiss aus Budapest an Pastor Zöllner in Kaiserswerth, 15. November 1903, 1-3, 
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misszió szolgálatában is álltak, a kilencvenes évek végén szolgálatba lépő lelkész pe-
dig betegeskedett, a munka már így is túlnőtt a fején.39 Közben egyre jobban eltűnt a 
Kasierwerthi modellhez kapcsolódó fegyelem. Ugyanakkor a fiatal utánpótlás részben 
nyelvi nehézségek miatt, részben talán hanyagság miatt nem kapott komoly szakmai 
képzést sem. 

Richárd Biberauer, magyarul tanuló feleségével együtt, mind e két problémát - fegye-
lem és komoly vallásosság, ill. szakmai képzés - próbálta megoldani. Ez végül eltávolí-
tásához vezetett. A diakonisszák - régiek és újak egyaránt, úgy tűnik - bepanaszolták a 
presbitériumnál és a gyülekezet befolyásos tagjainál, ugyanakkor a gyülekezet a nyelvi 
kérdés nyílt vállalását, az elismerését annak, hogy a magyar újoncoknak magyar nyelvű 
képzést kellene nyújtani, emellett tanuljanak - csak? - németül - , elutasította. Nekik 
magyarizációnak tűnt. 1903-ban távoznia kellett Richárdnak. Ahogyan az apja közben 
Kaiserswerthbe írt levelei mutatják, az azonban osztotta fia felfogását, nemcsak a köz-
ben kialakult viszonyok kritikájában és a problematikus jelenségek kiküszöbölésében40, 
hanem a nyelvi kérdést illetően is. „Soll unsere Diakonissenanstalt eine Zukunft haben, 
so ist es unvermeidlich, daß auch Magyarinnen aufgenommen werden. Dies bedingt 
aber, daß dieselben unbeschadet dessen, daß sie sich die deutsche Sprache aneignen 
müssen, die Ausbildung in ihrer Muttersprache erhalten, und so fern sie der deutschen 
Sprache nicht genügend mächtig sind, für sie auch Hausandachten in ungarischer Spra-
che eingerichtet werden müssen."41 A levelezés vállalásával ugyanakkor segített neki 
olyan helyzetben maradni, hogy ő, Richard, a gyülekezett háta mögött nem lépett kap-
csolatba külsősökkel. 

Az új lelkész távozása után segítségkiáltás ment Kaiserswerthbe. Onnan egy kipró-
bált, korházvezetésben jártas nőt küldtek, Ágnes von Ullgrent, aki májusi érkezése után 
elképedt leveleket küldött anyaintézményébe. Nincsen fegyelem, a nővérek vonakod-
nak dolgozni, főleg a nehéz, általuk alacsonynak tartott munkát nem akarják vállalni, 
nem foglalkoznak a betegekkel, ehelyett csevegnek, a betegek olvasmányait olvassák 
stb. „Was soll ich Ihnen, liebe Schwester Bertha, von den Verhältnissen im Hause und 

kül. 3. (Mind: FKK, Bestand: Deutsches Kranken- und Diakonissenhaus zu Budapest 1864-1904. Ak-
ten und Berichte. 1900-1903, ill. Agnes Ullgren.) 

39 A lelkészekről: Bucsay: Seit 120 Jahren..., 1979, 24 (mint 1. lábjegyzet); König és Gtadischefski szer-
teágazó feladatairól és ennek kihatásáról a kórház gondozására: Weiss, u.o., 2; az 1899 óta a gyü-
lekezetet gondozó Meyeringk betegeskedéséról Ullgren Agnes levelei, kül.: Agnes von Ullgren aus 
Budapest an Schwester Bertha Kühr in Kaiserswerth, 3. Aug. 1903, 11. Hasonlóan: Theodor Biberauer: 
in Angelegenheiten Bethesdas. August 1902. [Kézirat], kül. 1-2. (Mind: FKK, Bestand: Deutsches 
Kranken- und Diakonissenhaus zu Budapest ¡864-1904, u.o.) 

40 Theodor Biberauer: In Angelegenheiten Bethesdas, u.o., 2. (jobb kiképzés, bensőségesebb kegyesség, 
fegyelem). Hasonlóan: Theodor Biberauer in Budapest an Pastor Zöllner in Kaiserswerth, 20. Juli 
1903. 

41 Theodor Biberauer: in Angelegenheiten Bethesdas, 4. És folytatva: „Gegenwärtig würde dies aber auf 
große Schwierigkeiten stoßen und würde meinem Sohn der Vorwurf gemacht werden, er magyarisiere 
die Anstalt. In Erwägung dessen, daß mein Sohn in seinen Bemühungen bisher so wenig verständnis-
volles Entgegenkommen geschweige denn Unterstützung fand, könnte ich seinem Entschluß nicht län-
ger entgegentreten, so schmerzlich sein Scheiden aus der Anstalt besonders für mich wäre." (u.o., 4.) 

369 



Juliáné Brandt: Nyelvváltás és egy családi projekt szelektív folytatása: 
Bieberauer Theodor és Richárd, valamint a diakonissza úgy 

und die Diszipline [sic] u. den Geist unter den Schwestern sagen", írja a Kaiserswerth! 
vezető nővérnek, „- es ist so sehr trautig, dass diese armen Kinder so gar nicht wissen 
was sie wollen und was der Dienst für den Herrn von ihnen fordert [...]"42 „Die Kran-
kenpflege hier im Hause liegt wohl sehr im Argen u. die Schwestern verstehen nicht 
den einfachsten Umschläge [sie] zu machen, die Homaopathische Behandlung verlangt 
eben keine Kenntnisse [...]"43. „Sie können sich nicht denken, meine liebe Schwester 
Bertha, mit welchen Schwierigkeiten man hier in Ungarn zu kämpfen hat, denn es geht 
ein solcher Zug von Disziplinlosigkeit und Zuchtlosigkeit durchs ganze Volk dass man 
es wahrlich oft nicht begreift dass der Staat nicht in sich zusammenbricht, und aus 
diesen Schichten rekrutieren sich unsere jungen Schwestern [,..]".44 „Wie glücklich 
wäre ich könnte ich eine der lieben Kaiserswerther Schwestern hier haben denn auf d. 
alten Diakonissen kann ich mich so wenig verlassen da sie selbst keine Pünktlichkeit u. 
keinen Gehorsam kennen."45 

Bár a kaiserswerthiek is, a budapestiek is, a Bethesda új főorvosa is meg voltak 
győződve, hogy ha egyáltalán valaki, akkor ez az okos, vallásos, nagyon keményen 
dolgozó nő tudja megváltoztatni az állapotokat, nem sikerült neki. Az év végen érkező 
új korházi lelkész, az előbb a kölni kórházat vezető Rotscheidt, néhány hét után szintén 
már csak a nővérek mielőbbi elbocsátását és a kórház, mint diakonisszaház, beszünte-
tését tartotta lehetségesnek.46 A nővérek obstrukciója az új viszonyok ellen s az ezeket 
létrehozó új kaiserswerthi vezető nővér ellen a nyelvi helyzetet is ki használta. Az ott 
dolgozók magyarul (is) beszéltek, és vele szemben már csak ezt a nyelvet kezdték 
használni.47 Agnes von Ullgren magyarul is igyekezett tanulni, sokféle teendője mellett, 
főleg megbízható munkatársak nélkül erre viszont nem maradt elég ideje.48 A kemény 
fegyelem és serény munka miatt felbőszült régi nővérek emellett a presbitérium erre 
fogékony tagjaihoz is fordultak. Több nővér valamint egy diplomával nem is rendelkező 
orvos elbocsátása után az utóbbi és egy nővér a sajtót is felhasználták, hogy a nyilvá-

42 Agnes von Ullgren aus Budapest an Schwester Bertha Kühr in Kaiserswerth, 3. Aug. 1903, 4 -5 , hason-
lóan 3. Sept. 1903, 2, 4 stb. 

43 Agnes von Ullgren aus Budapest an Schwester Bertha Kühr in Kaiserswerth, 3. Sept. 1903, 12-13. 
44 Agnes von Ullgren aus Budapest an Schwester Bertha Kühr in Kaiserswerth, 14. November 1903, 6-7. 
45 Agnes von Ullgren aus Budapest an Schwester Bertha Kühr in Kaiserswerth, 3. Sept. 1903, 15-16. 
46 „Fast möchte ich geneigt sein, die Zustände, die ich im hiesigen Diakonissenhause vorfinde, heillos 

zu nennen, wüßte ich nicht, das es auch für diese verrotteten Verhältnisse noch ein Heilmittel gibt; 
nämlich die Liebe, die alles hofft", kezdte az első levelét Budapestről. „Aber Wandel vermag auch sie 
nicht zu schaffen, solange die augenblicklichen Verhältnisse dieselben unleidlichen bleiben. Nur Eines 
vermag zu helfen; darüber sind alle sich klar, die für unser Haus sich interessieren u. im Vorstand 
sind: die älteren Schwestern müssen entlassen u. neue gewonnen werden. So etwas von Widerspen-
stigkeit, Faulheit u. Ordnungslosigkeit, wie man sie hier unter den Schwestern findet, habe ich noch 
nicht angetroffen. Beispiele in großer Menge ließen sich aufzählen." (Pastor Rotscheidt aus Budapest 
an Pastor Zöllner in Kaiserswerth, 12. Dez. 1903, 1, 1-2.). 

47 Agnes von Ullgren aus Budapest an Schwester Bertha Kühr in Kaiserswerth, 3. Aug. 1903, IS; u.â., 3. 
Sept. 1903, 2. Pastor Rotscheidt aus Budapest an Pastor Zöllner in Kaiserswerth, 12. Dez. 1903, 2: Id. 
tovább Géra: A Bethesda..., 693; Géra: Református karitatív intézmények, 113-114. 

48 Agnes von Ullgren ... 3. Sept. 1903, 15. 
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nosságban Ullgren és a közben Budapestre érkezett Rotscheidt visszaéléseiről és germa-
nizációs szándékairól panaszkodjanak.49 Ezen a ponton Rotscheidt is már kizárólag az 
intézmény bezárását tudta javasolni, amit most már sürgetett is.50 Az érintettek szerint 
a germanizáció vádja teljesen ellehetetlenítette az intézményt. Egy utolsó lökést az 
adott, hogy a német főkonzul is jelezte, hogy egy német nyelvű diakonisszaház Magyar-
országon ma már képtelenség.51 A magyar református anyagyülekezet úgyis hasonlóan 
vélekedett.52 A diakonisszáház bezárása 1904-ben tehát megtörtént, a kórház további 
működtetése ezzel viszont lehetetlennek bizonyult. Ebben a helyzetben fogadta el újból 
Richard Biberauer a vezetést, aki közben egy magyar diakonisszaegyletet, a Filadelfiát, 
alapította, amelyikkel először működtette, majd formálisan meg is vette a kórházat.53 

Mit mond mindez a generációk viszonyáról, illetve hogyan értelmezhető az eset? 
Nyilván sem a személyes viszonyukban, sem gondolkodásukban nem figyelhető meg 
nemzedéki ellentét apa és fia között - maradt a szellem, csak a nyelv változott. A fiu 
az apa egyik projektjét vitte tovább. Nem a gyülekezetet - ami továbbélt, mint egyre 
kisebb német sziget egy egyre növekvő és egyre inkább magyar nyelvű nagyvárosban 

- , hanem a kórházat, most már professzionális formában. Abban talán még inkább fo-
kozott formában valósította meg apja gondolatait. Az alapításkori szellem a projektben 
továbbélt, Richard Biberauer alatt már a korviszonyokhoz alkalmazkodó formában. A 
nyelvváltás a viszonyok következménye volt, abban Richárd is kora gyermekének bizo-
nyult. Emellett külső kényszerek is hatottak, mint ahogy ezt a közvélemény és a politika 
állásfoglalása is mutatta. 

Hogyan volt lehetséges az „intergenerációs mű" kontinuitása, és hogyan látta apa és 
fia a fejlődést? Az eddig feldolgozott források egyetértésről és együttműködésről tanús-
kodnak. A kiindulópont mindkettejüknél az egyéni - azaz a szerintük minden embernél 
szükséges - vallásos élet. Az új helyzetben a „projekt", a diakonisszaház továbbvitele, 
mint vallásos intézmény, csak úgy lehetséges, hogy tudomásul veszik a közben kiala-
kult nyelvi helyzetet. Az apa egyik 1902-ben, tehát Richárd első próbálkozása elején 
Kaiserswerthbe küldött koncepciója is ezt mutatja: számára kézenfekvő volt, hogy az 
új testvérek képzése érdekében ezeket már magyarul kellett tanítani, magyarul is tudni 
kellett a kórházban - emellett majd németül is tanuljanak. Itt tehát az ügy és az érte 
való buzgalom egy olyan magatartást teremtett, ami a nyelvhasználatot hajlandó volt 
háttérbe helyezni ill. eltérő nyelvhasználatot is képes volt elfogadni maga az ügy érdek-
ében - Eötvös József a nyelvkérdésben tanúsított magatartásához hasonlóan, csakhogy 
itt nem a polgárosodásról, hanem a vallásról (illetve annak helyes felfogásáról) volt szó. 

49 Agnes von Ullgren... 5. Sept. 1903,4-5; Dr. Weiss aus Budapest an Pastor Zöllner in Kaiserswerth, 15. 
November 1903, 3, Pastor W. Rotscheidt in Budapest an Pastor Zöllner in Kaiserswerth, 5. Jan. 1904 
(a), 1; u.ö., 5. Jan. 1904 (b) ( = spätere Briefkarte vom selben Tag), 1; Gera: ABethesda.... 953-54; a 
Református Egyház Zsinati Levéltárában levő anyagok, kül. az érintettek által gyűjtött újságkivágások 
alapján is. 

50 W. Rotscheidt, 5. Jan. 1903 (a) und (b). 
51 W. Rotscheidt, 5. Jan. 1903 (b). 
52 U.o. Az erre vonatkozó presbitériumi jegyzőkönyveket még nem állt módomban feldolgozni. 
53 Gém: A Bethesda ..., 955-959; továbbá Id. az évi beszámolókat. 
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Ami a generációk egymásra következésében eltűnt, az a „civil" szakma és vallásos élet 
integrációja volt - helyébe egy profeszionális vallásgyakorlat lépett, a lelkészi hivatal 
formájában. Ez a megjegyzés azonban relatív, mert minden gondolkodási irányzat a 
maga szakszemélyzetét is szokta létrehozni. 

Érdekesebbnek, mert problamatikusabbnak bizonyult inkább, hogy a Kaiserswerthi 
központból ellenőrzött diakonisszaház modellje Magyarországon nem működött illetve 
az idő folyamán - igen, a nyelvről alakult konfliktus folyamán is - végül kudarcot val-
lott. Ez részben a helyben praktizált vezetési struktúra miatt is következett be. Azonban 
a német anyaház ellenőrzése és a norma biztosításának hagyományos módja sem vált 
be: a vezető nővér szerepe és a nővérek Kaiserswerth-tel folyatott levelezése. Mind a 
kettő megvolt54, de nem segített azon, hogy közben mentalitásváltozásra került sor. 
Az utóbbiban a Magyarországról származó belépők, kezdetben németek, majd magya-
rok, fontos szerepet játszottak, akik helyben kaptak kiképzést. A kaiserswerthi norma 
szerint lusták, fegyelmezetlenek voltak, nem voltak alázatosak, és vonakodtak az ala-
csony munkától. Ez viszont lényeges eltérés volt a Fliedner-féle életmodelltől, a maga 
jellegzetes munkaethoszával, amitől talán még a hatvanas években Pestre került vezető 
nővér is egyre jobban eltávolodott. Ám hogyan, ezt még tisztázni kellene. De ez már egy 
másik történet, mint a két nemzedék viszonyának az alakulása. Aláhúzza azonban azt, 
hogy Richárd még az apja teremtette német és eredetileg ébredés szellemű gyülekezet-
ben is egy a maga stílusú vallásosságát nem osztó többséggel állt szemben - hasonlóan 
mint apja az 1859-es árvaházi konfliktusban a két pesti egyházhoz képest. 

54 Ld. pl. a Kaiserwerthben (FKK, Bestand: Deutsches Kranken• und Diakonissenhaus zu Budapest 
1864-1904. Akten und Berichte) őrzött levelek a Budapesten szolgáló nővérektől (Schwesternbriefe). 
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Női generációváltás 
a református egyházi közéletben 

a 19. század végén és a 20. század első felében 

Tanulmányomban azoknak a nőknek a csoportjait és egymást követő generációit vizs-
gálom, akik a református egyház életében aktív szerepet vállaltak a 19. század végétől 
kezdve. Az egyházi mozgalmak és folyamatok, amelyek hozzásegítették a nőket ahhoz, 
hogy az egyházi közéletben minél nagyobb súlyuk és lehetőségük legyen, a református 
egyház egészét érintették, mivel azonban kutatásom elsősorban a Dunamelléki Refor-
mátus Egyházkerületre szorítkozik, példáimat általában erről a területről hozom. Te-
rületileg ez az ország középső részét jelenti, Budapest központtal, amely általában az 
egyesületek, mozgalmak központja is volt egyben. 

Az, hogy a nők komoly szerepet vállalnak egyházuk javára, természetesen nem ha-
gyomány nélküli egyetlen felekezet esetében sem, s így a református egyház is büszkén 
hivatkozott a múltra, s állította eszményképül lányai, asszonyai elé a 17. és 18. szá-
zadi református nagyasszonyokat, Lorántffy Zsuzsánnát, Bethlen Katát stb., akik mint 
családanyák, feleségek kiválóan betöltötték hagyományos hivatásukat, és egyházukért 
is komoly áldozatot hoztak. A 19. század végéig a református egyház női ideálját az 
testesítette meg, aki az általános társadalmi normának mégfelelő hármas szerepkört 
töltötte be. Anya - aki gyermekeit műveltségre, vallásosságra neveli - feleség - aki 
férjének szellemi, lelki társa, nyugodt hátterének megteremtője - és a háztartás feje. A 
református nőnevelés céljaként is ennék az ideáltípusnak a „kinevelését" jelölték meg, 
hangsúlyozva a vallásosságra és a honleányi kötelességekre való nevelés fontosságát is. 
A nők egyházi életben betöltött szerepét szűkre korlátozták, a jótékonykodásra, szegé-
nyek gyámolítására, a cura pastoralis körébe tartozó feladatok ellátására tartották őket 
egyedül alkalmasnak. Ez a helyzet a 19. század végétől megváltozott a belmissziói moz-
galom hatására, amely a hivatalos egyház keretein kívül, egyesületi formában terjedt. 
Ez a mozgalom.a vallásos élet megújítására, á keresztyén értékek, igazságok gyakorlati 
életben való alkalmazására helyezte a hangsúlyt, s ebbe a munkába a nőket is megpró-
bálta bevonni, ill. maguk a hők is ,¡Isten szolgálóleányaként" aposztrofálva magukat 
egyre inkább tisztába jöttek saját szerepük fontosságával. „A nők ma hitbuzgóbbak és 
áldozatkészébbek, mini a férfiak s emellett a felebaráti szeretetben is erősebbek, mint 
a másik nem. Ók vannak tehát hivatva arra a dicső munkára, hogy a Krisztustól és az 
evangéliumtól elidegenedett férfiakat• á keresztyén életre visszavezessék. Reájuk vár az 
a magasztos hivatás, hogy Krisztus evangéliumával felvértezve, a meggyengült valláser-
kölcsi életét talpra állítsák. Az egyház belső megújulásának ma a hívő keresztyén nők 
az első sorban hivatott apostolai... Nagyobb a keresztyén nő hitének építő ereje, rhunká-
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sabb és áldozatkészebb a felebaráti szeretete s ezért sikeresebb a szociális tevékenysége."' 
(Ez az idézet Szőts Farkastól való, aki ebben az időben a Teológiai Akadémia igazgatója 
volt, tehát az egyházi közéletben fontos pozíciót töltött be.) 

Az a generáció, amelyet „úttörőnek" tekinthetünk elsősorban az 1894-ben megala-
kult első női missziói egyesület, a Lorántffy Zsuzsánna Egyesület keretében működött. 
Az Egyesület életében még élt a korábbi idők „egyesületi nőinek" hagyománya, amely-
ben az egyleti élet a jótékonykodást, jótékony bálok szervezését, a felső ill. középréteg 
asszonyai számára a szabad idő eltöltésének egy formáját jelentette. A belmisszió hatá-
sára a hagyományos tevékenységi körökhöz új munkaterületek kapcsolódtak. A rangjuk 
és társadalmi presztízsük miatt a vezetőségben helyet foglaló nők, - akik az arisztok-
ráciát, a szellemi elitet képviselték2 - az egyesület sikeres működtetésében játszottak 
fontos szerepet, hiszen befolyásos körök tagjai voltak, s ez a befolyás az egyesület 
anyagi hátterének biztosításához - épületek megszerzéséhez stb. - , az egyesület széles 
körű elfogadtatásához elengedhetetlen volt. A „csendes tagság" számára a vallásgya-
korlásnak új formáját jelentette a belmisszióhoz való csatlakozás, hiszen nemcsak a 
sátoros ünnepeken vagy az élet fordulópontjain, a vasárnapi istentiszteleten és úrvacso-
raosztáson kapcsolódhattak az egyházi élethez, hanem részt vehettek azokon a vallásos 
alkalmakon, amelyeket kezdetben az egyesületek, később a gyülekezetek szerveztek. 
Emellett a hagyományos jótékonykodásban, a közjó előmozdításában buzgólkodhattak. 
A legaktívabbak a szeretetmunkában, ill. az evangelizálás munkájában dolgoztak. El-
jártak a betegekhez, börtönökbe, árvaházakba, dolgoztak a vasúti misszióban, a külön-
féle mentő missziókban, családokat látogattak, vallásos alkalmak sokaságát szervezték, 
iratterjesztést vállaltak, ill. írtak a hitmélyítő kiadványokba. Az evangelizáláshoz már 
bizonyos bibliai, teológiai, egyháztörténeti alapismeretekre is szükségük volt, amit első-
sorban könyvekből, előadásokból, azaz önképzéssel, a női műveltség megszerzésének 
hagyományos módján sajátítottak el. 

Életmódjukban is látványos változást eredményezett az egyházi munka. A családos 
nők elsősorban a hagyományos női szerepelvárásnak próbáltak megfelelni, de emellett 
életüket alárendelték egy belülről (felülről) jövő hivatástudatnak, „Isten szolgálólánya"-
ként definiálva magukat. Identitásukban a vallásosság lett a meghatározó elem, Jézus 
követése jelentette gondolkodásuk alappillérét, ennek rendelték alá a család, a társa-
dalmi közeg elvárásait is. Mivel a vallásos elmélyülés különbözött egyes csoportoknál, 
többször is szakadásra került sor az egyesületekben. így jött létre a sokkal szigorúbb 
vallásosságot követelő Bethánia Egyesület 1903-ban. Később innen is kilépett néhány 
tag és megalakította a FÉBÉ Diakonissza Egyesületet 1929-ben. Állandó mozgásban volt 
ez a női (és persze nemcsak női) csoport, amikor újabb és újabb alakulatokban próbált 
egy minél tisztább, minél „evangéliumibbi" keresztyénséget megélni. (Természetesen a 
személyes ellentétek is szerepet játszottak ebben a folyamatos alakulásban). 

Az egyházi női munka első korszakának - amelyet az 1890-es évektől kb. az 1920-as 

1 Szőts 1911. 37. 
2 gróf Károlyi Tiborné, gróf Teleki Síndomé, herceg Odescalchi Gyuldné, Tisza Istvdnné, báró Radvdnsz-

ky Gézdné stb. 
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évek elejéig datálok nagy hatású alakja volt Szilassy Aladárné, Vizsoly Mária, aki a 
Lorántffy Zsuzsánna Egylet elnöknőjeként fogta össze a női munkának ezt az egyesü-
leti formáját egészen haláláig, 1927-ig. Férjével, Szilassy Aladár törvényszéki bíróval 
együtt a magyarországi belmissziói mozgalom legmeghatározóbb alakjai között tartják 
őket számon. Szilassy Aladárné számára az, hogy férje is aktívan részt vett a belmisz-
sziói munkában nagy előnyt jelentett. Természetesen minden esetben megkönnyítette 
és elősegítette a nők aktív szerepvállalását, ha családjuk támogatását élvezték. Ebben 
az esetben lelki összhangra is szükség volt a házastársak között, hiszen az elhivatott-
ság érzésének ezt a fokát csak az érthette meg és támogathatta teljes odaadással, aki 
szintén ebben élt. Azokban a családokban, ahol ez az összhang megvolt, lehetünk 
tanúi annak a belenevelődési folyamatnak, amelynek következményeként a következő 
generáció is aktívan részt vett a református egyház életében. Ezek a családok jelentették 
a következő generáció számára a családi szocializáció lehetőségét. A Szilassy család 
esetében: fiuk ifj. dr. Szilasy Aladár orvos a KIE munkájában vett részt, lányuk Szilas-
sy Paula, herceg Sulkovszky Viktorné pedig a Keresztyén Leányegyesület elnökeként 
működött. Szilassy Paula lánykorától kezdve együtt dolgozott a Lorántffy Egyesületben 
édesanyjával, s később a lányok közötti munka irányítását teljesen ő végezte. Mind-
kettőjük számára előnyt jelentett az a presztízs, amely férjük társadalmi állásának volt 
köszönhető. Szilassy Aladárné esetében munkája sikerét biztosította az is, hogy férje az 
egyházi közegben szintén nagy tekintélynek örvendett. 

Szilassy Aladárné és munkatársai nemcsak családtagjaikra, hanem saját és a mel-
lettük felnövekvő következő generációra is nagy hatást gyakoroltak. Az első budapesti 
teológa Nóvák Olga írja a következőket visszaemlékezésében: „Az arisztokrata rokon-
ságú magyar dzsentrik legkiválóbbjai közül valók. (Szőts Farkasné és Szilassy Aladárné 

- a szerző) Akik tudták, hogy „a nemesség kötelez" A Szilassy család még ezek közül 
is kivált. A magyar ref. belmisszió úttörői szülők és gyermekek egyaránt... Étkezésben, 
ruházatban úgy éltek mint egy egyszerű középosztálybeli család. Ha kegyelmes asszony 
kis dolgozó szobájából (mert inkább az volt ez, mint „kis szalon") bepillantottam a 
hálószoba nemes, sötét bútoraira, az volt az érzésem: egy boldog, nemes házaspár belső 
kápolnája az, ahol Isten iránti hála láthatatlan jó illata leng, azért hogy teremtő és gond-
viselő munkájából részt juttat nekik, és ebben: boldogságot. "3 

Másik ismert személyisége volt a korszaknak Vargha Gyuláné Szász Póla, Szász Ká-
roly püspök leánya. Férje Vargha Gyula statisztikus, a Statisztikai Hivatal elnöke és 
költő volt. Szász Póla bár püspöki családban nevelkedett, 1896-ig, megtéréséig a val-
lásosságnak társadalmi közegében elfogadott formáját élte. Miután megismerkedett a 
belmisszióval, Szabó Aladár lelkésszel (a magyar belmisszió atyjával) s annak igehirde-
téseivel, élete gyökeresen megváltozott. A belmisszió központjában a Német Leánygyü-
lekezet Hold utcai imatermében tartott bibliaórákon és a Lorántffy Egyesület varróóráin 
sokan megtértek - nők és férfiak egyaránt - , közéjük tartozott Szász Póla is. Életkorukat 
tekintve - Szász Póla is 33 évesen csatlakozott a belmisszióhoz - elmondhatjuk, hogy 
a legtöbbjük már férjes asszony volt, aki addig másfajta vallásos gyakorlatba nevelődött 

3 Nóvák Olga 1954. 9. 
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bele és felnőttkorában „tért csak meg". Szász Póla „hitre jutásának" is egész életére ki-
ható következményei lettek. „Megtérése" egy teljesen új vallásos gyakorlatot, kegyessé-
get jelentett, amely egész életvitelét meghatározta. Ettől kezdve rendszeresen járt vallá-
sos estekre, konferenciákra, nemcsak mint hallgató, hanem mint előadó is. Bibliaórákat, 
imaórákat tartott, vasárnapi iskolát vezetett, mindezt heti rendszerességgel. Rendkívüli 
előadói képességét még azok a teológusok is elismerték, akik szemben álltak a belmisz-
szióval. Bibliamagyarázatai, evangelizációs előadásai igen jó stílusban íródtak. Ekkor 
kezdett el verseket írni, amelyeknek legnagyobb része szintén vallásos témájú volt. A 
vallásos összejövetelekre, szeretetvendégségekre kisebb novellákat, párbeszédeket írt. 
Rendszeresen járt vidékre evangelizálni. Hatásáról a korabeli lapokban is megemlékez-
tek: „Egyszerűen öltözött, őszbevegyült haját hátrasimított, középkorú úrinő. Arcáról 
értelem, szívjóság sugárzik le. Megszólal csengő hangon, de közvetlen egyszerűséggel... 
választékos szép magyar nyelven, bámulatos folyékonysággal. Hangja azonnal játszani 
kezd a szívek húrjain... És ez a próféta lelkű... erős keresztyén lélek... felállította a 
tételt:... a bűnös ember kénytelen bűnére az irgalom elnézését kérni... bibliamagyaráza-
tának hatása nem lesz itt nyomtalan"4 Kapcsolatrendszere is megváltozott, míg lányko-
rában és fiatalasszonykorában a rokonságon kívül a család társasági köréből kerültek 
barátnői, ettől kezdve elsősorban a belmissziói mozgalomban talált lelki társakat. 

Vargha Gyuláné is olyan személyiség volt, akinek hatására családtagok és ismerősök 
egyaránt csatlakoztak az egyház munkájához. Lányait korán „befogta" a vasárnapi is-
kolai oktatásba, gyerekfoglalkozásokat tartottak a birtokukon (Löbön) és a környéken 
lakó gyerekeknek, résztvettek az egyesületi munkában is. Az evangelizációs alkalmak, 
vallásos összejövetelek a „belenevelődés" kitűnő alkalmai voltak. Az általa szerkesztett 
lapokban (Olajág, Mustármag) megjelentette családtagjai fordításait, novelláit, verseit, 
evangelizáló írásait. Gyermekei közül Ilona Podmaniczky Pál - evangélikus lelkész, te-
ológiai tanár, a belmissziói lelkes terjesztője - felesége lett, tehát lelkészné. Másik két 
lánya világi emberhez ment feleségül, de egyik veje igen aktív tagja volt a Bethánia 
Egyesületnek. Két lánya tehát a belmissziói mozgalomból házasodott. Fiai közül Ta-
más a lelkészi hivatást választotta. Zoltán és Gyula fia világi pályára léptek, tanár ill. 
hivatalnok lett belőlük. Menyei szintén résztvettek az. egyházi életben, Zoltán felesége 
evangelizált, női bibliakört vezetett, Tamás felesége pedig később az egyház hivatalos 
női munkájába kapcsolódott bele. 

A családi hatás a legtöbb esetben anya lány (esetleg) unoka, ill. anyós meny, és só-
gornők esetében igen erős. Emellett a Loránttfy Egyesület tagságát vizsgálva felfedezhe-
tünk szomszédokat, egymáshoz közel lakókat, akik valószínűleg ismeretségi körükön 
keresztül kapcsolódtak a női munkához. 

Vargha Gyuláné hatása sem szorítkozott családjára, hanem a saját és a következő 
generációban is találkozunk követőivel, olyan nőkkel, akiknek segítette „hitre jutását". 
Czeglédy Sándorné lelkészné, a 20-as évek női egyházi munkása, Szász Pólához írott 
levelében megemlékezik arról, hogy fiatal papnéként milyen mély benyomást tett rá 
a vele való találkozás. A levél arra is példa, hogy a jelentős személyiségek hogyan 

4 Vargha é.n. lll.A/58 
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váltak viszonyítási ponttá a többiek számára. „Sohase felejtem el első találkozásunkat 
az életben - ezelőtt majdnem 30 évvel, mikor engem, fiatal papnét, akkor még három 
apróság anyját, kedves Póla Néni olyan meleg, biztató, bátorító szeretettel fogadott egy 
konferenciánkon. ...Ez a szeretet hiányzik a mai papnék összejöveteleiből és azért az 
együttlét nem mindig lelki felüdülés, a konferencia hatása sokszor kétséges... Legutóbb 
Debrecenben az ottani papnék és ref. nők gyűlésén tartottam két előadást. Valaki azt 
mondta: „Mintha csak Vargha Gyulánét... hallottam volna. "s 

A szocualizációs folyamatnak és az új generáció megjelenésének kortársi vélemé-
nyekben való egyik megfogalmazását jelenti Misley Ilonának, a Leányszövetség tagjá-
nak halálára írott megemlékezés, 1931-ből. Misley Ilona Misley Gyula táblabíró lánya 
volt. Anyja a külmisszió előmozdításában, a külmisszió fontosságának terjesztésében 
volt meghatározó alak. Misley Ilona, aki vidéki úrilánynak született „Élhette volna a 
kisvárosi előkelő hölgyek szokványos életét, de még gyermekfővel a jobbik részt válasz-
totta. ... A második generáció tagja volt, aki már keresztyén gyerekszobában nőtt fel, 
hiszen özv. dr. Misley Sándórné leánya volt. Hiányzott is belőle a damaszkusi út egy 
döntő pillanatában megtértek minden harciassága, önkínzó emléke, pesszimizmusa és 
rátartisága is. Lényét a harmonikus, engedelmes, naiv szolgálatos magától értetődöttség 
jellemezte."6 

1917 akár szimbolikus időhatár lehetne. Ebben az évben vették fel Nóvák Olgát, az 
első női hallgatót a Budapesti Református Teológiai Akadémiára. 1923-ban abszolvált, 
majd 1927-ben vallástanári vizsgát tett, s ettől fogva mint a református egyház első női 
vallástanára 20 évig működött a Baár-Madas Leánygimnáziumban. Édesapja az alsó-
baranyai Vörösmarton volt kereskedő, édesanyja földműves családból származott. Egy-
házi munkáját ő is a Lorántffy Egyesületben kezdte, 24 éves korában (egy válás után), 
az egyesület leánykollégiumának lett a vezetője. Az egyesületben találkozott azokkal 
a nőkkel (Szilassy Aladárné, Misley Sándorné, Szőts Farkasné), akiknek hatására úgy 
döntött, hogy az egyházi munkának szenteli életét. A leánykollégiumban rádöbbent, 
hiányosságaira, s miután földijétől Sebestyén Jenő teológiai tanártól, a történelmi kálvi-
nizmus legismertebb magyarországi képviselőjétől is bíztatást kapott arra, hogy végez-
ze el a teológiát, 1917-ben elsőként jelentkezett a Budapesti Akadémiára. 

1917-40 között 49 nő iratkozott be a Budapesten a Teológiára. Azok a nők, akik 
elvégeztek, továbbra sem lettek pappá szentelve (palástöt csak 1981-ben kaptak), a 
missziói munkában, a vallástanításban, a nők és gyerekek közötti munkában vehettek 
csak részt, tehát nagyrészt a már eddig is elfogadott, vagy nekik szánt munkakörökben. 
A különbség a teológiai képzettség tekintetében volt, azaz egy új szemlélet megjelenés-
ében. Az új generációban már akadták néhányan, akik nem elégedtek meg azzal, hogy 
olvasmányokkal, mások tapasztalataival, ill. a belmissziói tanfolyamokon elsajátított 
ismeretekkel megelégedjenek, hanem munkájukhoz komolyabb tanulmányokat tartot-
tak szükségesnek (mint ahogyan a világi felsőoktatásban is egyre nagyobb számban 
jelentek meg a nők). Egyházi működésüket azonban ők is azok között a keretek között 

5 Czeglédy Sándomé levele Várgha Gyuldnéhoz. Cegléd, 1942. mdj.16. RL, C/97 16. 
6 K.S. 1931. 40. 
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képzelték, mint a korábbi nemzedék, határozottan megvonva a határt a papi szolgálat 
és a női egyházi munka között. Saját tevékenységi körüket szigorúan a fennálló egyházi 
normák között és a fennálló viszonyok ismeretében képzelték el, de már professzio-
nálisan kívánták űzni, megfelelő tudás és oklevél birtokában, fizetett állásokban. Az 
.úttörő" nemzedék - elsősorban a belmisszió hatására - úgy gondolta, hogy a krisztusi 
élet elkötelezettjeinek kötelessége annak igazságait továbbadni, s ennek a hivatásnak a 
beteljesítésére a nők éppen női mivoltuknál fogva vannak hivatva, s abban, hogy haté-
konyak legyenek, elegendő mélységes elkötelezettségük. Munkájukat még nagyban az 
egyesületi jelleg határozta meg. Az I. világháború idején s majd azt követően, bővült 
azoknak a nőknek a köre, akik rész vettek az egyházi munkában, növekedett azoknak 
a száma, akik alacsonyabb társadalmi rétegekből származtak, és olyanok is, akik meg-
élhetést kerestek (mint ahogy az I. világháború a női munkavállalás szempontjából más 
területen is fordulópontot jelentett.): vallástanárok, egyházi iskolai tanítók, tanárok, az 
egyház különféle szeretetotthonaiban foglalkoztatott nők, hivatali munkát végző nők, 
diakonisszák, szociális missziós testvérek, utazótitkárok. Lelkészcsaládokban, az egy-
házi közélet szereplőinek családjában is egyre inkább igénnyé vált, hogy a gyerekek 
(lányok is) aktívan részt vegyenek az ifjúsági egyesületekben, később a gyülekezeti 
életben. Növekedett azoknak a száma, akiktől az egyházi életben betöltött „státuszuk-
nál" fogva már el is várták, hogy a nők egyházi életét irányítsák, pl. a lelkésznék köre 
volt ilyen. A nők és lányok között végzett munkák zömét a két világháború között már 
ők látták el. 

Az egyházi életben sajátos státuszt és munkakört jelentett a lelkésznéké. A múlt 
század ideális papnéja vallásosságában példaadó, férjének szellemi és lelki társa volt, 
aki férje munkáját a nyugodt háttér biztosításával segítette, tehát nem tért el az átlagos 
református asszony ideáljától. Mégis többször említik, hogy a női életnek vannak olyan 
speciális kérdései, problémái, amelyeket szívesebben osztanak meg a gyülekezet nőtag-
jai a lelkésznével, mint a lelkésszel (ezt az érvet találjuk pl. az orvosnők esetében is a 
19. század végén). A lelkészné különleges helyzetéből adódó fontosságának felismerése 
és elismerése ugyancsak a belmissziói mozgalom hatására történt. Szerepükre az egy-
ház meghatározó véleményformálói is kezdtek odafigyelni. 1928-ban megalapították 
a Református Lelkésznék Egyesületét, melynek elnökéül Ravasz Lászlónét, titkárául 
pedig Nóvák Olgát választották.7 Folyóiratot is adtak ki Református Lelkésznék Lapja 
címmel. Az egyesület fő tevékenysége az özvegy papnék megsegítése volt, egyrészt se-
gélyekkel másrészt egy otthonnal (Őrszentmiklós) próbáltak a sokszor nyomorban élő 
özvegyek helyzetén javítani, vagyis a női szolidaritásnak az egyházon belüli új formája 
jelenik meg. Már nemcsak „lefelé" az elesettek, rászorulókon való segítség kötelessége 
állt előtérben, hanem saját körük problémáit és igényeit is megfogalmazták és próbálták 
orvosolni. 

Arra, hogy a papnékat sajátos helyzetükre felkészítsék több ötlet is felvetődött. Egyre 
elterjedtebbé vált az a nézet, hogy erre a speciális feladatkörre, amely nemcsak gya-

7 Nóvák Olga később lemondott titkári tisztéről, mikor eljutott hozzá egy-egy megjegyzés arról, mit keres 
egy elvált nő a papnék egyesületében. 
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korlati tevékenységgel járt, hanem a gyülekezet belső életére, a lelkipásztor és hívei 
közötti viszony alakulására is befolyással bírt, csak lelki és gyakorlati előkészület után 
lehetett valaki alkalmas.8 Az Őrszentmiklósi Otthonban lelkészmenyasszonyok számá-
ra tanfolyamot indítottak, amelynek látogatottsága nem volt nagy, de létrehozása mégis 
tükrözte az új igényt és a megoldást kereső törekvéseket. A tanfolyamot a Szociális 
Misszió keretében szervezték meg, amelyet árva paplányok számára hoztak létre A 
papok nősülése valóban komoly gondot jelentett, hiszen irányító, példaadó szerepükre 
volt szüksége az egyháznak. Az 1933-as papi törzslapok tanúsága szerint a Dunamellé-
ki Egyházkerületben 279 lelkész közül 83 lelkésznek származott a felesége református 
papi vagy tanítói családból (52 papi családból). Elvileg az ő „belenevelődésük" a pap-
néi szerepbe anyjuk révén történhetett. A másik lehetőség egy új folyamat eredménye, 
miszerint a teológiát végzett nők egy része - már akár a teológián - paphoz ment fele-
ségül, és a teológián elsajátított ismereteit, mint papné kamatoztatta.9. 

A két világháború közötti időszak új korszakot jelentett az egyházi női munka tekin-
tetében. Az I. világháborút követő általános erkölcsi és társadalmi válság megoldásá-
ban jóval nagyobb szerepet szántak a nőknek az egyház vezető férfiai. Úgy gondolták, 
hogy a női munkát a hivatalos egyháznak kell összefognia és központilag irányítania. 
Emellett megmaradtak a meglévő egyesületi formák, de a nők egy része szintén töre-
kedett egy egységesebb elképzeléshez és formához, hogy nagyobb hatású legyen a női 
részvétel az egyház életében. Nemcsak a női munka szervezését jelentette ez, hanem 
az utánpótlás összefogását is. A lányok egyházi munkába való szocializálását ugyanis 
már nemcsak a család (elsősorban anyák) feladatának tekintették, hanem az egyháztól 
is várták. Az iskolai, középiskolai vallásoktatás megszervezése, a leányegyesületek, a 
gyülekezetek leánykörei - amelyek a gyülekezeti női egyesületek bábáskodása alatt 
működtek - mind ezt szolgálták. 

A női munka „felülről" való megszervezésnek kezdetét jelentette az az 1933. évi 
konventi ülés, amelyen Kiss Ferenc az Országos Szeretetszövetség igazgatója fölvetette, 
hogy a konvent missziói bizottsága foglalkozzon a nők egyházi munkájával. Erre szüle-
tett egy (303/1933 sz.) konventi határozat, amelynek értelmében bizottságot küldtek ki 
a női munka alapelveinek megfogalmazására. (A bizottság elnöke Ravasz László, a Du-
namelléki Egyházkerület püspöke volt.) A bizottság tagjai abból indultak ki, hogy a kor-
szakban az egyháztagok gondozása körüli feladatok különösen fontossá váltak, s ehhez 

8 „Tudjuk, hogy a református egyház eddig nem igen törődött azzal, hogy kik lesznek a lelkipásztorok 
feleségei. Az egyházi törvénykönyv néhány szót szól ugyan a papok házasságának feltételeiről, de 
annak telki belső oldalát, azaz az u.n. lelki hozomány kérdést illetőleg semmi feltételt nem szab meg. 
A katonatiszteknél (és egy-két más, kisebb területen talán?) ez másként van. Ott a katonatiszti szem-
pontoknak megfelelő cenzúra megvan: ott még a megélhetés külső feltételeinek biztosítására is gon-
dolnak, amikor a kauciót is megkövetelik, hogy a katonatiszti családok színvonala (ha inkább külső 
szempontoknak megfelelőleg is de megmaradjon. Valami ilyenforma követelménnyel kellene nekünk 
fellépni, de természetesen tisztán lelki területen maradva: a lelkipásztorok házasságával szemben is 
meg kellene követelni a „lelki hozományt" a „lelki kauciót" M.M.M. 1935. 44. 

9 1939/40 és 1940/41-es Budapesti Ref. Egyházmegye vallásoktatásáról kiadott évkönyv szerint 12 teo-
lógiai végzettségű megerősített vallástanítónő (közülük 3 férjezett), és 9 óraadó működött (közülük 4 
férjezett). A 7 férjezettből 5-en a teológián választottak társat. Sárai 2005. 236. 
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az egyház minden tagjának, így nőtagjainak a munkáját is szükségesnek ítélték.10 A női 
munkát a Női Tábor elnevezésű mozgalomban fogták össze, amelynek felügyeletét az 
egyházközségekben a presbitérium, az egyházmegyékben és egyházkerületben a meg-
felelő közgyűlések, ill. tanácsok gyakorolták. 1935-ben a szervezőmunkával megbízták 
Fazekas Lajosné lelkésznét, akinek az volt a feladata, hogy látogassa a gyülekezeteket, 
evangelizáljon, beszélgessen az asszonyokkal lelki, családi, társadalmi kérdéseikről, s 
ezzel párhuzamosan a lelkésznéket megnyerve érje el, hogy az adott gyülekezetben is 
megszervezzék a Női Tábor. A nők szervezésével párhuzamosan folyt a lányok közötti 
munka, az országos leánytitkár, Kiss. B. Júlia vezetésével. 

Az elnevezés és a felhívások szövegei tükrözték azt az igényt, miszerint széles, moz-
galmi jellegű női összefogásban látták orvosolhatónak azt az erkölcsi és társadalmi 
válságot, amely a családok összeomlását, elzüllését, a modern, kereső nő problémáját, 
a szegénységet, az egykét, a gyereknevelés ellehetetlenülését jelentette. A női mun-
ka szervezése folyamatosan zajlott, mégsem tűnt elég hatékonynak, és összefogottnak, 
ezért 1944-ben megalakították az Országos Református Nőszövetséget, amelynek elnö-
kéül Ravasz László Zsindely Ferencné Tüdős Klárát kérte föl. A Nőszövetség titkárául 
Pilder Máriát, leánytitkárául Kiss B. Júliát választották. A vezetők kiválasztása, Zsin-
delyné Tüdős Klára és Pilder Mária munkatársként való alkalmazása tette hatékonnyá 
a nőszövetségi munkát. Tüdős Klárát személyisége, ismertsége, társadalmi kapcsolatai 
és presztízse miatt találhatták megfelelőnek az elnöki posztra, amelyet nemcsak férje, 
hanem saját színházi, divattervezői, üzletasszonyi tevékenysége révén ért el. Pilder 
Máriát, aki polgári iskolai tanárnő volt eredetileg, 

Erdélyben végzett sikeres nőszövetségi munkája, lelkisége, meggyőző ereje tette al-
kalmassá az utazó titkári feladatok ellátására. Mindenki elismerte rendkívüli karizma-
tikus egyéniségét és teológiai tudását, bár nem végzett teológiai akadémiát. A zsinat a 
következő megbízást adta PilderMáriának,: „Feladata lesz az egyházkerületek püspöke-
inek szándékával és törekvéseivel egybehangzóan a konventi missziói előadó irányítása 
mellett, a már meglévő gyülekezeti női munkák magasabb egységbe való megszervezése, 
illetve ennek előmozdítása, az egyházmegyei nőszövetségek munkájában való részvétel, 
egyházmegyénként, egyházkétületenként, esetleg egyetemes egyházi vonatkozásban a 
női munka számára munkásképző konferenciák, tanfolyamok megszervezése, a nőszö-
vetségek minden munkájában való részvétel, a munkák számontartása, az országos 
intézőbizottságban a titkári munkakör ellátása, ehhez képest a vezetőséggel való állandó 
kapcsolat fenntartása, az intéző bizottságnak időnként jelentés és javaslattétel, az orszá-
gos intézőbizottság és az egyházkerületi, egyházmegyei nőszövetségek vezetősége közötti 
állandó kapcsolatok ápolása és fenntartása és amennyiben ennek szüksége felmerül, a 
nőszövetségi munkákra vonatkozó olyan kiadványok elkészítése, melyek a nőszövetségi 
munkának• egységét, közös irányvonalait, munkaprogramját biztosítják, illetve maguk-
ba foglalják. Állására vonatkozó minden rendelkezés az egyetemes konvent elnökségé-
nek hatáskörébe tartozik"" 

10 Konventi j.k. 90/1934. 57-61. 
11 ZsL. 131/1943. 2. e. 1Ó2. 

380 



Sárai Szabó Katalin: Női generációváltás a református egyházi közéletben 
a 19. század végén és a 20. század első felében 

A női munka tehát - teljesen egyházi vezetés alá vonva - nagyobb hatáskörrel ren-
delkezett, de elvesztette önállóságát, amit addig az egyesületi forma biztosított. Kiss B. 
Júlia országos leánytitkár megválasztásakor - aki, szintén tanítónői oklevéllel rendelke-
zett, de dolgozott a Richter Gedeon Vegyészeti Gyár propaganda osztályán is - ajánlóle-
velében a következőket olvashatjuk: a református anyaszentegyházban benne gyöke-
rezik s nem helyezi az egyesületi keresztyénséget és közösséget az „élő egyház" elé. "u 

A nőszövetség tiszti karát rajtuk kívül a püspöknék alkották, társelnöknek Muraközy 
Gyula konventi missziói előadót választották. A Nőszövetség lapja Új Magyar Asszony 
címmel jelent meg, ezzel is munkájuk hatékonyságát kívánták növelni. Az 1945 utáni 
egyházi ébredés egyik bázisát jelentette a Nőszövetség. 

A női munka összefogását jelenítette meg az is, hogy találtak egy emblematikus sze-
mélyiséget, a Dunamelléki püspök feleségét, Ravasz Lászlónét. Bartók György erdélyi 
püspök lányaként, már otthon szocializálódott a püspöknéi szerepbe, de személyisé-
génél fogva is alkalmas volt arra, hogy az egyesületek, ¡mozgalmak elnöki, díszelnöki 
tisztét betöltve szimbolizálja azt a női egységet, amelyre a református egyháznak szük-
sége volt. 

Ha a református egyház női munkáját végző generációkat vizsgáljuk egyrészt az 
intézményesülésnek lehetünk tanúi, azaz annak a folyamatnak, amelynek során az egy-
ház, felhasználva azokat a tapasztalatokat, amelyeket egy úttörő generáció megszerzett, 
hivatalos keretek közé szervezte és integrálta azt. Másrészt a résztvevőknek, maguknak 
a nőknek az öntudatra ébredését, önszerveződését, érdekképviseletét, egy hagyomá-
nyos formából (jótékony nőegyesület, családi belenevelődés) egy modernebb formá-
ba (egyházi intézmények, teológiai oktatás, érdekképviseleti egyesület, intézményesült 
szocializáció) való átlépését követhetjük nyomon. A vezetők személyét vizsgálva pedig 
azt tapasztaljuk, hogy míg a 19. század végén 20. század elején az egyesületek vezető-
inek jelentős része szerepét elsősorban társadalmi státuszának köszönhette, hiszen fő-
ként a társadalom felső rétegeiből, az elitből kerültek ki, addig a két világháború közötti 
időszakban egyre nagyobb számban jelentek meg azok a nők, akik az egyházi életben 
betöltött ill. elért státuszuk miatt tölthettek be irányító szerepet. A központosítás során 
az egyházközségi munkát, ahol lehetséges volt elsősorban lelkésznéktől, a megyei női 
munka összefogását az esperesnéktől, az egyházkerületi irányítást pedig a püspöknék-
től várták, ill. tanítónőktől, vallástanároktól, diakonisszáktól. Újdonságot jelentett a 
konventi hivatalos női munkások foglalkoztatása (az utazótitkárok pl.), akik már egy-
értelműen professzionális módon, egyházi alkalmazottként végezték munkájukat. 

J2 ZsL. 6680/1938. 2. e. 96. 
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Lugosi András 

Felejtés, implicit emlékezés és asszimiláció 
a Karinthy család történetében 

Előadásom tulajdonképpeni tárgya nem más, mint az emlékezés, és ami ezzel mindig 
együtt jár, a felejtés generációk közötti transzferje. A tudományos vizsgálódás kiválasz-
tott tárgyához azonban mindig hozzátartozik a kutatásnak az előbbitől függetlenül is 
létező helyszíne1 vagy terepe. Választásom ezúttal a Karinthy család történetére esett, 
egy olyan a széles közvélemény által jól ismert budapesti polgárcsaládéra, amelynek 
zsidó gyökereit - Magyarországon talán teljesen egyedülálló módon - nagyon hosszú 
ideig homály fedte. Bár a rendelkezésre álló szűkös időkeretben a régóta zajló em-
pirikus kutatás eredményeinek csak egy töredékét tudom bemutatni, ugyanakkor azt 
remélem, hogy ez a mikrotörténeti esettanulmányként felfogott Karinthyáda, mint egy 
konferencia-előadás témája alkalmas lehet arra, hogy közösen átgondoljunk néhány 
társadalomtörténeti szempontból releváns kérdést: 1. a nemzedékek problémájának 
vizsgálata miképpen vezet el az emlékezés és a felejtés történeti vizsgálatának kutatá-
sához? 2. hogyan működik az emlékezet generációk közötti átörökítése, ha a családfő a 
radikális felejtés stratégiáját választja? 3. a felejtés stratégiájának keretei közé szorítva 
mi módon tehetnek szert a családtagok közös identitásra, és ebben az esetben beszél-
hetünk-e egyáltalán identitásképződésről? 4. ha a zsidó gyökerek elhallgatása képezi a 
stratégia lényegét, akkor milyen értelemben beszélhetünk egyáltalán zsidó identitásról 
és asszimilációról? 

Elöljáróban tehát a nemzedékek és az emlékezet problémájának összefüggését sze-
retném röviden felvillantani három különböző szociológiai, illetve historiográfiai ha-
gyományból merített elgondolás tömör összefoglalása révén. Ennek az erősen vázlatos 
áttekintésnek a forrásvidékéül a tudásszociológiát, a francia emlékezetkutatást és az 
oral history-t választottam. A tudásszociológiai megközelítéssel fogom kezdeni, de nem 
pusztán azért, mert időben is ez a legkorábbi, hanem sokkal inkább azért, mert ezen 
szociológiai aldiszciplína kialakulásának gyökerei Budapestre vezetnek. A szakterület 
alapító atyja, Mannheim Károly, aki előadásom hőseihez hasonlóan egy fővárosi asz-
szimiláns zsidó család sarja volt, itt látta meg a napvilágot 1893-ban 5 évvel Karinthy 
Frigyes és egy évvel ifj. Karinthi József - akit a továbbiakban apjától megkülönböztetve 
mindig Uncle Joe-ként fogok említeni - születése után. Mannheim 1928-ban Kölnben 
megjelent tanulmányában a nemzedéki jelenség formális szociológiai elemzésére tesz 
kísérletet. Arra törekszik, hogy meghatározza a társadalmi létnek azokat a strukturális 
sajátosságait, amelyek kifejezetten a társadalom generációs tagoltságából erednek, és 

1 Geertz, 1994. 189-190. 
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amelyek egyáltalán nem játszanának szerepet egy olyan társadalom életében, amely-
ben „egyetlen [Mannheim Károly kiemelése - L. A.] generáció élne örökké."2 Ilyen 
a nemzedéki jelenségből következő strukturális tényező szerinte az, hogy állandóan 
újabb kultúrahordozók bukkannak fel (1), míg a korábbiak eltűnnek (2). A minden-
kori nemzedékek a történelmi folyamatnak csak egy időben körülhatárolt szakaszában 
válhatnak annak résztvevőivé, tevőleges alakítóivá (3). A felhalmozott kulturális javak 
folyamatos továbbadására, átörökítésére van szükség (4). Végül a nemzedékváltás je-
lensége folytonos abban az értelemben, hogy minden generációnak az a sorsa, hogy egy 
újabbnak adja át a helyét (5).3 Míg az új generációk ismétlődő felbukkanása egyfajta 
állandó kulturális innovációt eredményez a társadalomban, úgy a korábbiak kihalása 
az ehhez szükséges felejtést szolgálja. De a társadalmak továbbéléséhez nemcsak felej-
tésre, hanem emlékezésre is szükség van, enélkül nem mehetne végbe az a folyamat, 
amit Mannheim kulturális felhalmozásnak nevez. A kulturális felhalmozás fogalmának 
középpontba helyezéséből pedig egyenesen az következik, hogy Mannheim Károly sze-
rint csak azoknak a múltbéli élményeknek, tapasztalatoknak, csak azoknak az emlékek-
nek van jelentőségük, amelyek jelenbeli átéléseinknek és tapasztalásainknak is részét 
képezik. A felejtésnek és emlékezésnek a Karinthy család történetében megfigyelhető 
mechanizmusai szempontjából számunkra Mannheimnek a jelenben is élő emlékezet 
két alapvető formáját illető megkülönböztetése a legfontosabb. Ezek szerint múltbeli él-
ményeink tudatos és reflexív, illetve tudattalan, sűrített, intenzív és virtuális emlékezet 
formájában lehetnek jelen. Az előbbiről pl. azokban az esetekben beszélhetünk, amikor 
tudatosan választott előképekhez igazodunk, ahogy a nagy francia forradalom mintáját 
próbálták követni a későbbi forradalmak. Az utóbbit pedig a szerszámok példájának se-
gítségével jellemzi a szerző, amelyek konkrét alakjukban sűrítve és virtuálisan maguk-
ban hordozzák a kialakulásukhoz vezető tapasztalatok összességét. Mannheim Károly 
az emlékezet generációk közötti átörökítésének problémáját elemző gondolatmenetét 
végül azzal zárja, hogy az emlékezetnek az a formája, amely a múltat sűrítetten és 
virtuálisan hordozza sokkal fontosabb szerepet játszik a reflexív emlékezetnél; „inkább 
a reflektált a reflektálatlan függvénye, semmint fordítva".4 Azt tehát, hogy milyen lesz 
a reflexív emlékezetünk azt az általunk követett felejtési stratégia határozza meg. Kö-
vetkezésképpen a Karinthy család emlékezetének kutatásakor is erre a két mozzanatra 
kell koncentrálnunk: a reflexívvel szemben az emlékezet tudattalan formájára, és annak 
levéltári rekonstrukciójára, ami a család kollektív memóriájából kihullott az idők során, 
pontosabban fogalmazva be sem épült soha. 

Több mint hatvan évvel Mannheim tanulmányának első megjelenése után Pierre 
Nora a Les Lieux de Mémoire III/l. sz. kötetében megjelent tanulmányában 1992-ben 
annak a véleményének adott hangot, hogy már húsz éve a szociológiai, gazdasági, de-
mográfiai és történeti vizsgálatok valóságos özöne összpontosítja figyelmét a generáció 
fogalmára. Ezek a kutatások végül addig fújták ezt a nótát, hogy a nemzedék mint ku-

2 Mannheim 2000. 219. p. 
3 Uo. 219-230. p. 
4 Uo. 220-223. p. 
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tatási téma az 1990-es évek elejére, legalábbis Nora szerint szinte a végső kimerüléshez 
közeli állapotba került. Ez persze nem akadályozta meg őt abban, hogy Az emlékezet 
helyei című összesen hét kötetre rúgó monumentális munkának a temporális felosz-
tásokkal és határokkal foglalkozó fejezetét ne a generáció kérdésköre vizsgálatának 
szentelje. Egészen pontosan arra a kérdésre keresi a választ ebben az írásában, hogy 
milyen értelemben beszélhetünk a nemzedékről mint lieu de mémoire-ról.5 Bár 1968 
májusának a francia emlékezetben játszott szerepével, Franciaország nemzedékeivel, 
mint lieu de mémoire-okkal és más hasonló kérdésekkel foglalkozó elemzéséből ebben 
az előadásban a tematika alapvetően eltérő jellege miatt meglehetősen kevés elemet 
tudunk adaptálni, e rövid kitérő annyiban mégsem volt teljesen hasztalan, hogy ennek 
köszönhetően láthattuk, a francia emlékezetkutatás által bejárt, és Mannheiméhez ké-
pest fordított logikai utat, amely az emlékezet történeti kutatásától vezetett el a nemze-
déki jelenségek vizsgálatához. 

Annál közvetlenebb kapcsolódási lehetőségeket nyújtanak az International Yearbook 
ofOral History and Life Stories második évfolyamának a nemzedékek közötti átörökítés 
problémájával foglalkozó tanulmányai. Bár a modern társadalomban nem kizárólag a 
család lehet a tudás, az értékek, a gondolkodásmód és az emlékezet továbbadásának 
egyetlen csatornája, de a kötet szerzői írásaikban egyértelműen a családon belüli nem-
zedéki átörökítés problémáját vizsgálják különböző idő- és térbeli kontextusokban. Dá-
niel Bertaux és Paul Thompson Bevezetőjükben ugyanakkor leszögezik, hogy a család 
szó jelentése korántsem magától értetődő. Ők is a demográfiai irodalomból jól ismert 
családi háztartás és az ennél szélesebb családi-rokonsági hálózat megkülönböztetésé-
ből indulnak ki, és megállapítják, hogy míg az előbbi világos határokkal rendelkezik, 
addig az utóbbi esetében a lehatárolás rendkívül nehezen kivitelezhető művelet, pedig 
a generációk közötti átörökítés folyamatai szempontjából az utóbbinak jelentősebb sze-
repe van. A maguk családját ugyanis az egyes családtagok a maguk egyéni nézőpont-
jából konstruálják meg, és mivel eltérő lehet annak a módja, hogy kiket foglalnak bele 
és kiket zárnak ki belőle, ezért az egyes családtagok által konstruált személyek közötti 
hálózatként felfogott család igencsak eltérhet a genealógusok és a családfakutatók által 
anyakönyvekből rekonstruált képtől. Nem beszélve arról, hogy a család mint kulturális 
konstruktum kialakulásában a valóságos személyek mellett a mitikus ősök is legalább 
olyan fontos szerepet játszottak.6 Ennek a minden egyén esetében erősen individuális 
sajátosságokat hordozó családi hálózatnak a kutatásához megfelelő eszközül szolgál-
hat az oral history módszere. Az interjúzás eredményeképpen megszülető élettörténet 
ugyanis megköveteli az interjúalanytól, az élettörténet elbeszélőjétől, hogy a közvet-
lenül felidézhető emlékeken túl a kis gyermekkor eseményeiről és azokról á dolgokról 
is beszámoljon, amelyek születése előtt történtek. Az élettörténetek így maguk is a 
generációk közötti átörökítés egyik formájává válnak. Paul Thompson szerint az oral 
history interjúkat készítő és elemző történészeknek pedig az a feladata, hogy feltegyék 

5 Nora 1996. 499. 
6 Bertaux-Thompson 1993. 2 p. 
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a kérdést: mit is mondanak ezek az interjús elbeszélések a családon belüli nemzedéki 
átörökítés folyamatáról és kiterjedéséről.7 

Ha képes lennék rá, hogy élettörténeti interjút készítsek az 1921-ben Budapesten el-
hunyt id. Karinthi József, Ganz-gyári magántisztviselővel, aki Kohn Lipót pápai ernyő-
készítő, később órás harmadik gyermekeként született 1846-ban, akkor nem lenne más 
dolgom, mint Thompson bölcs útmutatását követnem. Ha azonban számba veszem azt 
a releváns körülményt, hogy fent nevezett úr még saját gyermekeinek sem sokat beszélt, 
sőt az a megalapozott gyanú is fennáll, hogy egyenesen semmit sem mondott saját gyer-
mekkoráról, illetve a születése előtt történt családi dolgokról, akkor azt hiszem, nem 
kell bánkódnom az ügy szempontjából végzetesen késői időpontban bekövetkezett szü-
letésem miatt, az interjút valószínűleg az alany ellenállása miatt úgysem lehetett volna 
tető alá hozni. De hogyan zajlik a nemzedéki átörökítés egy az ősapa által a felmenőket 
és a leszármazást illetően történeti amnéziával sújtott családban, aki éppen a családi 
emlékezetnek ezzel a radikális megkurtításával hozta létre önnön ősapai pozícióját? 
Ebbe enged bepillantást Karinthy Ferenc (a továbbiakban mindig Cini) naplójának egy 
helye, amely Cini és az ekkor 79 éves nagybátyja, Uncle Joe egyik párizsi találkozójá-
ról és beszélgetéséről tudósít, amelyre 1971. március 20-án került sor. A nyolcvanhoz 
közelítő nagybácsi a napló tanúsága szerint a következőket mondta Cininek a család 
eredetét illetően. „Az ő apja 10 évig volt katona, egyebek közt Karinthiában is szolgált, 
azért magyarosította a nevét Karinthyra. De hogy mi volt a neve korábban, azt nem 
mondja meg [Az én kiemelésem - L. A.]. Az anyja fél zsidó volt - mármint Jóska anyja 

- , de az apja, [id. - L. A.] Karinthy [valójában Karinthi - L. A.] József, úgymond, nem."8 

Cini nem kommentálja az elhangzottakat, leírja, hogy mit mondott még Uncle Joe más 
dolgokkal kapcsolatban, és ezzel befejeződik az erről a napról szóló bejegyzés. 

A dolog annál is inkább gyanús, mert Cini egyáltalán nem visszafogott, amikor bi-
zonyos családi legendáriumok őrzőiről vagy továbbadóiról van szó. Amikor Dr. Kulcsár 
István pszichiáter, aki 1945 előtt Böhm Arankának kollégája volt Budapesten, 1984-ben 
felhívta Izraelből, akkor erről a következőképpen számol be a Naplóban: „A minap este, 
épp meleget vacsoráztam, síri hang hívott fel. Dr. Kulcsár István. Ez pszichiáter volt 
Pesten, az ősidőkben, sejtelmem se róla, hogy még él [...] ő is megírja emlékeit, s el 
akar mondani egy esetet, ehhez kéri jóváhagyásomat. Anyám, akit szintén analizált és 
hipnotizált, s tán egyebet is csinált vele, egy napon zokogva kereste föl: megölte Fricit, a 
férjét. Összevesztek, úgymond, ő lehúzta papucsát, s elfeledkezvén apám agyműtétjéről, 
fejbe verte, így gyilkolta meg. Ezt neki bevallotta, s ő erről máig hallgatott. [...] Két eset 
lehetséges szerintem. Vagy ez a vén ördög találta ki az egészet, hogy érdekessé tegye 
magát. Vagy csak így emlékszik rá visszavetítve a múltba."9 Cini szerint tehát vagy ha-
zudik vagy csak szenilis a Körmendi Balázs álnéven publikált Zsidó gyónás című munka 
szerzője, akinek éppenséggel nem volt szüksége Böhm Arankára, hogy ismertté próbálja 
tenni magát. Amikor a családi legendáriumok őrzőiről, esetleg kiötlőiről van szó akkor 

7 Thompson 1993. 13. p. 
8 Karinthy Ferenc 1993. II. k. 1970-1973. 157. 
9 Uo. III. k. 1974-1991. 251-252. 
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egy Ujváry nevű barátját, sőt apját illetően sem túl finom. Egyenesen sült szamárság-
nak nevezi azt a történetet, amit feltehetőleg ketten vagy kettőjük közül valamelyikük 
találhatott ki, de amelyet szintén ismertet a Napló-ban.10 Uncle Joe esetében ez a hall-
gatás tehát akkor válik végképp gyanússá, amikor magának a Naplónak a kontextusába 
helyezve olvassuk. A véletlen szerencse úgy hozta, hogy sikerült ennek a hallgatásnak 
a motívumait megfejtenem. De előbb vegyük még számba a Kohn-Karinthi/y család 
történetének néhány olyan fejezetét, amelyek ugyan soha nem váltak a családi kollektív 
memória részévé, de levéltári források segítségével rekonstruálhatónak bizonyultak. 

A Pápáról Budapestre költöző Kohn-Karinthi József fővárosi életéről rendelkezésre 
álló legrégebbi forrás, amelyet kutatásaim során sikerült feltárnom 1878-ból származik. 
A pesti izraelita anyakönyvben olvasható bejegyzés szerint fent nevezett ódon könyv-
kereskedő ebben az évben, december 1-én kötött házasságot az ekkor 28 éves Engel 
Linával, Engel Dávid magánzó feltehetőleg legidősebb gyermekével.11 A mennyasszony 
édesapja az 1850-es években papírkereskedő volt, amit az ebben az évtizedben született 
gyermekeinek anyakönyvi bejegyzéseiből tudunk. Mivel Lina az 1851-ben született öcs-
csével, Emillel és az 1855-ben született húgával, Helénával ellentétben nem szerepel a 
pesti izraelita születési anyakönyvben, ezért valószínűleg az ő világrajövetelekor szülei 
még nem költöztek Pestre. Engel Dávid a Pozsony vármegyei Csesztvéről származott, de 
feleségének Sternberg Katalinnak a születési helye mindezidáig ismeretlen. Házassági 
szerződésüket ugyanezen a napon, az esküvőjüket megelőzően írja alá az ifjú pár Wei-
ser Károly VI. kerületi királyi közjegyző irodájában.12 Az ódondász, aki az anyakönyv 
és a közjegyzői okirat tanúsága szerint ekkor már a Karinthi nevet viselte, ez idő tájt 
a belvárosi Kishíd (ma Türr István) utcában lakott, míg jövendőbelije a Lipótvároshoz 
tartozó Gizella (ma Vörösmarty) téren található Haas-palotában. Két oka lehetett annak, 
hogy mégis terézvárosi közjegyzőt választottak. Lehet, hogy korábban már Weiser Ká-
roly intézte Engel Dávid cégjegyzési ügyeit a cégbíróságnál és mint régi ügyfele fordult 
hozzá leánya házassági szerződésének közjegyzői okiratba foglalásakor. Ez azonban 
csak feltételezés, mert Engel Dávid cégiratait eddig még nem sikerült megtalálni. A 
másik lehetőség pedig az, hogy Weiserhez, aki maga is izraelita volt és ügyfélkörének 
egy része a pesti zsidó kereskedőkből állt, mint a zsidók közjegyzőjéhez fordultak hit-
sorsosaik ajánlását követve. Weisernek egyébként volt engedélye ahhoz, hogy német 
nyelvű közjegyzői okiratokat is szerkeszthessen, illetve kiadhasson, és ez a praktikus 
szempont Engelék esetében is szerepet játszhatott, amikor mellette döntöttek. 

Az irat magyar nyelvű, bevezető részéből az derül ki, hogy az ügylet létrejötténél 
öten voltak jelen: Karinthi József, ódon-könyvkereskedő és Engel Lina, magánzó, mint 
érdekelt felek, Franki Mór, magánzó és Spitzer Lipót, ügynök, mindketten lipótvárosi 
polgárok (Nagykorona u. 3., illetve Váczi körút 4. sz. alatti lakosok), mint ügyleti ta-
núk, valamint maga Weiser Károly közjegyző. Ezt követi a tulajdonképpeni házassági 

10 Uo. 11. k. 1970-1973. 29. 
11 MOL X A 3668. A Pesti Izraelita - Neológ Egyház házassági anyakönyve. 1878. 12. 01. 313/1878. ssz. 
12 BFL VII. 185 1804/1878 ikt. sz. Engel Lina és Karinthi József házassági szerződése 
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szerződés, amely már német nyelven íródott, és egyetlen egy bevezető mondatból és 7 
pontból áll. 

A bevezető megállapítja, hogy Karinthi József és Engel Lina, akik a mai napon fognak 
házasságot kötni az alábbiak szerint kívánják rendezni házasságuk vagyoni jogait. Az 
első pont arról rendelkezett, hogy a feleség saját szerzésű 1500 Ft-os készpénzvagyonát, 
mint hozományt, és a mellékelt leltárban megnevezett ingóságokat, mint kelengyét hoz-
za be a házasságba, de mindezek felett a továbbiakban is megőrzi tulajdonjogát. A férj 
elimerte, hogy mindezeket kezelésbe és megőrzésre átvette, és teljes felelősséget vállalt 
a feleség ezen vagyonának megőrzésére. A rhásodik pont tanúbizonysága szerint a férj 
ezt az 1500 Ft-os hozományt megnövelte egy 1500 Ft-ról szóló kötelezvénnyel, amelyet 
ha a törvényes előírások ezt megkívánják, a feleség számára kifizet majd. A harmadik 
pont rendelkezett az 1500 Ft-os hozomány sorsáról. A férj kötelezettséget vállalt arra, 
hogy három hónapon belül törvényesen is bejegyezteti cégét, amelybe az 1500 Ft-os 
hozományt is bejegyezteti. Ennek azonban csak egy év múlva, 1879. december 16-án 
tett eleget, amikor a IV. kerületi Elöljáróság kiszolgáltatta Múzeum körúti antikváriuma 
és árverési üzlete számára a szükséges iparjegyet.13 A következő pont szabályozta a 
házasság fennállása alatt bekövetkezett vagyongyarapodást illető tulajdonjogokat. Erre 
nézve a házastársak megállapodtak abban, hogy vagyonközösséget hoznak létre, ami 
minden jövőbeni gyarapodásra vonatkozik majd. A gyarapodás legyen ingó vagy ingat-
lan természetű, oka legyen öröklés vagy a szerencse, minden, amit közösen vagy kü-
lön-külön szereznek vagy kapnak fele-fele arányban illeti meg a házasfeleket. A jelen-
legi vagyonállomány azonban mindvégig a mostani jogosultak tulajdonában marad. Az 
ötödik pont rendelkezik az öröklésről. Férj és feleség kölcsönösen megegyeztek abban, 
hogy amennyiben házasságuk gyermektelen lesz, úgy a túlélő félt általános örökösnek 
kell tekinteni. Ha viszont a házasság utódokkal lesz megáldva, úgy a törvényes öröklési 
rend lép életbe.14 A hatodik pont tartalmazta az arra a nem várható esetre - „für den 
nicht zu vermuthenden Fali" - vonatkozó megállapodásokat, ha a házastársak olyany-
nyira „nem harmonizálnának vagy nem tudnának harmonizálni egymással", hogy vá-
lásra kerülne sor. A házasság törvényes felbontását egyoldalúan és kölcsönösen is lehet 
kezdeményezni, a feleség azonban mindkét esetben jogosult magának elkülönített la-
kóhelyet15 választani, és a házasságba bevitt vagyonát minden körülmények között ki 
kell adni neki. Az egyéb felmerülő vagyonjogi vitákat pedig a bírósági ítélet lesz hivatott 

13 BFL IV.1473.b 4. kötet. Iparlajstrom, 1879. 559. ikt. sz. 
14 A házaspárok valamelyikének elhalálozása esetére hitbérről, illetve a hozomány és a kelengye visz-

szaaddsáról a szerződés nem rendelkezett. Házassági szerződéseknek ilyen rendelkezéseire számos 
soproni példát hoz: Güntner, 2000. 280-281. 

15 Weiser Károly közjegyző kézírásos gót betűkkel írta ennek a szerződésnek a német nyelvű részeit. A 
szöveg szóról szóra, de helyenként betűről betűre haladó rejtvényfejtésében igen sokan voltak segítsé-
gemre a fővárosi levéltár munkatársaitól az ELTE BTK oktatóiig bezárólag. De a 6. pontban található 
domizil - lakóhely kifejezés megfejtésére kedves barátom és kollégám, Mészáros Borbála nagymamája, 
Petri Jdnosné sz. Morvay Lívia segítőkézsége nélkül együttesen sem lettünk volna képesek. Ezért Nekik, 
kettőjüknek szeretném e helyütt is, külön kifejezni hálás köszönetemet. 
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rendezni. Az utolsó, 7. pontban már csak az nyert megállapítást, hogy a házassági szer-
ződés egy-egy első példányát mindkét fél kézhez kapja. 

Az első kérdés, ami rögtön felmerül, hogy miért kötött házassági szerződést a Karint-
hi-Engel házaspár? Azt hiszem, hogy erre a kérdésre a fentebb ismertetett szöveg elem-
zése megnyugtató választ adhat. Engel Karolina családja az 1500 Ft hozománnyal Ka-
rinthi József, antikvárius vállalkozásának sikeréhez kívánt hozzájárulni. A 3. pontban 
azonban kikötötték, hogy ezt az 1500 Ft-ot Karinthinak a cégbe kell befektetnie. Nagyon 
fontos kitétele volt ennek a megállapodásnak, hogy válás esetén a férjnek nemcsak ezt 
az 1500 Ft-ot kellett volna visszafizetnie, hanem egy 1500 Ft-tal megnövelt összeget, 
azaz 3000 Ft-ot, amelyre a 2. pontban kötelezettséget vállalt. Felvetődik a kérdés, hogy 
nem túl előnytelen-e egy ilyen megállapodás a férj számára, nem túl nagy ár-e 1500 Ft 
hozományért az, hogy a végén a dupláját kell visszafizetni. A magam részéről azonban 
úgy vélem, hogy id. Karinthi József számáfa ebben a megállapodásban semmi előny-
telen nem volt, és azokban a feltételekben, amelyekhez a hozományt kötötték pusztán 
a polgári mentalitást lehet tetten érni. 1500 Ft még 10 évvel később (1888-ban) is egy 
hivatali segédfogalmazó két és fél havi bérével megegyező összeg lesz, tehát elég szép 
summa. Ha valaki ezt megkapja és egy üzletbe befektetve megsokszorozhatja, akkor vi-
lágos, hogy adott helyzetben nem csak az alaptőkét tartozik visszafizetni, hanem annak 
hozamát is. Megfelelő profithozam esetén pedig még nyerni is lehet egy ilyen megálla-
podáson. Persze a 6. pontnak az arra a nem várható esetre formulája azt mutatja, hogy 
a jegyesek egyáltalán nem számoltak komolyan a válás lehetőségével, tehát id. Karinthi 
József sem készült arra, hogy ezt a 3000 Ft-ot egyszer majd ki kell fizetnie. 

Bár nem valószínű, hogy a 28 éves magánzó, Engel Lina ténylegesen saját maga 
szerezte volna az 1500 Ft-os készpénzvagyónát, a házassági szerződésben mégis ekként 
van feltűntetve. Az a sajátosság, hogy a származási család nemcsak teljesen háttérbe 
szorul, de szinte azt sem tudjuk, hogy léteznek-e egyáltalán, meghatározza a szerző-
dés egészének hangulatát. Még a nyilván az Engel-szülőktől kapott vagyon jövőbeni 
sorsáról is a két házasuló fél, legalábbis a retorika szintjén, önállóan, kölcsönös meg-
állapodás alapján dönt. Ellenpontként érdemes megemlíteni itt az óbudai szőlőműves, 
Thaller család példáját, akiknél Mészáros Borbála éppen azt figyelte meg, hogy a szü-
lők expliciten is megjelenő aktív szereplői ezeknek a szerződéseknek. Hol készpénzt 
ajándékoznak, hol szőlőskertet, hol csak a saját gyerekük részére, hol mindkét házasfél 
közös tulajdonába.16 

Visszatérve a mi esetünkre, véleményem szerint a házasfelek közötti egyenlőségen 
alapuló viszony jut kifejezésre abban, hogy id. Karinthi kezelésbe megkapja mind a ho-
zományt, mind a kelengyét, és a vagyon mégőrzésére tett felelősségvállaláson túl sza-
badon gazdálkodhat, rendelkezhet vele. A másik oldalon viszont Engel Lina garanciát 

16 Mészáros 1998. 591. Bár a történeti antropológia, az olasz mikrotörténelem és francia társadalom-
történet is komoly ellenérzésekkel viseltetik a geertz-i társadalom mint szöveg (vö. Geertz 1994b. 
280-283.) modelljével szemben, én mégis azt hiszem, hogy akár rövid tdvón is sikeresek lehetnek 
azok a kutatások, amelyek a századforduló budapesti polgárságán belüli társadalmi távolságokat 
és különbözőségeket mint szövegtípusok közötti eltéréseket kívánják megragadni a fővárosi levéltár 
közjegyzői iratányágaira alapozott elemzések révén. 
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kap arra, hogy a bevitt vagyon minden esetben megilleti őt, ami a hozományt illetően 
nem is csak 1500, hanem 3000 Ft. A közös gyarapodás pedig egyenlő mértékben oszlik 
meg kettőjük között. 

Röviden ejtsünk szót a kelengyéről is. A szerződésnek ez a melléklete három részből 
áll. Az első 15 tételben a mennyasszony fehérneműit sorolják fel, amelyeknek értéke 
összesen 165 Ft. A második rész tartalmazza a háztartási felszereléseket, beleértve a 
szőnyeget és a bútorokat is. Ez 26 tételt foglal magába, amelynek összértéke 624 Ft és 
15 krajcár. Végül 7 tételből áll a női ruházathoz tartozó dolgok felsorolása, amelyek 
összértéke 196 Ft. így az egész kelengye pénzben kifejezve 985 Ft-ot és 15 krajcárt ért. 
A listában mind a 48 tételnél feltüntették a pénzbeli értéket, ezért a forrás finomabb 
elemzést is lehetővé tesz azok számára, akik a téma iránt érdeklődnek. Engem elsősor-
ban az érdekel, hogy mit tudhatunk meg belőle az Engel család társadalmi helyzetéről. 
Szerencsére rendelkezésünkre áll egy elemzés F. Dózsa Katalintól a dualizmus kori 
városi társadalom menyasszonyi kelengyéjének változásairól. F. Dózsa a Kálvin téri 
Neumann cég 1904-es árajánlatai alapján 300, 440, 1200 és 2800 koronás kategóriákat 
különböztet meg. Létezik persze 10 ezer koronás kelengye is, de F. Dózsa szerint az mi-
nőségileg nem tér el a 2800 koronástól, ugyanazokból a kategóriákból áll, különbséget 
csak az egyes kategóriákon belüli nagyobb darabszám és a finomabb kivitel képez.17 Id. 
Karinthiné 985,15 Ft-os kelengyéje átszámolva 1970,30 koronát tesz ki, azaz durván 
2000 koronát. Ha figyelembe vesszük az időbeli távolságot 1878 és 1904 között, akkor 
azt mondhatjuk, hogy Engel Lina kelengyéjének értéke megközelítette azt a 2800 koro-
nás kategóriát, amely a drágább kelengyék tartozékaiból már mindent tartalmazott, de 
800 koronával mégis kevesebbet ért, és ez a különbség azért nem elhanyagolható. 

F. Dózsa Katalin azonban egy másik összehasonlítási mércét is szogáltat nekünk. Egy 
1878-ban kötött házassági szerződés kelengyéjét ismerteti az értékeket tételenként ko-
ronában megadva. De nemcsak, hogy ugyanabban az évben kötötték ezt a szerződést, 
mint Karinthiék, hanem még a kelengye összértéke is (1870,50 K) 100 korona híján 
megegyezik Engel Karolina kelengyéjének értékével. Az F. Dózsa példájában szereplő 
feleség, Engel Berta - aki nem rokona Engel Karolinának - egy posztókereskedőnek 
volt a lánya.18 Tehát arra a következtetésre juthatunk, hogy Engel Karolina kelengyéje 
összértéke alapján megfelelt a korabeli jómódú, noha nem a leggazdagabb pesti keres-
kedőkre jellemző normának. A két após, a pápai órás és a pesti papírkereskedő közötti 
társadalmi távolságot jól jellemzi az a körülmény, hogy amikor Engel Dávid 1880-ban 
Heléna lányát hozzáadja Engel József pesti kereskedőhöz,19 aki valószínűleg nemcsak 
földije, de rokona is volt, akkor már nem tartja szükségesnek, hogy a házasság vagyon-
jogi alapjait közjegyzői okiratba foglalják.20 

17 F. Dózsa 1975. 92. 
18 Uo. 99. 
19 MOL X A 3568 A Pesti Izraelita - Neológ Egyház házassági anyakönyve. 1880. 11. 07. 369/1880. ssz. 
20 Pedig a Budapesti Czím- és Lakjegyzék évfolyamainak tanúsága szerint Engel Ddvid ekkor mdr egy 

házban lakott Weiser Károly közjegyzővel a Vdczi körút (ma Bajcsy-Zsilinszky út) 17. szám alatt. 
BCzLj, I. 1880., II. 1882. 
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A következő fontos forrás 1886-ból való. Id. Karinthi Józsefet és Engel Linát ez év 
január 3-án meg a Deák téri német evangélikus egyház lelkésze, Doleschall Sándor négy 
gyermekükkel, Elzával, Adával, Gizellával és Emíliával egyetemben.21 Ezek után még 
5 gyermeke született a házaspárnak.22 Ők már eleve keresztény szülők gyermekeként 
látták meg a napvilágot, bár ennek majd csak 1938-tól kezdődően lesz jelentősége. A 
két felnőttnek Theodor Fuszek23 és Julius Gulden24 voltak a keresztszülei. Mindketten 
id. Karinthi József Ganz gyári munkatársai, illetve főnökei voltak. A keresztelő ide-
jén Fuszek irodafőnöki beosztásban dolgozott, míg Gulden a Kocsigyár igazgatója volt. 
Természetesen mindketten evangélikus vallásúak voltak, és a lelkész személye mellett 
a keresztszülő-munkatársak felekezeti hovatartozásának lehetett döntő szerepe abban, 
hogy a Karinthi család a keresztény hitre való áttérésekor az evangélikus felekezetet 
választotta. Ennek a hatos keresztelőnek az anyakönyvi bejegyzéséből derül ki az is, 
hogy az eredeti családnév - ahogy már említettem - Kohn volt. 

A belvárosi német evangélikus egyház keresztelési anyakönyvének Megjegyzések ro-
vatába Doleschall Sándor a névváltoztatást megelőző családnévvel együtt Kohn-Karint-
hi József névmagyarosítási ügyének belügyminisztériumi iktatószámát is bejegyezte. 
A Századunk névváltoztásai című 1895-ben kiadott adattár is igazolja, hogy a lelkész 
pontosan rögzítette az irat számát.25 Bár az 1893 előtt keletkezett névmagyarosítási 
iratokat már régóta az Országos Levéltárban őrzik, de a BM 27 756-74. számú ügyirat-
csomó sajnos nem található a dualizmuskori belügyminisztériumi iratok között. Mi-
vel azonban Kohn-Karinthi József kérelmét Budapest Székesfőváros I. ügyosztályához 
nyújtotta be 1874. május 11-én26, és az ügyet feltehetőleg a Jogügyi és személyzeti ügy-
osztály továbbította aztán a Belügyminisztériumhoz, elvileg az irat megtalálható lenne 
a fővárosi levéltárnak abban az állagában, amely a Székesfővárosi Tanácsi ügyosztályok 
Központi Irattárának iratait őrzi, de itt is csak egy 1939. február 9-i keltezésű térítvényt 
talál a jobb sorsra érdemes kutató.27 Ha az ügyiratnak az országos, illetve a fővárosi 
levéltárban őrzött példányai közül akár csak az egyik is fennmaradt volna, akkor Id. 

21 MOL X A 3 A budapesti Deák téri német evangélikus egyház anyakönyve. 1886. 01. 03. 1-6/1886. 
ssz. 

22 Mária Hermina, 1886. 04. 22. (MOL XA 3 137/1886. ssz.), Frigyes Emő, 1887. 06. 25. (MOL XA 3 
148/1887. ssz.), Mária Katalin, 1889. 03. 25. (MOL XA 3 77/1889 ssz.), József Ármin 1892. 09. 20. 
(MOL XA 3 226/1892. ssz.), és egy névtelen halva született fiú, 1894. 04. 18. (MOL XA 3 72/1894. 
ssz.). 

23 Theodor Fuszek vagy más néven Fuszek Tivadar 1868-1889 között állt a Ganz Rt. alkalmazásában. 
MOL Z 435-50-5 52. ssz. 

24 Julius Gulden 1872-ben lépett a Ganz Rt. szolgálatába, és itt dolgozott 1899-ben bekövetkezett halá-
láig. MOL Z 435-35-80 

25 [Szentiványi] 1895. 
26 BFL IV. 1407.b Iktatókönyvek, 8723. kötet, 32 043/1874. ikt. sz. 
27 BFL IV.1407.b 1-1068/1874. Ivt. sz. Közismert, hogy a fővárosi levéltárban a zsidótörvények korában 

minden 1873 utáni budapesti névmagyarosítási ügyet kiszedtek eredeti őrzési helyéről, és azokat a 
levéltárban őrzött anyakönyvi másodpéldányokkal és a IV. Közjogi, katonai és illetőségi ügyosztály 
irataival együtt őrizték. Ezek az iratok aztán segédleteikkel együtt teljes mértékben elpusztultak Bu-
dapest ostroma során. 
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Karinthi József, ha nem is torzítatlan formában, de végre a saját hangján szólalhatna 
hozzánk, ha nem is közvetlenül, pusztán a korabeli írásos hivatali magyar nyelvezet 
bevett formuláinak közvetítésén keresztül. De ez is minőségi különbséget jelentene az 
1848-as pápai zsidó összeírás28 és a különböző anyakönyvek regisztrációihoz, valamint 
a házassági szerződés elsősorban Engel Dávid és Weiser Károly által meghatározott 
jogi megfogalmazásaihoz képest. Nem beszélve arról, hogy ugyan a kérelmezőknek 
egyáltalán nem kellett megindokolniuk, hogy miért akarnak nevet változtatni, mégis 
nagyon sokan látták el indoklással kérvényüket. Ha Kohn-Karinthi József is így tett, 
akkor abból személyes motivációit is megismerhettük volna. Paradox módon tehát az 
1921. november 7-én parkinson kórban elhunyt id. Karinthi József29 felejtési stratégiáját 
mintha Budapest szovjet felszabadítói versus megszállói teljesítenék ki halála után több 
mint két évtizeddel. De nem a Városházát ért szovjet találat volt az egyetlen véletlen 
körülmény, amely a fentiekben tárgyalt események felejtéséhez vezettek. 

A család kollektív memóriájából az idők során kihullott, pontosabban oda be sem 
épült néhány fontos esemény levéltári rekonstrukció útján történt feltárása és megis-
merése után fel kell tennünk azt a kérdést, hogy miképpen volt lehetséges egyáltalán, 
hogy ezek a meghatározó jelentőségű családtörténeti mozzanatok ennyire a feledés ho-
mályába merüljenek. Erre az ősapa-családfő felejtési stratégiája önmagában még nem 
szolgáltat kielégítő magyarázatot. Az első tényező, amit itt meg kell említenünk, az a 
nagyszülők relatíve korai halála. Kohn Lipót 1880-ban,30 Engel Dávid 1883-ban,31 fe-
lesége Sternberg Katalin 1888-ban,32 míg özv. Kohn Lipótné sz. Glück Mária 1892-ben 
halt meg.33 A pápai nagypapa halálakor még csak a legidősebb Karinthi-lány él, és ő 
is csak fél éves, de budapesti nászurának elhunytakor is csak 3 és fél, 2 és fél, illet-
ve 1 éves a három, már világra jött Karinthi-lány. A nagyszülők származásáról Cinit 
majdan felvilágosítani igyekvő Uncle Joe pedig ehhez képest majd csak 9 év múlva 
fog megszületni éppen abban az évben, aiiiikor Pápán meghal az utolsó nagyszülő, 
Kohn-nagymama is. Ez azonban még egyáltalán nem jelent olyan nagy törést, hiszen a 
legidősebb gyerekek a fővárosi nagymama halálának évében, 1888-ban már 9 (Elza), 8 
(Ada), illetve 6 (Gizi) évesek. Ebben az életkorban a gyerekek már képesek befogadni 
a család születésük előtti korszakáról szóló történeteket. Az viszont egy másik kérdés, 
hogy Elza, Ada és Gizi milyen viszonyt ápoltak nagyszüleikkel, mennyire volt inten-
zív ez a kapcsolat ahhoz, hogy az emlékezés generációk közötti transzferjének egyik 
csatornájává váljon. Jószerivel arról sincs információnk, hogy tartották-e egyáltalán a 

28 MOL XB 1725 A pápai zsidóság összeírása, 1848. 615. sz. 
29 BFL XXXIII. l.a Budapest Székesfőváros VIII. kerületi halotti anyakönyv, 3312/1921. ssz. 
30 MOL X A 3543 Pápai vegyes anyakönyvek 1848-1895.1880. 04. 18. 20/1880. ssz. 
31 MOL X A 3573 A Pesti Izraelita - Neológ Egyház halotti anyakönyve. 1883. 03. 28. 337/1883. ssz. 

Gyászjelentését lásd: OSzK Knyt. XIX. sz. gyászjel. ENE-ENG 
32 Halálának anyakönyvi bejegyzését nem találtam, de gyászjelentése fennmaradt. OSzK Knyt. XIX. sz. 

gyászjel. ENE-ENG. Ennek tanúsága szerint 1888. augusztus 16-dn hunyt el. Ezúton szeretném köszö-
netemet kifejezni Vörös Boldizsárnak, aki felhívta figyelmemet a Széchényi Könyvtár ezen részlegében 
található gazdag gyűjteményre és ennek forrásértékére. 

33 MOLXA 3544 Pápai vegyes anyakönyvek 1848-1895. 1892. 01. 27. 20/1892. ssz. 
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kapcsolatot Sternberg Katalinnal, míg Karinthy Frigyes gyermekkori naplója egyenesen 
megerősíti azt a gyanakvásunkat, hogy a Pápán élő rokonokkal a Karinthi családnak 
nem volt kapcsolata.34 Paul Thompson fentebb már hivatkozott megállapítására vissza-
utalva azt mondhatjuk, hogy bár vérségi kapcsolat volt köztük (éppen ezért szerepelnek 
együtt a jelen tanulmányhoz mellékelt családfán), de a családtagok egymás közötti sze-
mélyközi viszonyaiból felépülő pápai és a budapesti kapcsolati hálók egyáltalán nem 
vagy csak elhanyagolható gyenge kötések révén kapcsolódtak össze. Az a körülmény 
viszont, hogy a nagyszülők halála után nem sokkal 1895. január 26-án 45 éves korában 
meghalt Engel Karolina,35 a Karinthi gyermekek édesanyja is, a lelki megrázkódtatáson 
túl a családi emlékezet átörökítésében is óriási törést eredményezett. 

Időközben azonban Karinthy Frigyesből a Nyugat első nemzedékéhez tartozó, or-
szágszerte ismert, népszerű író lett. Az emlékezés családon belüli intergenerációs 
transzferjének működésmódja mellett felmerül tehát az a másik kérdés is, hogy a két 
háború közötti Budapest szellemi közéletében, amely mindig erőteljesen számon tar-
totta, hogy kik a zsidó származásúak, a Karinthiak eredete hogyan maradhatott rejtve. 
Szentiványi Zoltánnak a 19. századi névváltoztatókat egy kötetbe összegyűjtő könyve 
nem kis mértékben járulhatott hozzá ahhoz, hogy a Karinthiak névváltoztatás előtti 
családi neve ne váljon ismertté. Ő még valószínűleg kezébe vehette a BM 27 756-74. 
számú aktát, amit mi már nem tehetünk meg, de vagy félreolvasta az iratokban szerep-
lő nevet vagy szedési hiba történt, amit a korrektúrázás során sem vettek észre, mert 
a kiadványban a pontosan hozott belügyminisztériumi iktatószám és a Kohn József 
név mellett felvett névként nem Karinthi, hanem Karinszki szerepel. Merényi-Metzger 
Gábor gyulai családfakutató ebből egyenesen azt a következtetést vonta le, hogy Kohn 
József valószínűleg a Karinszki nevet vette fel eredetileg, és csak később tért át a Ka-
rinthi név használatára.36 A székesfővárosi tanácsi iktatókönyvek bejegyzései azonban 
egyértelműen cáfolják, hogy Kohn József a Karinszki nevet szándékozott volna felvenni. 

34 „Na hát lett. T.i. az Angi tantnak gyereke ez kis fia. Születet Február 18-dn, Szombat este; végre richtig 
let unokatestvérem. De szeretnék a keresztelőjére menni!" (1899. február 21.) Karinthy Frigyes, 1997. 
38. Mindez azt mutatja, hogy Pdpdn született zsidó unokatestvéreit, az 1899-ben 6 éves Kohn Flórát 
(Vő. MOL X A 3544 Pápai vegyes anyakönyvek 1848-1895. 1893. 04. 08. 39/1893. ssz.) és a 14 éves 
Friihauf Mihályt (Vö. MOL X A 3544 1885. 10. 28. 93/1885. ssz.) nem ismerte. 

35 MOL X A 7 A budapesti Deák téri magyar evangélikus egyház halotti anyakönyve. 1895. 01. 26. 
20/1895. ssz. Továbbá OSzKKnyt. XIX. sz. gyászjel. KAR 5. Meg kell jegyeznünk, hogy a feltehetőleg 
hasnydlmirigyrdk vagy valamilyen mdjbetegség következtében elhunyt Értgel Karolina édesapja 12 
évvel korábban gyomorrákban halt meg. Az asszimiláció útját jelzi, hogy míg a nyolcvanas években 
elhunyt szüleinek pdrtli cédulája német nyelven gót betűkkel íródott, addig az övé már magyar nyelvű. 
Továbbá, hogy a haldia előtt kilenc évvel megkeresztelkedett Karinthinét már nem az izraelita temető-
ben temetik el, hanem a Kerepesi úti sírkertben. Vö. BN 25. 430. 

36 Merényi-Metzger, 2003. 543-544. Merényi-Metzger Gábor az anyakönyvi forrásokon túlmenően nem 
szorítkozott a Szentiványi által összeállított könyv adataira, hanem a magyar királyi belügyminiszter 
1875. január 6-án 476/1874. szám alatt az 1874. év második felében történt névváltozásokról kiadott 
körlevelére is kiterjedt a figyelme, és arra a meglepő felfedezésre jutott, hogy ebben a hivatalos iratban 
sem a Karinthi név szerepel. A miniszteri körlevélben a változatosság kedvéért a Karinski névváltozat 
szerepel. Lehet, hogy ezt a forrást használta Szentiványi Zoltán is, és ezt ferdítette tovább Karinszkira? 
Az irat Békés Megyei Levéltárban található példányának jelzetét lásd Uo. 543. 
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Ha az ügyiratcsomó eltűnése és/vagy megsemmisülése miatt többet nem is tudhatunk, 
annyi a szűkszavú, de tárgyszerű bejegyzésekből is világos, hogy Kohn József azt kérte 
a belügyminisztertől, hogy vezetéknevét Karinthira változtathassa,37 aminek a minisz-
ter a Budapesti Közlöny38 tanúsága szerint eleget is tett. 

Bár 1929-ben Karinthy Frigyes már befutott írónak számított, az ebben az évben 
megjelent Zsidó Lexikonba, amely nem a felekezeti hovatartozást, hanem a származást 
vette alapul, nem vették fel a nevét, míg a nála jóval kevésbé ismert nővére, Karinthi 
Ada festő és illusztrátor39 valószínűleg nemcsak saját jogon, hanem mint Erdei Viktor, 
zsidó festőművész40 felesége helyet kapott a kötetben. Még Kolosváry-Borcsa Mihály, 
aki egyebek mellett feltehetőleg ezeket a köteteket is felhasználta a zsidó származású 
írók névsorának összeállításához, sem vette észre, hogy Kohn-Karinszki József nem 
más mint Karinthy Frigyes édesapja, Karinthi Ada Noémi - akit persze így sosem hívtak, 
ez a név is pontatlan - pedig a nővére. Minden valószínűség szerint ezzel magyarázható, 
hogy a harmadik zsidó törvény életbe lépése után két évvel megjelentetett listán sem 
szerepelt a négy zsidó nagyszülőtől származó Karinthy Frigyes neve.41 Vaskos monog-
ráfiájában Gyurgyák János ismerteti a Sztójay-kormánynak azt az 1944. április 30-án 
kiadott rendeletét, amely a zsidó írók műveinek a könyvtári és a kereskedelmi forga-
lomból való kivonásáról rendelkezett, és azt a június 24-ei rendeletet, amely ezeknek 
a műveknek már a bezúzásáról rendelkezett. Mindkettőhöz készült lista is, de amíg az 
elsőn csak 114 magyar író szerepelt, addig a másik már 127-et tartalmazott. Karinthy 

37 IV. 1407.b Iktatókönyvek, 8723. kötet, 32 043 ikt. sz. 
38 Budapesti Közlöny, 1874. 154. sz. 1. 
39 Újvári, 1929. 453. A lexikon szerkesztője, Újvári Péter az Előszóban a következőképpen foglalja ösz-

sze azt a szempontrendszert, amely alapján eldöntötték, hogy kiket vegyenek be a kiadványba: „Az 
együvétartozás energiaegysége illeszti össze az emberi munkának ezt a nagy tömegét, mindazokat 
pedig, akik személy szerint sorakoznak fel, a közös származás vérkapcsolatai állítják egymás mellé. 
Ezért is nem tesz ez a lexikon különbséget a felekezet kereteiben élő zsiáók és a felekezetéből kilépett 
zsiáók között. Az alkotótehetség nem változik a vallásos érzések megmásulásával és mi itt a munkát 
mértük meg, nem peáig az egyéni élet belső vívóáásait és változásait. Egyébként a hagyományos zsidó 
felfogás sem tűr ilyen szelektálást, mert abban a zsidósághoz való tartozást nem a vallás, hanem a 
származás dönti el. Ezt az elvet érvényesítik a külföldi lexikonok is, amelyek valláscsere miatt senkit 
sem közösítenek ki a zsidó értékek lajstromából." Uo. Az Előszó második, számozatlan oldala, fez 
idézet, azt hiszem, magyarázatot nyújt arra is, hogy miért szorult ki Karinthy Frigyes a zsidó szárma-
zásúak köréből. Azokat, akik maguk léptek ki a zsidó vallási közösségből zsidó származásúaknak 
tekintik, de mindeközben a szerkesztői koncepció teljesen megfeledkezik azokról a zsidó származású 
egyénekről, akik már kereszténynek születtek, azaz nem saját maguk, hanem még a szüleik hagyták 
el az ősi vallást. Bár zsidó származásúak, de se nem tartoznak a zsidó felekezethez, se nem vallás-
váltók. Valószínűleg ezzel magyarázható, hogy a zsidónak született Etelka, majd a 6 éves korában 
megkeresztelkedett Adél Jusztina, aki férjhez menvén Erdei Viktorhoz újra a zsidó közösség tagja 
lett, Karinthi Ada Noémi néven, mint vallásváltó és mint izraelita felekezetű kétszeresen is jogalapot 
szerzett ahhoz, hogy a Zsidó Lexikonban szerepeljen, ellentétben Frigyes öccsével, aki evangélikusként 
született és halt is meg. 

40 Uo. 231. 
41 Kolosváry-Borcsa 1943. 
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Frigyes neve az áprilisi rendelet szövegéből még hiányzik, de júniusban már ő is egyike 
annak a tizenhárom magyar írónak, akiknek a nevével kiegészítik ezt a névsort.42 

Mindezekből azt a következtetést vonhatjuk le, hogy id. Karinthi József felejtési 
stratégiája mellett számos véletlen tényező is szerepet játszhatott abban, hogy családi 
körökben és a közéletben egyaránt elhomályosuljon a család zsidó eredete, noha lát-
hattuk azt is, hogy ez a felejtés egyáltalán nem volt végérvényes. Ráadásul Borsa Iván 
visszaemlékezéseinek egyik elejtett megjegyzése a fővárosi levéltárban eredeti őrzési 
helyéről már 1939. február 9-én elmozdított Karinthi-akta történetének egy újabb rész-
letére derített fényt. Borsa Iván 1940. október 10-én mint napidíjas hivatalnok kezdte 
meg szolgálatait a fővárosi levéltárban. Első feladata az volt, hogy az egyes polgár-
mesteri ügyosztályok részére az újonnan érkezett ügyiratokhoz szerelje a levéltárban 
őrzött előiratokat. „A legtöbb szerelés ennek [azaz a IV. Közjogi és illetőségi - L. A.] 
ügyosztálynak az anyagában volt. A legtöbb kérelem pedig akkor érkezett, amikor el-
rendelték, hogy a zsidó személyek igazolják állampolgárságukat. [...] Csak egy-két év 
múlva tudtuk meg, hogy akik akkor nem tudták igazolni állampolgárságukat, azokat 
kiutasították az országból és az északkeleti határon átadták őket a német hatóságoknak. 
Utólag örülhettem, hogy a Karinthy család névmagyarosítási kérelmét megtaláltam. "43 

Borsa Iván 2002 nyarán folytatott telefonbeszélgetésünk alkalmával elmondta nekem, 
hogy azokban az években a fővárosi levéltárban nagyon sok aktához kellett előiratokat 
szerelni és hitelesített másolatokat készíteni, ezért arra már nem emlékszik, hogy mi 
volt a Karinthi-aktában, de azt határozottan állította, hogy Cini kérvényéhez szerelte 
nagyapja, id. Karinthi József névmagyarosítási iratait. Czeizel Endre és Erős Erika köny-
vükben publikáltak egy dokumentumot, amelyet Budapest Székesfőváros már többször 
említett IV. ügyosztálya állított ki 1940 novemberében. Ez a tanúsítvány azt igazolta, 
hogy a Közigazgatási Bíróság ítélete alapján Cini nem minősül zsidónak az 1939:IV. tc. 
1. §. (3) c. pontja értelmében, amely azt mondta ki, hogy nem lehet zsidónak tekinteni 
a zsidónak nem minősülő személy ivadékait.44 Elképzelhető, hogy Cininek nem az 
állampolgársági igazoláshoz kellett a névmagyarosítási akta, hanem a Közigazgatási 
Bíróság felszólítására kellett azt csatolnia feltehetőleg azután, hogy apai nagyszüleinek 
1886. január 3-ai megkeresztelkedését igazoló anyakönyvi kivonatokat már benyújtotta. 
Ennek azonban némiképp ellentmond Borsa Ivánnak az az állítása, hogy az eset vala-
mikor nyáron volt. így elképzelhető az is, hogy Cini 1941 nyarán fordult a Fővároshoz 
a bölcsészkari beiratkozásához szükséges iratok beszerzése céljából. Az azonban nem 
valószínű, hogy a KEOKH által hontalannak minősített zsidók sorsa fenyegette miután 
nem minősült zsidónak. 

Mindez viszont új megvilágításba helyezi Cini Uncle Joe-val folytatott párizsi be-
szélgetéséről szóló már idézett naplóbejegyzését. Valószínűleg Uncle Joe azért nem 

42 Gyurgydk 2001. 178-179. 
43 Borsa 2000. 234-235. Ezúton is szeretném megköszönni barátomnak, Szekeres Andrásnak, hogy 

felhívta a figyelmemet a kiváló tudós visszaemlékezéseinek kutatásaim szempontjából igen fontos 
megjegyzésére. 

44 Czeizel-Erős 1995. 82. 
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mondhatta meg Cininek, hogy mi volt az eredeti neve id. Karinthinak, mert nem tudta, 
de mi Borsa Ivánnak köszönhetően tudjuk, hogy vele ellentétben Cini legkésőbb 1941 
nyara óta biztosan tudta. A naplóban mégsem tesz említést erről, pedig egy ilyen be-
szélgetésnél aligha lehet elképzelni jobb alkalmat erre. De ne ítéljünk elhamarkodottan. 
Ezt a naplóbejegyzést nemcsak úgy lehet értelmezni, hogy Cini hallgat, hanem úgy is, 
hogy rejtjelesen beszél. Mert „az anyja fél zsidó volt, de az apja, úgymond, nem" mon-
dat jelentése nem magától értetődő. A nem félzsidó ugyanis jelentheti azt is, hogy nem 
zsidó, de úgymond azt is, hogy nem félig. 

A Karinthi család történetének ezekről a mozzanatairól Karinthy Frigyes vagy egyál-
talán nem vagy nem nagyon rendelkezett explicit emlékekkel. Erre utal 1912-ben megje-
lent Cipőcsokor című rövid, ötoldalas írása is. Ez az egyes szám első személyben íródott 
novella egy imaginatív családtörténetet beszél el olyan sűrített ábrázolásmódot alkal-
mazva, ami bennem óhatatlanul az emlékezetnek azt sűrített, tudattalan formáját idézi 
fel, amelyet Mannheim Károly írt le 16 évvel később. „Apám kevés és elszánt emberrel 
indult és nemsokára sikerült neki az, ami évszázadokig nem sikerült hadvezérnek. Egy 
harmadik országnak érdeke volt, hogy két másik országot ne kössön össze semmi: és 
apám akkor beszorította a koponyáját a kettős hegylánc közébe, mely ama két orszá-
got határolta egymástól, és koponyájával szétfeszítette azt a két országot. [...] Apám 
állt és tartotta a nyakát: nekidőlt háttal a rombadőlő falnak, nem hagyta magát. S még 
megmentett egy országot, ahol világra jöhettem."45 Bár a novella szövegének részletes 
elemzésére itt most nincs lehetőségünk, de az talán ebből a rövid idézetből is kiviláglik, 
hogy Karinthy Frigyes egy erőteljesen poétikus nyelven egyrészt apja felejtési stratégi-
áját, másrészt az utódok egzisztenciális helyzetének azokat a nehézségéit villantja fel, 
amit éppen ennek a stratégiának a következményeként kell viselniük: nem köti össze 
őket semmi azzal az országgal, ahonnan őseik származnak. De éppen ez a múlttól, az 
emlékektől való megfosztottság állapotára történő költői reflexió mutatja, hogy még a 
radikális felejtés útján járó Karinthi család esetében sem lehet a felejtés abszolút álla-
potáról beszélni. Úgy tűnik, hogy a múlt rejtett csatornákon mégis továbbörökíti magát. 
Miközben a stratégiai és spontán elemeket is magába foglaló felejtési folyamat nyilván-
valóan megkönnyítette a Karainthiak számára a keresztény többségű társadalomba való 
beilleszkedést, addig a Dániel Schacter által bevezetett fogalommal élve, az emlékezet 
implicit formájának működése biztosította á nemzedékek közötti átörökítés folyama-
tának végbeménetelét. Ezt a változást nem lehet leírni Harinah Aréndtet46 és Heller 
Ágnest47 követve a névváltoztatókat és kikeíésztelkedőket parvenünek tekintő elmélet 
alapján. Kohn-Karinthi József és Frigyes fia a metropolisszá váló Budapesten jó példái 
a maguk útját járó, autonóm gondolkodású self-made-man-ek típusának, akiknek ma-
gatartása nem fullad ki a többségi, született keresztények attitűdjeinék utánzásában 

-és majmolásában, de kreativitásuk jelentős teljesítményekben is megnyilvánul. Dániel 
Schacter szavaival szeretném zárni ezt az előadást: „Ha az explicit emlékezet végleg 

45 Karinthy Frigyes, 1978. 18-19. 
46 Arendt, 1997., 2001. 
47 Heller, 2000. 
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nincs többé, akkor a múlt rejtett csatornákon fejti ki hatását életünkre. Ám ahhoz, hogy 
e rejtett csatornákra bukkanhassunk, meg kell ismerkednünk az implicit emlékezet kü-
lönös világával. "48 Nézetem szerint enélkül nem érthetjük meg a polgári Magyarország 
asszimilánsainak és disszimilánsainak tapasztalatait és személyes motivációit. 
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Csóti Csaba 

Egy generációs szemléletváltozás nyomai 
a kaposvári zsidó közösség fennmaradt forrásaiban 

az 1920-1930-as években 

Bibó István - már a holokauszt tapasztalatait is figyelembe véve - így fogalmazott 
a zsidóság definiálásakor: „Amikor zsidókról és zsidóságról beszélünk, akkor ez nem 
jelenti és nem jelentheti mindig ugyanazoknak az embereknek a körét, hanem egy válto-
zó kiterjedésű embercsoportot jelent aszerint, hogy milyen vonatkozásban van róla szó: 
ha az ősi közösségről van szó, a rítus közösségébe beletartozókat, ha a zsidó vallásról, 
úgy a zsidó vallásúakat, ha zsidó nemzetről vagy nemzeti kisebbségről, úgy a nemzeti 
öntudattal bírókat, ha a zsidók lelki vagy magatartási reakcióiról, akkor azokat, akik a 
zsidóság valamiféle közegébe még beletartoznak, ha a környezetnek a zsidókkal szem-
beni reakcióiról van szó, akkor azokat jelenti, akiket a környezet zsidóként számon tart, 
ha pedig zsidóüldözésekről van szó, akkor az üldözők által megszabott kört jelenti."' Ez 
az erkölcsi szempontból rendkívül tisztességes, a történeti tapasztalat alapján igencsak 
pontos, összességében azonban mégiscsak igen képlékeny tartalmú definíció talán épp 
a két háború közti zsidóság esetében a legtalálóbb. 

A magyarországi zsidóság történetének talán egyik legkevésbé feltárt fejezete a Hor-
thy korszak zsidóságtörténete. Paradox a helyzet, hiszen részben a köz-, részben hely-
történeti kutatások komoly figyelmet szentelnek mind a dualizmus kora zsidóságtör-
ténetének, mind a soának. A „kettő közötti" korszak, mely pedig már pusztán időbeli 
helyzete miatt is vonzó témának számíthatna, kevesebb figyelmet kap.2 

Ennek oka valószínűleg abban kereshető, hogy míg a dualista korszak, majd a vész-
korszak története „könnyen mesélhető", addig az 1918-1944 közötti évekről ez aligha 
mondható el. A különbség az értelmezési keretek által nyújtott lehetőségekben van. 
Míg ugyanis a dualista korszak zsidóságtörténetének értelmezési kereteit lényegében 
ma is a zsidó neológia - Venetianer Lajos által plasztikusan összefoglalt3 - szemlélete 
határozza meg, a soá történetét pedig elsősorban dokumentációs jellegű megközelí-
tésben értelmezik, addig a trianoni Magyarország zsidóságának történetéhez nem áll 
rendelkezésre semmilyen „sorvezető". 

1 Bibó 1986. 664. 
2 A zsidóságtörténeti kutatások igen bőséges szakirodalmáról általában Id. Curgydk 2001 kötetének 

irodalomjegyzékét. A Horthy korszak zsidóságtörténetének napjainkban leginkább használható ám 
igencsak vázlatos (néhol felszínes) összefoglalását Id. Katzburg 2002. A két világháború közötti kor-
szak zsidóságtörténeti forrásainak összegyűjtésére mindeddig egyetlen komoly, egyben sok módszerta-
ni kérdést felszínre hozó kísérlet született. Ld. Németh-Paksy (Szerk.) 2004. 

3 Venetianer 1986. 
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A dualista korszak klasszikusnak tekinthető zsidóságtörténeti vizsgálati módszerei (a 
társadalmi szerepvállalás a közösségben, a vírilisjegyzékek alapján készülő elitvizsgála-
tok, a gazdasági életben betöltött pozíciók számbavétele, az iskoláztatás kérdései stb.) 
aligha adnak választ az 1920 utáni zsidóságtörténet lényeges kérdéseire. Sőt, e vizsgá-
lati módszerek segítségéve] nyerhető információk természetüknél fogva általában a fo-
lyamatosságot dokumentálják. A változatlanságot emelik ki egy olyan korszak esetében, 
mely korszakban a zsidóság hozzávetőleg 1918 őszétől 1922 tavaszáig folyamatosan 
szembesült fizikai fenyegetettségével, majd azzal, hogy az államrezon eltűrte (bizonyos 
esetekben támogatta) azt a történelem- és jelenértelmezést, mely az ország háborús ve-
reségéért, területi veszteségeiért és egy rövid, egalitárius szellemű forradalmi kísérletért 
egyaránt „a zsidóságot" tekinti felelősnek. Ezzel megtagadták azt a korábbi, az állam 
által garantált elvet, mely hitet tett a mellett, hogy a zsidóság vallás, a zsidó vallású 
személy jogilag egyenrangú tagja a társadalomnak, a társadalmi érintkezésben pedig az 
antiszemita megnyilvánulás minimum modortalanságnak számít. (E norma megvallá-
sának őszintesége az egyének szintjén persze egy másik - jóval összetettebb - , de az 
állam, mint a törvények garantálója megítélése szempontjából lényegtelen kérdés.) 

Ezért a két világháború korának forrásait és egyes személyek visszaemlékezéseit 
kellene tüzetes, értékelő kritikának alávetve megvizsgálni. E munkát kétség kívül nehe-
zíti, hogy - részben a soá miatt - a fennmaradt írott források rendkívül szegényesek. A 
vészkorszakot túlélőket pedig sokáig arról nem nagyon kérdezték, hogy hogyan éltek, 
miként gondolkodtak a vészkorszak előtti évtizedben.4 

A továbbiakban azt szeretném bemutatni, hogy a kaposvári, önmagukat zsidónak 
tekintő lakosok között a Horthy korszakban megjelent egy, a dualista korszakban ki-
alakított mintákhoz képest markánsan elkülöníthető zsidó önkép és világszemlélet. E 
változás pedig elsősorban generációs különbségként jelentkezett.5 

Kitérési történetek... és amire utalhatnak 
A hazai zsidóság történetében az 1919 utáni korszak egyik viszonylag gyakorta em-
legetett eseménye a kitérések számának relatív növekedése, csökkenése vagy éppen 
stagnálása az egyes települések esetében. Mint országszerte mindenütt, Kaposváron 
is történtek kitérések, melyek pontos számáról - alapkutatások hiányában - azonban 
nincsenek adataink. 

A népszámlálási adatsorokból kibontakozó tendencia alapján azonban bizonyosnak 
tűnik, hogy a kitértek száma nem lehetett jelentős. A kaposvári hitközség 1918-1928 

4 £ hiányt - valóban az utolsó órában - próbálja meg enyhíteni jelenleg a Centropa magyar oldala. Az 
„oral history" módszertani kérdéseiről Id. Vértesi 2004. A visszaemlékezési képességről Id. Gyáni 2004. 
11-12. 

5 Az alább bemutatásra kerülő esetvizsgálat egy helytörténeti kutatás „hozadéka". Tekintettel arra, hogy 
e forrásfeltáró munka eredménye egy, a somogyi zsidóság történetét reprezentálni kívánó tanulmány-
kötet lett, e helyt nem tartanám célszerűnek a kaposvári hitközség vagy épp a kaposvári zsidóság 
történetének vázlatos bemutatását. Vö. Bősze (Szerk.) 2005. 
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között keletkezett jegyzőkönyveiben sem tesznek említést kitérésekről, még az országo-
san kitérési csúcsként értékelt 1918-1920 közötti időben sem.6 

Bár a kitérések mögött természetesen joggal feltételezik sokan a „megbélyegzett-
ség" elől történő menekülést, ahol mód nyílik rá, ott célszerűnek tűnik megvizsgálni a 
konkrét kitérési esetek mozgatórugóit, illetve ezek hatását a hitközségben. A Kaposvári 
Izraelita hitközség 1929-1930 között fennmaradt jegyzőkönyvei alkalmat adnak arra, 
hogy három személy vonatkozásában két kitérési esetet vegyünk vizsgálat alá. 

Kaposváron 1929-ben két fiatalember, Sándor József és Szálkái Imre izraelita hit-
községi tagok bejelentették Herczog Manó főrabbinak kitérési szándékukat. A főrab-
bi ennek kapcsán a hitközség vezetése felé említést tett bizonyos „lappangó kitéré-
si folyamatról".7 Felvetése nem tűnt túl komolynak, hiszen nincs rá bizonyíték, hogy 
az 1929 előtti 10 évben egyáltalán bejelentések érkeztek volna a hitközséghez kitérési 
szándékról. Sőt, az ellenforradalom hatalomra jutásakor a kaposvári zsidóság mérték-
adó és liberális meggyőződéséről városszerte ismert személyisége, Goiten Gábor úgy 
fogalmazott, hogy ilyen időkben a felnőtteknek „elsőrendű kötelessége, függetlenül min-
den vallási meggyőződéstől, tüntetőleg eljárni a templomba. "8 Nem csoda hát, hogy a 
hitközségben, hol Goiten kijelentése a vészterhes időkben helyeslést váltott ki, nem 
osztották az aggódó főrabbi véleményét. A konkrét eset kapcsán Oszmán Albert elnök 
és képviselőtársai úgy vélték, hogy a kitérni szándékozók esetében elsősorban sértett 
hiúságról volt szó és egyébként is oly emberek jelentették be szándékukat, kikre már 
addig is a „zsidóság iránti nagyfokú közömbösség" volt a jellemző.9 Vagyis a kitérés 
indokául semmi esetre sem a zsidóságtól való menekülést hozták fel. Egyébként maguk 
az érintettek is arra hivatkoztak, hogy a hitközségi adót megfizetni nem kívánják, ami 
alapján inkább egyfajta szekularizációt feltételezhetünk, semmint a zsidó közösségből 
történő szabadulás szándékát. Ezért aztán - bár Sándor József a hitközség nagy múl-
tú, elismert családjának tagja volt - a képviselőtestület hamar napirendre tért az eset 
felett. 

Egy évvel később, 1930-ban azonban a város helyettes polgármesterének, a hitkö-
zség alelnökének, Kovács Somának a fia is kitért. E hír illetve az, hogy Kovács „miután 
az ilyenkor, mint halott felett szokásos krioh10 és sivoht11 nem ült, fiával tehát nem 
szakított" komoly probléma elé állította a Kaposvári Hitközséget. Mint a fenti idézetből 
kiderül Kovács Soma fiát nem tagadta meg, családjából, hitközségéből nem taszította ki. 
Sőt, mint a hitközségi előírások alapos ismerője, e miatt azonnal felajánlotta az alelnöki 
tisztségről történő lemondását. A hitközség vezetésében ezt követően több szó nem is 

6 MZsL Kaposvári Izraelita Hitközség iratai. Képviselőtestületi jegyzőkönyvek 1918-1920. 
7 MZsL Kaposvári Izraelita Hitközség iratai. Iktatott iratok 2/1929. (1929. január 13-i hitközségi elöljá-

róság ülésének jegyzőkönyve.) 
8 MZsL Kaposvári Izraelita Hitközség iratai. A Kaposvári Izraelita Hitközség 1920. január 6-án tartott 

alakuló üléséről felvett jegyzőkönyv. 
9 MZsL Kaposvári Izraelita Hitközség iratai. Iktatott iratok 2/1929. (1929. január 13-i hitközségi elöljá-

róság ülésének jegyzőkönyve.) 
10 Héber „Krió", „kriosz". Jiddisül: Krie. A gyász jele, a gyászolók ruhájának meghasítdsa. 
11 Héber „Sivó". A hét napos gyász megnevezése. 
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esett a kitértről, ellenben annál hosszabb vita folyt arról, hogy elfogadják-e egyáltalán 
Kovács Soma lemondását. A lemondást végül elfogadták, mivel a kialakult helyzetben a 

„hitközség reprezentáló állásában" a még oly nagyon tisztelet és épp akkor nyugalomba 
vonult helyettes polgármester sem maradhatott meg.12 

A két eset együttesen érdemel figyelmet, tekintettel arra, hogy mind Sándor József, 
mind az ifjabb Kovács esetében választott hitközségi tisztségviselők gyermekeinek kité-
réséről volt szó. Ez egyrészt azt jelzi, hogy Herczog Manó főrabbinak a lappangó folya-
matokra tett utalása mégiscsak helyén való lehetett. Másrészt azt is jelzi, hogy valami 
egészen szokatlan történt a hitközség életében. A kitérési szándékot nem „akárkik", 
hanem az apák által felmutatott teljesítmény miatt a közösség reprezentatív családjai-
nak tagjai jelentették be, vagyis távozásuk egy-egy család tekintélyét, így a közösségen 
belüli stabilitást is csorbíthatta. Kovács Somának a fia kitérésekor tanúsított magatar-
tása egyúttal azt is egyértelművé tette, hogy a zsidóságból való kitéréssel szemben az 
idősebb nemzedék nem táplál olyan zsigeri ellenszenvet, mely a családból való kitaszít-
tatást is jelentené. Vagyis azok, akik kitértek - bármit is gondoltak saját zsidóságukról 

- nem szakadtak el teljes egészében családjuktól, zsidó identitásuktól. Ezt az identitást 
hivatalos formában a már említett főrabbi és a hitközségi vezetés képviselte, kik a ma-
gyar nemzettel való sorsközösség, a honfoglalás kori kazár (zsidó) - magyar együttélés 
meggyőződéses hívei voltak.13 

„Ne fájjon!" 
A kitérések oka természetesen lehetett a társadalmi emelkedés érdekében „hitét elha-
gyó" zsidó fiatalok asszimilációs törekvése is. Ez a hagyományos, a dualista korszak 
vonatkozásában általánosnak tartott vélekedés. A miatt a tény miatt, hogy a trianoni 
Magyarországon az egyén szabad identitás választása helyébe mégiscsak egyfajta, a faji 
jelleg számontartását toleráló, néha azt támogató állami magatartás lépett, úgy vélem, 
hogy 1929-1930 táján mégsem erről, sokkal inkább a zsidósághoz tartozásról vallott 
vélemények polarizálódásáról, az ehhez kapcsolódó, zsidóságon belüli szemlélet válto-
zásról lehetett szó. 

1930. február 8-án - nem először és nem utoljára - Kaposváron zsidó menzabált 
hirdettek, a külföldi egyetemre járó zsidó fiatalok támogatása érdekében. Ami újdonság 
volt, az az aznap kiadott Menzabáli Híradó megjelentetése, melynek vezércikke és ve-
zérglosszája mintha két ellentétes világ hangját tükrözte volna vissza. 

A vezércikk szerzője a magyarországi zsidóság akkoriban legtekintélyesebb rabbija, 
Löw Immánuel volt, ki a „kor hangulatát" a bábeli zűrzavar bibliai képével vélte leír-
hatónak, s tanítása végén így intette az ifjúságot: „Értse meg az ifjúság ezt a keserves 
visszhangot! Ne támolyogjon gyűlöletittas fővel a főiskolák környékén. A támolygó nem 
találja meg a tudomány nyitját. Térjen magába a magafeledt ifjúság. A próféta igéje 
hangzik ma feléje: feledd el ifjúságod szégyenét! (Ézajás 54.4.) Amen" Löw érzékelhető-

12 MZsL Kaposvári Izraelita hitközség iratai. Iktatott iratok 10/1930. (1930. szeptember 7-i hitközségi 
elöljáróság ülésének jegyzőkönyve.) 

13 Isaacson [1993] 34. 
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en egy olyan hangulat ellen emelt tehát szót, mely a korabeli főiskolai ifjúság, döntően 
tehát a középosztályhoz tartozó zsidó fiatalok körében érzékelhető volt, és mely hangu-
lat alapvető része lehetett a kirekesztettségből fakadó düh és indulat. Épp ez a hangulat 
kapott azonban helyet közvetlenül a rabbi írása mellett: 

„Ne fájjon ! ...az ezerévek gyalázata, a méltatlan üldözés, aghetto, lélekölő szeparált-
sága, ne fájjon a kirekesztettség arcpirító érzése. Ne fájjon az a kenyér, amit elvettek a 
szájhoz emelt kézből és az ital, mely a szenvedésektől sós vízzé változott. Ne fájjon többé 
a hát, mely immár kiegyenesedett a nyomasztó teher alól és immár egyenes, mint Liba-
non cédrusa, a szív, mely eddig csak félve siratta az eltemetett szülőt, testvért, gyermeket. 
Ne fájjon többé az, hogy a dicső ősök emlékét kigúnyolják azok, akiknek a szemében a 
legnagyobb hős, a vérét hullató katona, a leggazdagabb szívű ember is csak - zsidó, de 
fájjon, nagyon fájjon az, ha élő generációval, a zsidóság fiatal hajtásaival történne meg 
ugyanezegy ujabb évezred küszöbén... Fájjanak nektek az élők, akik támogatás nélkül 
belevesznek abba a szomorú sorsba, ahol már nem fáj semmi. Jöjjetek és segítsetek a 
magyar szegénysorsú zsidó egyetemi ifjúságon, akit nem segít senki, csak az Isten és az 
ő fájdalomra kiválasztott zsidó népe. ",4 

Az idézet cikk szerzője valószínűleg Vidor Pál, a híradó felelős szerkesztője volt. Túl-
zás lenne azt állítani, hogy ezek az 1930-ban, vagyis korszakunk delelőjén leírt sorok 
azt a mentalitást tükröznék vissza, amit - nem ok nélkül - Haraszti György úgy fogal-
mazott meg, hogy a neológ zsidóság vezetői „megőrizték és látványosan demonstrálták 
ultralojalitdsukat még a zsidótörvények árnyékában is. "1S Persze Haraszti a vezetőkről 
beszél, Vidor pedig akkoriban aligha lehetett más, mint egyetemi hallgató. Mégis, a 
fenti öntudatos, a (közel)múlt sérelmeit nem felejtő hang újszerű és bátor, korántsem 
az „ultralojalizmust" példázza. Sőt, annak felsorolása, hogy „mi minden ne fájjon" ép-
pen ellentéte volt annak, ami Venetianer Lajos már hivatkozott, történeti munkának 

„álcázott" vitairatának alapgondolata volt, vagyis, hogy a zsidóságnak a magyarsággal 
történő békés együttélése a „természetes" állapot. Vidor glosszájában épp azt veszi 
sorra, hogy - immár az első világháború tapasztalatával - a tények azt mutatják: aki 
zsidó bármit tehet, elismerésre, megbecsülésre nem számíthat. Egyértelmű tehát, hogy 
Vidor és köre nem kívánt úgy tenni mintha „minden rendben lenne" de nem kívánta a 
sorsába való belenyugvást sem - amire Löw cikke utalt. 

Feltűnő, hogy a híradó további cikkeit - a humoros hangvételű, a báli hangulatot 
.előkészítő" írásokat leszámítva - az idősebb generáció tagjai írták. Méghozzá nem 
is akárkik! A már említett Löw Immánuel mellett Székely Ferenc, zsidó felsőházi tag, 
Kóbor Tamás, író és a már említett Herczog Manó, kaposvári főrabbi. A már idézett 
Löwöt leszámítva mindegyikük írása az ifjúságot biztosította támogatásról, megértő 
hangot használt, sőt Herczog még óvatosan a zsidó fiatalokat súlytó diszkriminációra 
is kitért. (Vö. „ Valamikor a zsidó diáknak módot nyújtott a város, ahol tanult, hogy lec-

14 Ne fájjon! Menzabáli híradó. Kaposvár, 1930. február 8. SMLIV. 405. b. 2053/1930. A korabeli menza-
báli híradó a vármegye alispáni iratanyagában, mint engedélyköteles kiadvány egy példánya maradt 
fenn. 

15 Haraszti 1999. 292. 
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keadással tartsa fenn magát. Manapság ettől is elesik, mert egyszerűen nem csak ideje 
nem marad a tanításra, de még leckére szert tenni, mint zsidó, nem áll módjában. ") Az 
alaphangot azonban Székely Ferenc adta meg, aki a zsidó ifjúság figyelmébe ajánlotta, 
hogy ha boldogulni akar az életben, akkor legyen „selfmademan" és „gentleman", mely 
kifejezéseknek megtalálta a héber megfelelőjét is a „baldóver" (itt értsd: élelmes) és a 

„bechoved" (tiszteletreméltó) szavakban. Az ifj. Vidor Ferenc által szerkesztett, de az 
idősebb nemzedék anyagi támogatása nélkül aligha megjelentethető lap léte és a felelős 
szerkesztő, illetve az „öregek" (mindegyik hivatkozott szerző önmagát „öregnek" ne-
vezi) hangnemében és mondanivalójában lévő különbségek egyértelművé teszik, hogy 
a zsidóság mibenlétéről és annak megéléséről két, egymástól eltérő gondolkodásmód 
jelent itt meg. Az is bizonyos ugyanakkor, hogy a lap szerkesztési elvei között éppen a 
különbségek ellenére való egymásrautaltság lehetett a legjelentősebb. A „szakadástól" 
való félelem legerőteljesebben Löw mondataiból sugárzik ki, míg Kóbor Tamás rövid 
írásában inkább a mai öregek, mint egykori fiatalok gondolkodásmódot jeleníti meg, 
amikor így ír: „Mi öregek valamikor toporzékoltunk türelmetlenségünkben... " 

Az új szemlélet tehát markáns volt és bizonyos félelmet is keltett az idősebb generá-
cióban. Arra utaló jelek azonban, hogy a közösségen belül az eltérő szemlélet nevében 
ütközésig mentek volna el, nincs példa. A végsőkig való toleranciára azonban - igen 

Apák, nagyapák és fiúk 
A korábban kialakult zsidó világkép változására, egyben az állami politikával szemben 
megjelent kétkedésre példa a kaposvári Magyar János családjában 1938 tavaszán a 
visszaemlékező szerint elhangzott, akkor drámainak ható kijelentés: „nem bízok Hor-
thyban" (értsd: az állam zsidóvédő szerepében), ami az éleslátáson túl egyfajta maga-
tartásformára is utal.16 Különösen akkor, ha tudjuk: e nézet egyenes következménye lett, 
hogy a család megpróbált kivándorolni a zsidótörvények várható következményei elől. 
Ennek meghiúsulása valószínűleg a „késlekedésnek" volt köszönhető, mely késleke-
désnek azonban generációs okai voltak. A család kivándorlásának tervét ugyanis csak 
az elkötelezett, fenntartás nélkül asszimiláns (nagy) apa halála után fogalmazta meg a 
családfő! A visszaemlékező szerint nagyapja nem volt hajlandó feladni meggyőződését 
azzal kapcsolatban, hogy zsidósága elválaszthatatlan magyarságtudatától. A sírja feletti 
beszédben a rabbi is kiemelte az elhunyt „lelkes magyar hazafiságát".17 Igaz, a vissza-
emlékező apja, Magyar János maga is úgy vélekedett - mint kiderült, joggal - , hogy a 
keresztény ismerősök (városi előkelőségek) éppúgy ott lesznek a karácsony napjára eső 
temetésen, mint a zsidók"18 

Ha figyelembe vesszük a kitérések körüli hitközségi véleménynyilvánításokat, a 
Menzabáli Híradó oldalain megjelenő nézetkülönbségeket és a Magyar család életéből 

16 Isaacson [1993] 18. 
17 Isaacson [1993 34. Vő. „A főtisztelendő úr határozott cioniozmus ellenes volt, s akárcsak nagyapám, 

lelkes magyar hazafi. " E kérdéshez Id. még Hercog Manó főrabbi halotti beszédét: „Klein Simon a 
kazárok büszke leszármazottja... a lelkes magyar pedagógus..., aki a cseh üldöztetés elől menekült 
ide.. .Boldogan küldte négy fiát a harcmezőre, a hazáért... " 

18 Isaacson [1993/ 31. 
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fennmaradt, a generációk közötti eltérő identitástudatra utaló mondatokat, akkor el-
mondható, hogy a kaposvári zsidó hitközségen belül az 1930-as évekre megjelent egy 
olyan gondolkodásmód, mely a zsidósághoz tartozást már többszólamúnak fogadta el 
és a közösség tolerálta azokat a véleményeket, melyek a fiatal értelmiség között lehettek 
a legnépszerűbbek: e szerint a magyarországi zsidóság nem pusztán felekezet. Hogy 
akkor micsoda, azt valószínűleg a „fiatalok" sem tudták volna megfogalmazni. Abban 
viszont bizonyosak lehettek, hogy az az asszimilációs gondolat, melyben Löw és Her-
czog rabbik hittek, nem működik. A különbségtételt magyarok és zsidók, keresztények 
és zsidók között nem ők fogalmazták meg, de - szemben apáik és főleg nagyapáik 
nemzedékével - haraggal, de tudomásul vették a kialakult helyzetet s nem kívántak 
igazolást keresni rá. A források alapján úgy tűnik, hogy ezt a folyamatot az idősebb 
nemzedék tagjai egyfajta beletörődéssel vették tudomásul. 

Ha ez igaz, akkor az ő ragaszkodásuk régi ideáljaikhoz sem nevezhetők talán olyan 
elítélő felhanggal „ultralojalizmusnak". Egyetlen nemzedék tagjai sem szívesen ismerik 
be ha korábbi elképzeléseikre, főként ha elképzeléseiknek csoportképző hatása is volt, 
rácáfol a valóság. Esetükben pedig olyan meggyőződés összeomlását kellett volna elis-
merni, melyet közel fél évszázadig társadalmi normaként tartott fenn egy államszerve-
zet és fogadott el - így vagy úgy - egy ország társadalma. 
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KULTURÁLIS-SZELLEMI ÚJÍTÁS 
ÉS NEMZEDÉKVÁLTÁS 





Faragó Kornélia 

Kulturális interpretáció - nyelvszakadás -
átsugárzó jelentéskörök 

Amikor a nemzedéki öntételezés a generációk azonos jelentéseiből és kettős vagy töb-
bes nyelvéből, a nyelvek szabad mozgásából, vagy éppen a nyelvszakadásból teremt vi-
lágot, amikor megfogalmazza saját létadottságait és létlehetőségeit, voltaképpen a kul-
turális értelem terébe helyezi magát, sajátos szituációs elemzést végez. Mint ahogyan 
akkor is, amikor a korlátozó, a kizáró eljárások, a beszédellenőrzés, sőt a beszédtilalom, 
a kérdéstilalom kapnak tartalmat, vagy más transzgenerációs traumákról (az emléke-
zéstilalomról) esik szó, és azok beszélnek, akik „átélték az emlékezés elrablásának 
kálváriáját". Az eltérő nemzedéki identitású közösségek konfrontálódása az átsugárzó 
jelentéskörökhöz kialakított viszonyukban is megjelenik. 

A kulturális elemzés voltaképpen a nemzedéki „időfeletti horizont" megképződésé-
nek formája, amelyben az „egymássallét" interakciós élményalakzattá válhat és radikáli-
san deklarálhatja1 magát. Ebben az értelemben a nemzedéki öntételezés sem lehet más, 
mint egy széles jelentéskörű kulturális interpretáció. A radikálisan megalkotott nem-
zedéki kultúraszemléletben a problematizáló-leleplező viszonybaállítás kap hangsúlyos 
szerepet. Ezen értelmezés függvényeként jelenik meg az is, hogy az éppen konstituálódó 
nemzedék kulturális fellépése a hagyomány mely tapasztalati mozzanatait teszi aktuáli-
san jelenlévővé. A kulturális interpretáció legintenzívebb formájában az elméleti-kritikai 
értelmezés hatja át a generációs beszédrendet, a kritikai igény nyelviségének megte-
remtése, az új „szemléletet reveláló" kritikai szótár, sőt, kritikai rendszer létrehozása. 
A Symposion-generáció - a vajdasági magyar irodalmi kultúra egyetlen paradigmatikus 
nemzedéke - nemzedékké-szerveződésnek alapfeltétele a hatvanas években „nem az 
irodalmi helycsinálás"2 - hanem az egybehangzó kritikai viszonyulás a környezeti kul-
turális tapasztalathoz, önmaguk és egymás tapasztalatához. A saját gondolat is mindig 
a nemzedéktársak „kritikai szempontjainak kereszttüzében formálódott."3 A nemzedéki 
azonosság perspektívája a kommunikációs konfliktus egyik kifelé irányuló formájában, 
az akcióként értett kritikai gyakorlatban a legerősebb. Az ellenbeszédnek gyakorlatilag 
nincs esélye, hiszen egy meglehetősen sűrű közeget kellene átszakítania, mint Tolnai 
Ottó fogalmaz, „túl nagy koncentrációt jelentettünk"4. A megértés-történés lényegi moz-
zanata a vita is: ez a nemzedéki paradigma vitában helyezi új összefüggésrendbe a 

1 Tolnai 2004. 146 
2 Podolszki 1975 
3 Végei 1992. 121. 
4 Tolnai 2004. 162. 
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jelentéseket és alakítja ki az értékek mélyrehatóan új elrendeződését: „Vitázó alkatúak 
voltunk, a radikális átértékelés hangjait szólaltattuk meg."5 A tapasztalati hagyomány 
másként nem, kizárólag a kritikát és a vitát tápláló értelmezési szférában, a radikális új-
raértékelés révén válik léttörténéssé, a kulturális nemzedéki identitás szerves részévé. 

A generációs jelentéseket mozgósító szövegekben, a különböző módokon megértett 
múltban megjelenő analógiák késztettek arra, hogy közelebbről is felmérjem, hogyan 
mutatkoznak meg a közösségtapasztalat személyes dimenziói a nemzedéki emlékezet-
ben, mint a kommunikatív emlékezet6 jellemző formájában. A kulturális kritika és a 
nyelvközösség a magát főként kulturális ismérvekkel meghatározó nemzedék identi-
tásának központi eleme. A nemzedék nyelvhez kötöttségét és kultúrába ágyazottságát, 
azt, hogy a nemzedéki tapasztalat, az újnak számító kritikai-szellemi magatartás arti-
kulációjának közege a nyelv, paradox módon a nyelvhiány problémaköre, a generáci-
ós nyelvteremtés, a beszédalapítás, a beszédtanulás kérdéstartománya hozza felszínre. 
Úgy tűnik, az új közösségi tapasztalat „kifejezésfüggő tapasztalatként"7 nyer értelme-
zést. Éppen ezért, az alapvető törekvések egyike a nyelv Nóvum-idegenségének felszá-
molása, a kifejezhetőség feltételeinek megteremtése. A nemzedéki emlékezet egyik hor-
dozóját Végei Lászlót idézve: „az újat mindig újra kell beszélni tanulni."8 Ez azt jelenti, 
hogy az új értelmi képződmények mondhatatlanságával beálló generációs nyelvszaka-
dás nyomán, az alapvető cél a nóvum beszédbe-foglalására alkalmas fogalomkészlet 
és retorika elsajátítása. Ilyen értelemben jellemzi a gondolkodást a következő kijele-
nés: „a költészetünk radikálisan új nyelvet teremtett, a társadalom kritikus szemléletére 
felkészítő szenzibilitást. "9 A kulturális nemzedékváltásról való beszéd mindig temati-
zálja a nyelvet és a hermeneutikai szemlélet szerint az „új nyelv is először a nyelvről 
szóló nyelvként szólal meg".10 Amikor Végei László alapvető élményként fogalmazza 
meg a generációs nyelvteremtés sikerét érintő mondatot - „A Nóvum nem volt többé 
nyelv-idegen."11 - voltaképpen a kifejezésfüggő tapasztalat lehetségességét mondja ki. 
Tagadhatatlanul lényeges feltétel egy olyan kontextusban, amelyet szélesebben is az 
,Új" életélménye jellemez: „Ifjúságodat tartósan az a felismerés határozta meg, hogy 
környezetedben valami új születik. S tényleg roppant energiák szabadultak fel, a szer-
biai táj sokszor olyannak tűnt, mint amit vasmarokkal gyúrnak át. Tán még a hegyeket 
is átformálják"12 

A kulturális nemzedéket nyelvi entitásként értelmező gondolkodásban erőteljes je-
lenléttel bírnak a szövegmetaforák. A „nemzedéki rendteremtés és a vele járó érte-
lemkonstituálás nyelvi-kulturális közegét a szöveg alkotja, mint strukturális-funkcio-

5 Végei 1992. 128. 
6 Assmann 1999, 55. 
7 Tengelyi 2007, 286. 
8 Végei 1992. 127. 
9 Végei 1992. 125. 

10 Veress 1999. 354. 
11 Végei 1992. 125. 
12 Végei 2000. 116. 
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nális egység. A különböző nemzedékek esetében a ténylegesen működő, jelentésképző 
nyelvi megnyilvánulások szövegek formáját öltik"13. Ebből következően a kultúra-szö-
veg-kontextus-viszonyokat újragondolva a generációk egymáshoz való viszonya a szö-
veg-szöveg relációban tűnik a leginkább megragadhatónak. A régi szöveg-tapasztalat 
„gátként mutatkozott" és a bizonyos processzusok elindításához éppen ezek a gátak 
szolgáltak imperatív erővel. Egy újabb példa a végeli emlékező, (ön-áttekintő) gondol-
kodásból: „Az új szöveg ellentétbe került a régi szövegekkel. ... A nyelvi destrukció, az 
ironikus szövegszervezés, az áttételes, az elliptikus szerkesztés, a »piszkos beszéd«, az 
anarchikus retorika a folyamatosságot és a szervesség mítoszait rombolta, megkérdője-
lezte az »affirmatív kultúra« (Marcuse) hitelességét, a halovány esztétizáló szándékokat, 
amelyek csiszolt nyelven szólaltatták meg a rezignációt, és eközben fogyasztóképes 
harmóniát konstruáltak."14 

A léttapasztalat műfajaként az esszé nyer elismerést, bár mint Végei fogalmaz, a 
nemzedék „esszé-kábulata" nem a szigorúan vett műfaji szenvedélyt fejezte ki. Úgy ha-
tározza meg a műfajt, mint a „tapasztalat-fosztottság hálójában vergődő rendszertelen 
szöveget". Az új kulturális nemzedék szövegel szerkezetükben a „kreatív destrukció" 
eljárásait érvényesítik, olyan együttes erejű társadalmi aktivitás mellett, hogy ma már 
minden bizonnyal a diskurzus fogalmával illetnénk ezt a beszédrendet, az egyes nem-
zedékeket pedig mint elkülönülő diskurzus-területeket vizsgálnánk. Foucault nyomán 
(A diskurzus rendje) úgy beszélnénk róluk, mint a diskurzus jelentéseinek eredetéről és 
egységéről, koherenciájának központjáról. Azt is megállapítanánk, hogy e nemzedéki 
közösség sok vonatkozásban a diskurzustársaságok módjára működött: hiszen szere-
pe az új diskurzus előállítása, amely diskurzus jobbára csak a közösségben beszélők 
között közlekedett. Úgy tűnhet, hogy a nemzedéki törekvés hozza létre a diskurzust, 
mégis, több látópontból is felmerül a kérdés, nem fordítva történik-e, és nem a diskur-
zus teremti-e meg a nemzedéket. 

Amit hangsúlyozni kell, hogy az új szövegek kimondva is a negáció kultúráját érvé-
nyesítik, az irónia nyelvén beszélnek, az áttételességet saját, közös nyelvként ismerik 
fel és működtetik, strukturáltság tekintetében pedig az elliptikus szövegtípus türelmet-
len dinamikáját részesítik előnyben. A nemzedéki emlékezetben, mint láttuk, a szöveg-
alkotási identitást leginkább az „anarchisztikusnak" mondott retorika körvonalazza. Az 
új jelentésrendszer a kulturális folyamatszerűséget és a kulturális szervességet hivatott 
megkérdőjelezni, egészen pontosan „a folyamatosság terrorját". Annyi bizonyos, ez a 
tapasztalási közösség nem egy korábbi történetének folytatásaként éli meg önmagát. 

(A tanult remény kultúrája) A nemzedékek konfliktusa abból fakad, hogy „különféle 
tapasztalati terek fedik át és különféle jövőperspektívák metszik egymást."15 A váltás-
jelenség alapvető jegye a tapasztalásban megjelenő előlegezés, várakozás, remény. A 
nemzedéki létezés viszonya az időhöz, a jövődimenzióban, a megelőlegező, az elő-
revetítő gondolkodásban kerül felszínre. Ez egy különleges kulturális időkoncepció: a 

13 Veress 1999. 283. 
14 Végei 1992. 124. 
15 Kosellek 2003. 10. 
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jövőértelmezést a remény kulturális magatartása tölti ki. A nemzedéki kultúra „a tanult 
remény kultúrája". „Én a nemzedékfogalmat szellemi communitas-nak tartottam, amely 
rettenhetetlenül anticipál, éppen azért, mert tudja, nincs vesztenivalója."16 - mondja 
Végei László és külön kiemeli az „előrelátó negációnak" az avantgárd költészet esz-
közeként is megnevezett jelenségét. „Az anticipáció eszköze a tagadás."17 A kritikus 
avantgárd egy új értelmezési rendszer létrehozásával, az értelmezésközpontú tapaszta-
láskoncepció meghirdetésével társul. A vajdasági magyar irodalmi kultúrában az értékek 
érvényes rendje egy „anticipáló értékrendszerben" volt felismerhető, de párhuzamosan 
az is kimutatható, hogy az egymással való lét lényege, a tapasztalati sokféleségek tömör 
megjelenési formája a jelen temporalitása. Végei László a következőket fejti ki a soljani 
generációs fogalom kapcsán: „Soljan azonban ezt nem úgy fogta fel mint pillanatnyi, 
illetve átmeneti feltételezettséget, hanem mint - Heidegger kifejezésével élve a »világ-
ban való lét« forrását, a »történelem« sajátos megjelenési formáját. S tegyük hozzá, ez a 
történelem-felfogás mindig tragikus és metafizikus. Éppen ezért a »generáció« fogalma 
mindig valami nagy koncentráló képességgel rendelkező fogalom, »létélmény«, amely-
ben minden más élmény tömör megjelenési formát kaphat."18 

(A közösség fenomenológiája) A vajdasági magyar irodalmi kultúrában a Sym-
posion-nemzedék a „véghezvitt megoszlás" nemzedéke, az egészet együtt-tartó, „ka-
langyás ösztönök" sikeres megkérdőjelezője. A radikális megoszlás „kétségtelenül a 
radikális szellemi/esztétikai megújhodás szolgálatában állt a nemzedékké szerveződés 
éveiben"19. A radikális megoszlás ebben az értelmezésben az „ő világuk" teljes kizá-
rását, a saját világteremtés, a nemzedéki külön-lét, az időnbelüliség különbségeinek 
éles körülhatárolását jelenti. A nemzedéki emlékezet hordozói sem a teljes egybeesést, 
hanem a többes számú létmódon belül az interaktív különbözőséget, az interaktív kü-
lönbség kialakította identitást hangsúlyozzák. Ha a közösség-fenomenológiához fordu-
lunk20, azt kell mondanunk, hogy sohasem rendelik alá az individuumot egy nálánál 
lényegibb egy „magasabb rendű közösségnek" abban az értelemben, hogy a totalitás 
absztrakciója a közösség nevében beszéljen és cselekedjen. 

A kereszteződésekből szövődő21 cselekvési közösség koselleck-i elgondolására rímel, 
amikor Végei László a nemzedék jellemző időtereként a kereszteződést jelöli meg. Az 
egymást keresztező hasonlóságok mellett természetesen a különbségek is metszik egy-
mást: a hasonlóság-tapasztalat és különbség-felismerés bonyolult hálózata nemzedéki 
jellemző. A kereszteződés kronotopikus értelme a „sokféle elképzeléseknek és ... ki-
bogozhatatlan terveknek, világnézeti és esztétikai szempontoknak" az összefutásában, 
,egy villódzó, demokratikusan kialakuló feszültség-tér"22 működésrendjében mutatko-

16 Végei 1992. 119. 
17 Végei 1979. 58. 
18 Végei 1970. 26. 
19 Bosnyák 1981. 396. 
20 Henry 2004, 80. 
21 Koselleck 2006, 27. 
22 Végei, 1991.121. 
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zik meg. Tolnai Ottó is kiemeli a nemzedéki együttesség intenzitását, a közös életfunk-
ciókat: „Hihetetlen, de szinte egy emberként lélegeztünk, mozogtunk. Talán ez lenne a 
dolog lényege."23, de azt is, hogy a tudatosan átélt, intenzív állapot nem a vélemények 
egyezése, hanem az intenzitás közössége, a jelentések átélésének hasonlósága, amely-
ben a különbözőségek szerves egészet képeznek, összetartoznak. A saját és az idegen 
tapasztalat egymásra utalnak, a kettő viszonyát a közelség folytonos jelentésváltozása 
határozza meg. Tolnai sem hagyja, hogy a nemzedék fogalmának látszólagos egysé-
gessége a jelentésváltozatok sokaságát fedje el, „amennyire hasonlítottunk egymáshoz, 
annyira különböztünk is."24 - mondja. „Szerencsére ez az időszak nem uniformisokat 
követelt." Az egyidejű nemegyidejűség fogalmát, a belső idő jelentéseit hangsúlyozó 
fogalmazásmód a másság, a differencia és a hasonlóság egyensúlyának jelentőségét tár-
ja fel olyan kitételekben mint a külön-külön, de „egységes áramkörben", külön-külön, 
.cinkos egymásrafigyeléssel". 

A kereszteződés kivételes pillanatát, a mozzanatok hihetetlenül ritka együttállását, 
Tolnai Ottó a véletlenek összejátszásában látja. Szerinte a nemzedék létrejöttét megelő-
ző időkben is történnek bizonyos közösségi mozdulatok „de igazán nem történt meg 
a csoda. (...) Ezeknek a dolgoknak, véletleneknek össze kellett játszaniuk, hogy ez a 
valami, amit én csodának neveztem, hogy egy népes új nemzedék jelentkezzen."25 Tol-
nai a csoda jelenségrendszerében igyekszik megragadni azt a „minőségi másságot, azt 
a létbeli többletet"26, azt a zavarbaejtő különlegességet, ami a nemzedéket jelenti. 

Az egységesség a hatáserőt, a széttagolódás a perspektíva-gazdagságot jelenti a kul-
turális mező alakításában. „Mindenki külön kontinenssé nőtt ki", és így töltötte be a 
saját egyedi hangjával, létstílusával és retorikájával azt a teret, amelyet a generációs 
viszonyrendszer nyitott meg. Igencsak sűrűnek bizonyul a „nemzedéki mintázatú inte-
rakciók hálózata"27. Hogy mindenkinek megvan a maga azonossága ebben a térben, a 
következő példa nyomán felépülő mondatok mutatják: „Domonkos maga volt az exp-
losio, az égés."28. A perspektívák sokféleségéből következően a nemzedéki szövegkonst-
rukció egyszerre beszéltet több hangot, több pozícióból, az egyes hangok átbeszélnek 
a többin és mégsem a konszenzusok, hanem az eltérő interpretációs magatartások 
mentén szerveződik a szöveg a termékeny sokféleséget meghamisító koherenciába. Az 
egyes szövegek nem csak hogy beszélni hagyják, hanem egyenesen beszéltetik, be-
szédre kényszerítik egymást. „A problémát a másik tapasztalata jelentette, ráadásul 
joggal, amennyiben a közösség nem redukálható sem önnön lényegére, sem a tagjaiéra, 
hanem ezen kívül magában foglalja a tagok egymással fenntartott viszonyát is."29. „Ki-

23 Tolnai 2004. 153. 
24 Tolnai 2004. 173. 
25 Tolnai 2004. 145. 
26 Veress 1999. 233. 
27 Veress 1999. 239. 
28 Tolnai 2004. 175. 
29 Henry 2004. 82. 
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alakultegy tábor, egy nemzedék, nagy barátság, ujjongó boldogság"30 - mondja Tolnai 
Ottó, miközben azt érzékelteti, hogy az interszubjektivitás új felfogása vezet el ehhez 
a közösséghez és hogy a mindennapi életviteli keretek kirajzolásában is szerepe volt 
a formálódó közösségtapasztalatnak. A keresztény ikonográfiával kerül be az emléke-
zeti térbe az igazság harcosainak jelképisége, az erő, a hatalom, a felfegyverzettség 
jelentésvilága: „Mi olyanok voltunk, mint az arkangyalok, tüzes karddal a kezünkben, 
a modern irodalom egy más szenzibilitás megszállottjai".31 Ha valaki kívülről lépett a 
másként akarás beszédterébe a következőképpen fogalmazott „hogy végre valami más, 
hogy végre levegő",32 ezzel jelezve, hogy levegőtlenné vált már a szimbolikus-interp-
retatív kulturális rendszerek konstituálta hagyomány. 

Amint láttuk a nemzedéki jelenlét hatását a hatvanas évek kultúrájában elsősorban 
nem homogenitása hanem sajátos pluralitása segítette. Amelynek nyomán mindenek-
előtt arra a gondolatra utalnék, hogy a másságok az azonosságok beteljesülésének mód-
ját jelentik. „Ami a közösség tagjainak közös, az nem valami, nem ez és ez, ... hanem 
az, ahogyan a dolgok adódnak számukra."33 A látás-stílus azonosságát mutató sokvi-
lágúságot, a pluralitást ebben a nemzedéki kultúrában az adódások módja szervezi 
összefüggéssé. A nemzedéki élményt természetszerűen meghatározó homogenitás mel-
lett olyan inhomogén jelenségekkel kell számolnia az értelmezésnek, a másneműségek 
olyan intenzív és sokirányú jelenlétével, amely szinte lehetetlenné teszi a nemzedék 
lényegiségének definíciószerű megragadását. „Ezért - a termékenyítő különbségek mi-
att - tartom majdnem lehetetlennek meghatározni nemzedékem lényegét. Inkább több 
egyenrangú »lényeg« szorult egy folyóiratba."34 fogalmaz Végei László - , s közben a 
nemzedékem mi-jét saját én-je meghosszabbításaként éli meg. Minden személyiségben 
két egyidejű igény működik - az egyik kifejezetten önmaga felé, a másik nagyon erő-
teljesen a nemzedéki csoportosulás jelentései felé - önnön szubjektivitásának feltárulá-
sában. Bár azt is meg kell mondani, hogy az emlékezők által jelölt mi-viszony, olykor 
eléggé aszimmetrikusnak tűnik. 

Ami biztonsággal kimondható, az az, hogy a nemzedék „legtermékenyebb pillanatai e 
véleményeltérések nem intézményesített, nem ellenőrzött, szabad, polifonikus, pluralista 
kifejezései voltak." A nemzedéki értelmezés módjainak és formáinak széttagolódása egy-
értelműen a hatáserősítő és gazdagító mechanizmusok közé sorolható. Ebben a nemzedé-
ki „paradigmában több megvalósulási lehetőség adott, s éppenséggel ezek az egymással 
összeférhetetlen jelenségek teszik a paradigmát lezáratlanná, ezek adják belső tágasságát 
és gondolati mélységét."35 Azt hiszem, nagyon fontos kimondani azt is, hogy e nemzedék 
éppen sokvilágúságából, belső tágasságából következően tudja máig képviselni az identi-

30 Tolnai 2004. 156. 
31 Tolnai 2004. 155. 
32 Tolnai 2004. 162. 
33 Henry 2004. 79. 
34 Végei 1992. 125. 
35 Lotman 2002. 58. 
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tást. A „nemzedékspecifikus tapasztalási időtáv"35 az utak összefutását követő és az utak 
későbbi elágazódását, a megoszlást megelőző időiséget jelöli. A nemzedéki létezés ide-
jében a másfelől érkezettek és másfelé tartók találkoznak. A találkozás a gondolkodások 
különbségének és mélységes összefüggésének sokirányú funkciótörténetét alapozza meg 
és a még-már vonatkozási rendszerében („Az újnak még nem volt formája, a régi értékte-
len volt. (...) Hiányzott a letisztult létforma, az empirikus tapasztalatok rendezőelve."37), 
a még-már határolta közöttiségben, voltaképpen a hiányszférában nyerhet mélyebb ér-
telmezést, hiszen éppen ez a tapasztalati intervallum hívja létre, állítja funkcióba ezt a 
paradigmatikusnak mondott kulturális, szellemi nemzedéket. 
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Völgyesi Orsolya 

A „reformkor" nemzedéke a Beöthy családban 

A magyar irodalomtörténetírás az utóbbi évtizedekben több, nemzedéki alapon szer-
veződő írói csoport bemutatására tett kísérletet, elég csak a 19. századból a Kisfaludy 
Károly köré szerveződő Aurora-kör vagy a Petőfi és Jókai nevével fémjelzett Tízek Tár-
sasága történetét feldolgozó monográfiákra, tanulmányokra,1 vagy éppen a márciusi 
ifjak portréit megrajzoló reprezentatív kiadványra2 gondolni. 

Az irodalomtörténeti szakirodalomban azonban még mindig meglehetősen társtalan 
Farkas Gyula kísérlete: Farkas ugyanis az 1932-ben megjelent, A Fiatal Magyarország 
kora című művében a hazai irodalmi élet egy meghatározott szakaszát, az 1820 és 1850 
közötti évtizedeket az egymást követő nemzedékek rendje alapján próbálta meg leírni, 
abból kiindulva, hogy az 1840-es években három, egymástól jól elkülöníthető írógene-
ráció volt jelen, s amelyekről könyvében a következőket állította: „E három nemzedéket 
alig tízévi korhatár választja el egymástól, mégis elkülöníti őket fellépésük időpont-
ja, származásuk, művelődésük és irodalmi felfogásuk."3 Az egyes írói csoportok, s az 
önálló nemzedéki tudattal rendelkező írói közösségek megértéséhez nyilvánvalóan az 
egyéni életpályák megismerése, a társadalmi-kulturális alapélmények feltérképezése 
adhat fontos fogódzókat, ebből a szempontból is érdekes lehet tehát az irodalmi kánon-
ból mára már szinte teljesen kihullott Beöthy Zsigmond gyermek és ifjúkori élményeit 
papírra vető visszaemlékezése,4 amelyet jól kiegészítenek sógorának, Ferber (1848-tól 
Szinnyei) Józsefnek részben egykorú, részben utólag készített feljegyzései is.5 Beöthy 
kiadatlan, Szinnyeinek pedig részben kiadott emlékirata azonban mégsem egy új íróne-
mzedék fellépésének a dokumentuma, sokkal inkább azt mutatja be, milyen szerepet 
játszott a korabeli irodalom az 1830-as, 40-es években iskolai tanulmányaikat végző 
nemzedék(ek) szocializációjában és önszerveződésében. Ugyanakkor arról is képet 
kaphatunk, milyen volt a társadalmi státusa és presztízse a vizsgált évtizedekben a kor-
társ szépirodalom olvasásának és művelésének, vagy éppen a vele való professzionális 
foglalkozásnak. 

Beöthy Zsigmond 1819-ben született Komáromban, az 1830-as évek elején kezdett 
el publikálni, a fővárosi irodalmi életbe való bekapcsolódása az 1830-as évek második 
felére tehető. Zsigmond 1846-ban vette el az árván maradt, szintén komáromi születésű 

1 Fenyő 1955.; Kerényi 1972.; Margócsy 1999. 
2 Körmöczi (szerk.) 2000. 
3 Farkas 1932. 25. 
4 Beöthy Zsigmond Életemből c. visszaemlékezését l. MOL 1526 utáni gyűjtemény. Naplók (R 31.) 

A kézirat szerzőjét F. Kiss Erzsébet azonosította. 
5 Iá. Szinnyei József naplóinak kézirata az MTA Könyvtárának kézirattárában található. 
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Ferber Karolinát.6 Karolina öccse, József ettől az évtől szerzett közelebbi benyomásokat 
a Beöthy családról. 

A komáromi Beöthy család a tekintélyes és jómódú köznemesi famíliák közé tarto-
zott, Zsigmond apja Beöthy Gáspár, anyja pedig Kovács Katalin volt, házasságukból 
egy lány és négy fiúgyermek született: Zsófia, Zsigmond, Károly, László és Gáspár, ez 
utóbbi késői gyermekként 1834-ben látta meg a napvilágot. A család rokonságban állt 
a Jókaiakkal is, Beöthy Gáspár és felesége keresztszülei voltak Jókai Mórnak.7 Szinnyei 
József a következőképpen örökítette meg Beöthy Gáspár alakját: „Az öreg Beöthy Gás-
pár (szül. 1785 ben), sógorom atyja, igazi typusa volt a régi táblabírói magyar világnak. 
Háza, nemesi kúriája, a vármegye utcán, közel a megye házhoz, feküdt, és a kapujára 
festett nagy kétfejű sas, annak két szalagjára irva: „salva gvardia" fenyegetőleg hirdette, 
hogy azon kapun városi embernek, hajdúnak átlépni tiltva volt."8 Majd így folytatta: 
.Beöthy Gáspár magas termetű, vállas erős férfi volt, őszülni, kopaszodni kezdő gyér 
hajjal, azért piros selyem himzett házi-sapka volt a fején; álla kiborotválva, barkót, kis 
bajuszt viselt, és mindig nagy tajték pipa volt a szájában, még az utczán jártában, vagy 
a kocsiján ülve sem hagyta azt el."9 A 19. század első évtizedeiben virágzó komáromi 
gabonakereskedelembe több helyi nemes is bekapcsolódott: Beöthy Gáspár mellett Bor-
bély Lajos, Buday János és László, Domonkos János, Kalicza János, Szalacsy Zsigmond, 
Sárkány János nevét lehet megemlíteni;10 Beöthy Gáspár az 1809-nem alakult hajóbiz-
tosítási társaság pénztárnoka is volt. A Beöthy család anyagi helyzetére Szinnyei így 
emlékezett vissza: „A család jó módban volt. Beőthynek gabonával megrakott hajóját 
10 12 ló vontatta föl Bajáról Mosonig. Ilyenkor türelmetlenül várta az öreg a postát, mert 
a kormányosnak mnden pihenő állomásról levelet kellett küldenie, ha posta nem volt a 
közelben, lovas futárral; habár a levélben nem volt is egyéb, mint: „nincsen újság, rend-
ben vagyunk!" Aztán kocsin indult az öreg Mosonyba, a gőzhajót nem szerette, amikor 
tehette, kerülte. A Vág-Dunán tul fekvő várföldekből is bérelt néhány száz holdat, ezt 
egy gazda gondozta, de maga is kijárt könnyű csézáján."11 „Mint családfő a legnagyobb 
szigort igyekezett kifejteni - jegyezte fel Szinnyei, - ha máskép nem, külsőleg; azért te-

6 Beöthy Zsigmond 1846 farsangján, egy védegyleti bálon ismerkedett meg leendő feleségével: „Lelkében 
és társalgási modorában, melly színieden egyszerűségben állott, sok olly vonásokat találván, mellyek 
ízlésem és szivemhez szólottak, megnyervén csakhamar rokonszenvét, 's ismertségünk szorosabb vi-
szonynyd alakult. Egybekelésünkig mindennap hű látogatója levék, 's nem sokára egymás között el-
jegyzésünk' napját is meghatároztuk. Nőm, szüleinek Ferber Alajosnak és Hikker Julidnak egyik árva 
leánya lévén, miután nagynénje, Feichtmayer Jdnosné meghaldlozott, egy más rokon-házhoz, özvegy 
Kalicza Jdnosné asszonyság' házához költözött, hol az asszonyság leányával Kuthy Lajosnéval már 
régebbi barátságban vala." 

7 Vö. Jókai 1912. 140. 
8 Id. Szinnyei 1889-1907. 276. 
9 id. Szinnyei József 1889-1907. 276-277. 

10 Vö. Szinnyei József 1889-1907. 51. 
11 Id Szinnyei József 1889-1907. 277. 
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kintélyét mindenkor érvényesítette; nejét, az áldott jó Kovács Katalint, ki hálánál jóval 
fiatalabb volt, tegezte, de ez őt magának szolitotta."12 

Beöthy Zsigmond visszaemlékezésében több alkalommal is utalt arra, hogy apja erős 
akaratú ember volt, s igen határozott elképzelése volt arról, hogy milyen pályára szánja 
gyermekeit. Elképzeléseit azonban - mint látni fogjuk - nem sikerült maradéktalanul 
érvényesíteni fiai esetében. 

Zsigmond Komáromban kezdte meg tanulmányait. Kezdetben nem volt igazán jó 
tanuló, de apja kapcsolatai révén - a szegényebb, ám jobb eredményeket felmutató 
osztálytársak rovására - mindig az első között végzett. „Játszani pedig ez időszakban 
szerettem leginkább, elannyira, hogy boldognak érzém magamat, ha könyvtől játékba 
szökhettem; de gyakran ijeszte is atyám, hogy Károly öcsémmel együtt, ki azon időben 
a' könyvvel szinte nem sokat törődött, vargainasnak ád." Ez a lehetőség akkoriban 
riadalommal töltötte el a gyermeket, s igyekezett megfelelni az atyai elvárásoknak. A 
retorikai és poétikai osztályban, elsősorban az antik irodalom tanulmányozásának ha-
tására eredményei javultak, de az anyag szószerinti megtanulása még ekkor is nehezére 
esett. A komáromi református gimnáziumban töltött utolsó esztendőben - mikor is apja 
közbenjárására elnyert egy ösztöndíjat - leginkább az újabb magyar könyvek és folyó-
iratok, a Regélő Honművész és a Jelenkor olvasásával foglalkozott. „Ez évnek nagyobb 
részét (1834) Kovács Pál magyar szépművészeti iró 's orvostudor, anyámnak testvéröcs-
cse, nálunk Komáromban töltötte; 's egyedül neki köszönhetek sok olly órát, mellyben 
a' magyar írók műveivel ismerkedtem. Sőt, őszintén vallom meg, Kovács Pál költötte fel 
bennem a' versköltésrei hajlamot, mit akkép segített, miszerint előmbe bizonyos tárgyat 
tett fel, miről költeményt készítve, ezt aztán forma tekintetében átvizsgálá; a' hibákat 
kiigazítá, 's így kijavítva eszközlé azt, hogy verseim közül ez évben (1834) kettőt nap-
világra is bocsáték a' Honművészbe." A kortárs magyar irodalom iránti érdeklődés, az 
írás szeretete tehát már a család körében kifejlődött a fiatalemberben, s ebben kétség-
telenül fontos szerepe volt Győrben élő nagybátyjának, Kovács Pálnak, aki az 1830-as 
években nemcsak neves orvos, hanem elismert író is volt. 

Beöthy 1834-ben, a gimnázium befejezése után Pozsonyba ment Fiedler Mihály 
gyógyszerész családjához német szót tanulni, itt a pozsonyi akadémiába íratták be, 
ahol a bölcsészeti stúdiumokat, valamint a jog első évfolyamát végezte el.13 A Beöthy 
család döntése nem volt szokatlan, a szintén komáromi Jókai Mór pl. a pozsonyi evan-
gélikus líceum professzoránál, Zsigmondy Sámuelnél volt cseregyerek az 1830-as évek 
közepén: „Amikor 10 éves lettem, Pozsonyba kerültem. Szokás nálunk, hogy jó csalá-
dok gyermekeit egymás között kicserélik. Egy vagy két évre magához veszi a német 
család a magyar gyerekeket, a magyar pedig a németet, a gyerekek „apának és anyának" 
szólítják őket, és így is bánnak velük." - írta Jókai 1870-ben Kertbeny Károlynak.14 

Beöthy Zsigmondot nem bilincselte le különösebben a tananyag, eleinte nehéz volt 

12 Id Szinnyei József 1889-1907. 277-278. 
13 Pozsony oktatási rendszeréről l. újabban: Tóth 2001. 
14 Jókai Mór Kertbeny Károlynak. 1870. dec. 6. In: Jókai 1975. 772. A levél eredetileg német nyelvű, itt a 

kritikai kiadásban szereplő magyar nyelvű fordítást idézem. Vö. még Ötvös 2002. 
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számára a magasabb szintű latin nyelvismeret elsajátítása, a legrosszabb jegyeket pedig 
algebrából és matézisből kapta. A legnagyobb szellemi élményt továbbra is az élő iro-
dalommal való ismerkedés okozta a fiatalembernek: „Pozsonyban töltött e' három év 
alatt mindinkább nagyobb hévvel csüggtem a' magyar szépművészeti irodalmon. Isme-
retséget köték egynémelly evang[elikus] Tanulóval, kik azután a' lyceumban fennálló 
magvar fnyelvmfvelő) társaság' üléseibe vezettek, 's csakhamar ugyanott tiszteletbeli 
taggá neveztettek." Ennek köszönhetően Zsigmond rendszeresen használhatta a társa-
ság könyvtárát, visszaemlékezése szerint az ott található könyvek és folyóiratok olva-
sása volt csaknem egyedüli szórakozása a pozsonyi évek alatt. A Pozsonyi Magyar Tár-
saságot 1834 őszétől Greguss Mihály professzor vezette négy éven keresztül, ő volt az 
első, aki a bölcseleti tudományokat magyarul adta elő. Greguss az eperjesi evangélikus 
líceumból került a Pozsonyba, ahol tevékenysége hamarosan a felkeltette a kormány-
zat figyelmét is. A Greguss elnöklete alatt, 1835. június 21-én tartott beszédgyakorló 
bemutatóan ugyanis három, politikai szempontból veszélyesnek ítélt mű hangzott el: a 
Kölcsey című vers, A lengyel Magyar Országban című költemény és a Zrinyi Péter emlé-
két megörökítő ballada.15 A történtek miatt Greguss ellen vizsgálat indult, a professzor 
kis híján elveszítette állását, társaság működését pedig egy időre fel kellett függeszteni. 
A pozsonyi Magyar Társaság körüli bonyodalmakról Beöthy nem számolt be visszaem-
lékezésben, az azonban kiderül, hogy á pozsonyi évek alatt sem hagyott fel az írással: 
több verse is megjelent a Regélő és a Rajzolatok című folyóiratban, sőt Koszorú címen 
gyermekeknek szóló olvasókönyvet szerkesztett, amelyet Bucsánszky Alajos adott ki 
1836-ban. 

Bár Zsigmond ekkor komoly érdeklődést mutatott az orvosi pálya iránt, apja akara-
tának engedve 183 7 októberében a nála egy évvel fiatalabb öccsével, Károllyal Pestre 
ment, hogy jogi tanulmányait a fővárosba folytassa. Károlyt rossz tanulmányi eredmé-
nye miatt azonban az első Pesten töltött év végén a pápai református kollégiumba vitték, 
s anyai nagyanyjának, Kovács Ferencnének a felügyelete alá helyezték: „Nem volt ő ha-
nyag tanuló, vagy rosz erkölcsű, - emlékezett vissza Beöthy Zsigmond - hanem mivel 
alsóbb iskolás hiánya miatt a' latin nyelvet jól meg nem tanulhatta, cath. Iskolákban pe-
dig minden leczke és tárgy latin nyelven adatott elő, minden feszített szorgalma mellett 
sem vala képes együtt haladni társaival, mi okból a' tanuláshozi kedvét is lassan lassan 
veszteni kezdette, 's jól emlékezem, hogy édes atyánkat egyedül arra kérte, miszerint őt 
gabonakereskedésre alkalmazza." 

Pesti tartózkodása idején Beöthyt megint csak nem a tanulás érdekelte elsősorban: 
.Pestre jöttömmel az ismeretségek nagyobb köre jutott nekem, mint Pozsonyban vagy 
otthon reméltem volna. A' magyar irodalom reám varázs-befolyással bírván, örültem, 
hogy abban magamat képezni bővebb 's gazdagabb alkalmat nyerhetek. Igyekeztem a' 
Pesten székelő Írókkal megismerkedni, 's kevés idő múlva a' fiatalabb irók barátokul 
fogadtak." 

1836-ban megjelent Koszorú című könyvét Széchenyi Istvánnak ajánlotta, s mivel a 
gróf titkárával, Tasner Antallal már korábban ismeretséget kötött, Beöthy a pesti kaszi-

¡5 Terray 1966. 
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nó állandó vendége lett. Itt nemcsak a könyvtárat használhatta, hanem a rendezvénye-
ken, táncvigalmakon és hangversenyeken is részt vehetett: „Némi alkalmat vehettem 
itt a' magyar aristockratia fény- és árnyoldalát, erényeit és hibáit megismernem." - írta 
visszaemlékezésében. 

Beöthy a Pesten töltött évek alatt szoros barátságba került Kazinczy Gáborral is, aki 
az 1830-as évek második felében a fővárosban csoportosuló fiatal írók egyik meghatá-
rozó alakja volt,16 Beöthy a társaság tagjai közül Vachott Sándort, Erdélyi Jánost, Kuthy 
Lajost, Pap Endrét, Vajda Pétert, Szigligeti Edét említette visszaemlékezésében. Beöthy 
arra is kitért, hogy általában annak a Fáy Ferencnének az otthonában jöttek össze,17 

akinek Emma nevű lánya ekkor már Kazinczy jegyese volt.18 

A Kazinczy Gábor Szél utcai otthonában is rendszeresen találkozó radikális értel-
miségi csoport: fiatal írók, költők, az Ifjú Magyarország köre törekvéseiben rokonsá-
got mutatott a Junges Deutschland célkitűzéseivel.19 Kazinczy egy, 1839 elején Toldy 
Ferencnek írt levelében közel ötvenre tette azok számát, akik irodalmi programját tá-
mogatják. Kazinczy köréhez tartozott még a Beöthy által említetteken túl Tóth Lőrinc, 
Obernyik Károly, Ormós László, Vahot Imre, Dobrossi István, Lukács Lajos, Riskó Ignác, 
Szontagh Pál, Stuller Ferenc. A fiatalemberek az ország különböző vidékeiről érkeztek a 
fővárosba, de csaknem mindannyian alapélményüknek tekintették az ország különböző 
tanintézeteiben működő olvasókörökben, nyelvművelő társaságokban szerzett diákkori 
tapasztalatokat. Dobrossi István, Kazinczy Gábor és Erdélyi János a sárospataki, Sárosi 
Gyula, Vahot Imre és Vachott Sándor s egy ideig Kazinczy Gábor az eperjesi magyar 
nyelvművelő társaságban tevékenykedett. Kuthy Lajos Debrecenben a Péczely József 
szerkesztésében megjelent Lant című diák almanachban publikált először. Pulszky Fe-
renc szerint az evangélikus tanintézetek közül az eperjesi kollégium tartotta fenn leg-
inkább a magyar szellemet, annak ellenére, hogy a magyar származású fiúkat éppen a 
német nyelv elsajátítása végett küldték oda. Döntő hatást gyakoroltak rájuk továbbá az 
1832/36-os országgyűlésen megfogalmazódott politikai törekvések, s a liberális eszmé-
ket képviselő politikusok, mindenekelőtt Kölcsey Ferenc. Érdemes megjegyezni, hogy 
a Pozsonyi Magyar Társaság titkára, Terray Károly személyesen is ismerte Kölcseyt, a 
sárospataki magyar nyelvművelő társaság pedig megküldte a költőnek 1834-ben Part-
henon címen megjelent kiadványát, amelyben Dobrossi István, Erdélyi János, Kazinczy 
Gábor, Ormós László is publikált. Az itt vázolt élményt próbálta általánosabb érvénnyel 
megfogalmazni 1841-ben Kuthy Lajos a Polgári szózat Kelet' népéhez című röpiratá-
ban: ,,A' közelebbi öltő ifjúságot megyei termek, 's 1832/6 országgyűlés taniták. Akkor 
rendezgeté magát a' nemzeti öntudat, 's az eszmeforradalmak' vitái között kifejteték, 
felbonczoltaték minden árnyéklat, melly a' nagy egész' ágai között helyet talált. [...] 

16 A Kazinczy Gábornál tartott társas összejövetelekről l. Fdbri 1987. 582-590. 
17 Fáy Ferencné háza Pesten a Nagyhíd utcában volt, estélyeiről évtizedekkel később Karacs Teréz a 

következőket jegyezte fel: „Zajos házat vitt vendégeit nem igen válogatá meg, de azért talán a múlt 
évben történt haldiakor (+90 éves kordban) mint irodalmat pártoló úrnő említetett meg." (Karacs 
Teréz - Badics Ferencnek. Karacs Teréz - Fáy Andrásról. MTA Kt. Ms 10 059) 

18 Kazinczyról pályafutásáról l. bővebben: Erdmann 2004. 
19 Bővebben l. T. Erdélyi 1965. 
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És minthogy a' gyakorlati tan mondhatlan elsőbséggel bír: azon kor' növendékeiből 
joga van várni a' nemzetnek, világos fejti, 's határozott polgárokat."20 Kazinczy Gábor 
sógora, Lónyay Gábor réven egyébként közvetlen kapcsolatban volt a kor meghatározó 
ellenzéki politikusaival is, hiszen Lónyayék pesti háza kedvelt találkozó helye volt a 
liberális oppozíció tagjainak. 

Kazinczy és társai rendszeresen publikáltak a korabeli folyóiratokban, elsősorban a 
Beöthy által is legszínvonalasabbnak tartott Athenaeumban, amelyet az idősebb írónem-
zedék tagjai: Vörösmarty Mihály, Bajza József és Toldy Ferenc szerkesztettek.21 Miután 
azonban Kazinczy Gábor viszonya megromlott a lap szerkesztőivel, 1839 elejétől önálló, 
nemzedéki alapon szerveződő orgánum létrehozásával kísérletezett. Mind a Népbarát, 
mind az Ellenőr, mind pedig a Holmi című lap megjelenését azonban megakadályozta 
a cenzúra. Ezután Kazinczy vidéki birtokára költözött, s középponti szerepe a főváros 
irodalmi életében megszűnt. 

Beöthy, aki az 1832/36-os országgyűlés idején diákként tartózkodott Pozsonyban, 
fontosnak tartotta, hogy a következő, 1839/40-es diétán már személyesen is részt ve-
gyen. Idősebb Pázmándy Dénes Komárom megyei követ kancellistájaként érkezett tehát 
az országgyűlési tanácskozások helyszínére, ahonnan - saját bevallása szerint - édes-
apját folyamatosan tudósította a fontosabb politikai eseményekről. Az országgyűlés be-
fejezése után Pestre utazott, 1841-ben letette az ügyvédi vizsgát, ugyanebben az évben 
gróf Nádasdy Leopold főispán Komárom megye tiszteletbeli aljegyzőjévé nevezte ki. Et-
től kezdve hivatali munkája szülővárosához kötötte, s annak ellenére, hogy az országy-
gyűlés alatt még arról írt Erdélyi Jánosnak, hogy mielőbb vissza akar térni a fővárosba, 
végül is az írói életforma helyett a vármegyei karriert választotta.22 Az írással azonban 
ekkor sem nem hagyott fel, s bár mindhárom műnemben kísérletezett,23 legnagyobb 
kedvet és tehetséget a versíráshoz érzett: „De a lyrai költészet keblem szenvedélyének 
különben is annyira kiválólag kedves és hő tárgya volt, hogy vele foglalkodni legéde-
sebb óráim közé tartozott." Ezzel párhuzamosan folyamatosan tudósította a Pesti Hír-
lapot és a Jelenkort a komáromi eseményekről is. 

Beöthy Zsigmond 1845-ben a csallóközi járásban tiszteletbeli szolgabíró lett. Sziny-
nyei József szerint Beöthy Gáspár „[ljegidősb fiát, Beöthy Zsigmondot, sógoromat, aki 
már akkor központi szolgabiró volt, és az újságokban is irt, sőt költő volt, nagyon be-
csülte, kitüntette, de azért a mit fia irt, azt nem igen olvasta; az öreg egyáltalában nem 

20 Kulhy 1841. 214. 
21 „Az ez években megjelent lapok közöl legtalpraesettebb 's legtudományosabb volt a' Bajza, Vörös-

marty és Sch.ed.el (most Toldy) által szerkesztett Athenaeum, melybe gyakran és rendesen dolgoztam. 
Több rendbeli fordított beszélyeim és eredeti verseim jelentek meg abban, melyeket akkori műveim 
közt legsikeresebbeknek tekinték. Dolgoztam ezen kivűl a' többi folyóiratokba is valamint az akkor 
megjelent almanachokba, mellyekből külön-külön példányokat bírok." 

22 Beöthy Zsigmond Erdélyi Jánosnak. Pozsony, 1839. aug. 13. In: Erdélyi J. 1960.1. 74-75. 
23 „Körülbelül ez időtájban jelentek meg tőlem nyomtatásban 3 drámai próba: Csáb, Jurista és kislány, 

és Kóbor Istók czímű színművek, mellyeknek elsejét Nádasdy Leopold grófnénak ajánlottam, mint 
már föntebb is megjegyzém; de a' melly színműveket - habár fiatalságom' gyengeségéből világ elébe 
bocsdtni siettem is - máig is csak drámai próbáknak tekintek." - emlékezett vissza Beöthy. 
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szeretett olvasni, annál inkább politizált. Ha Zsiga fia nála volt, alázattal, tisztelettel 
ült a kis bőrpamlagon, míg édes atyja föl-alá járt a szobában, pipázva, mérgesen, ha-
ragosan (az idegesen szó még akkor nem volt divatba) politizált, a fiával vitatkozott." 
Az édesapa tehát nem szerette az irodalmat, a megyei közéletben szerepet vállaló fiát 
azonban a nézetkülönbségek ellenére is becsülte. A politikai természetű ellentéteket 
nehéz pontosabban meghatározni, az azonban bizonyos, hogy az 1840-es évek első 
felében két politikai párt, vagy inkább két politikai érdekcsoport szerveződött a megyei 
közéletben. Az egyik középpontjában Ghyczy Kálmán és ifjabb Pázmándy Dénes, a 
másikéban pedig a másodalispáni tisztet betöltő Sárközy János valamint Huszár Fe-
renc főszolgabíró állt. A református Pázmándy- és a katolikus Ghyczy-család egyéb-
ként 1794-től döntő befolyást gyakorolt a megyei közéletre, hiszen 4 évet leszámítva a 
19. század első felében mindig e két família tagjai közül került ki az első alispán.24 A 
református felekezethez tartózó Sárközy elsősorban a fiatalabb megyei tisztviselőket 
gyűjtötte maga köré.25 „Sárközyhez, ki nője után távolról rokonom is volt, gyakran 
kijártam Kömlődre, 's a' nála töltött órák élvezetével mindenkor megvalék elégedve. Ez 
órákat sokszorosan fűszerezé családja is, mellynek az akkoron serdülő Júlia, később 
Perczel Móriczné, szeretetre méltó virága volt. Sárközy szenvedélyes emlékgyüjtő 's 
régiségbuvár volt's e' részbeni gyűjteményét bárki is meglepő figyelemmel nézhette. 
Jeles könyvtárral is bírt, 's olvasottságát, különösen a' régiek körűi, megtagadni nem 
lehetett." - jellemezte a megye másodalispánját Beöthy. Nem véletlen tehát, hogy bár 
egy generáció választotta el őket - Sárközy 1802-ben született - , kettőjük között mégis 
jó személyes kapcsolat alakult ki, hiszen a rokoni szálakon túl a kultúra és az irodalom 
szeretete is összekötötte a két férfit 

Az irodalom iránti érdeklődés alapozta meg egyébként Beöthy Zsigmond és a nála 11 
évvel fiatalabb Szinnyei József közötti jó viszonyt is: az akkor 16 éves fiút lenyűgözte 
sógora gazdag könyvtára, ahol gyakran órákig olvasta a divatlapokat, almanachokat és 
egyáltalán a korabeli magyar irodalom legújabb terméseit.26 Feljegyzése szerint sógo-
rának megvoltak az Aurora zsebkönyvek, az Emlény, Hajnal, Tavasz, Remény, Jáczint 
és Őrangyal című almanachok. Kezdetben csak az olvasnivalóra figyelt, úgyhogy mikor 
nővére megkérdezte, meg tudja-e mondani milyen bútorai vannak Zsigmondnak, a fiú 
bizony nem tudott válaszolni. 

Miután Beöthy Gáspár második fiúgyermeke, Károly is letette az ügyvédi vizsgát, és 
Pesten ügyvédi praxisba kezdett, immár harmadik fiának, az 1826-ban született Lász-

24 A tisztújításon végül is a Ghyczy-Pázmándy-pdrt győzedelmeskedett. Az eseményekről bővebben l. 
Szigeti 2000. 

25 Sárköziről l. Hermann 2003. 239-245. 
26 Ezen időben fő élvezetem volt az olvasás; hogy ebben bő szüretem volt, eléggé bizonyítja sógorom irói 

népszerűsége; költeményei nem csak a három szépirodalmi lapban, de a karácsonyi és aj évi ajdndék-
kép kiadni szokott emlékkönyvekben is megjelentek; verseit, ha nem is vetekedtek Petőfiével, de azért 
szívesen fogadták; sőt tisztelet példdnynyal is jutalmazták; irt az én sógorom még politikai czikkeket 
és megyei tudósításokat is, azért a Jelenkort és Pesti Hírlapot is küldték tisztelet példányként, sőt, mi 
több, a Jelenkor egy tallérral honorálta czikkét." Id Szinnyei József 1889-1907. 283. 
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lónak sorsát kellett elrendeznie.27 A fiatalember az 1840-es évek közepén Kecskeméten 
tanult, ekkora azonban az ország több tanintézetében is megfordult. A komáromi is-
kolaévek után a pozsonyi katolikus gimnáziumba került, de szülei hamarosan átíratták 
az evangélikus líceumba, ahol bátyjához hasonlóan gyakran látogatta az intézményben 
működő Pozsonyi Magyar Társaságot és annak könyvtárát. Rossz tanulmányi eredmé-
nyei miatt - csakúgy mint korábban fiatalabb bátyja, Károly - , anyai nagyanyja ottho-
nába került Pápára, s ott 1844-45-ben aktívan részt vett a Pápai Képzőtársaság tevé-
kenységében is, a társaság tagja volt az 1840-es évek első felében Jókai Mór, Kerkápoly 
Károly, Hamar Dániel, Orlay Petrich Soma és Petőfi Sándor is. Beöthy László jogi tanul-
mányait végül - Jókaihoz hasonlóan - Kecskeméten fejezte be. Beöthy leveléből tudjuk, 
hogy Kecskeméten tartott szavalata nagy hatást gyakorolt a közönségre, Borbély legény 
című első színműve pedig óriási sikert aratott a nézők között.28 Szinnyei József pedig 
feljegyezte, hogy Kecskeméten Beöthy László Szabó Richárddal elkezdte németből for-
dítani Paul de Kock francia író Andre de Savoyard című regényét, de a munka felénél 
úgy érezték, hogy a könyv nem való a magyar közönségnek, és a cenzúra sem engedné 
át. A népszerű francia regényíró egy másik művét próbálta meg magyarra átültetni 
Pápai Képzőtársaság tagjaként Sárközy Titus,29 sőt Kock egyik beszélését Petőfi is lefor-
dította, a mű 1844-ben jelent meg a Pesti Divatlapban.30 A Pozsonyi Magyar Társaság 
és a Pápai Képzőkör könyvtárának jegyzéke nem maradt fenn, így csak következtetni 
lehet a többi tanintézetben fennmaradt könyv listák alapján a Beöthy-fiúk számára meg-
határozó olvasmányélményekre. 

Ekkora tehát már nyilvánvaló volt, hogy Lászlót is megfertőzte az irodalom és a 
könyvek szeretete, s idősebb bátyjához hasonlóan komoly írói ambíciókat táplált. 
Ugyanakkor ügyeit kevéssé megfontoltan intézte, mint ezt sógorának, Szinnyei József-
nek a feljegyzése is igazolja: „Beöthy Károly, sógorom öcscse, már ekkor ügyvéd volt 
Pesten; ritkábban látogatott haza. Beöthy Laczi pedig, a harmadik fiu, örökösen buj-
kált, egyik iskolából a másikba, Pozsonyból Pápára, mert minduntalan megbukott: ez 
időben Kecskeméten próbált szerencsét és most az egyszer sikerült is neki a vizsgálat 
letétele; azonban egyéb baj környékezte. Kezdett verselni és aphorismákat irt a divat-
lapokba, sőt az a merész gondolata támadt, hogy könyvet ad ki; tervét meg is valósí-
totta és „Hajnalka" czimmel kis leánykáknak szánt füzetet nyomatott; a nyomtatási 
költségeket azonban nem tudta kifizetni; ezért visszatartották iskolai bizonyítványát. 
Hiába vártuk, különösen én szerettem volna közelebbről megismerni. Mig sógorom 

27 Beöthy Lászlóról l. Eráélyi P. 1896.: Vaánay 1905. 
28 „Karika prof úr peáig azt monáá egy társaságban, hogy Beöthy szavalásán nem kell csuáálkozni, 

mert - ugymoná - ez már a Beőthyekben nemzetségi nyavalya. [...] Mult héten szombaton adták 
elő a kecskeméti szinpaáon első színművemet a „Borbély legényt" zsúfolva tömött színházban; soha 
ember még kíváncsibban nem ment a színházba, mint akkor s több mint százan kénytelenittetének 
már a pénztárból visszamenni, a áarab mint észre vettem elég nagy hatást szült s játék végeztével egy 
óra negyeáig tartó kihívások közt megjelentem a szinpaáon" Beöthy Lászlónak Beöthy Károlyhoz írt 
levelét Szinnyei József közölte: lá. Szinnyei József 1889-1907. 129. 

29 Korsós 2001. 187. 
30 Paul áe Kock Jenny c. művének fordításáról l. Petőfi 1956. 477-479. 
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érte ment és kiváltotta; miután az apai megfenyitésen átesett, vigan barátkoztunk."31 A 
rossz tanulmányi eredmények után tehát az apa egyértelművé tette fia számára, hogy 
bizonyítvány nélkül nem térhet haza Kecskemétről, és ennek László is tudatában volt, 
ezért a következő levelet küldte bátyjának, Károlynak Pestre 1846 júliusában: „Mult 
héten csütörtökön tevém le examenemet. Alig léptem ki az iskolából, már is oly nagy 
akadálylyal kell küzdenem, melyet alig hiszek, hogy le győzhessem; ugyanis Szilády, 
az átkozott nyomtatási költség árában, le tartóztatá bizonyítványomat, - s bár minden 
utat módot megpróbáltam, semmikép sem juthattam hozzá. Most nem tudom, mi tevő 
legyek, - haza írni nem merek, annyival kévésbbé haza menni, miután az atyám szigo-
rúan rám parancsolt, hogy testimonium nélkül haza ne menjek"32 Ezek után Zsigmond 
sietett öccse segítségére, s rendezte a tartozást, László pedig jogi tanulmányainak befe-
jezése után, 1847-ben Asztalos István mellett lett patvarista Komáromban.33 

Az 1848-ban bekövetkezett politikai események először a legidősebb Beöthy fiú élet-
ében hoztak alapvető változásokat. Zsigmond 1848 áprilisától a Vallás és Közoktatá-
si Minisztérium protestáns egyházi osztályának fogalmazója, majd pedig titkára lett. 
Hivatalvállalásának körülményeire a következőképpen emlékezett vissza: „Mielőtt a' 
ministerium Budán székhelyét elfoglalná, Tóth Lőrincz és némelly pesti barátim kor-
mányhivatalát válalására ösztönzének. Kevés gondolkodás után, minthogy a' felelős 
kormányrendszernél fogva a' megyei hivatalok' sok tekintetbeni módosulását előbb-
utóbb bekövetkezendőnek hittem, elhatározóm magam a' lépésre." A legtöbb kedvet az 
igazságügyi, belügyi vagy közoktatási tárcánál való elhelyezkedéshez érzett. Hivatal-
vállalása miatt levélben báró Eötvös Józsefhez fordult, akit egyébként személyesen is 
jól ismert. Röviddel ezután Beöthy Pesten találkozott Eötvössel, aki 800 pengőforintos 
évi fizetéssel kinevezte fogalmazóvá, azzal az ígérettel, hogy hamarosan titkárrá lépteti 
majd elő. Beöthy szerint Szemere Bertalan és Deák Ferenc is felajánlott számára egy-
egy fogalmazói állást saját minisztériumában, de ő tartotta magát az Eötvössel történt 
megállapodásukhoz. Beöthy és felesége a hivatal elfogadásával komoly döntést hozott, 
hiszen eddigi életüket, rokonaikat és ismerőseiket kellett hátrahagyniuk, önálló ottho-
nukba is csak 1847 őszén költöztek be Komáromban,34 ráadásul a fiatalasszony ekkor 
már gyermeket is várt. Mégis mindketten bíztak a jövőben, s az új berendezkedés stabi-

31 Id. Szinnyei József 1889-1907. 278. 
32 Beöthy László Beöthy Károlyhoz írt levelét I. Id. Szinnyei József 1889-1907. 130-131. 
33 Erről az időszakról Szinnyei a következőket jegyezte fel:,Mégis legtöbbet és legörömestebb mulattam 

Beöthy Laci társaságában, ki ekkor patvarista volt Asztalos István fiskálisnál és fő foglalatossága az 
volt, hogy a háziasszonyt mulattatta, vagy vele sakkozott, a városi pletykákat fölhordta, azért sokat 
is hazudozott össze-vissza, ugy hogy minden hitelét elvesztette; kérdezték is tőle többször, hogy mikor 
mond igazat; ilyenkor összevonta szemhéjait, melyek alól apró szemei mint villogó két pont tűntek 
elő, ugy nevetett." Iá. Szinnyei József 1889-1907. 306. 

34 Beöthy erről így írt emlékiratában: „AJ költözködés, ámbár ez magában nem a' legkellemesebb fogla-
latosságok egyike, az önérzet' ama örömével történt, miszerint ezentúl, ha isten segít, saját házamban 
lakhatom, 's mindent saját ízlésem és tetszésem szerint rendezhetek. Kedves volt nekem a' házigazdai 
szerep, 's igyekeztem hogy házamban, szobáimban és mindenütt a' rend és tisztaság ne hiányoz-
zanak. Nőm is jól érezte magát a' tágasabb körben, mellyet neki egy egész ház 's udvar lakhatása 
nyújtott." 
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litását meg nem kérdőjelezve végül is a fővárosba költöztek Az ingóságokat hajón szál-
lították Pestre, a házaspár Beöthy édesanyjával pár nappal később indult el az új otthon 
felé. „Szállást, 5 szobából állót, Budán a' várban a' bécsi kapu tőszomszédságában fo-
gadtam, mellynek ablakai egy felől a' piaczra, másfelől pedig a' kálváriahegy regényes 
tájékára 's a' dunára néztek. Lakásom, melly egészséges és elég kényelmes volt, édes 
anyám és nőm' segítségével csakhamar rendbe hozatott, 's én a' hivatalombani mű-
ködést megkezdettem." A Vallás és Közoktatási Minisztérium a Várban, az Országház 
épületében kapott helyet, 1848. augusztus 12-én azonban Szemere Bertalan levélben 
fordult Eötvöshöz, kérve kollégáját, hogy szabadítsa fel a belügyminisztérium számára 
a teljes épületet. Ekkor felmerült a Fortunához címzett vendéglő kibérlése, végül is 
az Eötvös vezette minisztérium a volt helytartótanácsi számvevőségi helyiségek egy 
részét kapta meg. így a munkába járás ezután sem okozott kényelmetlenséget Beöthy 
számára.35 Beöthy egyébként Eötvös József szeptemberi távozása után, Horváth Mihály 
minisztersége idején is a Vallás és Közoktatási Minisztérium beosztottja maradt. 

Beöthy Zsigmond író- és nemzedéktársai közül többen is az újonnan létrehozott mi-
nisztériumokban nyertek alkalmazást: Vachott Sándor, Nagy Ignác a Pénzügy-, Irinyi 
József és Röck István a Földművelés-, Ipar és Kereskedelemügyi-, Ábrányi Emil, Tor-
mássy János, Degré Alajos a Belügy-, Pap Endre a Vallás-és Közoktatási Minisztérium-
ba, Szontágh Pál a Külügyminisztériumba került, Kuthy Lajos a miniszterelnöki hivatal 
irodaigazgatója lett. Tóth Lőrinc az Igazságügyi, Lukács Móric a Földművelés-, Ipar- és 
Kereskedelemügyi Minisztérium miniszteri titkáraként dolgozott, Pulszky Ferenc pedig 
a Pénzügyminisztérium, majd a Külügyminisztérium államtitkáraként tevékenykedett. 
Farkas Gyula korábban már említett monográfiájában az 1830-as években fellépő íróne-
mzedékről a következőket írta: „1848-ban, a felelős minisztérium megalakításakor, mely 
e nemzedék politikai diadalát jelenti, majdnem mindnyájukkal találkozhatunk: a kor-
mány soraiban, minisztériumi vezető állásokban vagy fontos külföldi missziókban."36 

Eközben Beöthy László 1848 májusában mint Komárom megye küldötte az Uniót ki-
mondó, Kolozsvárra összehívott utolsó rendi országgyűlésre utazott Máár Lajos ügyvéd-
del együtt. Ez alkalommal Pest vármegye és Pest városa pedig tíz fiatalembert küldött 
Erdélybe: Székely Józsefet, Funták Sándort, Oroszhegyi Józsát, Cseresnyés Istvánt, Vi-
dacs Józsefet, Szegfy Mórt, Korányi Frigyest, Kopcsányi Józsefet és Lisznyai Kálmánt.37 

Szinnyei József, akit győri jogakadémián ért a márciusl5-i események híre, a tanév 
befejezése után, június l-jén Budára utazott sógoráékhoz: „Igen kellemes volt budai 
tartózkodásom, szép kilátással, jó levegővel és szokatlan csendben, mert a pesti zsivajt 
nem hallottuk, a várbeliek pedig hivatalnokok és békés polgárok voltak.[...] Gyakran 
átjártam Pestre, napjában kétszer is; otthon a Kossuth Hirlapját, a Közlönyt és pár szép-
irodalmi lapot, meg a Heckenast kölcsönkönyvtárából regényeket olvastam. Pesten járá-
som közben megfordultam a Pilvax kávéházban és mindenféle mozgalmaknál, nép gyű-
léseken, nemzetőri gyakorlatokon és tüntetéseknél megjelentem."- emlékezett vissza a 

35 F. Kiss 1987. 459. 
36 Farkas 1932. 42. 

37 Szilágyi 2001. 43-45. 
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fiatalember 1848 nyári hónapjaira.38 A délvidéken kialakult politikai és katonai helyzet 
azonban komoly aggodalmakat keltett, s a kialakult válság hamarosan közvetlenül is 
érintette a Beöthy családot: Károly 1848 nyarán nemzetőrnek jelentkezett, s részt vett a 
szerbek elleni fegyveres küzdelem. A délvidéken kialakult konfliktus „napról naprai 's 
fokozatos fejlődése olly izgatottá tevé Magyarország' közhangulatát, miszerint hazánk 
iránti örökös féltékenységünkben társaséleti örömöket alig élvezhettünk; 's a' közhaza' 
veszedelme sokkal inkább elfoglalá figyelmünket és részvétünket, hogysem házi éltünk' 
örömeinek akár élvezése, akár nevelése eszünkbe jutott volna." - elevenített fel az ak-
kori közhangulatot Beöthy Zsigmond, akinek ekkor már egyik testvére életéért is aggód-
nia kellett. Ugyanakkor Beöthy kötelességének tartotta, hogy a náluk tartózkodó sógorát 
is az önvédelmi harcban való részvételre buzdítsa: Szinnyei József visszaemlékezéséből 
ugyanis kiderült, hogy a némileg habozó fiatalember sógora erőteljes bíztatására tért 
csak vissza szülővárosába, hogy ott szolgálatra jelentkezzen. Otthon azonban azt kel-
lett tapasztalnia, hogy szeptember elejére másik sógora, Beöthy László és komáromi 
barátai már mind önkéntesként harcoltak.39 László egyébként 1848 szeptemberében 
már a komáromi önkéntes nemzetőrök hadnagya volt, az év novemberétől pedig őrmes-
terként szolgált a 42. honvédzászlóaljban. 1849 tavaszán Debrecenben vizsgát tett, és 
hadbíró lett, s ezután a 98. honvédzászlóaljnál szolgált Komáromban a vár feladásáig. 
Szinnyei gyenge testalkata miatt először Kossuth sógorának, Meszlényi Jenő ezredes-
nek a térparancsnoki irodájába került, majd az új honvédzászlóaljak szervezése idején, 
1848 novemberében a 37. zászlóalj harmadik századába osztották be, s itt tizedes lett. 
1848 nyarától saját lehetőségei szerint Beöthy Gáspár is részt vett a helyi védelem meg-
szervezésben; június 2-án jött létre ugyanis Amtmann Jenő polgármester vezetésével 
az a választmány, amelynek feladata volt a nemzetőrök századokba rendezése, és a 
tisztválasztás lebonyolítása. A választmánynak Beöthy Gáspár is tagja lett.40 

A szabadságharc utolsó hónapjait a Beöthy család Komáromban töltötte, egyedül 
Zsigmond maradt a fővárosi hivatalában, a Horváth Mihály vezette Vallás és Közok-
tatási Minisztériumban. A legidősebb fiú csak 1849. augusztus 12-én érkezett vissza 
feleségével és párhónapos kisfiával szülővárosába. Szinnyei csak igen szűkszavúan 
örökítette meg a nővéréék megpróbáltatásait: „Lini elbeszélte itt, mily nagy félelmet 
álltak ki Budapesten a bombázás alatt és mily temérdek káruk van"41 A szabadságharc 
leverése után Beöthy Zsigmondot egy évre eltiltották ugyan az ügyvédi tevékenyégtől, 
egy év elteltével azonban ügyvédi irodát nyitott Komáromban, öccse, Károly ugyancsak 
ügyvédi praxisba kezdett Győrben. Szinnyei József és Beöthy László azonban jó ideig 
nem tudta, mit is kezdjen magával. Az egy éves katonáskodás nyilvánvalóan kizökken-
tette őket korábbi életükből, mivel 1848 előtt - életkoruknál fogva - önálló egzisztenci-

38 Id. Szinnyei József 1889-1907. 321. 
39 „Már ekkor az én legkedvesebb barátaim: Beöthy Laczi, Lendvay Béni, Münk Sándor, Tóth Pista sat. 

Jellachich beütése előtt honvédnek állottak. Mélyen elszomorított, hogy én nem lehettem akkor itthon." 
Id. Szinnyei József 1889-1907. 322-323. 

40 Kiss 2003. 177. 
41 Id. Szinnyei 1887. 193. 
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ával még nem rendelkeztek, nem volt hova visszatérniük, további sorsuk tehát jó ideig 
bizonytalan maradt. Szinnyei naplóbejegyzéseiből az is kitűnik: a szabadságharc utáni 
történések feldolgozása nem lehetett könnyű számukra. A fiatalember 1849. október 
6-án Pestre utazott, hogy ott élő, nemrég megözvegyült nővérét, Annát meglátogassa: 

„Okt 7. Hallottam, hogy gróf Batthyányi Lajos miniszterelnökünket tegnap főbelőtték. 
Ugy jártak az emberek az utczán, mint az örültek, szót sem szólva egymáshoz; csak az 
osztrák katonatisztek kardcsörgetése és hangos beszéde, kaczaja okozta a zajt és ez tett 
bennünket még őrültebbé. Beöthy Zsigmond sógorom is megérkezett Komáromból, ez 
újságolta, hogy másik sógorom, Kalicza, kardomat, melyet az ágy párnái közé rejtettem, 
a fegyvereket beszedő németeknek átadta."42 

Nov. 3. „A bizonytalan jövő feletti elkeseredésemben Beöthy Laczi, ki ekkor Ko-
máromban tartózkodott a szüleinél és mint honvéd-hadbiró a capitulatió alkalmával 
kapott Geleitscheint, az az személye és vagyona biztosíttatott, vigasztalt némileg vidám 
kedélyével; naponként együtt szórakoztunk."43 A komáromi fegyverletétel alkalmával 
menlevelet kapott honvédek még hosszú hónapokig nem találták helyüket az új be-
rendezkedés keretei között. Szinnyeinek Jókay Károly, Jókai Mór bátyja azt javasolta, 
hogy menjen egy csehországi gazdasági intézetbe tanulni, ezt azonban Szinnyei nem 
fogadta meg. Inkább azt fontolgatta, hogy franciatudását kihasználva Franciaország-
ba emigrál. Ebben azonban megakadályozta, hogy a város zavaros pénzügyei miatt 
nem juthatott hozzá örökségéhez. A fiatalember tehát megpróbálta képezni magát: 
gyakorolta a francia és német nyelvet, szépirodalmat és történeti munkákat olvasott. 
December 3-án már arról számolt be, hogy harmadmagával Molnár József jogvégzett 
honvédnél elkezdett magánúton tanulni: Kövy Törvénykönyvét és Karvasy Politikáját 
tanulmányozták. December 8-án pedig arról tudósított, hogy Nagy Mihály református 
püspök a komáromi egyházközséggel összefogva újraindította az oktatást a komáromi 
algimnáziumban: „azon pár osztályban, melyet fölállítottak, alig volt 10-15 tanuló, dé 
a menekült honvédeket tanitókul alkalmazták, lakással és megélhetési móddal ellátták; 
igy megmentették őket a besorozástól" [...] December 13-án nyílt meg az iskola, három 
menekült honvéd Tóth István, Thaly Sándor, Farkas Benő és a református egyház se-
gédlelkésze, Soós Károly okította volna a tanulókat: „Én ugyan az iskola rendszerével és 
teendőivel édes keveset törődtem, de annál többet az ottani bohéme-élettel. Rendesen 
délután, vagy az esti órákban egyik földszinti szobában gyültünk össze, hol a pipa füst-
től csakhamar nem láttuk egymást. Miután pamlag nem volt a szobában, szék is csak 
kettő, ki hol helyet talált, oda telepedett le, ablakzsámolyra, ágyra ládára. Sakkoztunk 
vagy kártyáztunk és különösen Beöthy Laczi élénkítette vidámságával, elménczkedé-
sével a társaságot."44 Beöthy László aztán hamarosan elhagyta szülővárosát, beállt Pá-
pára színésznek, majd a társulattal Szombathelyre ment, a család azonban mindvégig 
titkolta Beöthy Gáspár előtt László távollétének valódi okát, tudták ugyanis, hogy az 

42 Id. Szinnyei [1900?] 7. 
43 Id. Szinnyei [1900?] 7. 
44 li. Szinnyei [1900?] 8-9. 
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apa szégyenkezne amiatt, hogy a fia komédiás lett.45 Végül aztán Zsigmond próbálta 
hazahozni Szombathelyről adóságokkal küszködő testvérét: „Február 13. Beöthy sógor 
haza jött Szombathelyről, Laci nem... Csak a szombathelyi színi czédulát mutatta azon 
színműről, melyben Laci játszott. Ekkor mondta el röviden, hogy Lacival találkozván 
Szombathelyen, kimondhatlan örült és nem is látszott oly elhagyottnak, mint leírták, 
sárga téli kabátja is rajt volt. Kész mindenre; Pápán keresztül és Győrön át jő haza; az-
után vagy Komáromban lesz valami; vagy Győrben Szalacsy gabonakereskedő mellett a 
régen ajánlott helyet fogadja el."46 

Beöthy László azonban 1851 februárjában mégsem tért haza, hanem Pestre ment, s 
az újraszerveződő irodalmi életbe bekapcsolódva íróként, szerkesztőként élt a főváros-
ban. Jellegzetes alakjává vált a sírva vígadó írói asztaltársaságoknak, s bár időről időre 
komoly anyagi nehézségekkel nézett szembe, bátyja, Zsigmond igyekezett lehetőségei-
hez mérten a segítségére lenni. Az otthon maradt testvérek polgári foglalkozásukat foly-
tatva támogatták egymást, Beöthy Zsigmond sógorát, Szinnyei Józsefet is alkalmazta 
ügyvédi irodájában, lehetőséget adva neki az önálló egzisztencia és a családalapítás felé 
vezető első lépések megtételére. Ami azonban összekötötte őket a családi kötelékeken 
túl, az a magyar irodalom iránti érdeklődés és szeretet volt, ami meghatározó élménye 
maradt az 1830-as, 1840-es években eszmélő nemzedéknek. Ez a közös kapocs nem jött 
létre azonban Beöthy Gáspár és fiai között, s ez legnyilvánvalóbban a Lászlóval való 
viszonyában nyilvánult meg. Szemléletesen mutatja be az apa mentalitását Szinnyei 
egyik feljegyzése is: „Már azt megirtam, hogy az öreg Beöthy az irodalmat nem igen 
szerette; azonban a művészetet se pártolta; [...] Szinházba soha sem járt; de mégis 
egyszer, ez azonban később az 50-es években történt, midőn Laczi fia, saját „Kérek két 
pengőt kölcsön" czimű színművében lépett föl műkedvelőnek. Szarka János csalta el, 
azon biztatással, hogy ott az arénában pipázni is lehet. Elment tehát az öreg, de az első 
felvonást se nézte végig, többször az előadás közben hangosan ismételte: „bolond fiu, 
bolond" aztán kiment."47 Beöthy Zsigmond gyermek és ifjúkori emlékei azonban azt 
is érzékeltetik, hogy az olvasás szeretete, irodalom iránti vonzalom, s az írói ambíciók 
megjelenése összeköttetést is jelenthetett a korszakban az egyébként eltérő történelmi-
kulturális tapasztalatokkal rendelkező generációk között. 

45 „Február 6. A sógor ma utazott el Szombathelyre Lacziért, Győrön keresztül. Nagy Károly is feljött 
később a kollégiumba s örömmel jelentette, hogy sógorom, Beöthy Zsigmond hazahozza Laczit, saját 
atyjától hallotta. Az öreg Beöthy csak azt tudja fiáról, hogy Pápán a rokonoknál van és némelykor a 
színpadon felolvasásokat tart; nem akarják tudtára adni, hogy színész, mert ezzel csak búsítanák és 
mérgesítenék, sőt becsületébe gázolnának, hogy az ő fia komédiás." Iá. Szinnyei [1900?] 41. 

46 Iá Szinnyei [1900?] 43. 
47 Iá. Szinnyei József 1889-1907. 279-280. 
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Dede Franciska 

Kiválás és odatartozás - a pesti Debating Society 

„Sok álmot, tervet szőttünk együtt. Mindketten fiatal társaságunk kiválóbb elemeinek 
egyesítésén, eszméi fejlesztésén dolgoztunk. És tán ez hozott minket legelébb össze, 
így vele, ifj. Edelsheim Gyulay Lipót társával, és egyik bátyjával, Széchényi Imre gróffal, 
egy angol mintára szervezett önképzőkört, a »debating society«-t alapítottunk. [...] Az 
előkelő világ szellemi életének élesztése: megértette, ez kis egyletünk célja. Összehozni 
a jeunesse dorée ama tagjait, kik tesznek s tenni akarnak. Mert voltak ilyenek elegen, 
csakhogy elszigetelve, mindegyik magának élt."1 

Gróf Széchényi Lajosról, egyik korán elhunyt fiatal barátjáról írta e sorokat a múlt 
századvég méltatlanul ritkán emlegetett írója és társasági alakja, Justh Zsigmond. 

A Fővárosi Lapok visszaemlékező tárcájában említett angol mintájú vitakör a század 
nyolcvanas éveinek elején jött létre a magyar fővárosban néhány, húszas éveinek elején 
járó arisztokrata fiatalember részvételével. A később - visszamenőleg kipótolt - jegy-
zőkönyv bejegyzése szerint az alakuló ülést - báró Edelsheim Gyulay Lipót és Justh 
Zsigmond kezdeményezésére, gróf Széchényi Imre elnökletével 1883. november 9-én 
tartották a Szikszay vendéglő egyik különtermében.2 

Mi volt tulajdonképpen a Debating Society? Miért jött létre? Hogyan működött? Kik 
voltak és kik nem lehettek a tagjai? Miért ért véget? Mi a jelentősége? 

„...a mi generatiónk még is csak többre való" 
,Nem mondhatom hogy 26/9 kelt leveletek mily örvendetesen lepett meg [...] főleg & 
mindenekfelett azért, mert hajnalodni látom azon rég táplált reményemet hogy a mi 
generatiónk még is csak többre való mint az, mely egy két évtizeddel előttünk lépett a 
küzdtérre! Csak hogy; annak a küzdtere: a totalizateur, a zöldasztal, a szoknya-alja, és 
némelykor a 25 lépésnyi lőtávolság volt. - Legyen a mienk: az Íróasztal, a gyülésterem, 
az olvasó szoba, a férfias és edző sport versenye, főleg pedig a practicus & üdvhozó 
tettek szinhelye!"3 

Gróf Széchényi Imre, a Debating Society felkért elnöke írta alig egy hónappal az 
alakuló ülés előtt e sorokat Justh Zsigmondnak és társainak, akik egy „külső és belső 
művelődés "-t célzó kör ügyében fordultak hozzá tanácsért. Levelében nemcsak meg-
fogalmazta a baráti kör célját, hanem egyben elhatárolta azt a megelőző generációtól. 

1 Justh ¡892. ¡149. A nyomtatott forrásokból vett idézeteket a mai helyesírás szerint közlöm, a kéziratos 
forrásokat eredeti helyesírással idézem. 

2 OSzK Ktdr Quart Hung 2702. 
3 Gróf Széchényi Imre levele Justh Zsigmondnak 1883. október 10. OSzK Ktdr Ltdr. 
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De vajon kiktől és miért akartak elhatárolódni a kört létrehozó fiatalok? Kiket hívtak és 
fogadtak maguk közé és ki nem lehetett tag? 

A Debating alapítói és később a tagjai is 1858-1867 között született, főként arisztok-
rata ifjak voltak, akiknek apái legnagyobbrészt karrierjük csúcsán álltak vagy afelé ha-
ladtak. Fiatalságuk épp a nagy sorsfordító évek közötti átmeneti korszakra esett, amikor 
a kiegyezés és az azt követő történelmi, politikai, közigazgatási, gazdasági változások 
jórészt már lezajlottak, átalakult a politikai intézményrendszer, a jogrend, korábbi tár-
sadalmi beágyazottságok változtak meg, új társadalmi csoportok tűntek fel, a nagy sors-
fordító és az egész társadalmat megrázó évek pedig még nem érkeztek el. A társadalom 
szerkezete ugyan csak lassan kezdett változni és a kulcspozíciók jelentős része még 
mindig az arisztokraták kezében volt, akiknek egy része bekapcsolódott „a gazdaság 
modern szektorainak tevékenységébe is"4, de már mutatkoztak a hanyatlásuk jelei. 

Ez a korszak a boldog békeidők, a belle époque ideje, eközben azonban egyszers-
mind a századvég, a dekadencia és fin de siècle életérzésé is. A budapesti társaság-
ról 1886-ban megjelent kötet utolsó, a fővárosi ifjúságról szóló fejezete egyfelől maró 
kritikát mond a fiatalok egy részéről, másrészt nem vitatja, hogy vannak rátermettek 
és magasan képzett, művelt férfiak is közöttük, akik azonban (nagyrészt) már nem a 
születési elit tagjai.5 

Valami hasonló hiányérzet, s emellett egyfajta fin de race félelem serkentette cselek-
vésre mindenekelőtt a vitakör megálmodóját, Justh Zsigmondot (és a célt talán kevésbé 
tudatosan megfogalmazva a kör több tagját) is. A fiatal író saját családja, arisztokrata 
barátai és családjuk körében gyermekkorától fogva személyesen tapasztalhatta azt a 
hanyatlást és elmúlást, amit később tárcáiban, regényeiben és naplójában „elöregedő", 
túlfinomult és akaratgyenge arisztokráciaként jellemzett.6 Mivel elvitathatatlanul hoz-
zájuk tartozott (anyai ágon rokona a Marczibányiaknak), egész - rövid - életében és 
életművében arra törekedett, hogy megoldást találjon a hanyatlás ellen. 

Először arisztokrata kortársai között keresett szellemi társakat, célja megvalósításá-
hoz formai keretet pedig az angol önképzőkörök mintájában talált. 

A Debating Society jegyzőkönyvének (első) névsora szerint a taglétszám harmincöt 
fő volt, s a közel egykorú tagok legnagyobb része grófi vagy bárói családból származott. 
A létszám azonban nem pontos. Különböző visszaemlékezések és levelezések, valamint 
a jegyzőkönyv egyéb bejegyzései alapján egy közel ötven névből álló névsort állítha-
tunk össze. 

Természetesen a fiatalok különböző intenzitással vettek részt és szerepeltek a gyű-
léseken. Voltak közöttük aktív tagok, akik különböző felolvasások, előadások tartását 
is vállalták és a vitákban is élénken részt vettek, passzív szereplők, akik jelen voltak 
ugyan az üléseken, de már jóval ritkábban nyilvánultak meg, és végül „látens tagok", 
akik bár a rendes tagok között tartattak számon, alig néhányszor jelentek meg az ülé-
seken. 

4 Magyar Kódex 104. 
5 A budapesti társaság 1886. 553. 
6 Utolsó, talán legismertebb alkotása, a Fuimus című regény címe is beszédes: voltunk. 
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A fiatalok már életkoruknál fogva sem egyszerre léptek be a körbe, és tanulmányút-
jaik vagy egyéb kötelezettségeik miatt sokszor hosszú ideig nem, vagy csak rendszerte-
lenül látogatták a találkozókat (közülük nem egynek ekkoriban kezdődött a karrierje). 
Az üléseken leggyakrabban (a feljegyzések szerint legalább ötször) részt vettek számát 
tekintve egy 28 fős névsort állíthatunk össze: Andrássy Sándor, Batthyány Tivadar és 
Géza, Bolza Pál, Edelsheim Gyulay Lipót, Eszterházy Dénes, Földváry László, Janko-
vich Béla, Justh Zsigmond, Mailáth Géza, Révay Simon, Schell Gyula, Szapáry György, 
László, Péter és Tibor, Széchényi Andor Pál, Dénes, Emil, Imre és Lajos, ifj. Tisza Kál-
mán, Vay Péter, Wickenburg Márk, Zeyk József, Zichy Aladár, Antal és István.7 

A fiatalokat sokszor szoros családi, rokoni, baráti kötelékek is összefűzték. Szüleik, 
nagyszüleik vagy még távolabbi felmenőik révén egyenes vagy oldalági rokonságban 
álltak egymással, sokan együtt töltötték gyermekkorukat is, egy részük pedig egy kö-
zépiskolai társaságból, a Futó Clubból is ismerte egymást.8 A hasonló társadalmi meg-
határozottság hasonló élethelyzeteket jelentett számukra. Apáik közül kerültek ki a kor 
legjelentősebb arisztokrata politikusai és a közélet különböző területeinek meghatározó 
személyiségei.9 A fiaik számára ez egyfelől megkönnyített érvényesülési lehetőséget 
jelentett, másrészt viszont családi meghatározottságokat és elvárásokat, tetézve azzal, 
hogy a választott vagy kijelölt állásokat és pozíciókat még éppen saját apáik foglalták 
el előlük. A kör tagjai tehát azonos társadalmi körből származtak, hasonló életkorban 
hasonló benyomások érték őket, hasonló élethelyzetekben keresték saját kérdéseikre a 
választ. Egyfajta, az azonos társadalmi meghatározottságból fakadó közös identitás is 
egybefűzte őket. 

A Debating Society mégsem hagyományos lázadás az apák generációja ellen, inkább 
egyfajta útkeresés, legalábbis azon tagjai számára, akik a korszak (vagy saját életük) 
felszíni nyugalma mögött egyfajta bizonytalanságot éreztek, akik tenni akartak és eh-
hez megnyilvánulási formát kerestek. „Apáik még politikusok, ők nemzetgazdák, azok 
a szabadelvűség külsőleges diadalának örvendeznek, ők a belső vereséget látják. Az 
illúziók nagy dáridója után ők az első kiábrándultak és kételkedők."10 

A vitakör tagjai azonban nemcsak apáik és az ő kortársaik eszméihez képest kerestek 
valami mást, újat, nemcsak - az elnökük szavaival élve - az előttük járó generációtól 
akartak különbözni, hanem saját korosztályuk és saját társadalmi csoportjuk más fia-
taljai közül is kiváltak. 

7 A következő névsor mindazok nevét tartalmazza (a már említetteken túl), akik egyszer is szerepelnek a 
jegyzőkönyvben: Bethlen Balázs, Csdky István, Földváry Elemér, Gadl Gyula, Gr. Batthyány Zsigmond, 
Hadik Endre és Sándor, Haller László és Péter, Keglevich Imre, Mailáth József, Pálffy Sándor, Sennyei 
Béla, Szápdry Károly, Széchényi Aladár és Gejza, Szirmai Sándor, Teleki Sándor, Vécsey Sándor, Zichy 
Kázmér, Nándor és Sándor, ezt egészíti ki Justh tárcacikkében Andrássy Gyula, Teleki Árvéd és Zay 
Miklós neve. Figyelembe véve, hogy az utolsó évadban néhány gyűlést egyáltalán nem dokumentáltak, 
előfordulhat, hogy a fent említetteken kívül mások is részt vettek a kör egyik másik ülésén. 

8 Lásd bővebben Vay 1936. 12. 
9 Van közöttük ellentengernagy, főhadparáncsnok, királyi asztalnokmester, főlovászmester, több akkori 

és eljövendő miniszterelnök, pártvezér, fő- és alispán, diplomata. 
10 Halász 1939. 277. Lásd mégBértha 1941. 9. 
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„rising generation" vagy „batingek"? 
„A kör zártkörű volt és angol nevet kapott, hogy így jobban - divatba jöjjön. [...] És az 
eszme győzedelmeskedett is, mert tényleg (három éven keresztül) az arany-fiatalság 
nagy része benne volt, és azok, kik nem jutottak be, halálos ellenségeink lettek - ezért. 
A mi mindenesetre azt mutatja, hogy volt olyan »chic«, mint a »polo« vagy a »tennis!« 

Eredménye: az ifjúság összetartása, együttes működése volt. így még ma is, ha egyi-
künk a »bating«-ek közül (így csúfoltak minket), valamit tesz, valamit elér, örülünk 
sikerén s mi tapsolunk néki legelébb."11 

A Debating Society - ahogy a visszaemlékezés is utal rá - zártkörűnek hirdette magát. 
A tagfelvételt az alapszabály VI. pontja rögzítette, mely szerint új tag felvétele nyilvános 
ajánlás és titkos szavazás útján történt.12 Később, az alapszabályok módosításánál ezt a 
pontot kiegészítették azzal, hogy nem jegyezték be sem a fel nem vettek, sem a kilépett 
vagy kizárt tagok nevét.13 így sajnos - néhány kivételtől eltekintve - nincs adat arról, 
hogy ki, mikor és miért távozott a körből, volt-e olyan, akit kizártak és miért, illetve 
olyan, akit nem szavaztak be, és miért. A kimaradásokat is pontatlanul vezették, sok-
szor megelégedtek azzal, hogy egyszerűen kihúzták a névsorból azokat, akik felmen-
tésüket kérték vagy kizárták magukat a sorozatos távollétük miatt. Később a kör oly 
mértékben kibővült, hogy egy évben mindössze egyszer, közgyűlés keretében tartottak 
tagfelvételt (vendégként azonban részt vehettek érdeklődők az üléseken). 

A budapesti társaságban tehát hamar divattá és presztízskérdéssé vált, hogy valaki 
tagja-e a Debating-nek. Bár Széchényi Imre még az alakuló ülés előtt teljesen zártkö-
rűnek javasolta a találkozásokat (sőt, nevet sem kívánt adni a baráti körnek),14 a híre 
mégis hamar elterjedhetett, s amint Justh utal rá, épp az exkluzivitás és az anglománia 
hirdetésével és sugalmazásával kívánták a presztízsét növelni. Ez, valamint hogy a 
többi fiatal egy része hiába vágyott rá, nem kerülhetett be (s elkeseredésüknek olykor 
hangot is adtak), nagyban hozzájárulhatott a tagság értékéhez.15 

A vitakör két és fél éves történetét végigkíséri a nyilvánossá válás kérdése: baráti tár-
saságként vagy egyletként, esetleg félhivatalos - és bejegyzett - klubként működjön-e. 
Több próbálkozásra is sor került - az idősebb generáció politikai érdekeinek is megfe-
lelően - a kör (fél)hivatalossá tételére, amit azonban a többség ellenzett és leszavazott. 
,De hiába nincs rá eset belőlünk félhivatalos clubbot, vagy mameluk-pepinieret csinálja-
nak. Mi mind ellene vagyunk, amint sürgönyünkből kivehetted és reményeljük hogy a 

U Justh 1892. 1149. 
12 OSzK Ktdr Quart Hung 2702. 
13 „A ki 3 egymásután következő gyűlésről elmarad daczára annak, hogy B.pesten van az egyletből 

hallgatagon kilépetnek tekintendő." OSzK Ktdr Quart Hung 2702. 
14 Gróf Széchényi Imre levele Justh Zsigmondnak 1883. október 4. OSzK Ktdr Ltdr. Pépinière = itt: iskola 

(fr). 
15 Külön köszönet Halmos Károlynak a társaságok presztízsének kérdését illető tanácsaiért. Egyes javak 

értékéhez nagyban hozzájárul nemcsak a birtoklás, hanem a többiek kirekesztettségének tudata is. 
Ezért lényeges, hogy egy adott társulás zártnak hirdeti magát. 
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nagy többség velünk tart."16 Az 1884. október 22-iki találkozó jegyzőkönyvi bejegyzése 
tanúskodik a kérdés felvetéséről, amikor is az aznap elnöklő Batthyány Tivadar gróf 
indítványozta, hogy a Debating Society alapszabályait terjesszék a Belügyminisztérium 
elé megerősítés végett. Az ellenzők fő érve az volt, hogy egy baráti társaság nem szorul 
miniszteri jóváhagyásra, másrészt a nagyobb nyilvánosság megnehezíti a kör zártsá-
gának megtartását, amivel burkoltan a kör függetlenségét igyekeztek megóvni. Bár a 
javaslatot a többség elvetette, a kérdés másfél évvel később ismét napirendre került, a 
jegyzőkönyv utolsó bejegyzése szerint ez volt az 1886. április 7-iki ülés témája is. Az 
akkori elnök (ismét gróf Batthyány Tivadar) két lehetőséget vázolt fel a vitakör jövőjét 
illetőleg, amely szerint vagy fenntartják a legszűkebb baráti kör jelleget vagy „nagyobb 
dimensiókat öltve" nyilvános társulattá alakulnak. Végül úgy határoztak, hogy a régi 

„deb." nem szűnt meg, de az őszi idényig közgyűlést már nem, csak tudományos felol-
vasásokat tart. 

A Debating exkluzivitását tehát zártsága és a belépés feltételhez kötése adta. De 
amellett, hogy voltak, akiket eleve nem hívtak (léhaságuk, ürességük, felszínességük 
miatt, akiktől el akartak különülni) vagy akiket nem választottak be,17 a körhöz tartozás 
nemcsak presztízst jelentett, hanem egyfajta identitást, tudatos felvállalást, odatarto-
zást is. Ahogy többen nevezték magukat: a „rising generation" tagjai közé tartoztak. 

A kör működése és célja 
„A czél: szellemi kiképzés szemmel tartásával olcsón mulatni."18 A baráti társaság va-
lódi célja pedig az volt, hogy megkeressék és megtalálják a művelt és tenni akaró fiatal 
arisztokratákat: azaz egy tájékozott, a korszellemet megértő, világos elképzelésekkel 
rendelkező, haladóan konzervatív arisztokrácia megteremtése. Ehhez az önképzőkör 
formáját tartották megfelelőnek, a közös, igényes időtöltés és „mulatság" által való 
fejlődést, egymásra hatást és művelődést. Elnököt és két alelnököt választottak, illetve 
minden alkalommal más-más jegyzőt, aki a vitakör jegyzőkönyvét vezette, hogy ebben 
is gyakorolhassák magukat valamennyien. Az összejöveteleket kezdetben a Szikszay 
vendéglőben rendezték, majd hol egyikük, hol másikuk lakásán. 

A találkozókon az irodalmi tárgyú felolvasások helyét fokozatosan egyre inkább a 
(napi) politikai, közéleti, nemzetgazdászati és társadalmi témájú előadások, könyvis-
mertetések és vitatémák vették át. Alapszabályban tiltották az összejöveteleken a kár-
tyázást és az újságolvasást (kör célját és ezt a pontot kivéve a többi szabályt a későb-
biekben lehétett módosítani). 

Előadások megtartását nem vállalta mindenki, noha cél lett volna, hogy a tagok fel-
készülhessenek a közéleti szereplésre. Épp a rendszertelen részvétel és a felkészülések 

16 Gróf Széchényi Lajos levele Jüsth Zsigmondnak Somogyvár [1884. október 18.] OSzK Ktár Ltdr Némi-
képp ellentmond Justh állásfoglalásának, hogy a jegyzőkönyv tanúsága szerint a kérdés felvetésekor 
azt pártolta. 

17 Justh naplójának egy részlete szemléletes példáját adja a „léha ifjúságnak", amelyhez barátaival ko-
rábban 6 is tartozott (maskarába öltözve ijesztgették éjjel a polgárokat, tűzfalra lövöldöztek, egyszer 
még egy gázlámpát is kioltottak). Justh 1941. 381. (máj. 16.) 

18 OSzK Ktár Quart Hung 2702. Alapszabály IV. pont. 
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gyakoriságának aránytalansága miatt szigorító szabályokat vezettek be (évente megha-
tározott számú előadás tartására kötelezték a tagokat, amelynek elmulasztása kizárást 
vont/vonhatott maga után). 

A témák rendkívül szerteágazóak voltak: beszéltek a felső-magyarországi kivándor-
lásról, a hitelintézetekről, a logikáról, a brahmánizmusról, a polgári házasság kérdé-
séről, a boldogságról, a nők szerepéről a családban, a hajózás történetéről vagy ép-
pen összehasonlították az észak-amerikai és magyar hegyi vasutak helyzetét.19 Vitára 
bocsátották az állandó hadsereg vagy a nemzetőrség szükségességének kérdését, a 
hazárdjátékok engedélyezésének problémáját, többször beszéltek a sajtószabadságról, 
az antiszemitizmusról, a felsőházi törvénytervezetről, az országos vagy világkiállítás 
hasznáról.20 Ismertették Le Play Réforme sociale című munkáját és Rudolf Meyernek 
az amerikai „Home-steade"-ekről (telepítésekről) szóló könyvét (Széchenyi Imre gróf 
Andrássy Gézával együtt közös amerikai utazáson vett részt a szerzővel, s élményeiket, 
tapasztalataikat 1883-ban publikálták is).21 Az elnök indítványozta, hogy a társaság 
testületileg nézze meg a budapesti gyárakat és „közérdekkel bíró intézményeket", a 
tervből azonban csak két látogatás valósult meg 1884. október 3-án és 4-én a Ganz-gyár 
budai elektromotor- és vasöntödéjében és a kőbányai vagon-gyárában. Justh Zsigmond 

- aki előadásaival, aktivitásával továbbra is a kör lelke maradt22 - javasolta, hogy kísér-
jék figyelemmel az 188S őszén tartandó nemzetközi gazdakongresszus kérdéseit, hogy 
később a kör keretén belül is szakavatottan beszélhessék meg. Erre azonban már nem 
került sor. 

„Ma már az egylet tagjai közül, dacára fiatalságuknak, többen szerepelnek..." 
Bár a Debating Society továbbra is folyamatosan bővült új tagokkal, működése fokoza-
tosan érdektelenségbe fulladt: a fiatalok 1886. április 7-én gyűltek össze utoljára.23 A 
kör azonban, ha nem is volt hosszú életű és nem is (mind) váltotta be a hozzá fűzött 
reményeket, mindenképpen jelentős - és sok szempontból hatékony és eredményes -
próbálkozás volt. 

Mennyire valósult meg a kezdeményező Justh Zsigmond reménye a művelt és felké-
szült arisztokrata fiatalság megteremtéséről? Milyen életpályákat futottak be a Debating 
tagjai? Az álmodozó vagy a tevékeny fiatalok, az „ébredő generáció" vagy Pór Péter 

19 Néhány további téma: a tudományok felosztása; a büntető törvénykönyv: Genf történeti fejlődése és 
irodalma: Chateaubriand életrajza. 

20 További példák: a polgári házasság: a párbaj; a büntetőtörvény; a nő hivatása; a halálbüntetés; cent-
ralizáció és a decentralizáció; a francia forradalom magyarországi hatása; az új Országház építése; 
a főrendiház reformja; a névmagyarosítás; a dohánymonopólium; az esküdtszék; az esetleges angol-
orosz háború; a liberális nemzetgazdaságiam intézmények hazai hatása, a belgiumi munkáskérdés. 

21 További könyvismertetések: Albert de Mun parlamenti beszéde, Gr. Andrássy Géza röpirata, Perrier 
Edmond és Auguste Comte munkái. 

22 Ő őrzi az alapszabályokat és ő a levéltárnok, rengeteg előadást tart és lelkesíti a többieket, aminek 
hatása azon mérhető le, mennyivel ritkábban és kevesebben vesznek részt az összejöveteleken akkor, 
amikor külföldön végzi tanulmányait Lásd OSzK Ktár Quart Hung 2702. és Gálos 1988. 6-7. 

23 Az utolsó bejegyzés, hogy Szápáry Károly egyhangúlag rendes taggá választatott. 
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megfogalmazását kölcsönözve a „századvég halni siető generációjának" tagjai közé 
sorolhatjuk őket? 

Sorsukat tekintve természetesen sikeres közéleti pályát befutókra éppúgy találunk 
példát, mint az energia- és akarathiányból fakadóan hamar kihunyt reménységekre. 

A komoly karriert felépített fiatalok között sokan maradtak politikai (közéleti) pályán, 
néhányan apáik életútját követve (mint például Szápáry László, aki fiumei kormányzó 
lett, akárcsak édesapja, vagy a diplomata Széchényi Dénes gróf, a volt nagykövet fia). 
A vitakör tagjai között találunk későbbi minisztereket (Batthyány Tivadar, Jankovich 
Béla, Zichy Aladár), főispánokat (Mailáth Géza, Révay Simon, Széchényi Aladár és 
Emil), diplomatát (Szapáry Tibor), államtitkárt (Winckenburg Márk), püspököt (Vay 
Péter) és természetesen olyanokat is, aki egészen más területen alkottak maradandót 
(Edelsheim Gyulay Lipót a gyermekvédelemben vagy Bolza Péter a szarvasi arborétum 
felvirágoztatásával). 

Bár már a kiragadott példákból is látszik, hogy sokan futottak be jelentős életpályát, 
az önképzőkör tágabb vagy szűkebb névsorát tekintve is feltűnik a nagyon fiatalon 
meghaltak meglepően magas aránya. Még érzékletesebb a már említett fin de race meg-
nyilvánulása, ha az ifjak egy részének életfáradtságát, enerváltságát, akaratgyengeségét 
vagy a konvenciók és körülmények elleni tehetetlenségét tekintjük (Keglevich Imre) .24 

Voltak köztük, akik felismerték ezt a testi-lelki fásultságot és voltak, akik küzdöttek is 
ellene. Voltak, akik hosszabb kort értek meg és karriert is befutottak, de - legalábbis 
Justh szerint - nem teljesítették ki önmagukat és tehetségüket (Révay Simon), és olya-
nok is, akik nem tudtak megküzdeni lelki kétségeikkel és önkezükkel vetettek véget 
életüknek (Batthyány Géza és Csáky István).25 

Az író legkedvesebb társai tartoztak közéjük, talán épp azért, mert bár ő megedzet-
te akaratát és tevékeny életpályát futott be, saját gyógyíthatatlan betegsége tudatában 
közelebb érezte magát hozzájuk (harmincegy éves korában halt meg, miután tizenhét 
éves korától kezdve küzdött a tüdőbajjal). 

Az életpályák alakulása mellett természetesen más kérdés, hogy a Debating Society 
működése mennyiben hatott a fiatalok későbbi életútjára. Fellépésükben, tájékozott-
ságukban bizonyára hasznukra vált az egymás közötti gyakorlás. Más hatással volt a 
kezdeményező Justhra a kör működése és később lassú elhalása. Megszűnése után az 
író már nem(csak) az arisztokrata fiatalemberek között kereste az arisztokrácia meg-
újításának lehetőségét. Társaséleti és társadalmi kezdeményezéseihez egyre szélesebb 
körökből igyekezett társakat találni. Megszólította a nőket, más korosztályok és más 
társadalmi rétegek és csoportok felé nyitott. Össze akarta hozni a születési és szelle-

24 Enerváltságukat tökéletesen illusztrálja az egyébként tevékeny Széchényi Lajos néhány sora. „hídja 
az ördög mi bajom. [...] Minden, legkisebb elhatározás nekem egy betegség. Inkább megfagyok a 
kabátomon ülve, semhogy elhatározzam magamat felkelni és azt felhúzni. Borzasztó morális nyava-
lal!" Gróf Széchényi Lajos levele Justh Zsigmondnak 1886. dec. 18. OSzK Ktár Ltár. Lásd még Gróf 
Batthyány Géza levele Justh Zsigmondnak, Poigárdi 1888. okt. 20. OSzK Ktár Ltár 7. sz. levél. Csáky 
Istvánról, Batthyány Gézáról, Révay Simonról lásd Justh 1941. 310. (márc. 21.) és 350. (dpr. 20.) 

25 Halálukról lásd Feszty 1923. 64., [Andrássy] Sándor levele Justh Zsigmondnak é.n. OSzK Ktár Ltár 2. 
sz. levél és Wohl Janka levele Justh Zsigmondnak, é.n. [1892] OSzK Ktár Ltár 70. sz. levél. 
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mi/ művészi elit tagjait, míg végül a parasztságban vélte megtalálni a megújító erőt 
(a Műbarátok Köre, az arisztokrata irodalmi szalon megteremtése, a parasztszínház 
megvalósítása, vagy éppen irodalmi munkái közül a Fuimus című regény mind egyfajta 
útkeresés és megoldási javaslat a részéről). 

Összefoglalva: a tanulmány azt a kérdést vizsgálta, hogy vajon generációs kezdemé-
nyezésnek tekinthető-e a 19. század végének egy különleges csoportosulása, a Deba-
ting Society.26 Az elemzés során számos továbbgondolásra érdemes kérdés vetődött fel, 
amelynek vizsgálata túlfeszítette jelen tanulmány kereteit, s további kutatásokat tesz 
szükségessé. 

A vitakör hasonló életkorú fiatalokat gyűjtött össze, akiket ugyanabban az életkor-
ban értek ugyanazok a történelmi és környezeti hatások. Önmagukra generációként 
tekintettek, s nemcsak apáik nemzedékétől, hanem az előttük járó más generációktól 
is elkülönültek (akkor is, ha ezt nem annyira lázadásként, mint inkább útkeresésként 
élték meg). Bár a csoport tagjai nem éltek át egész társadalmat megrendítő történelmi 
fordulópontokat (mint 1848 vagy 1867 nemzedéke), sőt, saját társadalmi csoportjukon 
belül is elkülönültek, kiváltak a társaik közül, céljuk mégis egy, az egész társadalomra 
meghatározó hatással lévő vezető arisztokrata szellemi értelmiségi kör kinevelése lett 
volna. 
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Vörös Boldizsár 

Odaszámíthatjuk-e Guszev kapitányt és társait 
a magyar szabadságharc vértanúi közé?" 

A Guszev-történet megjelenítése az új nemzedékek 
oktatási-nevelési anyagaiban 1948 és 1956 között 

A ténylegesen soha nem létezett, Illés Béla által megalkotott, az 1849-es magyarországi 
cári intervencióval szembeforduló és ezért elítélt orosz katonák: köztük a kivégzett Gusz-
ev kapitány és társai történetét az 1940-es évek második felében az író és munkatársai 
valóságos esetként terjesztették-népszerűsítették Magyarországon. E szerzők különféle, a 
történetet hitelesítő eljárásainak és az 1940-es évek végén kialakuló sztálinista diktatúra 
legitimációs igényeinek köszönhetően Guszev százados és társai valós történelmi szemé-
lyiségekként kerültek be az új rendszer panteonjába: sorsuk ábrázolásainak a „szovjet-
magyar barátság" erősítését kellett szolgálniuk.1 Illés Béla és munkatársai pedig arra is 
figyelmet fordítottak, hogy az eset szerepeljen a fiatalokat megcélzó propagandájukban: 
a szovjet hadsereg Magyarországon kiadott, az író által szerkesztett Új Szó című napilap-
jának 1948. március 14-i, ünnepi számában az ifjúság részére készített összeállításban 
már napvilágot látott egy rövid írás, amely Guszev kapitány és társai történetét mutatta 
be.2 Ez idő tájt jelent meg Illés Béla Emberek vagyunk című elbeszéléskötete is, amelyben 
az orosz katonák esetét történelmileg hitelesként ábrázoló szépirodalmi műve, A Guszev-
ügy is olvasható.3 A könyvről a Haladás április 15-i számában közzétett ismertetésében 
Gyárfás Miklós arra mutatott rá, hogy „»A Guszev-iigy« olyan történelmi novella, amelyet 
jó lenne már a középiskolában megismertetni az új magyar olvasóval."4 

Az 1948-1956 közötti időszakban a korabeli közvélemény-formálók a legkülönfélébb 
eljárásokkal jelenítették meg a Guszev-történetet az új nemzedékek politikai szociali-
zációját5 szolgáló oktatási-nevelési anyagaikban. így az általános iskola V. osztálya szá-

1 Ld. erről: Vörös 2006. 214-225.; Vörös 2007. 51-64. - Illés Béla Guszev-történetével korábban részle-
tesen foglalkozott: Klimó 2002. 220-234., 293-295. - E témakörben készített legkorábbi, de nem pub-
likált munkám - amely azt mutatta be, hogy Illés miként igyekezett saját cikkeivel és lábjegyzeteivel 
hitelesíteni Guszev kapitány és társai történetét - Árpád von Klimó itt hivatkozott tanulmányának 
alapjául szolgáló előadásához kapcsolódó kommentárként hangzott el 2001-ben. 

2 TUdod-e pajtás 1948. 12. 
3 Illés 1948. 90-116. 
4 Gyárfás 1948. 7. - A korabeli szövegeket a mai helyesírási szabályoknak megfelelően közlöm, a kurzi-

válások azokban az eredeti kiemeléseknek felelnek meg. 
5 Ld. ehhez pl. Kéri 1999. 324-346.; Szabó 2000. 24-47. - A korabeli közoktatásügyről újabban ld. Ko-

vács 2003.; Kardos 2007. 40-86. 
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mára először 1950-ben kiadott Magyar könyv lapjain olvasható Illés Béla: A Guszev-ügy 
című elbeszélésének azonos című, de rövidített változata, amely bemutatja az orosz 
katonák intervencióellenes szervezkedését, az emiatt lefolytatott perüket és azt, hogy 
kivégzésükkel egy időben ismeretlen tettesek felgyújtották a helyi kormányzósági épü-
letet. A tüzet az eső sem tudta eloltani, az épület romjai „évtizedeken át figyelmeztették 
a népet: van olyan tűz, amit nem tud eloltani semminemű erő, semminemű hatalom".6 

Az olvasmányhoz kapcsolódó tankönyvi szövegek pedig egy sajátos „orosz-magyar for-
radalmár sorsközösség"-et is megjelenítenek, a „szovjet-magyar barátság" elmélyítése-
erősítése érdekében. A Guszev-ügyet bevezető szöveg szerint „A cár éppen úgy zsarnoki 
uralma alatt tartotta az orosz népet, mint Ferdinánd a magyart. Gyűlölte a szabadságot 
és a szabad népeket. Megindította tehát seregeit a magyar forradalmi hadsereg ellen. 
De a cári hadseregben élt a forradalmi hagyomány": a dekabristák eszméi. És: „A leg-
nagyobb orosz költő, Alekszandr Szergejevics Puskin szoros barátságban volt a dekab-
ristákkal. Puskin rokon lelkű költő a mi Petőfinkkel. Éppen úgy gyűlöli a zsarnokságot, 
és éppen úgy szereti a szabadságot, mint Petőfi."7 Az „elnyomók", az uralkodók érdek-
közösségével szemben jelenik meg tehát az orosz és magyar forradalmárok: Puskin és 
Petőfi, Guszev kapitány és társai és az 1848-1849-es magyar szabadságharcosok sorskö-
zössége. Ezt hivatott kifejezésre juttatni az olvasmányt követő kérdéssorozat „Odaszá-
míthatjuk-e Guszev kapitányt és társait a magyar szabadságharc vértanúi közé?" kérdé-
se is, amelyre - a propaganda hatásának minél biztosabb érvényesülését elősegítendő 
- magában a tankönyvben olvasható a válasz, az anyagrészt lezáró Összefoglalásban: 
„A cári hadseregben sok olyan orosz katona szolgált, akik gyűlölték a cári zsarnokságot 
és a magyar forradalmárokkal éreztek együtt. Ezeket a cár embertelen módon kivégez-
tette. Nevüket a szabadságharc magyar hőseivel együtt kell említenünk. "8 E sorsközös-
séget pedig egy további tankönyvrészlet egyértelműen hozzákapcsolja a „szovjet-ma-
gyar barátság" gondolatához, a „történelmi előzményekkel" mintegy legitimálva a 20. 
század közepi politikai viszonyokat. A magyar „haza legjobb fiai"-nak harcai és áldo-
zatai a szabadságharc veresége ellenére sem voltak hiábavalóak, ugyanis: „Most, száz 
év után mégis megvalósult mindaz, amiért ők küzdöttek. Guszev százados és társainak 
unokái, a Szovjet Hadsereg hozta el számunkra a szabadságot!"9 Az évszázadokon 
át érvényesülő-működő „orosz-magyar forradalmár sorsközösség" ábrázolását a tan-
könyv készítői pedig azzal tették még teljesebbé, hogy „Guszev százados és társainak 
unokái, a Szovjet Hadsereg" mellé mintegy odaállították az 1848-1849-es magyar for-
radalmárok unokáit, Rákosi Mátyás 1948-as centenáriumi beszédének részleteit idézve, 
például: „A magyar demokráciát a 48-as honvédek unokái véres verejtékükkel építették. 
[...] a haladás és a népszabadság [100 évvel ezelőtt kibontott] zászlaját [...] tartjuk mi, 
késői unokák".10 

6 A Guszev-ügy ¡950. 186. 
7 Báti-Kanizsai Nagy 1950. 180. 
8 Báti-Kanizsai Nagy 1950. 186., 191. 
9 Báti-Kanizsai Nagy 1950. 187. 

10 Rákosi 1950. 200. 
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Figyelemre méltó ugyanakkor az is, hogy az olvasmánynak korántsem csak a „szov-
jet-magyar barátság"-ot kellett erősítenie, hanem a korabeli ateista, antiklerikális pro-
paganda hatását is.11 Ezt nem csupán az mutatja, hogy a hozzá kapcsolódó kérdésso-
rozatban a Guszevet és társait elítélő bírák között helyet foglaló tábori papra külön 
kérdés vonatkozik: „Kinek a pártján van a pap?",12 hanem az is, hogy az eredeti Illés 
Béla-elbeszélésnek a tankönyv különböző kiadásaiban közzétett rövidített változataiból 
fokozatosan töröltek az orosz katonák vallásosságára vonatkozó részeket. Az eredeti 
Illés Béla-szöveggel összevetve kiderül, hogy már az 1950-es tankönyvi olvasmányba 
sem került be Guszev százados egy katonatársának tett kijelentése: „bevallom neked, 
amit a papnak sem gyónnék meg" és őrmesterének következő szavai: „A szentséges 
Úristen áldja meg a [Guszev] kapitány urat!",13 ám, ha változtatásokkal is átvéve, e 
tankönyvszövegben még szerepelnek ugyanezen őrmester következő mondatai: „A né-
metet verni istennek [így!] tetsző dolog. Ha szegény német állana szemben szegény 
magyar urakkal [így!], isten [így!] látja lelkem, nem tudom, ki mellé állnék."14 Az ate-
ista propaganda jegyében az Illés Béla-szövegben eredetileg nagy I-vel írt „Isten" szó a 
tankönyvi olvasmányban már csak kis i-vel szerepel. A tankönyv 3., 1952-es kiadásából 
pedig már ez a két mondat is kimaradt: így jelent meg az olvasmány a kötet további 
kiadásaiban, 1956-ig.15 

Az olvasmány ideológiai-propagandisztikus tartalmainak a tanulókban való megrög-
zítését voltak hivatottak elősegíteni a hozzá kapcsolódó, az iskolások számára előírt 
feladatok. Már a tankönyvben olvasható e felszólítás: „írjátok meg saját szavaitokkal 
Guszev kapitány beszédét a bíróság előtt!"16 A tankönyvhöz készített 1951-es Tájé-
koztató nemcsak a következő írásbeli feladatot tűzte ki az olvasmánnyal kapcsolat-
ban: „Az olthatatlan tűz. Guszev kapitány hősiessége",17 hanem szorgalmazta a szöveg 

11 A témával részletesebben foglalkozott: Mészáros 1996. 19-29. 
12 Biti-Kanizsai Nagy 1950. 186. 
13 Illés [1949], 17., 19. 
14 A Guszev-ügy 1950. 183. Az eredeti Illés Béla-szöveghely: „A németet verni Istennek tetsző dolog. Ha 

szegény német állana szemben gazdag magyar urakkal, - isten látja lelkem - nem tudom, ki mellé 
állanék." Illés [1949], 24. 

15 Ld. ehhez e tankönyv 1951-1957 közötti kiadásait. - A vallásosságra utaló kifejezéseknek az illés 
Béla-szövegből történő eltávolításával megegyező eljárás figyelhető meg Petőfi Sándor 1848. mdrc. 17-i 
naplóbejegyzéseinek tankönyvi közreadásánál. A költő e szövege a következőképpen kezdődik: „Évek 
óta csaknem kirekesztőleges olvasmányom, reggeli és eseteli imádságom, mindennapi kenyerem a 
francia forradalmak története, a világnak ez új evangéliuma, melyben az emberiség második meg-
váltója, a szabadság hirdeti igéit." Petőfi 1895. 415. Az 1950-es Magyar könyv Részlet Petőfi Sándor 
naplójából című szövege azonban így kezdődik: „Évek óta csaknem kirekesztőleges olvasmányom, 
mindennapi kenyerem a francia forradalmak története, melyben a szabadság hirdeti igéit." Petőfi 
1950. 125. A közreadók semmiféle kihagyást nem jelöltek. Ld. még: Szörényi 2000. 5-84., továbbá: 
Vörös 1992. 15-27. 

16 Báti-Kanizsai Nagy 1950. 186. 
17 Szablydr-Nagy [1951]. 27. -E jelképértékű tűzzel kapcsolatos kérdés a tankönyvi kérdéssorozatban is 

szerepelt: „Melyik az a tűz, amit semmi hatalom nem olthat el?" Bdti-Kanizsai Nagy 1950. 186. 
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dramatizálását is, mivel „A dramatizálás különösen alkalmas a tanultak rögzítésére."18 

Az általános iskolák irodalmi szakkörei számára 1952 során kiadott Útmutatóban az 
V-VI. osztály szakköre részére javasolt évi munkatervben is szerepelt A Guszev-ügy 
dramatizálása, bemutatása.19 Az osztatlan és részben osztott általános iskolák számára 
készített 1954-es tanmenetben és munkatervben az olvasmány március első felében 
tárgyalandó, így gyakorlatilag hozzákapcsolva a március 15-i megemlékezésekhez,20 

ami elősegíthette a szöveg ideológiai-propagandisztikus tartalmainak elfogadását és 
megrögzülését az iskolásoknál. A munkaterv szerint az olvasmány első szakaszának 
feldolgozásánál „A tanulók az olvasottak alapján írják le, milyen embernek ismerték 
meg Guszev kapitányt?", a szöveg egészének elolvasása után: „miért tiszteljük Guszev 
kapitányt és miért példaképünk?" Ez utóbbi kérdésre adott válasz kialakítását pedig az 
segíthette elő, hogy az „1848-as hősök" - köztük értelemszerűen Guszev százados - ta-
nítása kapcsán a munkaterv ekként jelölte ki a feladatot: „Mit kell tennünk, hogy az ő 
példájukat követhessük? (Jó tanulás, fegyelem!)"21 - Ám, feltehetőleg a Guszev-esettel 
kapcsolatos eredménytelen történészi kutatások22 és a magyarországi politikai válto-
zások nyomán, az 1955. évi tananyagcsökkentés során az olvasmány tárgyalása végül 
kikerült az általános iskola V. osztályának magyar nyelv és irodalom anyagából.23 

1948 és 1956 között a Guszev-eset szerepelt az általános iskolai történelemtanköny-
vekben is: 1948 és 1951 között a VIII. osztály, majd, a tananyag átszerkesztése után, 
1951 és 1956 között a VII. osztály tankönyvében24 - az orosz tisztek ábrázolását csak 
1956 tavaszán törölték az általános iskolai történelem-tananyagból.25 A középiskolák II. 
osztálya számára kiadott 1949-es történelemtankönyvben is helyet kapott a Guszev-ügy 
bemutatása.26 Továbbá, Wittman Tibornak a magyar történelem „haladó hagyományai-
ról a történelemtanárok számára készített rövid áttekintése is említette az esetet, azt 
hangsúlyozva: „Szolidáris volt a magyar szabadsággal maga az ellenünk kényszerített 

18 Szablyár-Nagy (1951). 27., 34-35. 
19 Útmutató 1952. 11. 
20 Tanmenet [1954], 36-37., 104., 107. 
21 Tanmenet [19541. 104., 107., 114. 
22 Ld. ezekről: Vörös 2006. 224-225.; Vörös 2007. 57-64. 
23 Ld. ehhez: Az oktatásügyi miniszter 1955. 212-213.: Melléklet 1955. 2. 
24 Az általános iskola VIII. osztálya számára, 1948-ra Elekes Lajos és Pálffy Ilona által elkészített törté-

nelemkönyv kéziratában, az 1848-1849-es szabadságharc tárgyalásánál már olvasható volt a Guszev-
eset. Ld. MOL XIX-I-l-j. 100. d. „51.130/1948. Elekes-Pálffy Történelem" feliratú pallium, a kézirat 
90. lapján. E munka végül nem jelent meg, az általános iskola VIII. osztálya számára kiadott 1948-as 
új történelemkönyvben pedig szintén szerepelt a Guszev-ügy, ld. Karácsonyi 1948. 114. Ld. még e 
tankönyv 1949-1951 közötti kiadásait, továbbá: Vörös 2006. 222-223.; Vörös 2007. 57-58., valamint: 
Zsigmond-Heckenast-Karácsonyi 1951. 154., és e tankönyv 1952-1956 közötti kiadásait. 

25 Az e munkám 24. jegyzetében említett VII. osztályos történelemkönyv 1956-os kiadása 1956 márciu-
sában látott napvilágot (megjelenésének időpontját ld. a könyv 2. oldalán). Ám még az év folyamán 
megtörtént a tananyag átalakítása: 1956 májusában került nyomdába és ugyanezen év júniusában 
jelent meg a Kiegészítő 1956. (megjelenésének adatait ld. a kiadvány 2. oldalán). E műben már nem 
szerepeltek Guszev kapitány és társai. 

26 Történelem 1949. 168. 
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orosz nép is. Az intervenció nem az orosz nép beavatkozása volt. [...] Guszev és hét ki-
végzett társának a példája, Ralicovszkij [így!] vezetésével a magyarokhoz átpártolt ka-
tonák példája a legfényesebb bizonyíték arra, hogy nem az orosz nép harcolt a magyar 
szabadság ellen."27 - Mindezeken túl, a Guszev-történet megismertetését a diákokkal 
az is elősegíthette, hogy az általános és középiskolák tanulói számára készített 1950-es, 
„a legszükségesebb munkákat" tartalmazó Ifjúsági Könyvtárjegyzékben is, a 8-14 éve-
sek olvasmányai között szerepelt Illés Béla: A Guszev- ügy című elbeszélésének 1949-es 
kiadása, amelyben lábjegyzetek voltak hivatottak az eset történelmi hitelesítésére.28 

De nemcsak a korszak különféle tananyagaiban, hanem az ifjúsági mozgalmi kiad-
ványokban is napvilágot láttak Guszev százados és társainak ábrázolásai - akár úgy, 
mint Illés Béla elbeszélésének olvasmányként ajánlása a „pajtások" számára (az Úttörő 
1950. januári számában29), akár a márciusi, 1848-ról megemlékező írások részeként.30 

Az Úttörő 1951. márciusi számában, egy másik (ténylegesen élt) történelmi személyt, 
Nagysándor Józsefet méltató, szépirodalmi elemeket is tartalmazó, ismeretterjesztő jel-
legű cikk pedig nemcsak a forradalom évfordulójához, hanem az aradi kivégzésekhez, 
sőt Magyarország 1944-1945-ös szovjet „felszabadításá"-hoz és a „szovjet-magyar ba-
rátság" méltatásához is hozzákapcsolta az orosz tisztek esetét: „Arad, 1849. október 
6. Az ítéletet már kihirdették. A 13 hős utolsó óráit éli a siralomházban. [...] De talán 
mégsem vagyunk egyedül - mondta elgondolkozva Nagysándor József - , úgy hallottam, 
hogy szabadságharcunk leverésére idevezényelt orosz cári hadseregben mozgalom in-
dult, hogy ne harcoljanak a szabadságáért küzdő magyar nép ellen. A mozgalom veze-
tőjét, Guszev századost és hat társát kivégeztette a cári önkény. Kivégezték Rulikovszkij 
orosz ezredest is, aki száz katonájával együtt átállt hozzánk és velünk együtt harcolt a 
szabadságért. Ők meghaltak, de én érzem és tudom, hogy nagyon sok ilyen ember van 
még Oroszországban és szerte a világon, akik látják, hogy a népek célja közös és ellen-
ségük egy és ezeknek az embereknek a száma napról napra nő. Ha pedig a szabadsá-
gukért küzdő népek egyszer összefognak, akkor semmi sem állhat ellent nekik. Akkor a 
magyar nép is fölszabadul." A cikk befejezése szerint pedig „Nagysándor nem tévedett. 
A Szovjetunió szabadságszerető népeinek Vörös Hadserege, nem egészen száz eszten-
dővel az ő hősi halála után, kiharcolta a magyar nép szabadságát is. És most már velük 
együtt küzdünk mi is, hogy megőrizzük legdrágább kincsünket - melyért évszázadokon 
keresztül oly sok hős ontotta vérét - békénket és szabadságunkat."31 

A Pajtás 1952. február 20-í számának cikke a „magyar-szovjet barátság hónapja", 
valamint az 1948-as magyar-szovjet együttműködési szerződés aláírásának évforduló-
ja kapcsán foglalkozott a Guszev-történettel, rámutatva arra, hogy „A magyar-szovjet 
barátság azonban nem 1948-ban kezdődött. Ha fellapozzátok tankönyveiteket, meg-
találjátok benne a magyar és az orosz nép barátságának régebbi szálait. 1848-49-es 

27 Wittman 1951. 64. A szövegben Ralicovszkijként szereplő Rulikowskiról Id. Vörös 2006. 217-218. 
28 Az Ifjúsági Könyvtárjegyzék 1950. 100-101. 
29 Mit olvassunk 1950. 18. Ld. még: Könyvterjesztő Vállalat 1950. 4.; Tardos 1951. 9. 
30 Ld. pl. „Feltámadott a tenger, a népek tengere..." 1952. 22-23. 
31 Dénes 1951. 7. 
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szabadságharcunk idején, amikor az osztrák császári ármádia nem tudta legyőzni sza-
badságharcunkat, a cártól kért segítséget. A cár hatalmas sereget küldött ellenünk, de 
ebben a seregben ott voltak a magyar nép igaz barátai, Guszev kapitány és társai, akik 
szót emeltek mellettünk és nem akartak ellenünk harcolni. Életüket áldozták, mert 
megtagadták az ellenünk való harcot, mert igaz barátai voltak a szabadságáért har-
coló magyar népnek." A két közösség kapcsolatának további mozzanataiként a cikk 
megemlíti az 1919-es Magyarországi Tanácsköztársaságot, Rákosi Mátyás 1940-es ki-
szabadítását börtönéből, az 1848-1849-es honvédzászlók visszaadását és Magyaror-
szág 1944-1945-ös szovjet „felszabadításá"-t, majd így folytatódik: „A magyar-szovjet 
barátság már több, mint egy évszázados múltra tekint vissza. 

Népünk forrón szereti szövetségesét, a béke és a szabadság zászlóvivőjét, a hatal-
mas Szovjetuniót és annak bölcs vezetőjét, Sztálin elvtársat. ígérjük, hogy mindörökre 
hűségesek leszünk a magyar-szovjet barátsághoz. Hűségesen követjük a mi nagyszerű 
pártunkat, amelyet Sztálin elvtárs legjobb magyar tanítványa, a mi szeretett Rákosi Má-
tyás elvtársunk vezet. "32 Figyelemre méltó, hogy ez esetben a Guszev-történet már nem 
csupán a „szovjet-magyar barátság"-ot legitimálja, hanem azon keresztül, áttételesen a 
magyarországi politikai vezetést, illetve Rákosi Mátyás szerepét és tevékenységét. 

Az 1940-1950-es évek fordulóján a Guszev-esetet nem csak az általános és a kö-
zépiskolások politikai szocializációjának eszközeként használták fel a korabeli közvé-
lemény-formálók: az orosz századosról és társairól, 1949 augusztus közepére, „kivég-
zésük centenáriumé "-ra a magyar hadseregben működő, a katonák politikai-kulturális 
nevelését szolgáló úgynevezett Kossuth Körök33 számára is készült műsoranyag, Orosz 
tisztek a magyar szabadságért címmel.34 Az összeállítás bevezetője hangsúlyozza a cári 
rendszer és az azzal szemben álló forradalmi erők ellentétét, majd a következőképpen 
jelöli ki az aktuális feladatot: „Most, amikor a dicsőséges Szovjet Hadsereg meghoz-
ta dolgozó népünknek a szabadságot, kötelességünk, hogy méltóan megemlékezzünk 
Guszev százados és társai hősi tettéről, hisz' ők a szabadságért haltak mártírhalált."35 

A program szerint először a foglalkozást vezető katona Illés Bélának a Guszev-esetet 
bemutató 1945-ös cikke36 (amelynek részletei olvashatóak a műsoranyagban) alapján 
ismertesse és méltassa a százados és társai hőstettét, majd egy jó felolvasókészséggel 
rendelkező katona olvassa fel A Guszev-ügy című elbeszélést, mégpedig az Emberek va-

32 A nagy barátság 1952. 1. 
33 Lá. ezekről: Orphanidesz 1948. 354. 
34 Orosz tisztek 1949. 2-9. Mivel Guszev kapitány és társai „kivégzésének centenáriuma" 1949. aug. 

16. volt, a műsor megtartását az 1949. aug. 15-22-i hétre időzítették. Ld. Orosz tisztek 2. - A műsor 
készítőit nem sikerült azonosítanom. 

35 Orosz tisztek 2. A történelem száz évének különböző mozzanatait e szöveg a (minden bizonnyal 
az egyes korszakok esetében eltérő tartalommal használt) „szabadság" fogalmának alkalmazásával 
kapcsolja össze, ezáltal pedig Guszev százados és társai 19. századi mozgalmát a 20. századi szovjet 
rendszer, ill. az azt képviselő hadsereg küzdelmének előzményeként állítja be, egyben megelőlegezve 
a műsor későbbi részében a Magyarországon harcoló Pervomajszkij szovjet költő-katonának „Alekszej 
Guszev késői utóda"-ként való ábrázolását. 

36 Illés 1945/a. 3. és Illés 1945/b. 31-34. Ld. még: Vörös 2006. 214-217. 
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gyunk-kötetből. A műsorterv szerint ezután kerül sor a Hét akasztófa című kétszereplős 
jelenet előadására, amelyben a századost a kivégzése előtti éjszakán börtönében keresi 
fel egyik tiszttársa, Pjotr és kilátásba helyezi számára a cári kegyelmet, ha a fogoly el-
árulja neki: „kik pénzeltek benneteket, kik biztattak rá, hogy a legénységet hagyjátok 
átszökdösni a magyarokhoz és hogyan kerültetek Petőfi és Kossuth nevéhez?"37 A hatás 
érdekében, a beszélgetés során Pjotr felhívja Guszev figyelmét arra, hogy sok veszte-
nivalója van: „Aleksz, te a cár tisztje vagy. Jó családból való, gyönyörű feleséged van 
és tisztességes jövedelmed..."38 A fogoly azonban határozottan elutasítja az árulást, 
gyűlölettel bírálja a cári tisztikar mentalitását és kiáll a népek szabadságának ügye mel-
lett: „Vannak és lesznek mindig férfiak, akik hajlandók szembeszállni az elnyomókkal 
a szabadságért. [...] És hiába gyilkoltok meg engem és hiába fogtok még meggyilkolni 
ezer és ezer embert, csak Alekszej Guszevet, Ilja Kanovát ölitek meg, a szabadságot 
nem temetitek el soha." Pjotr ekkor közli a fogollyal: már ácsolják a hét akasztófát az 
ő és társai kivégzéséhez, mire Guszev a következőképpen válaszol: „Kevés lesz, Pjotr 
Mihajlovics! Száz kellene! Ezer! Tízezer! Millió!"39 A jelenet e szavakkal zárul. 

A műsor készítői az orosz katonák méltatásához tehát felhasználták Illés Béla írá-
sait, amelyek segítségével ténylegesen megtörténtként mutatták be a Guszev-esetet -
ugyanakkor a jelenetbeli esemény nem szerepel az írónak a százados ügyével foglal-
kozó munkáiban. További eltérés Illés műveitől az, hogy míg A Guszev-ügy szerint az 
öregedő százados felismeri: neki már nincs vesztenivalója,40 ami visszatartaná súlyos 
döntésétől: a cári intervencióval történő szembefordulástól, a jelenetben Pjotr arra fi-
gyelmezteti a fiatal, még csak 24 éves foglyot, hogy igenis van vesztenivalója: gyönyörű 
és szerető felesége, jó társadalmi pozíciója, megfelelő anyagi viszonyai. Az pedig, hogy 
mindezek ellenére Guszev elutasítja az árulással megszerezhető uralkodói kegyelmet, a 
százados elvhűségét mutatja, lemondása az élete értékeiről pedig csak növeli áldozat-
hozatalának nagyságát. A mű címe kapcsolódik a „kivégzések évfordulójáéhoz, Gusz-
ev utolsó szavaival együtt pedig a szabadságküzdelmekben hozott áldozatokra is utal 
- amely küzdelmek, éppen a százados szerint, végül is győzedelmeskedni fognak.41 Ez 
már előkészíti a műsor következő részét, amelynek bevezetője szerint „1945-ben a di-
cső Szovjet Hadsereg felszabadította hazánkat és megteremtette annak lehetőségét, hogy 
1848 félbemaradt munkáját továbbvigyük és befejezzük." A program e szakaszában ol-
vasható a Vörös Hadsereg katonájaként Magyarország „felszabadítás "-ában részt vevő 
szovjet költő, Leonyid Pervomajszkij méltatása és a műsorban szereplő költeményé-
nek felvezetése: „Petőfi szelleme ihlette az itt következő vers megírására, mikor mint 

37 Orosz tisztek 6. 
38 Orosz tisztek 6. 

39 Orosz tisztek 8. 
40 Ld. ehhez: Illés 1948. 99. 
41 A jelenethez kapcsolódó útmutatás szerint „A jelenetet a Kossuth köri foglalkozáson két bajtárs adja 

elő. A párbeszéd díszlet nélkül is érvényesül, de ahol mód van rá, készíttessük el a színpadi utasítás 
szerinti díszletet." A jelenet díszlete: „kaszárnyai fogda, a szokásos priccsel". Orosz tisztek 8., 4. Az 
Országos Széchényi Könyvtár P 22.112/3/20. jelzetű példányán, a jelenet szövegében történt kézírásos 
átalakítások azt valószínűsítik, hogy éppen e példány felhasználásával elő is adták a jelenetet. 
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Alekszej Guszev késői utóda, fegyverrel harcolt népünk szabadságáért." A műsorterv 
szerint ekkor hangzik el Pervomajszkij Induló című verse, a foglalkozást pedig a Szovjet 
Hadsereg jubileumi indulójának közös eléneklése zárja le, immár a „haladó erők" végső 
diadalát ünnepelve: 

„Örökkön győz e had, legendák hőse vagy, 
nagy múltad emléke tündököl le ránk".42 

A műsor egésze azt volt hivatott kifejezni, hogy az „orosz haladó erők" már a cári 
„reakció" idején is tevékenykedtek, hatalmas áldozatok árán győztek és győznek, se-
gítségükkel sikerült a magyarságnak megszereznie a szabadságot és befejeznie 1848 
művét. 

A fenti elemzések jól mutatják, hogy a Guszev-történet 1948 és 1956 között szerepet 
kapott az új nemzedékek: az általános és a középiskolások, továbbá a katonák politikai 
szocializációjában. Az eset ábrázolása megjelenhetett tudományos jellegű ismeretköz-
lésként, szépirodalmi műként (elbeszélés, kétszereplős jelenet), vagy akár mint Illés 
Béla: A Guszev-ügy című munkájának olvasmányként ajánlása a fiatalok számára. A 
különféle tananyagok, iskolai foglalkozások és az ifjúsági szervezeti kiadványok írásai 
pedig, egyfajta koncepcionális egységességgel,43 a propaganda hatásának érvényesü-
lése érdekében, egymás hatását is hivatottak voltak erősíteni (jól mutatja ezt a Pajtás 
1952-es, idézett cikke, amely a témával kapcsolatban éppen az iskolások, a cikk olva-
sóinak tankönyveire hivatkozik). A tudományos jellegű ismeretközlések összekapcso-
lódhattak a szépirodalmi ábrázolásokkal, mintegy történelmileg hitelesítve-értelmezve 
ezeket - az irodalmi alkotások pedig, az általuk nyújtott olvasmány-, vagy előadás-él-
ménnyel elősegíthették a tudományos jellegű közlésekben foglaltak megrögzülését kö-
zönségüknél. A Guszev-történetet közreadói nemegyszer hozzákapcsolták más, abban 
eredetileg nem szereplő történelmi személyiség méltatásához (Nagysándor József) vagy 
e (kitalált) figurákhoz csak áttételesen kapcsolódó történelmi eseményekhez (március 
15., október 6., 1952-es „magyar-szovjet barátság hónapja"). Az 1849-es események 
ábrázolásánál pedig több esetben nyíltan megfogalmazott aktualizálás figyelhető meg, a 
.szovjet-magyar barátság" erősítése érdekében, mintegy bemutatva annak „történelmi 
előzményei"-t (így az V-es Magyar könyvben, a Nagysándort méltató cikkben vagy a 
Kossuth köri műsorban).44 E Guszev-ábrázolások azonban nem csak a „szovjet-ma-
gyar barátság" történelmi legitimációját és népszerűsítését voltak hivatottak szolgál-
ni: az esetet felhasználták az ateista, antiklerikális propagandában, a jól tanulásra és 
a fegyelemre nevelésben vagy a Rákosi-vezetés legitimálásában is. Jelen vizsgálatok, 
önmagukon túlmutató érvénnyel, tehát azt is jól szemléltetik, hogy egy konkrét eset-
ben miként kapcsolódhattak össze a különböző pedagógiai megfontolások a politikai 

42 Omsz tisztek 8-9. Ld. még: Kolicsev-Alekszandrov [1949]. Ld. Országos Széchényi Könyvtár, Zene-
műtár Z 15.027. 

43 Glatz 1990. 86. 
44 Ld. ehhez: Kapitány Á. -Kapitány G. 1984. 63. 
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propaganda eszközeivel, céljaival. Ugyanakkor annak megismeréséhez, hogy a sokféle 
Guszev-ábrázolással (az e munkámban bemutatottakon túl például: emléktáblával, ut-
canévvel is45) megcélzott fiatalok miként reagáltak az őket érő propagandára, további 
kutatásokra van szükség.46 
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Ring Orsolya 

Nemzedékváltás vagy színházváltás? 

A Nemzeti Színház belső válsága és a Katona József Színház megalakulása 
Tanulmányomban a Nemzeti Színház 70-es években kibontakozott belső válságával, en-
nek megoldására tett nemzedékváltási kísérlettel kívánok foglalkozni, bemutatva, ho-
gyan vezetett el a két nemzedék eltérő „nemzeti színház" felfogása végül a Katona Jó-
zsef Színház megalakulásához. A Nemzeti Színház válsága igen sokrétű probléma volt, 
ezek közül most arra a kérdésre helyeztem a hangsúlyt, ki hogyan próbálta a Nemzeti 
Színházat, mint fogalmát meghatározni, mely kérdés az általam vizsgált időszakban 
állandóan vissza-visszatért. 

Hogy az 1970-es évekre kialakult krízishelyzetet megérthessük néhány gondolat ere-
jéig vissza kell kanyarodni a II. világháborút követő évekhez. 1945 után ugyanis az 
ország kulturális élete és benne a Nemzeti Színház szerepe hatalmas változásokon esett 
át. A Nemzeti Színház 1945 előtt nemigen rendelkezett vetélytársakkal, monopolhely-
zetet élvezett, mivel ekkor a színházak profilja és ezáltal közönsége is eltért egymástól, 
és emellett a Nemzeti Színház az anyagilag is legbiztosítottabb helyzetű színház volt. 
1949, a színházak államosítása után a politikai döntéshozók arra törekedtek, hogy a 
színházi területet is befolyásuk alatt tartva, felhasználják azt ideológiájuk terjesztésé-
re, így igyekeztek a színházak feletti befolyásukat minél szorosabbra vonni, szigorúan 
megszabva az előadható darabok jellegét, mondanivalóját, számát, és a célközönséget 
is.1 Szándékuk az volt, hogy a politika által kívánatosnak tartott darabok a társadalom 
minél szélesebb rétegeihez jussanak el. 

Két ellentétes akarat dolgozott egymás ellenében, a színházak önállóságot, állami 
irányítástól való függetlenséget akartak, a pártvezetés pedig az állami irányítást igyeke-
zett megerősíteni. 

Az erős politikai nyomás, illetve hogy a fővárosi színházak és a színházi szakmai-
társadalmi szervezetek élén régóta ugyanaz a néhány alkotó állt, azt eredményezték, 
hogy a budapesti színházi struktúra az 1970-es évekre teljesen megmerevedett. Meg-
dönthetetlennek látszó képződménnyé vált, amely sok esetben már a nézők számára 
is elviselhetetlen volt, a produkciók teljesen elszürkültek. Eközben vidéken, különösen 

1 1960/61-es évadértékelés: „Lehetetlen, hogy a színház műsora két részre szakadjon, egy kevésbé vonzó, 
de politikailag fontos, mai színmű irodalomra és a másik oldalon a sokkal jobban vonzó, mai címszó 
alatt jelentkező, de lényegileg polgári, felszínes drámairodalomra, vagy a lélektanilag magas színvo-
nalon kidolgozott, de a társadalmi kérdések megragadására irányt nem mutató, pesszimista nyugati 
darabokra vagy az úgynevezett szórakoztató műfajra." A Nemzeti Színház 1960/1961-es évadjának 
értékelése. MOL XlX-I-4-aaa-1961. (50. doboz, 57. dosszié.) 
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Kecskeméten, Szolnokon és Kaposváron, fiatal vezetők a budapestitől eltérő szellemű 
színházakat irányítottak. A szakma megosztottá vált.2 

A Nemzeti Színház az 1970-es években 
1972-től a Nemzeti Színház élén Marton Endre állt, mint főigazgató. Marton Endre és a 
társulat között rövid idő elteltével komoly nézeteltérések alakultak ki, a színház belső 
élete zavarossá vált. Eközben a színházból Major Tamáson és Marton Endrén kívül 
gyakorlatilag elfogytak a rendezők. A problémák annyira akuttá váltak, hogy a társulat 
széthullása fenyegetett.3 A belső válsággal párhuzamosan azonban a politika a Nemzeti 
Színháztól továbbra is példamutatást várt a többi színház számára, és ehhez megfelelő 
műsorpolitikát, nem ellenszegülő vezetést4. 

A kialakult problémák orvoslására átfogó koncepcióra lett volna szükség, ilyen azon-
ban nem jött létre, csak kisebb-nagyobb reformokkal, stukturális kiigazításokkal pró-
bálkoztak. 

Volt tehát egy valós krízishelyzet, ami politikai-hatalmi színezetet kapott az Aczél 
György és Pozsgay Imre közötti ellentét révén. Aczél György és Pozsgay Imre viszonya 
az utóbbi önállósodási törekvéseivel párhuzamosan romlott meg. A kulturális minisz-
ternek ugyanis sikerült olyan viszonyt kialakítania a fiatal színházvezető generációval, 
amilyet Aczélnak nem. Ezzel pont személyi kapcsolatok terén veszélyeztette, az ezekre 
igen sokat adó Aczél dominanciáját, aki joggal tartott attól, hogy a generációváltással 
az erőviszonyok Pozsgay javára fognak eltolódni. A Pozsgay-Aczél „háború" egyik fő 
színtere pedig éppen a Nemzeti Színház volt.5 

1975-ben a Kulturális Minisztérium Színházművészeti Osztályán javaslat készült a 
Nemzeti Színház szakmai vezetésének átalakításáról: ebben a javaslatban jelent meg 
először az a gondolat, hogy a kiöregedő rendezői gárda mellé legalább két fiatal, te-
hetséges rendezőt kell a színházba hozni, hogy az ő művészeti hatásukon keresztül 
lehetővé váljon a társulat fejlesztése és egészséges légkörű alkotóműhely kialakítása. A 
javaslat név szerint is említette Székely Gábort és Zsámbéki Gábort.6 

1978-ban Major Tamás és Marton Endre nyugdíjba ment és ezzel párhuzamosan 
megindult a Nemzeti Színház vezetésének és működésének átalakítása. A Kulturális 
Minisztérium új vezetési koncepciót valósított meg a színház irányításában, intendáns 
kinevezésével, főrendező és vezető rendező beállításával. A minisztérium új színház-

2 Interjú Pozsgay Imrével. Készítette: Bogácsi Erzsébet. In: Bogácsi 1991. 134. 
3 Dr. Malonyai Dezső, a Színházművészeti Főosztály vezetőjének feljegyzése dr. Molnár Ferenc államtit-

kár részére, 1975. február 3. MOL XIX-l-7-bb-197S. (4. doboz), illetve a Színházművészeti Főosztály 
feljegyzése, készítette Huszár János 1975-ben. MOL XlX-l-7-bb-1975. (4. doboz) 

4 „A Nemzeti Színház feladata napjainkban is a mai magyar dráma megteremtésében való aktív részvé-
tel, a magyar klasszikus dráma újjászületése, a világirodalom legjelentősebb klasszikus műveinek élet-
rekeltése, az újonnan születő haladó művek bemutatása." Ellenőrzési jegyzőkönyv a Nemzeti Színház 
költségvetési revíziójáról. MOL XXVI-I-8-1976. (25. doboz) 

5 Révész 1997. 267-268. 
6 Színházművészeti Főosztály feljegyzése, készítette Huszár János 1975-ben. MOL XIX-I-7-bb-1975. (4. 

doboz) 
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politikájának jegyében ugyanis úgy kívánták átalakítani a színházak irányítását, hogy 
azok élén kultúrpolitikus álljon, aki a párt és az állam művészetpolitikai koncepciójának 
megvalósítója, és aki nem alkotó művész.7 A Nemzeti Színház vezetésében 1978-ban 
bekövetkezett változásokat is ezzel indokolták elsősorban.8 

1978 az ún. „színházi robbanás" éve, amikor legjobb vidéki társulatok: Szolnok, Ka-
posvár, Kecskemét vezetői és csapatai a politikai vezetés tudatos szándékának köszön-
hetően a fővárosba kerültek, hogy megrendítsék a merev fővárosi intézményeket. Ezzel 
egy csapásra több legyet is lehetett ütni, hiszen meg lehetett szüntetni a szakma nagy 
öregjei által rossz szemmel nézett, az ideológiai felügyelet számára nehézséget okozó 
vidéki műhelyeket is.9 

A két generáció eltérő Nemzeti Színház képe 
Pozsgay Imre a Nemzeti Színház vezetésére a legalkalmasabbnak a szolnoki és a ka-
posvári színház igazgatóját, Székely Gábort és Zsámbéki Gábort találta, de kompro-
misszumot kellett kötnie: Nagy Péter írót, kritikust nevezték ki a színház igazgatójának, 
Székely Gábort főrendezőnek, míg Zsámbéki Gábort vezető rendezőnek. így a színház 
problémáinak megoldására tett nemzedékváltási szándék csak korlátozással valósulha-
tott meg, Aczél György által a rendszerbe épített biztosítékkal: a politikailag megbízha-
tó Nagy Péterrel, aki köztudomásúan ellenséges viszonyban volt a Székely-Zsámbéki 
páros legtekintélyesebb Nemzeti Színházi pártfogójával, Major Tamással.10 A létrejött 
kompromisszum azonban hosszú távon működésképtelenséget eredményezett. 

A Székely-Zsámbéki párost fenntartásokkal fogadták a színházban, részben azért, 
mert a kényelmes munkához szokott sztárok, akik a sikertelen színházban is megőriz-
ték egyéni sikereiket, tartottak tőle, hogy elvesztik addigi rangjukat, kiváltságaikat. A 
gazdasági szempontok érvényesülése ugyanis azt hozta magával, hogy egyre kevésbé 
voltak fontosak a társulatok, viszont egyre fontosabbá vált a sztárszínház, mert anya-
gilag abban volt fantázia. Számos színésznek nem a szerep megoldása volt a feladat, 
hanem a saját helyük hierarchikus védelme. Úgy gondolkoztak a feladatokról, hogy 
a róluk kialakult, vagy önmagukról kialakított képbe belefér-e. Erről így nyilatkozott 
Székely Gábor: „Amikor a Nemzetihez kerültünk a társulat egy része már befejezettnek 
tartott életművel rendelkezett, és tőlünk is azt várták, hogy ezt a korábban megszer-
zett rangot, kialakult hierarchiát tartsuk tiszteletben. Sok jeles művésznek már esze 
ágában sem volt a szétesett színház egészének vagy saját játékának megújításában 
gondolkozni."11 

7 Tárcairányítású színházaink vezetésbeli-strukturális problémái. MOL XIX-I-9-a-szn-Színházi dosz-
szié-1978-1979. (34. doboz) 

8 Dr. Tóth Dezső államtitkár ajánlása a Nemzeti Színház társulati ülésén elmondandókhoz, 1978. ápri-
lis 6. MOL XIX-I-7-CC-1978. (22. doboz) 

9 Bogácsi Erzsébet 1991. 8. 
10 Révész Sándor 1997. 268. 
11 A Székely-Zsámbéki páros a Nemzeti Színház működésének egyik nagy problémáját a társulati kötő-

dés fellazulásában látta, amelyet az önérvényesítő szellem eluralkodása is támogatott. A színészek 
és rendezők egyre kevésbé tartották fontosnak egy társulat vagy évad kötelmeit, sokkal inkább saját 
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A fiatal rendezők nem rejtették véka alá a színház korábbi időszakáról alkotott véle-
ményüket, határozott elképzelésük volt arról, hogy milyen darabok bemutatását tartják 
fontosnak. A század drámaírásának egy részét ideológiai okok miatt tiltották, a má-
sik részét a színjátszás formanyelvi idegenkedés miatt ki sem próbálta. így a Nemzeti 
Színház műsorából (de az egész magyar színházművészetből is) hiányzott az európai 
huszadik századi színházi folyamatok jelentős része. Úgy gondolták, a Nemzeti Szín-
háznak éppen mert kiemelt statusa és kiemelt lehetőségei vannak, mindezt a korábban 
el nem végzett munkát fel kell vállalnia.12 

A pártvezetés esztétikai kifogások helyett a műveket és a „nemzetietlennek" minősí-
tett programot támadta. 

A Nemzeti Színház új vezetőségének munkáját hamarosan egyre több konfliktus 
terhelte: A két fiatal rendező azt tartotta fontosnak, hogy az együttes szelleme, mun-
kamódszere változzon meg. Véleményük szerint a Nemzetinek mindenekelőtt kortárs 
modern színházzá kellett volna válnia, s ehhez a világirodalom klasszikusai és modern 
művei éppúgy alkalmasak lehettek, mint a magyar irodalom alkotásai. Vagyis szerintük 
nem a „mindenáron magyar drámát" parancsnak kellett teljesülnie, hanem annak, hogy 
a színház a választott darabokkal érvényes mondandót közvetítsen a közönségnek.13 Az 
új vezetés bemutatkozó előadása Székely Gábor rendezésében Büchner Danton halála 
című drámája volt, Zsámbéki Gábor pedig Az éjjeli menedékhelyet rendezte. A kritika 
azonnal meg is érkezett: az új vezetést nemzetietlennek minősítették, mivel nem ma-
gyar drámával mutatkoztak be. A színház igazgatója, Nagy Péter viszont már évekkel 
korábban kifejtette, hogy ha van „nemzeti" színház, akkor annak mindig is elsőrendű 
feladata a nemzeti dráma művelése, a nemzeti drámai hagyomány ápolása.14 Tehát míg 
Nagy Péter művészetpolitikai oldalról közelítette meg a kérdést és a „nemzetire" tette a 
hangsúlyt, a Székely-Zsámbéki páros a „színházra". Polarizációs folyamat bontakozott 
ki, melynek során az álláspontok egyre élesebben szembekerültek egymással.15 A szín-
ház vezetésén belüli ellentétek rendezésére a felettes minisztérium a szokásos módon 
adminisztratív intézkedésekkel próbálkozott, kidolgoztatták a színház minisztériumi 
kinevezésű vezetőinek feladat és hatáskörét, ez azonban nem bizonyult elegendőnek.16 

Nagy Péter megfogalmazta a Nemzeti Színház általa megfelelőnek tartott feladatrend-
szerét, amit vitára bocsátott, és amelynek szinte egyetlen tézisével sem értettek egyet 

pályájuk kibontakoztatása vezérelte őket. Zsámbéki Gábor szerint, az előadások nagy részét elnagyolt 
rendezői munka és pontatlan, az előadás szempontjából széttartó színészi játék jellemezte, melynek 
oka véleménye szerint a jelentős személyiségeket agyonfoglalkoztató (televízió, rádió, szinkron) és 
ezért eleve felületes munkára buzdító struktúrában keresendő. Zsámbéki 1981. 12-13. 

12 Székely 1997. 41. 
13 Székely 1997. 41. 
14 Nagy Péter: A Nemzeti Színház helye, feladata a szocialista magyar kultúra kiépítésében. MOL XlX-l-

9-a-Nemzeti Színház dosszié-1978. (34. doboz) 
15 Tóth Dezső feljegyzése Aczél György részére, 1978. december 30. MOL XIX-I-9-a-szn-1978. (34. do-

boz). 
16 A Nemzeti Színház minisztériumi kinevezésű vezetőinek feladat- és hatásköre. MOL XlX-l-9-a-Nem-

zeti Színház-1978. (34. doboz) 
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a társak.17 Ebből ő levonta a következtetést, és még az első évad végét meg sem meg-
várva 1979. január l-jén lemondott.18 A minisztérium a színház élére Sziládi Jánost19 

nevezte ki miniszteri biztosnak, akit később, mint igazgatót véglegesítettek. Az új veze-
tővel a fő- és a vezető rendező is együtt tudott működni, így a belső ellentétek egy rövid 
időre enyhülni látszottak. Sziládi szerint olyan műsorpolitikára volt szükség, amely 
képes a kort, annak nagy kérdéseit és a kor emberét felvállalni. A színház egyre jobb 
és érdekesebb előadásokat mutatott be, amelyeket a közönség és a kritika is elismert, a 
nézőszám évről évre emelkedett, de kívülről szították az ellentéteket.20 

1981-ben széleskörű vita bontakozott ki a Nemzeti Színház feladatairól, ahol tovább-
ra is szerepelt a magyar-nem magyar repertoár konfliktusa. Ez azonban nem igazán 
tekinthető valós problémafelvetésnek, hiszen a három év alatt bemutatott 32 darabból 
14 volt magyar dráma (Sütő András, Illyés Gyula, Bródy Sándor, Füst Milán, Weöres 
Sándor, Kornis Mihály, Gyurkó László, Jókai Mór művei) és továbbra is műsoron ma-
radt a korábbi évadokból a Bánk bán, a Csongor és Tünde, a Mózes, a Káin és Ábel, a 
Kulcskeresők, a Nem élhetek muzsikaszó nélkül.21 

Ekkor nagy taktikai játszma kezdődött. Az eseményeket Székely Gábor egy Mészáros 
Tamásnak adott interjújában így idézte fel: „Sziládit leváltották, bennünket a helyün-
kön hagytak - csak kineveztek fölénk egy új vezetőt, Vámos László személyében. Vele 
nekünk semmi bajunk nem volt, korábban tanárunk volt a főiskolán, és úgy érzem, 
kölcsönösen tiszteltük egymást, de az is nyilvánvaló volt, hogy egymástól távol álló 
színházi ízlést képviselünk [...] Ezt a felállást nem vállaltuk [...] Tehát bejelentettük, 
távozunk a színháztól [...] Miután Zsámbéki Gábornak nagy lakása volt Budán, ter-
vezgetni kezdtük egy magán-színiiskola megnyitását [...] Ekkor egy késő este cseng a 
telefon, Pozsgay Imre van a vonalban, azt kérdezi, mit szólnánk ahhoz, ha a Katona 

17 „Én egy irodalmi fogantatású, a nemzeti hagyomány és a születendő magyar szocialista dráma iránt 
elkötelezett színház koncepciójával közeledtem a Nemzetihez, míg a két rendező a nemzeti dráma 
és nemzeti hagyomány ügyét teljesen alárendelte a gyakorlatban is, elméletben is a rendezői önmeg-
valósítás elképzelésének. Hosszú ideig kísérleteztem azzal, hogy ezek között kiegyezést, áthidalást 
keressek, mind világosabbá vált azonban hogy erre nincs meg a lehetőség, mert a másik oldalról a jó 
szándék minimuma sem nyilvánult meg, s ezt még megerősítette a Kulturális Miniszter feltétlen tá-
mogatása a részükre." Nagy Péter levele Kornidesz Mihályhoz az MSZMP KB osztályvezetőjéhez. 1979. 
február 13. MOL M-KS 288. f. 51. cs. 13. őe. 

18 A lemondás nagy feltűnést keltett és a Nemzeti Színházra irányította a figyelmet. A Szabad Európa 
Rádió 1979. március 17-i kommentárjában nehezményezte, hogy a Kulturális Minisztérium az ügyben 
adott nyilatkozatai semmitmondóak, a valóságos probléma elkendőzésének tűnnek. MOL XlX-l-9-a-
Nemzeti Színház-1979. (34.doboz). 

19 Sziládi János (1939-1999): író, színigazgató. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudo-
mányi Karának magyar-orosz szakán szerzett diplomát, s utána a Színháztudományi Intézethez 
került 1964-65-ben. A Művelődési Minisztérium színházi osztályán dolgozott 1965-1970 között. 
1968-69-ben a Színháztudományi Intézetet miniszteri biztosként vezette. 1971-től a Kortárs, majd 
a Magyar Nemzet rovatvezetője, 1977-től 1979-ig a Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizott-
ságában dolgozott. 1979. március l-jétől - július 31-ig a Nemzeti Színház miniszteri biztosa, 1979. 
augusztus l-jétől - 1982. március 31-ig igazgatója volt. 

20 Barta 1981. 16-17. 
21 Nánay 1999. 
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József Színház önálló társulattal működhetne, és hogy elvállalnánk-e ennek a színház-
nak a vezetését? [...] Mi persze igent mondtunk, s ezzel kezdetét vette egy fantaszti-
kus folyamat. A magyar színházban eladdig páratlan csoda történt: jó évtizedes közös 
törekvésekben egymást már kipróbált színházi emberek létre tudtak hozni egy közös 
színházi mentalitás, etika és ízlés alapján álló társulatot."22 

Zsámbéki Gábor így idézte fel a történteket: „Eljött a pillanat, amikor eldöntetett a 
mi bukásunk. Ezt persze nem lehetett valami könnyű megmagyarázni és bejelenteni, 
hiszen ahhoz túlságosan sok sikeres produkciónk volt már, amelyek telt házakkal hosz-
szú szériákat éltek meg. így aztán a szokásos gyávácska magyar módszer került alkal-
mazásra: közölték velünk, hogy minket ugyan megtartanak az állásunkban - Székely 
Gábor volt a főrendező. Én a vezető rendező - , csak kineveznek a fejünk fölé egy új 
igazgatót és még egy művészeti vezetőt is. Nyilván azért találták ki ezt, hogy megértsük, 
jobb, ha magunktól elmegyünk a fenébe. De akkor titkos üzenetek és suttogó küldöttek 
érkeztek, mondván, lesz egy olyan tárgyalás, amelyen nekünk módunkban áll akár a 
Várszínház, akár a Katona József Színház függetlenségét kérni. És akkor mi eldöntöttük, 
hogy ha ez valóban megadatik, akkor a Katonához ragaszkodunk. [...] Később valóban 
sor került arra a megbeszélésre, ahol ezt az igényünket bejelenthettük. [...] A Katona 
akkor jött létre, amikor a régi rendszer már erőtlen volt, és nem tudta igazán működtet-
ni a maga cenzúráját. Ha a politikai éberség még a régi lett volna, akkor már azt sem 
engedték volna, hogy ennyi tehetséges ember összegyülekezzen. Mert abban korábban 
mindig nagy veszélyt szimatoltak. És a Katona akkor sem jöhetett volna létre, amikor 
már a pénz kezdett a mindenható úr lenni a színházban is... "23 

Nyilván igaza van Zsámbékinak abban, hogy a politikai vezetés nem szívesen élezte 
volna tovább a Nemzeti-ügyet, s mint akkoriban szokás volt, káderátcsoportosítás útján 
szerették volna megoldani a két prominens rendező helyzetét. De az is egyértelmű: a 
Nemzetiben kikényszerített vezetőváltás Pozsgay Imre személyes veresége is volt, tehát 
bizonyos fokig presztízskérdéssé vált a számára, hogy a helyzetből, amennyire lehetett 
mégse vesztesként kerüljön ki, ugyanakkor, mint más esetekben (a nyíregyházi vagy a 
zalaegerszegi színházalapításkor például) egy szellemi alkotóműhely létrehozásában is 
közreműködjék. S ha ez nem ment az erő pozíciójából, ekkor megpróbálta a politikai 
taktikázás segítségével: lemondatása előtt már aláírt, teljes dokumentációval ellátott 
alapítólevéllel rendelkezett az új intézmény, amely azonban mindaddig páncélszek-
rényében lapult, míg az alapításhoz szükséges végleges igen meg nem született minden 
fórumon. Hogy ebben benne volt az, hogy Aczél cinkosán félrenézett? Hogy érvényesült 
a klasszikus taktikai megfontolás: „egy kis győzelem neked is, hogy kényelmesebb le-
gyen nekem a nagyobb?" Ez hozzátartozott (és tartozik) a politikai játszmákhoz.24 

A minisztérium újabb vezetőcserét határozott el. 1982-ben a színház igazgatásával 
Malonyai Dezsőt bízzák meg, aki mellett Vámos László, mint a színház művészeti 
vezetője-főrendezője működött. 1983. január l-jétől a Katona József színház önálló 

22 Székely 1997. 42. 
23 Zsámbéki 1997. 9-10. 
24 Nánay István 1999. 
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művészeti intézménnyé vált, amelynek igazgatója Székely Gábor, főrendezője pedig 
Zsámbéki Gábor lett.25 

A Katona József Színház 1982 októberében Csehov A manó című komédiájával meg-
kezdte működését, s előadásaival nemsokára kilépett a nagyvilágba. Bármerre ment, 
sikert sikerre halmozott. Produkciói az ország imidzsét javító kulturális exportcikké 
váltak. Ha annak alapján határoznánk meg a Nemzeti Színház lényegét, hogy milyen 
szerepet tölt be egy ország, egy régió színházművészetében, akkor néhány évig a Kato-
nát tekinthettük a tényleges Nemzeti Színháznak.26 

Eközben a Nemzeti Színház, amellyel szemben a politika és a szakma is kinyil-
vánította elvárásait, szembe kellett nézzen a közönség elvárásaival is, amelyeknek a 
legkevésbé sem tudott megfelelni, nézőtere gyakran lényegében üres maradt. Mindez 
különös megvilágítást ad annak a kérdésnek, hogy a hatalom a Nemzeti Színház épü-
lete építése körüli vitát is folyamatosan a köztudatban tartotta, anélkül, hogy komoly 
lépéseket tett volna a színházépület létrehozására.27 Először talán azzal a kérdéssel 
kellett volna szembenézni, hogy valójában miért nincs a nemzetinek nézőteret megtöltő 
műsora, hogy lehet-e egy Nemzeti Színház nemzeti, mielőtt színház lenne? 

A Nemzeti Színház vezetésében 1982-ben bekövetkezett változás eredményeként a 
színház teljes mértékben eltávolodott a Székely-Zsámbéki-féle elképzelésektől. Az új 
igazgató, Malonyai Dezső szerint ugyanis a Nemzeti Színház alapvetően politikus szín-
ház, sőt jelentős kulturális politikai fórummá kell válnia, és a nemzet első színházaként 
társadalmi-politikai értelemben a legelkötelezettebb színháznak kell lennie.28 

25 Bár a Nemzeti Színház mibenléte körül kialakult nézeteltérések hátterében húzódó ellentétek egyike 
kétségkívül felfogható nemzedéki konfliktusként, nem hagyhatjuk figyelmen kívül, hogy a fiatalokat 
Gobbi Hilda és Major Tamás is követte a Katona József Színház társulatába. „A Katona József Szín-
ház megalakulása hihetetlenül szerencsés helyzet volt. Amikor Székelyt és Zsámbékit kitették, vagyis 
elmentek a Nemzeti Színházból, akkor egyszerűen szólva ott álltak [...] Nem féltettem őket, kitaláltak 
volna valamit, de akkor én személyesen is kiabáltam, hogy tessék nekik adni a Katona József Színhá-
zat, és nagyszerű dolog volt, hogy meg is kapták. Akkor ott egyszerűen nem lehetett vitatkozni, menni 
kellett velük. Nincs olyan, hogy én egy épülethez, egy Nemzeti Színházhoz kötődöm, pláne egy rossz 
tradícióhoz. Nem tartom ezt jó hagyománynak, nagyon utána kell gondolni annak, mi az, hogy Nem-
zeti Színház [...] Enélkül ez csak egy üres valami. [...] Nekünk mindig a konzervativizmussal voltak 

- és lesznek - vitáink. De azzal a konzervativizmussal, amelyik el tudja képzelni „a" típus - Nemzeti 
Színházat, azzal én nem tudok vitatkozni. [...} Azzal nem lehet egyetérteni." Koltai 1986. 127-129. 

26 Nánay István 1999. 
27 Ezt bővebben lásd: Ring Orsolya: A Nemzeti Színház lebontása és felépítése körül kialakult politikai 

diskurzus elemzése. In: Regio. 2005. 4. szám. 
28 Malonyai 1983. 

463 



Ring Orsolya: Nemzedékváltás vagy színházváltás? 

Irodalomjegyzék 

Források 
Bogácsi 1991 = Bogácsi Erzsébet: Rivalda-zárlat. Dovin Kiadó, Budapest, 1991. 

130-143. 
Koltai 1986 = Koltai Tamás: Major Tamás. A mester monológja. Ifjúsági Lap- és Könyv-

kiadó, Budapest, 1986. 124-130. 
Malonyai 1983 = Gách Marianne beszélgetése Malonyai Dezsővel a Nemzeti Színház 

igazgatójával. In: Film, Színház, Muzsika. 1983. 10. sz. 10-11. 
MOL = Magyar Országos Levéltár 
XIX-I-4-aaa = Művelődésügyi Minisztérium-Aczél György miniszterhelyettes: általános 

iratok. 
XIX-I-7-bb = Kulturális Minisztérium-Pozsgay Imre miniszterhelyettes iratai. 
XIX-I-7-cc = Kulturális Minisztérium-Pozsgay Imre miniszter iratai. 
XXVI-I-8 - Nemzeti Színház iratai. 
XIX-I-9-a = Művelődési Minisztérium-Pozsgay Imre miniszter iratai. 
M-KS 288.f. 51. cs. 13. őe. = MSZMP Központi Szervei-Óvári Miklós titkári iratai 
Székely 1997 = Még egyszer ilyen nem lesz. Mészáros Tamás interjúja Székely Gábor-

ral. Mészáros Tamás: „A Katona" egy korszak határán. Pesti Szalon Könyvkiadó, 
Budapest, 1997. 40-55. 

Zsámbéki 1981 = Zsámbéki Gábor: „Csak a kidolgozott előadás érvényes vitaalap." 
Film, Színház, Muzsika, 1981. 36. sz. 12-13. (Az interjút készítette: Róna Kata-
lin.) 

Zsámbéki 1997 = „A szemlélet a fontos." Mészáros Tamás interjúja Zsámbéki Gáborral. 
Mészáros Tamás „A Katona" egy korszak határán. Pesti Szalon Könyvkiadó, Buda-
pest, 1997. 9-39. 

Szakirodalom 
Barta 1981 = Barta András: Nemzeti-e a Nemzeti? Budapest, 1981. 6. sz. 16-18. 
Nánay 1999 = Nánay István: Indul a Katona. Egy színházalapítás háttere. 

www.c3.hu/beszelo/99/02/20nanay.htm 
Révész 1997 = Révész Sándor: Aczél és korunk. Sík Kiadó, Budapest, 1997. 
Ring 2005 = Ring Orsolya: A Nemzeti Színház lebontása és felépítése körül kialakult 

politikai diskurzus elemzése. Regio. 2005. 4. szám. 

464 

5 

http://www.c3.hu/beszelo/99/02/20nanay.htm





